


Digitalisering av redan tidigare utgivna vetenskapliga publikationer

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

a §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Undantaget innebär att 
offentliggjorda fotografier får återges digitalt i anslutning till texten i en vetenskaplig framställning som 
inte framställs i förvärvssyfte. Undantaget gäller fotografier med både kända och okända upphovsmän.

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

CLP
SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARDCJ LJ RIKSANTIKVARIEÄMBETET





Arkeologi i Svartådalen
Människor och landskap längs 
en gammal kommunikationsled

Red Tom Carlsson

Johan Birath 
Tom Carlsson 
Susanna Eklund 
Lisa K Larsson 
Birger Lind 
Pia Nilsson 
Johan Westerlund 
Janne Zander

O.P
Ov> Riksantikvarieämbetet

Avdelningen för arkeologiska undersökningar

VITTERHETSAKADEMIENS BIBLIOTEK

18000 000056681



Riksantikvarieämbetet
Avdelningen för arkeologiska undersökningar
UV Öst
Roxengatan 7, 582 73 Linköping 
Tel 013-24 47 00 
Fax 013-10 13 24 
uvost@raa.se 
www.raa.se/uv

Omslagsbild Längs Svartådalens stränder finns många fornlämningar,
bl a det vackra gravfältet vid Herremanskullen i närheten av Åsbo och Stråisnäs.
Foto Susanna Eklund.

Redaktör Tom Carlsson

Produktion och layout Britt Lundberg (RAÄ)

Foto Tom Carlsson (RAÄ), Susanna Eklund (RAÄ), Rikard Hedvall (RAÄ), 
Gabriel Hildebrand (RAÄ), Mia Karlsvärd (Östgöta Correspondenten), 
Per Nilsson (RAÄ), Johan Westerlund (RAÄ)

Grafik Lars Östlin (RAÄ)

Tryck Tryckhuset, Linköping 2002

©2002 Riksantikvarieämbetet 
1:1
ISBN 91-7209-258-0



Innehåll

Arkeologi i Svartådalen 5
TOM CARLSSON, ARKEOLOG, RAÄ

Varför letar ni just här? 7
TOM CARLSSON, ARKEOLOG, RAÄ

Att förstå vad som hänt - arkeologiska arbetsmetoder 12
TOM CARLSSON, ARKEOLOG, RAÄ

Landet längesen - stenålder i Svartådalen 14
TOM CARLSSON, ARKEOLOG, RAÄ

Livet på gården 20
SUSANNA EKLUND, ARKEOLOG, RAÄ

Vårt dagliga bröd - jordbruk och mat under järnåldern 25
JANNE ZANDER, ARKEOLOG, RAÄ

Gammalt färdstråk rustas upp 29
BIRGER LIND, PROJEKTLEDARE, VÄGVERKET

Kommunikation ur ett Boxholmsperspektiv 30
JOHAN BIRATH, V ORDF I KOMMUNSTYRELSEN, BOXHOLMS KOMMUN

Tak över huvudet - om förhistoriska hus 32
LISA K LARSSON, ARKEOLOG, RAÄ

Historiska kartor - de första bilderna av Svartådalen 37
PIA NILSSON, ARKEOLOG, RAÄ

Liv, död och återfödelse - vad gravar har att berätta 42
JOHAN WESTERLUND, ARKEOLOG, RAÄ

Från gård till by 47
LISA K LARSSON, ARKEOLOG, RAÄ

Litteraturtips 50



Fo
to

 Su
sa

nn
a E

kl
un

d



Arkeologi i Svartådalen

”Har ni hittat något?” ”Varför letar ni just här?” ”Hur 
gammalt är det?” ”Hur kan ni veta det?” Frågorna 
som ställs till arkeologen är ofta många och alla är 
verkligen inte enkla att svara på. Denna bok: Arkeo
logi i Svartådalen har inte svar på alla frågor. Det är 
inte heller meningen. Sannolikt återstår det frågor att 
ställa när ni läst färdigt sista sidan, men framför allt 
hoppas vi, att vi väckt er lust att ställa fler frågor.

I denna publikation förmedlar medverkande för
fattare sina perspektiv på Arkeologi i Svartådalen. De 
arkeologiska resultaten beskrivs, tolkas och sätts i sitt 
sammanhang av de arkeologer som deltog i utgräv
ningarna. Historiska kartor är ett viktigt källmaterial 
som ökar förståelse av landskapets förändring. Här 
presenteras och analyseras kartornas historia av Pia 
Nilsson, Riksantikvarieämbetet. I boken finns även två 
ickearkeologiska perspektiv. Det ena från Vägverkets 
projektledare Birger Lind. Ombyggnaden av Riksväg 
32 var förutsättningen för ny kunskap om gammal 
historia. Ett andra perspektiv ställs av Johan Birath, 
Boxholms kommun - som ställer kommunikation av 
olika slag i centrum för att bygga ett modernt och 
fungerande samhälle.

Svartådalen är idag en levande landsbygd med en 
mycket spännande historia. ”Minnet är det lim som 
håller tillvaron samman ” uttryckte författaren Hjal
mar Söderberg.

Hembygdsföreningarna och bygdeföreningarna i 
Ekeby och Åsbo gör en mycket viktig insats för att 
behålla detta bortflyende minne i folks medvetande. I 
tider av snabba förändringar blir kontakten med för
flutna än viktigare. Intresset för de arkeologiska un
dersökningarna under hösten 2001 var stort. Inte minst

märktes detta bland den yngsta generationen, vilka 
växer upp bland megabytes och mikroprocessorer i 
en ständigt accelererande utveckling.

Arkeologi handlar om sedan länge bortglömda 
människor. I de fysiska lämningarna finns spåren efter 
dagligt slit för tusentals år sedan, men också spår efter 
individuella ambitioner, investeringar och strävande. 
För oss är de nu namnlösa människor. De var under 
sin egen samtid individer med samma fysiska och själs
liga behov som dagens människor. Det är vår förhopp
ning, att ni i denna bok ser några av dessa ”Svart-å- 
dalingar” skymta fram. Det är deras avlägsna samtid 
vi har försökt att skildra.

■ Tom Carlsson

Intresserade skolbarn från Åsbo skola besökte utgrävningen vid 
Öringe. Foto Mia Karlsvärd.
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Varför letar ni just här?

Den bördiga Svartådalen har under mycket lång tid 
spelat en viktig roll både som försörjningskälla och 
som kommunikationsled. Trots områdets många syn
liga och kända fornlämningar är Svartådalens his
toria relativt okänd. Under hösten 2001 utfördes ar
keologiska undersökningar längs Riksväg 32 mel
lan Boxholm och Bleckenstad. Vid Öringe hittades 
boplatslämningar från äldre järnåldern. Intill Blecken
stad undersöktes en 5500 år gammal stenåldersgård 
och i samma område fanns en stensatt järnålders- 
grav och en kremeringsplats. Genom arkeologin får 
vi ny kunskap, så att vi kan berätta Svartådalens äldsta 
historia på ett nytt sätt.

■ FORNLÄMNINGAR I VÄGEN? Vägverket började 
bygga om Riksväg 32 mellan Boxholm och Bleckenstad 
under år 2001. Innan vägarbetet påbörjades hade ar
keologiska undersökningar gjorts längs vägsträck- 
ningen. All arkeologisk verksamhet i detta projekt har 
utförts av Riksantikvarieämbetets undersökningsverk
samhet (UV) i Linköping.

Det finns många synliga fornlämningar i Svart
ådalen, men de dolda fornlämningarna under plöjda 
åkrar och i skogen är betydligt fler än vad vi kan ana. 
De arkeologiska undersökningarna inför vägbygget 
har bekräftat dessa aningar. Utan ombyggnaden av 
Riksväg 32 hade vi aldrig upptäckt dessa forn
lämningar - moderna infrastruktursatsningar hjälper 
oss därför att bygga upp vår kunskap om det förflutna. 
De arkeologiska undersökningarna har inte på något 
sätt fördröjt vägarbetet. Byggandet av en väg är en 
lång process och prospekteringarna måste ta hänsyn 
till många olika företeelser, t ex naturmiljö och kul

turmiljö. Redan år 1995 gjordes en första arkeologisk 
utredning för detta vägbygge, med arkiv och kartstu
dier. En inventering som både samlade områdets kända 
och eventuella nya fornlämningar. Därpå följde 1997 
en arkeologisk utredningsgrävning då flera dolda forn
lämningar hittades.

tosten
[tonlunc

Utgrävningarna på hösten 2001 gjordes på tre platser längs 
Riksväg 32's nya vägsträckning. Platserna är här markerade 
på en Topografisk karta.
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Svartån rinner i en dalgång omgiven av kraftiga berg. Människorna utnyttjade den bördiga marken längs ån till odling. Svartån var den 
naturliga kommunikationsleden. En digital terrängmodellering visar här landskapet. Digital bearbetning Peter Zetterlund.

En förundersökning gjordes under våren 2001. Må
let var nu att datera och avgränsa de upptäckta fornläm- 
ningarna inom det prospekterade vägområdet. Boplats
lämningar från äldre järnåldern konstaterades vid 
Lilläng, söder om Öringe. Vid Bleckenstad gård påträf
fades en stenåldersboplats samt stensatta gravar från 
järnåldern. Så, äntligen, under hösten 2001, startade den 
arkeologiska undersökningen, en slutundersökning. I 
Riksantikvarieämbetets åtagande ingick uppgiften att 
gräva bort fornlämningen, dokumentera och tolka re
sultaten; att ersätta den fysiska fornlämningen med ett 
dokument - i papper. Alla de förberedande stegen hjäl
per oss att beräkna tid och kostnader för arbetet, men

framför allt är det ett underlag för att kunna gräva ut 
fornlämningarna på bästa möjliga sätt.

■ LANDSKAPET OCH FORNLÄMNINGARNA. Riks
väg 32 mellan Boxholm och Bleckenstad leder i nord- 
sydlig riktning längs Svartån i Svartådalen. Området 
är den östgötska övergångsbygden mot den södra 
skogsbygden. Vid Öringe passerar vägen över Svartån 
och fortsätter mot Boxholm genom skogen. Längs 
Svartådalen är markerna uppodlade men för övrigt 
karakteriseras området av skogsklädda moränhöjder 
med bitvis kraftigt kuperade bergspartier. Nivån över 
havet varierar mellan 110 och 180 meter.
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Den mest kända fornlämningen i bygden 
är förmodligen den 4000 år gamla hällkistan 
vid Öringe. Annars präglas de synliga fornläm- 
ningarna i Svartådalen framför allt av järnål- 
derslämningar, främst stensträngar (hägnader) 
och stensättningar, gravar, från äldre järnålder. 
Fornlämningskomplexet vid Ryckelsby är ett 
ovanligt välbevarat och bra exempel på en 
2000 år gammal järnåldersbygd. Det vikinga
tida gravfältet, Herremanskullen, som ligger 
alldeles intill Svartån är en mycket vacker och 
fantasieggande plats, ett minne värt att vårda 
och bevara.

■ NÄR, HUR LÄNGE OCH VAD HÄNDE SEN?

Fältarbetet utfördes under tre höstmånader år 
2001. Undersökningen sysselsatte fem arkeo
loger och under en tid även en grävmaskin och 
en dumper. Efter grävning och dokumentation 
registreras fynd och naturvetenskapliga analy
ser utförs; kol 14-dateringar, artbestämmande 
av ben, mineralogiska analyser av slagg etc. 
Resultaten sammanställs i en rapport. Fynd, 
ritningar, fotografier och rapporttexten läm
nas slutligen till Statens Historiska Museum 
och till Antikvarisk-topografiska arkivet i Stock
holm. Här kan alla se och läsa om allt som finns 
av fornlämningar i sin egen hembygd.

Lika viktiga som rapporten är de vidarebear- 
betningar som görs. I olika vetenskapliga tid
skrifter, föredrag, på affischer etc söker vi för
medla den nya kunskap och de tolkningar som 
vi gjort. Denna bok är också en viktig del, 
kanske den allra viktigaste, av den förmedlan
de roll som en arkeologisk undersökning har.

■ Tom Carlsson

Sten-, brons- och järnåldern ... tidsaxeln till höger visar 
periodindelningen av människans historia från istidens 
slut till modern tid.
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Vid Bleckenstad breddades Riksväg 32 västerut och 
en stensatt grav från äldre järnåldern "kom i vägen”. 
Graven tillhörde en av flera i ett stort gravfält. Flertalet 
stensatta gravar finns ännu kvar. Foto Tom Carlsson.
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Att förstå vad som hänt 
- arkeologiska arbetsmetoder

Murarslevar, penslar och tandläkarverktyg - tålamod. 
Sakta penslas ett skelett fram ur sanden. Skärvor från 
spruckna kärl pusslas mödosamt samman. Stenyxor 
i en monter.

Bilden av arkeologer i verksamhet har inte mycket 
med verkligheten att göra. Arkeologins arbetsmetoder 
är oftast mycket långt borta från de "traditionella" 
penslarna. Grävmaskin, hjälm, hacka och stålhätta på 
kängorna tillhör vardagen. Med hjälp av grävmaskin 
banas grästorv, matjord och rötter bort, något som är 
ett precisionsarbete för grävmaskinisten!

■ GRÄVMASKINSARKEOLOGI Grävmaskinen tar 
bort det översta jordlagret som oftast är omrört. De 
föremål som eventuellt låg i marken är vanligen för
störda. Därför undersöks mat jordslagret inte ytterli
gare utan körs bort. De lämningar som en gång varit 
nedgrävda under mark är efter avbaning vanligtvis 
lätta att urskilja från den omgivande marken då de 
ofta innehåller sot och kol. Vårt intresse fokuseras 
främst på lämningar som är anlagda av människor, de 
s k anläggningarna. Det kan vara eldstäder - härdar, 
stolphål, avfallsgropar, diken och liknande. Naturligt
vis kan det också vara stensatta gravar som gräv
maskinen i ett första skede rensar fram ur gräs och sly.

■ ARKEOLOGINS DIGITALISERING. Med hjälp av 
ett digitalt mätinstrument, en s k totalstation, mäts lä
get och formen på lämningen. Denna mätning överförs 
sedan till en bärbar dator och en karta över alla läm
ningar skapas. Alla fynd som hittas lägesbestäms på 
samma sätt. Mätinstrumentets inmätningar skapar en 
digital bild. Med hjälp av digital ”fotografering” kan

Med hjälp av en totalstation skapas en digital karta av fornläm- 
ningen, i detta fall vid Bleckenstad. Alla fynd och anläggningar 
mäts in, även om vädret inte alla gånger underlättar arbetet.
Foto Susanna Eklund.

sedan utseendet återskapas i datorn. Landskapet kan 
på liknande sätt modelleras genom digitala terräng
modeller. Att sitta framför den bärbara fältdatorn är 
numera lika tidskrävande vardagsarbete som att gräva. 
Vår äldsta historia återskapas tack vare den modernaste 
tekniken.

■ RENSA, GRÄVA - FÖRSTÅ. Efter avbaning och 
inmätning sker det manuella undersökandet av gro
pen och stolphålen - anläggningen. Spaden och mura
rens skärslev rensar och gräver fram, för att arkeo
logen skall kunna förstå vad det är för slags lämning, 
vilken aktivitet som lämnat detta spår. Sektioner av 
anläggningen ritas och dokumenteras för hand; hur 
djup är anläggningen? Vilken slags jord fyller anlägg
ningen? Vilka föremål innehåller den? Allt som är vä
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sentligt för att öka förståelsen för och öka chansen till 
att kunna sätta det enskilda i samband med det övriga 
dokumenteras. Genom erfarenheter och genom att jäm
föra med andra arkeologiska undersökningar lär man 
sig att tolka de forntida lämningarna, att förstå vad som 
hänt på just denna plats. Naturligtvis är det mycket som 
aldrig får sin förklaring, mycket är osäkert, men det 
mesta kan tolkas och sättas i ett sammanhang.

■ HUR GAMMALT ÄR DET? För att datera forntida 
aktiviteter och föremål finns flera möjligheter. Föremå
lens ålder bestäms vanligtvis ganska enkelt genom sina 
tidstypiska utseenden. Utseendet på keramik, svärd, 
pilspetsar, smycken etc ändrades regelbundet genom 
hela förhistorien. Man kan kalla det olika typer, mo
deller eller mode och modet ändras ju fortfarande.

Allt organiskt material; trä, ben, nötter och liknan
de, går att datera med hjälp av kol 14-metoden. Kol, 
motsvarande ett 4 mm lång blyertsstreck, räcker för 
att bestämma åldern, med bara ca 50 års felmarginal! 
En mycket generell förklaring av kol 14-metodens prin
cip är att alla levande organismer innehåller en kons
tant mängd av den svagt radioaktiva kol-isotopen 14C.

Uppställning av totalstation vid Öringe. Totalstationer, GPS- 
m otta ga re och bärbara datorer är en del av arkeologens dagliga 
utrustning. Foto Susanna Eklund.

Dagens arkeologiska verksamhet liknar sällan den bild man ser på TV. 
Penslarna och tandläkarverktygen har ersatts av grävmaskiner, 
spadar och datorer. Foto Tom Carlsson.

När organismen dör och inte längre tar upp mer av 
kol-isotopen, börjar kol-isotopen att sönderfalla med 
en jämn och mätbar hastighet. Genom att beräkna 
mängden kol-isotop får man fram åldern på träföre
mål, ben och annat organiskt material.

■ Tom Carlsson
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Landet längese'n 
- stenålder i Svartådalen

Mänsklighetens långa historia består till största del 
av stenålder. Under miljoner år var sten ett ytterst 
viktigt råmaterial. Hårda bergarter förvandlades från 
råämne till verktyg och statussymboler, från natur 
till kultur. Under miljoner år levde människorna som 
samlare och jägare utan fasta bosättningar. Över
gången till odling förändrade livet i grunden. De 5000 
år gamla spåren efter dessa första östgötska bönder 
finns i Bleckenstad.

Den senaste istiden avslutades för ca 14 000 år sedan 
och isen sätter gränsen bakåt i tiden för möjligheterna 
till mänsklig närvaro i Skandinavien. För dryga 10 000 
år sedan var Östergötland isfritt; marken hade dräne- 
rats, tall och björk växte på de mineralrika jordarna 
och kronhjort, älg och uroxe rörde sig i landskapet. 
Östergötland hade också redan fått sina första mänsk
liga besök.

Längs Svartådalen finns flertalet spår efter män
niskor under hela stenåldern. Här är höjden över ha
vet hela 125 - 130 meter. Dessa höglänta områden 
torkade därför tidigt upp efter isavsmältningen. De 
första besökarna var jägare och samlare. Deras eko
nomiska livsmönster präglades av säsongsvist, flyt
tande mellan havens och de stora sjöarnas kuster och 
inlandets grunda mossar och vattendrag. Svartån var 
därför redan under äldsta tid en viktig kommunika
tionsled som nyttjades för att nå ut till vinterbo
platserna längs Östersjöns havsstränder. Omkring 
4000 - 3500 f Kr påbörjas en av de mest omvälvande 
förändringarna i vår historia; man börjar att odla och 
hålla tamdjur. Samhällena blev därmed mer perma
nent bofasta. Att bo på en och samma plats året runt

förändrade samhället i grunden. Hur odlandet bör
jade är en lång och komplex historia med många re
gionala särdrag, också själva orsaken till varför man 
övergår till odling är oklar och omstridd. I Mellaneu
ropa finns tom exempel på hur bofasta stenåldersbön- 
der efter några hundra år av jordbruk återgick till ett 
rörligt liv baserat på jakt, fiske och insamling. Det är 
därför troligt att det parallellt med de jordbrukande 
stenåldersbönderna i Östergötland fanns grupper som 
fortsatte sitt rörliga liv under lång tid. Kanske hade 
dessa samhällen med så olika ekonomiska livssätt tom 
ekonomiskt utbyte med varandra.

Spåren efter de första bönderna i Östergötland är 
verkligen inte många. I Brunneby, utanför Borensberg, 
påträffades på 1990-talet resterna efter ett hus med

Den rekonstruerade hällkistan vid Öringe. Graven är uppförd 
omkring 2000 f Kr och var sannolikt avsedd för medlemmarna 
i en släkt. Foto Tom Carlsson.
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De första nybyggarna i Svartådalen var jägare och samlare som levde ett kringflackande liv. Kanske såg deras hus ut så här. 
Rekonstruktion från Ekehagens forntidsby, Västergötland. Foto Per Nilsson.

många paralleller till den nyupptäckta stenålders- 
gården vid Bleckenstad. På dessa gårdar levde män
niskor omkring 3500 år f Kr. Husen var placerade på 
ett liknande sätt i landskapet. På en mindre höjd låg 
husen synliga från långt håll. Båda husen var också 
ungefär lika stora, ca 10x4 m. Valet av boplats hade 
säkert flera orsaker, inte minst de goda kommunika
tionsmöjligheterna. Odlingen, som skedde på lättar
betade sandjordar, var säkert ett annat styrande val. 
Längs Motala ström och i Svartådalens kuperade land
skap finns gott om denna slags marktyp.

■ STENÅLDERNS SLUTSKEDE. Som ett slutårhund
rade för stenåldern har man satt 1800 f Kr. Även om 
inte stenyxornas tid var förbi, började då alltfler brons
föremål cirkulera i Skandinavien. Från stenålderns slut
skede är den välkända hällkistan vid Öringe. Denna 
undersöktes redan 1907 av den svenska arkeologins

fader Oscar Montelius. Hällkistorna var avsedda för 
många människor, kanske en släkt, men skeletten var 
tyvärr bortvittrade sedan länge när Montelius efter 4000 
år åter öppnade graven. Montelius intresse fokuserades 
istället på hällkistans mellanvägg. Här fanns ett gavel
hål som sannolikt användes för att krypa mellan de 
två kamrarna i graven. Montelius kunde konstatera 
att hällkistor med gavelhål vanligtvis förekom i Väst
sverige.

Hällkistan med gavelhål är ett bra exempel på de 
långväga förbindelser mellan olika regioner som fanns 
redan under stenåldern. Människorna levde inte iso
lerade på sina gårdar utan man stod i ständig kontakt 
med grannar, vänner och släktingar. Genom de stän
diga mötena kunde nya impulser och kunskaper föras 
mellan de lokala samhällena. Samhällena förändra
des, utvecklades, i ett ständigt flöde av information 
mellan olika traditioner.

VITTERHETSAKADEMIENS
BIBLIOTEK 15 ■





Oscar Monte Uus, Riksantikvarie, Stockholm den 28 juli 1907

Graf från stenåldern

Herr Johan August Molander, hade sedan ett tretiotal år 
på Öringe skattegårds ägor uppodlat en med småskog 
bevuxen hage. Under arbetet på den vunna åkern iakttog 
man att plogen och övriga redskap "tog emot" en mängd 
små kullerstenar. Kort före påsken 1907 stötte man på flera 
kantresta stenar, mellan hvil ka man fann några föremål 
af flinta.

Strax efter midsommar detta år besökte jag platsen 
tillsammans med Östergötlands fornminnesförenings 
nitiska sekreterare lektor Klockhof. Grafven var en häll- 
kista. Äfven denna graf har en gång varit betäckt med 
hällar men af dem såg man nu endast obetydliga läm
ningar. Att de döda, för hvilka grafven byggts, varit 
jordade obrända, är otvifvelaktigt, emedan så varit fallet 
i alla samtida grafvar. Några föremål, som nedlagts vid 
de dödas sida, påträffades däremot, nämligen två dolkar, 
två mindre spjutspetsar och en flisa, alla af flinta.

Vi hafva således i denna graf ett märkligt vittnesbörd 
därom att den nuvarande Ekeby socken varit bebygd 
för omkring 4000 år sedan.
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Spåren efter ett stenåldershus upptäcktes vid Bleckenstad. 
För ca 6000 år sedan fanns här en liten bondgård med hus, 
hägnader och åkrar. Foto Tom Carlsson.

■ BLECKENSTAD, FÖR 5 000 ÅR SEDAN. I sko
gen finns öppnade gläntor tydligt gjorda av människo
händer. Gläntan håller på att vidgas genom att träden 
har ringbarkats och träden håller långsamt på att dö. 
Ett långsamt men effektivt sätt att skapa ny betes
mark. När gläntan har blivit lagom stor tar svedje- 
bränning vid. Kanske är marken avsedd för odling?

Om vi hade kunnat närma oss en bondgård under 
stenåldern, vilket landskap skulle vi ha vandrat ge
nom? Vilken syn skulle ha mött oss? Vilka dofter och 
ljud hade vi uppfattat? Hade vi kunnat förstå vad vi 
såg och dem vi mötte? Hade våra upplevelser öga mot 
öga med människorna motsvarat våra förväntningar 
om hur man levde under stenåldern?

I det fysiska landskapet hade vi med säkerhet kun
nat orientera oss. Svartån hade runnit välbekant, med 
endast ett obetydligt högre vattenstånd än idag. De 
uppstickande bergen och kullarna hade vi också sä
kert känt igen. Den största förändringen hade natur
ligtvis varit växtligheten. Skogarna var täta, med en 
rik undervegetation. Odling och betande djur hade 
knappt märkbart börjat öppna landskapet ännu. De 
mörka granskogarna saknades helt. Skogarna växte 
istället täta av lind, alm, ask, ek och hassel och i trä
den klängde murgröna och vildvin. Skogens träd mar
kerar skillnader i medeltemperatur gentemot dagens 
klimat. Det något varmare och fuktigare klimatet på 
denna tid motsvarade ett års temperatursvängningar i 
Normandie eller Bretagne i Frankrike.

■ HUSET OCH BOPLATSEN. Trots de täta skogarna 
under stenåldern är detta ett kulturlandskap, påver
kat och delvis format av människor. Nära stenålders- 
gården blir spåren allt tydligare efter människornas 
omformande av naturen. Platsen är väl vald. De många 
stigarna i skogen leder fram till en stor, öppen plats 
och trots att stenåldershuset endast är 12 meter långt 
och 3,5 meter högt dominerar det gården. Ett grånat 
vasstak. Väggar av lera över flätat vide. En rökstrimma 
letar sig ut ur ett hål i taket. Dörren sitter på husets 
långsida och öppnas rakt mot söder, solens värme och 
ljus strömmar in i huset. Runt om huset finns hägnader 
där små brungrå grisar bökar. Korna betar i skogens 
gläntor. I andra hägnader finns odlingar. Ganska glest 
mellan stråna växer här bl a emmer, vete och naket korn. 
Det växer ändå bra i den lätta jorden och jorden är lätt 
att bearbeta med grävkäpparna. I skogsbrynet växer flera 
dungar av hassel och mellan hasselsnåren står flera 
vildaplar. Hassel och apel är båda viktiga nyttoväxter 
som kan ha planterats av människorna på gården eller 
självsått sig här. Båda växterna trivs i ljuset hos det av 
människorna öppnade landskapet.

Huset i Bleckenstad var byggt på en plats så att det 
kunde synas från långt håll, men också för att män
niskorna skulle kunna upptäcka annalkande vänner
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och fiender. Detta var viktigt. Uppmärksamheten från 
gårdens människor mot skogen var inte nervös men ändå 
ständig. På gården var man trygg, man var hemma. Sko
gen dolde däremot det okontrollerade.

Ett trettiotal meter från boningshuset fanns en enk
lare byggnad, närmast att beskriva som en halvmåne- 
formad hydda. Öppningen var åt öster, ner mot Svartån 
och medvetet riktad mot den uppåtgående solen. Strax 
utanför pyrde en eld. I öppningen hängde kanske en 
sammanbunden halmkärve, på golvet låg ett hjortskinn 
och på skinnet stod flera mindre keramikurnor. I dessa 
fanns hasselnötter, små köttbitar och vetekorn - mat- 
offer. Hyddan var en plats för religiositet, för kult. 
Även om andarna fanns närvarande överallt; i träden, 
i djuren och i stenarna, hade hyddan möjligheter till 
att föra människorna till extra nära kontakt med det 
osynliga. Dessutom söker sig förfädernas andar gärna 
till platser där det finns mat, det visste ju alla.

■ MÄNNISKA OCH SAMHÄLLE. På gården bodde 
gissningsvis ett tiotal individer, en storfamilj. Familje
gruppen kanske såg ut enligt följande; i huset bodde 
en man med sina fruar, man samsades också med barn 
i varierande åldrar. Här bodde även en drygt 70-årig 
kvinna, mormor till familjefadern. Huset hyste under 
detta år också två nära släktingar till familjen. En av 
männen bar en yxa. Den var visserligen till för dagligt

Yxa av grönsten. En arbetsyxa och en statussymbol. 
Foto Göran Gruber.

Knacksten i granit. Knackstenarna fungerade som hammare vid 
tillverkning av kvartsredskap, t ex knivar och skrapor.
Foto Göran Gruber.

arbete men samtidigt visste alla som såg den, att bära
ren var en man av rang. Hövding var han inte, men en 
man att räkna med. Genom tatueringen på vänstra kin
den utmärkte han ytterligare sin viktiga roll i samhället. 
Hade vi kunnat ställa upp storfamiljen för gruppfoto 
utanför långhuset hade vi med säkerhet kunnat skilja 
ut människornas klantillhörighet och sociala rang ge
nom målade mönster på kläderna, på tatueringar och 
genom de smycken de bar. Stora sociala skillnader var 
det inte mellan dem, inte trälar och inte heller någon 
överklass. Det var ändå viktigt att visa vem man var, 
till vem och vilka man tillhörde.

Dessa stenålderns bondgårdar låg inte så tätt men 
kalla vinterdagar kunde man räkna ett tiotal rökstrim
mor på himlen. Alla var inom en dags gångavstånd. 
Här bodde släkten och vännerna - trygghet och hjäl
pen i både fred och i orostider. Släktens överhuvud, 
hövdingen, bodde också i närheten. Ensam ägde han 
fler grisar än tre gårdar tillsammans! Hans slipade flint
yxor kunde numera också räknas i tiotal. God var hans 
kontakt med förfädernas andar!

■ Tom Carlsson
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Livet på gården

Den äldre järnålderns människor har satt kraftiga 
spår i landskapet. Ovan mark syns ännu idag sten
satta gravar där de begravde sina döda och rester 
efter stengärdesgårdar löper genom många områden 
i Östergötland. Under matjorden döljer sig platser 
där människor levde och verkade, rester efter hus 
och hantverksplatser. Boplatser från äldre järnålder 
är en av de fornlämningstyper som oftast berörs av 
arkeologiska undersökningar i Östergötland. Tack 
vare detta har vi en ganska god uppfattning om hur 
människorna levde under denna tid. Även i Svartå- 
dalen har vi hittat spår från de första århundradena 
efter Kristi födelse.

■ HEMMET OCH GÅRDEN. Bebyggelsen bestod av 
ensamgårdar, lösa gårdsgrupper och mindre byar. 
Hemmet bestod av ett s k långhus. Taket bars upp av 
en dubbel rad med inre stolpar som var djupt ned
grävda i jorden och parvis förbundna upptill av tvär
liggande bjälkar. Väggarnas stomme bestod av mindre, 
stående, jordgrävda stolpar som stödde taket och sam
tidigt utgjorde ramen för de lerklinade flätverksväg- 
garna. Husens längd varierade från knappt tio till när
mare sextio meter - men de var vanligen mellan fem
ton och tjugofem meter långa. Husen var i allmänhet 
uppdelade i minst tre rum, där människor och djur 
bodde på varsin sida om ingångsdelen. Att stalla djuren 
inomhus under det kalla vinterhalvåret var en sed som 
förde med sig många fördelar. Djuren hölls skyddade 
mot fukt och kyla, boskapstjuvar och rovdjur. Det blev 
dessutom enklare att ta till vara det värdefulla gödslet 
som behövdes till åkrarna. Fähusdriften innebär också 
ett närmande mellan människa och djur, där djuren

vänjs vid att lättare släppa sin mjölk. Man kan ändå 
fråga sig varför man valt att ha djuren inne i själva 
bostadshuset istället för att bygga ett separat fähus av 
rent hygieniska skäl. En orsak är säkerligen att man 
velat ta till vara värmen från djuren.

En gårdsgrupp där ett par hushåll samverkar och utgör en 
självförsörjande enhet. Rekonstruktion från Leire, Danmark. 
Foto Per Nilsson.
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■ DJUREN PA GARDEN. På de flesta bosättningar 
från äldre järnålder finns det tecken som tyder på att 
man hållit nötboskap, får, get, gris och häst. Dessutom 
introduceras vid den här tiden tre ”nykomlingar” från 
kontinenten. Höns, gås och katt börjar göra sig gäl
lande som husdjur. Samtliga djur, med undantag av 
katten, hölls, åtminstone delvis, för sitt kött. Korna, 
fåren och getterna utnyttjades dessutom som mjölk
djur. Hästarna och oxarna användes som dragdjur och 
fåren och getterna hölls för sin ull och sitt skinn. Hön
sen var äggproducenter och katten värdefull tack vare 
sin förmåga att hålla efter möss, sorkar och andra gna- 
gare som hotade spannmålsförrådet.

■ FORNTIDENS TYG OCH FÄRGER. Ett av de mest 
tidskrävande arbetet i hushållet på gården, vid sidan 
av matlagningen, var framställningen av garn, tyger 
och kläder. Att hålla hela gårdens alla invånare med 
kläder året om var en mycket omfattande och lång 
process från råvara till färdig produkt. Efter att ullen 
ryckts från fåren skulle den rensas, sorteras, kammas 
och spinnas innan den kunde vävas till ett varmt och 
slittåligt ylletyg i den lodräta vävstolen. Om man ville 
ha linnetyg skulle linet först skördas, sedan rötas, 
bråkas, skäktas och häcklas (torkas, slås och borstas) 
innan man kunde spinna och slutligen väva det. Från 
100- och 200-talen efter Kristi födelse har man hittat 
de första spåren av växtfärger i tygerna. Vejde använ
des för blåa nyanser och krapprot för en mustig röd 
färg.

■ UTANFÖR GARDEN ... En mycket karaktäristisk 
fornlämningstyp från den äldre järnåldern i Östergöt
land är stensträngarna. Intrikata system av stengärdes- 
gårdar som idag syns som låga stensträngar i landska
pet inhägnade ytor för bete, slätter och åker. Dubbla 
rader av stenmurar bildade fägator, där man förde 
boskapen mellan hemmet och betesmarken. Mycket 
tyder på att betesdriften haft kollektiva drag där flera 
gårdar samordnat sitt bete. Utifrån stensträngssyste- 
men vet vi också att åkrarna var relativt små och att 
de gödslades regelbundet.

De flesta av jordbruksredskapen tillverkades av 
järn, vilket, till skillnad från den föregående periodens 
brons, kunde utvinnas och produceras lokalt då man 
använde sig av den vanligt förekommande myr- och 
sjömalmen. En annan fördel med järnet var dess smi
dighet. Man övergick från att gjuta till att smida och 
kunde därmed börja experimentera med formerna. 
Från början var det främst fråga om en småskalig 
produktion för ”husbehov”, med små verkstadsplatser 
i närheten av bostadshusen, men så småningom ut
vecklas de till en storskalig drift i utmarken, långt från 
bebyggelsen.

21 ■



Överst. Kvinnorna hjälps åt kring 
vävstolen. Den äldre generationen 
lär upp den yngre i hantverkets alla 
konster. Rekonstruktion från Gene 
forn by. Foto Per Nilsson.
Den infällda bilden visar en trasig 
vävtyngd, tillverkad i bränd lera som 
hittades i en kokgrop vid Bleckenstad. 
Tyget vävdes i vävstolar där väven 
hängde lodrätt ned och vävtyngderna 
behövdes för att tynga ned garnet. 
Foto Susanna Eklund.

Till vänster. Här syns resterna efter en 
fägata där man transporterat boskapen 
mellan gård och utmark. Bilden är 
tagen från det välbevarade stensträngs- 
systemet vid Ryckelsby, någon mil 
nordväst om Öringe. Foto Susanna 
Eklund.

■ 22



Äldre järnåldern vid Öringe. Ett stort dilemma vid 
arkeologiska undersökningar som görs i samband med 
nya vägar är att man endast kan gräva innanför väg
området. Det som finns utanför får inte röras! Vid 
Öringe hittades exempelvis inga boningshus - men de 
kan mycket väl ha legat strax utanför vägområdet. 
Ändå fanns typiska boplatslämningar i form av två 
stora aktivitetsområden med tätt liggande eldstäder, 
härdar, av olika typ. Vissa var små och djupt nedgrävda. 
Andra var flackt utbredda och mycket stora, uppåt 5

meter i diameter! Det kan vara en mängd olika aktivite
ter som ligger bakom eldstäderna. Det var kring elden 
allting kretsade, tack vare dess roll som värmekälla, 
ljusspridare och matlagningsplats. Härdar har också 
använts inom en rad olika typer av hantverk, såsom 
metallbearbetning, keramiktillverkning och skinn
beredning. Dessutom har de utnyttjats inom jordbruket 
vid röjningseldning. Från arkeologiska och etnografiska 
exempel vet vi också att eldstäder använts för rituella 
ändamål och att elden i sig haft ett symboliskt värde.

Eldstäderna låg tätt i Öringe - vissa var små och djupt nedgrävda. Andra flackt utbredda och mycket stora, uppåt 5 meter i diameter! 
Det var kring elden allting kretsade, tack vare dess roll som värmekälla, ljusspridare och matlagningsplats. Skala 1:300.
Digital bearbetning Lars Östlin.
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Stenarnas slitna och nednötta yta vittnar om det slitsamma 
arbetet med att mala ned sin säd till fint mjöl. Löparen på bilden 
hittades i ett stenskott stolphål i Öringe. Foto Susanna Eklund.

Vi undersökte även en skärvstenshög på platsen. 
Skärvstenshögarna uppträder i många sammanhang, 
men en vanlig tolkning av dem är att de fungerat som 
avfallshögar. En forntida soptipp med andra ord. Här 
har man dumpat slaktavfall, matrester och skörbrända 
stenar som man städat ur eldstäderna för att kunna 
återanvända dem. Skärvstenshögen ligger i en svag 
sluttning och i den nedre delen har man lagt några 
större stenar, kanske för att hålla skräpet på plats.

Frågan är vad det är för plats som vi egentligen 
undersökt? Antingen befinner vi oss i utkanten av en 
boplats, där husen legat utanför själva undersöknings- 
schakten, eller så rör det sig om någon form av verk- 
samhetsyta som man valt att lägga en bit bort från 
bebyggelsen. Med tanke på brandrisken kanske man 
valt att lägga eldstäderna en bit från boningshusen.

Vardag för 2000 år sedan. Fynden från Öringe be
står främst av små fragment av vardagsföremål. Vi 
har hittat skärvor från keramikkärl som använts vid 
matlagning eller förvaring av olika saker. I skärvstens
högen och hittades ben av ko, gris och möjligen även 
älg. Vi har också funnit slagg och små bitar av ugns- 
väggar från järnframställningsugnar. Alltså har man 
haft en egen järnproduktion i Öringe och mycket ty
der på att man även smidit järnet på plats. Dessutom 
hittades tre malstenslöpare. Stenarnas slitna och ned
nötta yta vittnar om det slitsamma arbetet med att mala 
ned sin säd till fint mjöl. En av malstenslöparna hitta
des i ett fint stenskott stolphål och är förmodligen ett 
offerfynd. Husoffer är vanliga från den här tiden; ett 
utvalt föremål läggs på en strategisk plats för att 
skydda husets inneboende, människor och djur från 
olycka och sjukdom och se till att inga troll eller onda 
väsen tar sig över husets tröskel. I det här fallet har vi 
dock inte kunnat knyta stolphålet till någon huskonst
ruktion och fyndet i sig är lite svårare att förstå sig på.

Ritualen i det förhistoriska samhället var en natur
lig del av vardagen. I tidiga jordbrukande kulturer såg 
man inte tiden som linjär med början och slut utan 
som återkommande. Tiden gick i varv liksom året har 
sin gång och ritualerna var ett sätt att försöka säker
ställa årets och livets gång. Att få våren att återvända 
- få grödan att spira ute på fälten, korna att kalva och 
fåren att föda sina lamm. Genom att försöka förstå 
handlingarna bakom ritualerna har vi möjlighet att 
komma närmare människans tankar.

■ Susanna Eklund
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Vårt dagliga bröd
- jordbruk och mat under järnåldern

Framför oss breder ett skiftande och vackert kupe
rat landskap ut sig. På kullarna och sluttningarna, 
ned mot den ormlikt slingrande Svartån, ligger åk
rar. Gränsande till dem ligger betes- och slåttermar- 
ker, åtskiljda av stengärdesgårdar. Dungar med gran- 
och barrskog finns utslängda i landskapet som små 
öar ...

Så kan det ha sett ut i trakten kring Öringe och Blecken
stad för nästan tvåtusen år sedan. Inte helt olikt da
gens landskap, om vi tänker bort väg 32 med dess 
trafikbuller och all sentida planterad skog. Efter av
slutade grävningar vet vi, att människor bodde och 
verkade här under den äldre järnåldern. Visserligen i 
natursköna omgivningar, men det i sig mättar ju inga 
magar, så vad levde de av? De viktigaste näringarna 
var säkert åkerbruket och boskapsskötseln. Jakt, fiske 
och insamling av bär, frukter, nötter m m bidrog nog 
till försörjningen. I den här artikeln ges en översiktlig 
beskrivning av hur odlingslandskapet såg ut, vilka grö
dor som odlades och vad man åt.

■ ODLINGSLANDSKAPET OCH DESS GRÖDOR.

Skandinaviens mycket skiftande naturgeografi formade 
tidigt de förhistoriska samhällenas ekonomiska förut
sättningar. Detta är tydligt märkbart i de arkeologiska 
lämningarna från järnåldern. Gårdarnas hustyper, åker
indelning, hägnader osv varierar stort mellan olika re
gioner. Gemensamt för flertalet var kombinationen av 
boskapsskötsel och åkerbruk, långhus med en stalldel 
och åkerytor som gödslades och bearbetades med årder.

Under forntiden odlades flera sorters säd och grö
dor, vilka var väl anpassade för en annan typ av jord

bruk än dagens fullåkersodlingar. Numera är flera av 
dessa sädesslag främmande. Under sten- och brons
åldern odlade man olika sorters vete (spelt, emmer och 
enkorn), havre, hirs och korn m m. Det skaltäckta kor
net odlades i lika stor utsträckning som det nakna 
kornet. Under järnåldern blir istället det sexradiga 
skalkornet den klart dominerande grödan. Orsaken 
varför man övergick från det nakna till det skaltäckta 
kornet är inte riktigt klarlagd. Det nakna kornet är 
rikare på protein och agnarna faller lättare av vid trösk
ning samtidigt som det har visat sig vara känsligare 
för angrepp och ha mindre hållbara korn som lättare 
kan förlora i grobarhet. Skalkornets bättre grobarhet 
kan ha inneburit att det efter hand tog över på åk
rarna. En annan teori är att skalkornet svarade bättre 
på gödsling och att dess dominans hade med den agrar
tekniska utvecklingen att göra.

Även om korn var den huvudsakliga grödan under 
järnåldern, odlades även annat som t ex bönor, ärtor, 
dådra, lin och hampa. Dådra hölls för dess oljerika frön, 
vilka ofta hittas på järnåldersboplatser. Från bronsåldern 
in i järnåldern odlades även lin. Dess näringsrika frön 
blandades i bröd och kakor. Sådana har bl a hittats i 
Eketorp på Öland. Från och med ca 200 e Kr började 
linet även användas till textilier. Ett par hundra år före 
Kristi födelse fram till vikingatiden odlades hampa. Den 
användes troligen till rep, nät, tyger och varpgarn.

■ VETE, RÅG ELLER HAVRE ? - REGIONALA SKILL

NADER. Från Skåne i söder upp till Norrland var kor
net den viktigaste grödan. Ser man på vad som odlades 
i övrigt, fanns det stora regionala skillnader. Dessa blir 
allt mer tydliga under yngre järnåldern. I Norrland
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Maten lagades över öppen eld eller i kokgropar. Kokgroparna fungerade som vår tids ugnar. Fisk eller kött packades in i små 
paket och lades ned i gropen mellan glödheta stenar, under ett tätt lager av jord och torv. Under yngre järnålder blev det 
vanligare att använda grytor och kittlar av järn. Rekonstruktion från Gene fornby. Foto Per Nilsson.

Laga förhistorisk mat
Blodkams
Blodet blandas med halva mängden vatten eller mjöl. Korn- 
eller rågmjöl blandas i till en lös smet. Klickar av smeten får 
koka i köttbuljong eller vatten, tills de lätt flyter i ytan. Kokas 
kamsen i vatten, kan man blanda små tärningar fett i smeten.

Fisk i kokgrop
En urtagen fisk fylls med gröna växter. Till torsk passar t ex 
lök, penningört och målla; till gädda passar lök, vattenkrasse 
och jordreva. Fisken läggs in i näverflak som dessförinnan blöt
lagts för att mjukna. Paketet görs förs så tätt som möjligt och 
knyts till med vidjor.

Stenar värms i eld någon timme innan tillagningen. När 
de är ordentligt varma (i mörker kan man märka att de börja 
glöda) läggs de under och över fiskpaketet i en grop. Det är 
då viktigt att nävern runt fisken är fuktig så att den inte tar eld.

Över gropen läggs grästorvor. Tillagningstiden är beroende av 
fiskarnas vikt och stenarnas värme och antal. Totalt 8 knytnävs- 
stora stenar, fyra under och fyra under paketet, kan ge en 
kokningstid på ca 1 timme för 2 kilo fisk. Fisken är färdig när 
köttet släpper från benen.

Istället för näver kan stora gröna blad användas till pake
tet. Det går även att använda mindre blad, t ex björkblad 
och isolera fisken från de heta stenarna med dem. Fisken 
kan få smak av bladen.

Öllebröd
Skvättar av öl hälls i en kruka. Är vätskemängden inte till
räcklig kan man späda med vassla. Sönderstötta enbär och 
timjan hälls i och får koka upp. Färskt eller gammalt bröd 
skärs i småbitar och får sjuda med soppan.



Olika form och storlek vittnar om att lerkärlen använts till olika 
ändamål, från små bägare till stora förrådskärl. Just dessa krukor 
kommer från Sjögestad socken. Foto Susanna Eklund.

behöll kornet sin dominerande ställning under hela 
järnåldern och vidare in i medeltiden. Förutom kornet 
fick andra sorters grödor en allt större betydelse i 
Skåne, efter Kristi födelse. Det var bl a havre, vete, lin 
och en ny gröda; råg. Den kom att utgöra ca 25 - 50% 
av odlingen från 700-talet e Kr och framåt. En orsak 
till att produktionen av råg ökade, var att man av 
denna kunde baka jästa bröd, till skillnad från kor
net, som endast gav ojästa bröd. I Västsverige blev 
havren på motsvarande sätt en viktig gröda och har 
så varit in i modern tid. I östra Mellansverige odlades, 
under äldre järnålder, vete tillsammans med kornet 
som en vårgröda. Att vetet var viktigt, tyder de bröd
fynd på som gjorts i gravar i östra Mellansverige.

Vad åt man? Vi har idag relativt bristfälliga kunskaper 
om vilken sorts maträtter förhistoriens människor till- 
lagade och åt, men genom att t ex analysera avfalls- 
rester från boplatser och matskorpor från insidan av 
krukskärvor, kan vi få en uppfattning om vad järnålderns 
människor livnärde sig på. Stora geografiska skillnader 
fanns säkert, då man alltid på bästa sätt försökte ut
nyttja de naturliga förutsättningarna lokalt vad gällde 
odling, boskapsskötsel, fiske och jakt. I Sveriges norra 
delar hade jakt, fångst och insamling av bär och växter 
stor betydelse. På motsvarande sätt var fårskötseln på 
Gotland och Öland viktig för invånarnas kosthåll där.

Osteologer (experter på skelettets ben) har, genom 
att analysera benavfall från boplatser, kunnat rekonst
ruera vilka husdjur man slaktade och åt. Det fanns 
naturligtvis regionala skillnader, men vanligt var att 
det på gårdarna fanns får, getter, nötkreatur, svin och 
hästar för köttets skull. På havs- och sjönära boplat
ser återfinns ofta mycket fiskben i det arkeologiska 
materialet. Benrester av jaktvilt förekommer däremot 
sparsamt på järnåldersboplatser i Sveriges södra delar.

Under slutet av järnåldern fick svinet en ökad be
tydelse i kosthållningen, även om nötboskapen sva
rade för den huvudsakliga delen av köttkonsumtionen. 
Exempelvis var den stora utbredningen av bokskogar
na i Skåne, Halland och Blekinge en orsak till att svin
uppfödningen ökade i dessa landskap. I slaktavfall från 
den äldre järnålderns boplatser har man funnit ben av 
häst, vilket visar att dessa hölls som köttdjur. I bl a 
Vallhagar på Gotland höll byns invånare hästar av 
russtyp som slaktdjur. För att komma åt märgen i be
nen hade dessa krossats. Från Kristi födelse och ett 
par århundraden framåt i tiden, fanns både hönan och 
gåsen som husdjur på många gårdar i de mellersta och 
sydligare landsdelarna.

Grisar fanns på varje normalstor bondgård under järnåldern. 
Rekonstruktion från Ekehagens forntidsby. Foto Per Nilsson.
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Svartån ringlar fram genom landskapet. Människorna i dalen anpassade sig efter de naturliga förutsättningarna och förmodligen var fiske 
en viktig del av kosten under förhistorien. Foto Susanna Eklund.

■ DET DAGLIGA BRÖDET? Under hela järnåldern 
användes mjöl och gryn tillsammans med animalier, 
för att producera det som kan liknas vid järnålderns 
”basmat”; olika sorters gröt, palt och bröd. I norra 
Skandinavien finns en maträtt som benämns ”kams” 
vilket i Sveriges sydligare delar motsvaras av palt eller 
paltbröd. Ingredienserna kan fortfarande vara korn
gryn eller kornmjöl och blod, formade till små bullar 
eller bröd. Rester av sådana kamsrätter har man hit
tat på olika platser i Sverige. Från Västergötland och 
från Boberget i Östergötland finns fynd av palt- och 
kroppkakeliknande bröd.

De äldsta beläggen för att bröd åts i Skandinavien 
är från 200-talet e Kr; på Helgö vid Mälaren har ar
keologer hittat tunnbröd. Liknande fynd har även 
gjorts i Bohuslän och i Östergötland. Mycket tyder på 
att bröd vanligen konsumerades av de övre skikten i 
samhället. Brödformerna var oftast runda, rektangulära 
eller ovala.

Ingredienserna varierar mellan olika landsdelar. I 
Småland, Gästrikland, Västmanland och Jämtland var 
kornbröd vanligast medan bröd bakat på vete endast 
förekom i östra Mellansverige. Från Birka finns ett 
mycket rikt fyndmaterial som berättar om vikingarnas 
matvanor. Där fanns vetebröd, ärtor, bönor, hassel
nötter, smultron, hallon, vildäpplen, blåbär m m. Från 
samma tid har i Norge också hittats lök, kål, rovor, 
linfrön, hassel- och valnötter. Fynd från olika boplat
ser visar att man även tillverkade ost och smör.

Vad åt då invånarna i Öringe och Bleckenstad under 
järnåldern? En välgrundad gissning får bli att de åt 
mycket bröd, gröt, kött och inte minst fisk, med tanke 
på läget vid Svartån. Analyser av ben och matskorpor 
från keramikskärvor ger oss ytterligare kunskap om vad 
som stod på matsedeln hos dessa tidiga bosättare i nu
varande Boxholms kommun.

■ Janne Zander
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Gammalt färdstråk rustas upp

Riksväg 32 mellan Vetlanda och Motala följer ett gam
malt färdstråk i nord-sydlig riktning. Vägstandarden 
har höjt under de senaste åren på vissa delsträckor. 
Under 2001 och 2002 har Vägverket förbättrat trafik
säkerheten och framkomligheten på sträckan mellan 
Boxholm och Bleckenstad.

■ OLIKA VÄCALTERNATIV. Flera olika förslag på ny 
vägsträckning har presenterats. Vägverket har fört en 
dialog med allmänheten och enskilda fastighetsägare an
gående de olika vägalternativen. Synpunkterna har Väg
verket behandlat och därefter i samråd med Länsstyrel
sen och berörda kommuner valt ut ett alternativ.

■ ÖKAD TRAFIKSÄKERHET OCH FRAMKOMLIGHET.

Den nya vägen får en bredd på 9 meter. Sidoområdena 
är utformade flackt för att fordon ska löpa minsta risk 
att välta vid avkörning. På vissa sträckor förses vägen 
med ett tredje körfält som underlättar omkörning av 
långsamtgående fordon i uppförsbacke. Trafiksäkerheten 
och framkomligheten för de oskyddade trafikkanterna 
kommer också att öka. En ny gång- och cykelport i norra 
delen av Boxholm byggs. På gamla Riksväg 32 kommer 
trafiken att minska betydligt vilket även gynnar gång- 
och cykeltrafiken.

■ VALT ALTERNATIV. Vid en samlad bedömning av 
vägstandarden, kostnad och miljöhänsyn framstod valt 
alternativ som det mest gynnsamma. Ombyggnaden 
omfattar 9 kilometer. Den 5 kilometer långa etappen 
mellan Boxholm och Öringe kommer att ha ny sträck
ning väster om nuvarande väg. Från Öringe till Blecken
stad följer den nya vägen i stort sett befintlig väg. Väg

verket påbörjade om
byggnaden under sep
tember 2001. Ombygg
naden beräknas vara fär
dig hösten år 2003.

■ ETT VÄRDEFULLT 

KULTURLANDSKAP.
Svartåns dalgång har 
bebotts under lång tid 
och är därför rik på forn- 
lämningar och kultur
miljöer. Troligen etable
rades byarna under järn
åldern och medeltiden.
Odlingslandskapet hy
ser stora natur- och kul
turvärden. Milstenar och 
stenvalvsbron i Öringe 
har kommit till senare 
men är viktiga och skyd
dade delar i detta äldre 
vägnät.

■ SVARTÅN. För att skydda vattendragen från dag
vattenutsläpp och minska konsekvenserna vid en even
tuell olycka med farligt gods byggs uppsamlings- 
dammar med infiltration som filtrerar dikesvattnet 
innan det når Svartån. Den nya vägen med mjuka sido- 
områden kommer emellertid att minska risken för 
olyckor med farligt gods.

Den nya vägen
■ Birger Lind ^■ Befintlig väg
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Kommunikation ur ett Boxholmsperspektiv

Kommunikation kan vara att resa; med bil, buss, tåg 
eller flyg. Kommunikation kan också vara telefonsam
tal, fax, e-post eller användande av massmedier. Vi 
lever i dag i ett kommunikationssamhälle, säger de 
som vet, och vi som inte vet håller med för bekvämlig
hets skull. Nomadsamhället blev jordbrukssamhället 
som blev industrisamhället som blev servicesamhället 
som nu har blivit kommunikationssamhället.

Det är lätt att glömma bort, att nomadsamhällen 
fortfarande existerar och att jordbruk och industri fort
farande är mycket viktiga - om än mindre arbetskrafts- 
intensiva - beståndsdelar i samhället. Kommunika
tionssamhället är heller ingenting nytt; hela mänsklig
hetens historia har kännetecknats och formats av kom
munikation. Vi glömmer lätt, att de vanligaste formerna 
av kommunikation, trots datorer, faxar och höghastig- 
hetståg, fortfarande är det muntliga samtalet och kropps
språket. Den tekniska utvecklingen har inte mött våra 
grundläggande behov av att mötas för att prata, disku
tera, gräla eller sluta avtal.

Jag accepterar, i överskådlighetens namn, indelningen 
i samhällen men glömmer för den sakens skull inte att 
service i viss mån fanns redan på stenåldern eller att 
industrin sannolikt kommer att vara mycket viktig också 
om 500 år. Kommunikation löper som en röd tråd - 
mer eller mindre tjock - genom hela historien i en trakt 
som Boxholmsbygden. Ibland har vi verkligen varit långt 
ifrån händelsernas centrum, ibland har vi rent av varit 
mitt i. Det hela är bara en fråga om perspektiv, anser jag 
- en bypolitiker i globaliseringens tidevarv.

Till fots eller per ekstock kom de första besökarna 
till våra trakter när den stora isen hade dragit sig till
baka. Ett kargt kustlandskap mötte dem. Befolkningen

bestod av små, rörliga familjegrupper eller vad vi his- 
torieintresserade gärna kallar jägar- och samlarsam- 
hällen. De levde ett kringflackande liv eftersom de 
följde i de stora bytesdjurens fotspår. Åtskilliga århund
raden senare återfinner vi de första jordbrukarna i 
bygden vid Bleckenstad, Öringe, Flemminge och andra 
platser utefter Svartåns vattensystem. Under brons- och 
järnålder finns fast, ordentligt rotad, befolkning i byg
den. Järnåldern var en tid då våra förfäder började ge

Flygfoto över den sakta ringlande Svartån. En mångtusenårig 
kommunikationsled. Foto Tom Carlsson.
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sig ut på långa resor samtidigt som långväga besökare, 
med goda eller onda avsikter, allt oftare besökte våra 
trakter. Folkvandringstiden var en orolig tid med åter
verkningar långt upp i Skandinavien. Några hundra 
år längre fram i tiden är det våra förfäder som sprider 
oro, skräck och kultur i Europa; vikingatiden är en epok 
som kännetecknas av ökad kommunikation utefter nya 
leder. Våra runstenar berättar om färder i väster- och 
österled. Världen krymper ordentligt när dristiga nord
män vågar sig ända ner till Svarta havet.

Medeltiden innebar ökad uppodling och kolonisa
tion i våra bygder. I de tidigare så vilda och ogenom
trängliga skogarna mellan ådalarna och Sömmen slog 
sig nybyggare ner; Arrebo, Karsbo och Bösebo bilda
des. Kommunikationen blev allt bättre i nord-sydlig rikt
ning. I väst-östlig riktning har den däremot inte förrän i 
våra dagar blivit godtagbar. Den östra Holavedsvägen 
från Östgötaslätten ner mot Säbydalen gjorde tidigt att 
Boxholmsbygden hamnade i det viktiga kommunika- 
tionsstråk som vi fortfarande har så stor nytta av; vä
gen från Stockholmstrakten till kontinenten.

Som politiker i dagens Boxholm anser jag naturligt
vis att de fysiska kommunikationsvägarnas roll för vår 
bygd inte kan överskattas. Var hade vi i dag befunnit 
oss utan pendeltrafiken? Boxholms närhet till central
orter som Linköping, och för all del också till huvud
staden, är ett av de allra viktigaste skälen till att vår 
kommun är attraktiv att bo i för den moderna män
niskan. Kommunikationen medborgare emellan, mel
lan medborgare och politiker eller mellan företagare 
och politiker är smidig, snabb och öppen i den lilla 
kommunen. Korta kommunikationsvägar, korta be
slutsvägar och ett gott samarbetsklimat är alla viktiga 
beståndsdelar i det dagliga politiska livet. I Boxholms
bygden kan man kombinera god livskvalitet, i form 
av närhet till naturen, harmonisk miljö för det upp
växande släktet och frälsning från storstadens hets och 
rök, med en ändå påtaglig närhet till de delar av sta
dens utbud man vill ta del av. Vi kan besöka teatrar, 
biografer, museer, konserter och olika evenemang och 
ändå slippa bo i staden med dess hets och ensamhet.

Det har talats mycket om distansarbete. Nu har 
det blivit möjligt att sitta uppkopplad mot världen och 
arbeta i det egna hemmet. Jag tror inte att någon i 
längden klarar att enbart distansarbeta, eftersom vi 
alla är sociala varelser som måste träffa våra arbets
kamrater och andra människor. Som ett komplement 
kanske man kan sitta på sin ö i Sömmen och skicka 
filer fram och tillbaka till arbetsplatsen, men man 
måste ändå i huvudsak arbeta där andra arbetar. Tack 
vare goda fysiska kommunikationer är emellertid även 
detta möjligt i dag.

Bredband, tätare och smidigare tågförbindelser, 
rakare och säkrare vägar är samtliga viktiga villkor 
för Boxholms välmående. Som kommunpolitiker är 
det min skyldighet att underlätta kommunikation 
mellan Boxholm och omvärlden. För att detta ska bli 
möjligt måste jag kommunicera med beslutsfattare i 
andra kommuner, beslutsfattare på regional och na
tional nivå men allra viktigast; jag måste i synnerhet 
kommunicera med de egna medborgarna och det lo
kala näringslivet. Kommunikation - det må vara mö
ten, samtal, diskussioner eller för all del en skopa ovett 
ibland - är en grundförutsättning för den lilla kom
munens fortlevnad. Jag frestas låna en tanke från Des
cartes; ”Vi kommunicerar - alltså finns vi till”.

Riksantikvarieämbetets utgrävningar under år 2001 
- utförda på grund av vårt behov av bra kommunika
tioner - visar att dagens kommunikationsleder använ
des även under stenåldern och att människor varit 
verksamma och fast bosatta i Boxholmsbygden i mer 
än 6000 år. Genom utgrävningarna har vi nutida in
födingar fått en vidgad kunskap om hur livet gestal
tade sig i trakten för så länge sedan. Som historie- 
intresserad politiker är jag tacksam och glad över för
bättringen av kommunikationsleden riksväg 32, de 
kunniga och ambitiösa arkeologer som har gjort ar
betet och sist men inte minst över vår svenska forn- 
minneslagstiftning.

■ Johan Birath
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Tak över huvudet 
- om förhistoriska hus

Den vanligaste frågan som besökare till en arkeolo
gisk utgrävning ställer är "har ni hittat något?" En 
helt självklar fråga. Arkeologen kanske svarar; "ja, 
ett hus!" men så finns där ingen byggnad. Under hela 
förhistorien har människan konstruerat byggnader av 
olika slag. Det är spåren efter dem, husen, som kom
mer att behandlas här. Ordet hus för tankarna till en 
byggnad där man bott. Liksom vi idag har många olika 
slags hus, fanns byggnader med skiftade funktion och 
konstruktion även under förhistorien.

■ DOLDA FRAGMENTARISKA RESTER. Det är inte 
mycket som återstår av en bosättning som övergavs för 
flera tusen år sedan. Husen är ofta okända innan man 
börjar gräva. I allmänhet är inga byggnadslämningar 
från förhistorien synliga ovan mark, de ligger under mat
jorden och åkermarken. Jorden måste då schaktas bort 
med grävmaskin för att lämningarna ska framträda. Det 
som brukar återstå av byggnader är olika sorters spår 
och färgskiftningar i marken, anläggningar. Även om 
husen både varit stora och komplexa är de rester vi hit
tar av dem ofta väldigt fragmentariska, de kan dess
utom vara svåra att upptäcka. Ibland kan andra läm
ningar t ex gravar ge en uppfattning om var boplatserna 
och därmed byggnaderna legat.

■ VARIATIONSRIKA BYGGNADER. Hus hade un
der förhistorien, liksom idag, olika funktion. De var 
bostäder, stall, förråd, fähus, rituella kulthus, samlings
platser, arbetsutrymmen för aktiviteter så som hant
verk, matlagning, vävning osv. Under en arkeologisk 
utgrävning kan de olika aktiviteterna som ägt rum i 
och utanför byggnaderna studeras, men även husen i

sig. Ibland rör det sig om väldigt tillfälliga konstruk
tioner men ibland har husen använts under en avse
värt lång tid och av flera generationer. Som man för
står skiljer sig de förhistoriska byggnaderna mycket 
åt. Hur husen varit byggda, vad de använts till, under 
vilken tid de var i bruk och hur samhället såg ut då, 
ekonomiskt och kulturellt - alla dessa faktorer gör att 
även de arkeologiska lämningarna efter husen är mycket 
variationsrika.

■ HUR SER LÄMNINGARNA UT? Trots sparsamma 
och fragmenterade rester kan vi finna mycket värde
fulla upplysningar om husen. Det är lättare att åter
finna ett hus som haft en konstruktion med nedgrävda 
delar, t ex stolpar och väggar. Dessa syns för oss som 
stolphål och rännor, alltså mörkfärgningar i jorden. 
Hus som stått direkt på marken eller på syllstenar efter
lämnar tyvärr inte samma spår.

Utöver stolpar och väggar kan vi hitta andra konst- 
ruktionsdelar och inredningsdetaljer, t ex djurbås, 
rumsindelningar och platser för bänkar. Det som åter
står kan vara trärester, förhöjningar och stenrader men 
även enbart mörkfärgningar. Spår av aktiviteter inne i 
eller utanför huset kan också förekomma, som kultur
lager, fynd, härdar, ugnar, gropar etc. Fyllningen i en 
anläggning beror främst på hur den fyllts igen. 11 ex 
ett stolphål kan fyllningen bestå av både material som 
fyllts igen runt stolpen då den sattes i marken och av 
senare jord som rasat ned då stolpen dragits upp eller 
förmultnat.

Huslämningar berättar om byggnadernas storlek, 
form, läge och planlösning. Det är dock ytterst svårt 
att uttala sig om hur taket en gång sett ut, men sadel-
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Rekonstruktion av ett hus från bondestenålder, Ekehagens forntidsby. Foto Per Nilsson.

tak verkar naturligt. Det är även ovanligt att återfinna 
golven, som kanske var av jord eller lera. Golvet kan 
ha plockats bort eller förstörts. Under yngre järnåldern 
användes ofta en typ av nedgrävda hus, grophus, för 
olika hantverk. I dessa är chansen att återfinna golv
lagren större. Fasader, dekorationer och flera inred- 
ningsdetaljer osv vet vi inget om. Men med största 
sannolikhet utsmyckades vissa byggnader.

Det kan också vara så att själva huset inte har läm
nat några spår efter sig. Andra bevarade lämningar 
kan antyda att ett hus funnits på platsen, t ex härdar 
eller kulturlager. Förhistoriska sopor, kulturlager, be
stående av förmultnade material kan finnas kvar. Det 
är i dessa lager som de flesta fynden från en bosättning 
finns bevarade, t ex keramik och olika redskap. Man 
kan även göra s k fosfatanalyser av jorden som i bästa 
fall visar förhöjda värden där byggnaden en gång stått.

Takbärande
mittstolpe i väggi vagg

Markyta Markyta

Stolphål Stolphål
Stenskoning

Hus med en takbärande stolprad sett från kortsidan. Det är oftast 
endast det som återstår av huset under markytan som bevaras 
för eftervärlden, dessutom är själva stolpen ofta förmultnad eller 
uppdragen. Ritning Usa K Larsson.
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■ HUR HITTAR VI HUSEN? Det finns en risk att vi får 
en skev bild av de förhistoriska byggnaderna. Kanske 
är det så att vissa typer av hus inte alls syns i det arkeo
logiska materialet, eller att lämningar efter dessa tol
kas som något helt annat. Det kan vara svårt att finna 
”nya” hustyper eller ”nya” detaljer i husen. Möjlig
heten för att upptäcka ett förhistoriskt hus beror 
mycket på att man vet hur det bör se ut, att förstå hur 
huset en gång varit uppbyggt.

Under matjorden bildar huslämningarna mönster, 
som visar hur husen har varit konstruerade. Känner man 
till olika förhistoriska byggnadskonstruktioner kan man 
systematiskt leta efter t ex en vägglinje av stolphål eller 
en fortsättning av en ränna. Ibland kan lämningar på en 
och samma plats även vara spår från flera olika hus

eller från olika aktiviteter. Det kan vara svårt att avgöra 
vilka anläggningar som hör ihop eller om det rör sig om 
flera hus på samma plats. När man väl skilt ur de sepa
rata husen kan man börja leta efter detaljer, så som in
gångar eller om- och tillbyggnader. Tidigare grävda väl- 
bevarade hus används ibland som jämförelsematerial 
när man stöter på ett mer fragmentariskt hus.

Husens konstruktion är givetvis resultaten av tra
ditioner och byggnadsteknisk kunskap, men även av 
materialtillgångar och funktionsändamål. De läm
ningar vi finner är resultatet av husets hela livslängd, 
från uppbyggnaden av huset, olika aktiviteter som ut
fördes inne i och utanför byggnaden, alla eventuella 
reparationer och tillbyggnader till husets förstörelse 
eller övergivande.

Ett järnåldershus funnet i Kulje, Högby socken, Östergötland. IMär lämningarna efter hus uppbyggda av stolpar hittas slår man i käppar på 
de forna stolparnas plats för att synliggöra byggnaden bättre. Flera andra anläggningar inne i och utanför huset tyder på att flera olika 
verksamheter bedrivits på platsen. Foto Tom Carlsson.
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Pågående rekonstruktionsförsök. Ett järnålderstida hus byggs upp i Ekehagens forntidsby. Foto Per Nilsson.

■ BYGGMATERIAL. Många hus var byggda av orga
niskt material, t ex trä, torv, näver, halm och strå. Av 
dessa material återstår inte mycket i dag. I gynnsamma 
fall kan väldigt små fragment återstå. Väggarna på bygg
naderna var ofta risflätade och lerklinade, dvs tätade 
med lera. Taken var troligen av halm eller vass. Stenhus 
har ofta bevarats bättre eftersom man, under senare tid, 
undvikt att odla där dessa finns då de varit synliga ovan 
mark. De allra flesta byggnader var emellertid av gans
ka eldfängt material. Eldsvådor var vanliga. Det kan vi 
ofta se. Om huset brann ned brändes även leran i väg
garna hårt och bevarades i vägglinjen till huset, den kan 
vi finna. Om huset inte brann har lerkliningen lösts upp 
och blivit som ”vanlig” lera igen. Också andra förkol
nade rester av organiska material kan även bevaras om 
huset brunnit.

■ FLYTTEN - HUSET TAS UR BRUK. Det finns många 
anledningar till att ett hus har tagits ur bruk. Man 
kan ha övergett det, rivit ned det, eller det kan ha brun
nit upp. Detta har betydelse för hur de arkeologiska 
lämningarna ser ut. Man kan tänka sig att de förhis
toriska människorna använt sig av material från ett 
gammalt hus när de skulle bygga ett nytt, t ex trä. 
Vissa typer av hus, exempelvis hyddor, har också ta
gits med vid förflyttningar. Under delar av stenåldern 
har man haft säsongsboplatser och bott på olika plat
ser under olika tider på året. Det är då praktiskt att ta 
med sig huset till sin nya boplats. Under senare delar 
av förhistorien kan man också tänka sig att man av 
någon anledning velat flytta sin bosättning en kortare 
sträcka.
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Medeltida husgrund av sten. Kvarteret Sanden, Vadstena.
Foto Rikard Hedvall.

Vare sig man bor kvar på platsen eller inte är det 
betydande om huset har rivits, brunnit ner eller fått 
stå kvar. Om stolpar hunnit stå så de börjat ruttna är 
chansen större att finna stolphålet än om stolpen dra
gits upp. Har stolphålet däremot återanvänts till flera 
byggnader kanske man hittar det men det kan vara 
mycket svårt att datera. Viktigt är också om man stä
dat platsen för huset efter att det togs ur bruk. Om 
huset övergavs kan husresterna lagts i en avfallsgrop i 
närheten. Det gäller då för oss att förstå att det är hus
rester vi hittar och att platsen där huset en gång stått 
låg någon annanstans.

■ EFTER HUSETS LEVNADSTID. För att kunna ”läsa 
av” de arkeologiska lämningarna är det viktigt att 
förstå vad som hänt på platsen för huset från det att 
byggnaden tagits ur bruk fram till i dag. Mycket kan 
ha hänt under den tidsrymd som förflutit. Arkeologer 
talar om recenta, nutida, störningar när något under 
senare tid förstört de arkeologiska anläggningarna. Ju 
fler aktiviteter som skett på platsen under den stora 
tidsrymden, desto större risk att huslämningarna ska
dats. Alla ingrepp i jorden påverkar det arkeologiska 
materialet. Har jorden markberetts, t ex djupplöjts

skadas lämningarna ofta svårt. Då har i vissa fall en
dast de djupast nedgrävda delarna av huset bevarats. 
Olika naturförhållanden påverkar också det arkeolo
giska materialet, t ex tjäle och erosion. Dessutom har 
olika marker olika bevaringsförhållanden.

■ BYGGNADER GER OSS KUNSKAP. Så länge män
niskorna har varit något sånär bofasta har de byggt 
hus. Det är fantastiskt att återfinna dessa efter en så 
lång tid. Även om resterna ofta är fragmentariska och 
kan te sig gyttriga och svårtolkade finns mycket kun
skap att hämta om husen dold under marken. Nya 
byggnadstyper påträffas faktiskt ideligen, vilket leder 
till mer information om de förhistoriska människorna. 
Ju fler byggnader vi gräver ut, desto mer kunskap får 
vi angående forntidens levnadssätt och de förhisto
riska männsikornas tanke- och föreställningsvärld. Vi 
slutar aldrig förvånas över hur mycket byggnads- 
lämningarna kan säga oss om forntiden.

■ USA K LARSSON

Huset från bondestenålder vid Bleckenstad gård i Svartådalen. 
På denna digitaliserade plan syns huset "ovanifrån". Stolphålen är 
gråfärgade och den svarta anläggningen inne i huset har utgjort 
byggnadens eldstad. Två stolpar bar upp taket inne i huset. 
Ritning Lisa K Larsson. Digital bildbearbetning Lars Östlin.
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Historiska kartor
- de första bilderna av Svartådalen

"Ättehögar", "stenreflar", "piggesten" "i forna tider 
afhyste hemman..." Skattläggningskartor, Storskiftes- 
kartor, Enskifteskartor och Laga skifteskartor. På kar
torna finns fantasieggande ord, spännande symbo
ler och intressanta formationer - en oersättlig skatt! 
De är de första bilderna av Sveriges landsbygd. De 
äldsta 1600-talskartorna hade främst militära och 
ekonomiska syften, medan det var de många om
välvande ägoförändringarna i Sverige som avbilda
des under 1700- och 1800-talen.

■ KARTORNA SOM HISTORISKT KÄLLMATERIAL.

Vi har under de senaste, kanske tio, åren blivit bättre 
och bättre på att använda och tolka dessa kartor vid 
arkeologiska utredningar och undersökningar. Som 
arkeolog förstår jag inte hur vi någonsin klarat oss 
utan dem, såpass värdefull kunskap ger dessa studier.

Vad söker vi då? Ofta visar de äldsta kartorna 
(1600- och 1700-tal, före skiftenas splittring av byn) 
by- och gårdslägen som etablerats betydligt längre till
baka, kanske under järnåldern. De tidiga kartornas

Flygfoto över Öringe. Här fanns ett vadställe långt innan bron byggdes. På 1700-talskartan över Öringe (sid 39) återfinns bron och även 
en del av bebyggelsen. Foto Tom Carlsson.
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Storskifteskarta från år1762 över gårdarna i Bleckenstad. Föregångaren till Riksväg 32 är också utritad.

bebyggelseläge kombinerat med ortnamnsstudier, de 
äldsta skriftliga källorna och en analys av kända forn- 
lämningar kan ge oss en ganska omfattande kunskap 
om en plats historia redan innan vi börjar arkeolo
giska utgrävningar. Beroende på vilken lantmätare som 
ritat kartorna kan vi också se eller ana fornlämningar, 
till exempel i form av utritade runda (eller vilken form 
gravarna nu har) symboler på kartan och långa sten
strängar. Det är däremot sällsynt att lantmätaren skri
ver t ex ”ättehög” på kartan. Till kartorna hör alltid en 
mer eller mindre omfattande text som också kan ge vär
defull information, bl a om nu försvunna bylägen. I tex
ten nämns vanligen åkrarna och ängarna med namn, 
som kan väcka vårt intresse, t ex Lutestensåkern (åker i 
Skåne som visade sig innehålla resta stenar).

På senare år har vi också på allvar fått upp ögonen 
för vilken betydelse våtmarker hade för förhistoriska 
aktiviteter. Från tidig stenålder har kanterna på sank
marker utnyttjats för tillfälliga jakt- och fångstexpe
ditioner och för rituella aktiviteter. Vårt moderna jord- 
och skogsbruk har emellertid utplånat en stor del av 
dessa våtmarker under årens lopp. Återigen kan vi ta 
de äldsta kartorna till hjälp för att rekonstruera ett till 
stora delar förhistoriskt landskap, och härigenom även 
komma sankmarkerna på spåren.

■ GEOMETRISKA KARTOR (1630 - 1750). Anders 
Bure, medlem av en inflytelserik, känd familj och ad
lad Andreas Bureus, är för alltid förknippad med den 
svenska lantmäteriverksamheten. Är 1628 utsågs han
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till det nyinrättade verkets första chef. Redan ett par 
år senare var kartläggningen i full gång.

Syftet med de äldsta geometriska kartorna var både 
militärt och ekonomiskt, främst ville kronan få en upp
fattning om jordbrukets tillgångar. Dessa tidiga kar
tor benämns ofta skattläggningskartor, men detta var 
inte det primära syftet (skatt betalade man redan). Än 
så länge saknades utbildade lantmätare i Sverige, så 
jobbet gjordes av matematiker. Resultatet blev utmärkt. 
Kartorna är detaljerade, noggranna och har en mycket 
bra geometri. Skalan är ofta 1:8000 eller 1:4000. Nack
delen är att de endast visar inägomarken (åker och äng). 
Man framställde även geografiska kartor över hela 
socknar, härader eller län, då var skalan ofta 1:50 000. 
Kartorna ordnades efter by, socken och härad och 
bands in i s k geometriska jordeböcker.

Efter ett uppehåll på ungefär 30 år, återupptogs 
karteringarna i slutet av 1680-talet. Då gällde det 
främst att kartlägga de landskap som erövrats från 
Danmark. Den omfattande reduktionen föranledde 
också ett behov av kartering. Dessa yngre geometriska 
kartor koncentrerades fortfarande främst på inägo
marken.

Från och med 1600-talets slut upphörde framställ
ningen av de geometriska jordeböckerna. De geomet
riska kartorna fortsatte dock att produceras för vissa 
byar och gårdar. Anledningen var ofta en tvist eller en 
beställning. Kartorna skulle nu spegla hela landska
pet, så att även utmarken kom med. Dessa kartor är 
mycket detaljrika och har en bra geometri, alltså är de 
mycket användbara för arkeologiska och kulturhisto
riska studier.

■ STORSKIFTESKARTOR (1749 - 1820-TAL). Fram 
till 1700-talets mitt gällde det medeltida solskiftet. 
Principen var ”tomt är tegs moder”, vilket innebar att 
proportionerna mellan tomtstorlek och åkerinnehav 
skulle stämma. Den första storskiftesförordningen kom 
år 1749, men ersattes redan år 1757 av en ny. Syftet 
med storskiftet var främst att råda bot på den stora 
ägosplittring som rådde. I stället för att ha smala tegar

utspridda på många ställen, skulle nu varje gård få sin 
åker samlad till ett par ställen på åkergärdet. Storskiftet 
gällde vanligen bara inägomarken. Kartorna upprät
tades i skala 1:2000 (tomtskalan) eller 1:4000 (åker
skalan). Ibland skiftades även utmarken, kartorna gjor
des då vanligen i skala 1:8000.

Storskiftesreformen blev framgångsrik och en 
mycket stor del av 1700-talets bebyggda trakter skif
tades. Det praktiska resultatet blev ändå inte det man 
tänkt sig. Många gånger var åkermarken starkt upp
splittrad även efter genomfört skifte.

Inägokartorna är oerhört användbara ur arkeologisk 
synvinkel. Tomtplatserna, ofta med husen utritade, redo
visades noggrant. Även torp, vägar, hägnader, kvar
nar etc markerades och ibland redovisas till och med 
fornlämningar. På utmarkskartorna anges främst topo
grafiska förhållanden men även torp, backstugor, 
broar, kvarnar etc.

■ ENSKIFTESKARTOR (1803- 1827). Som en följd 
av det otillfredställande resultatet av storskiftet, an
togs år 1803 en förordning om enskifte i Skåne. År 
1807 utvidgades denna till att gälla hela landet. Syftet 
denna gång var att samla varje gårds ägor, såväl 
inägomark som utmark, till ett enda skifte. De gamla 
byarna med sin gärdesindelning upplöstes nu fullstän
digt. Enskiftet fungerade främst i Skåne, men genom
fördes i varierande grad även i resten av landet.

■ LAGA SKIFTESKARTOR (1827 - 1926). Enskiftes 
tanken fungerade inte där inägorna var uppblandade 
med skog och hagar, dvs som det såg (och ser) ut i en 
stor del av landet. I maj år 1827 antogs i stället det s k 
laga skiftet. Laga skifteskartorna i skala 1:4000 om
fattar hela byns område. Man skilde inte mellan inägo
mark och utmark som tidigare, i stället användes be
greppen inrösningsjord (mark lämpad för åker och 
äng) och avrösningsjord (inte möjlig att odla - främst 
skog och impediment). Till inrösningsjorden räknades 
alltså även odlingsmark, det vill säga de delar av ut
marken som bedömdes lämplig för nyodling.

■ 40



. ■'■‘5odrn

Historiskt kartöverlägg över Bleckenstad. Gårdarna ligger medvetet 
placerade mellan gärdena.

Som arkeologiskt källmaterial är laga skifteskar
torna mindre användbara än tidigare kartgenerationer, 
trots den höga detaljeringsgraden. Det beror på, att 
en stor del av laga skiftet genomfördes efter eller under 
den stora omdaningen av den svenska landsbygden. 
By- och gårdslägen, vägar etc har förändrats kraftigt 
jämfört med de tidigare kartorna.

■ HISTORISKA KARTÖVERLÄGG. De gamla kar 
torna kan vara svåra att tolka och besvärliga att läsa. 
Ett sätt att förenkla användningen av dem är att upp
rätta kartöverlägg. Vid större utredningar eller under
sökningar beställer vi ofta s k historiska kartöverlägg 
av professionella utförare. När man gör historiska kart
överlägg ritas hela den gamla kartan (de gamla kartorna) 
av. Avritningen förminskas sedan tills den överensstäm
mer med den moderna kartans skala, oftast väljer man 
den ekonomiska kartan i skala 1:10 000. Kartan ren
ritas sedan på genomskinlig ritfilm. I processen rättas

eventuella vinkelfel till och vid behov förenklas tecken
språket. Texten på själva kartan tolkas och renskrivs. 
När arbetet är klart har man en avritning (ibland en 
kombination av flera äldre kartor) på en genomskinlig 
plastfilm och i en skala som överensstämmer med den 
moderna kartan. Det är bara att lägga filmen ovanpå 
dagens karta och som genom ett trollslag har man en 
ögonblicksbild av ett landskap som sedan länge är för
svunnet. Särskilt uppenbart är detta när man analyse
rar en fullåkersbygd. Där vi idag bara ser utdikad, 
utjämnad åkermark växer ett betydligt mer innehålls
rikt och nyanserat landskap fram, från tiden före 1800- 
talets stora och snabba förändringar av jordbruks
landskapet.

Bleckenstad. Bleckenstad nämns första gången i skrift 
år 1377. Den karta som visas här i boken är storskiftes- 
kartan från år 1762 (akt D19-7:2, Ekeby socken. Källa: 
Lantmäteriet i Gävle). Kartan innehåller inte så många 
detaljer, den är tydlig, vacker och lättolkad. Blecken
stads två gårdar har fått sina åkrar samlade i Norra 
och Södra gärdet. Bebyggelsen ligger klassiskt place
rad mellan gärdena. Hagar och ängar är markerade 
mellan och öster om dessa. Även utmarken är skiftad.

Öringe. Öringe nämns i skrift från år 1361. Det är 
Skattegårdens storskifteskarta som är avbildad i denna 
bok. Förrättningen skedde år 1778 och den berör 
Öringes två skattegårdar (byns övriga tre gårdar finns 
på en annan karta). Även denna vackra och ganska 
detaljerade karta är lätt att läsa. Vid karteringstillfället 
fanns två kvarnar tillhörande skattegårdarna och en på 
andra sidan ån. Åkrarna är uppdelade på Norra gärdet, 
Lillgärdet och Kvarngärdet. Man ser hur terrängför
utsättningarna har medfört att åkrarna anpassats till 
impediment och höjder. Utmarken, beskriven som 
”Skog och betesmark” har inte delats upp, utan nyttjas 
gemensamt av båda gårdarna. Ett soldattorp med sin 
lilla åker ligger längst norrut på kartan.

■ Pia Nilsson
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Liv, död och återfödelse 
- vad gravar har att berätta

Gravar är en symbol för livet, döden och återupp- 
ståndelsen. Graven låg nära boplatsen och ingick i 
vardagen. Forntidens människor levde i en tid där 
döden var ständigt närvarande och lika viktig som 
livet. Gravmonumentet manifesterade på en gång 
det förflutna, det levande och det kommande. Gra
varna i landskapet markerade gränser; gränser i land
skapet och gränser mellan olika tider. De är monu
ment som släkter sent kommer att glömma.

■ ÄLDRE JÄRNÅLDERNS GRAVAR. I Svartådalen 
finns det kända gravar från nästan alla tidsperioder. Den 
äldsta vi känner till är en hällkista från stenåldern vid 
Öringe. Gravar från bronsåldern är ännu okända i om
rådet men kol 14-dateringar visar att människor fanns 
på platsen även då. Tiden från äldre järnåldern fram till 
medeltiden representeras framför allt av stensättningar 
och höggravar. Ett av de yngsta och kanske vackrast 
belägna gravområdena är det vikingatida höggravfältet 
vid Herremannekullen alldeles intill Svartån.

De mest frekvent förekommande gravarna i Svartå
dalen är de från äldre järnålder, men gravfälten är ofta 
helt igenvuxna av buskar, sly och skog och kan därför 
vara svåra att upptäcka. Ett ganska ”okänt” gravfält 
ligger vid Lillängen i Öringe, alldeles intill den nyligen 
undersökta järnåldersboplatsen. Uppe på höjden, det 
många säkert känner igen som platsen för en gammal 
dansbana, ligger ett antal fyrsidiga stensättningar i sko
gen som är exponerade ned mot boplatsen och Svartån. 
Under järnåldern var dessa gravar väl synliga som land
märken. Vid Bleckenstad alldeles intill väg 32 finns ytter
ligare en bergsrygg med ett exponerat läge ned mot Svart
ån. Även här finns ett antal både runda och fyrsidiga

stensatta gravar som ligger både på krönet av berget 
och i sluttningen ned mot väg 32.

Det allmänna gravskicket i Skandinavien under järn
ålder innefattar både kremering (brandgravar) och jord
fästning (i kista) av de döda. Vid bronsålderns slut var 
traditionen att bränna de döda på bål mest vanlig. Efter 
kremeringen lades de brända benresterna i en liten urna 
som grävdes ned under mark eller i en äldre gravhög. I 
kontrast till den seden, blev det under järnåldern van
ligt att graven markerades på något vis ovan mark. Sam
tidigt och sida vid sida fortsatte emellertid seden att be
grava under mark. Ett av kännetecknen för äldre järn
ålderns gravar är att man med hjälp av stenar i olika 
storlek har markerat graven. Ibland är det riktigt stora 
stenar som väger 100-tals kilo, ibland upp mot ett ton!

För Östergötlands del är det ganska vanligt att gra
ven fått en rektangulär, kvadratisk eller rundad form. 
Runt om i landet finns exempel på andra typer, till 
exempel tresidigt stensatta gravar. Vanligtvis är det 
låga och flacka stenrösen med en markerad kant, en 
kantkedja, som också är av sten. Kantkedjan har of
tast större stenar som antingen lagts på ett mer om
sorgsfullt sätt eller skapats genom att utvalda stenar 
har rests. Storleken på graven kan variera från bara 
någon meter till omkring 20 meter i diameter. Det är 
tyvärr inte ovanligt att gravarna nästan är helt fynd- 
tomma, utan vare sig ben, brända ben eller föremål. 
Annars har gravarna vanligtvis en eller flera ”grav
gömmor” med brända ben och/eller föremål som an
tingen var den dödes personliga ägodel, eller föremål 
som använts vid gravritualen, till exempel skäror, kni
var och yxor. Alternativt innehåller den spår efter jord
fästningen med kista, ben och gravgåvor.
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På den beväxta bergsryggen vid Bleckenstad gård ligger ett gravfält från äldre järnålder. Gravarna är väl synliga från Svartån och en av 
dessa grävdes ut under de arkeologiska utgrävningarna. Foto Tom Carlsson.

■ EN STENSÄTTNING MED KREMERINGSPLATS.
Under hösten 2001 undersöktes en stor stensatt grav 
(ca 11x8 meter) vid Bleckenstad. Stensättningen var 
något oregelbunden, men hade en tydlig form med 
mycket stora stenar. I gravens ena ände, under en små- 
stenspackning, hittades en avlång, kraftigt bränd, yta 
(3x2 meter) som innehöll flertalet keramikfragment 
och några små bitar av brända ben. Det mest spännande 
med denna grav var, att den brända ytan visade sig

vara resterna av själva kremeringsplatsen där man 
brände den döde. Det finns exempel där kremerings
platsen ligger vid eller på själva gravfältet men det är 
oklart om det finns något annat exempel från Sverige 
där den ligger under gravens stensättning! Det mesta 
tyder på att denna grav i Bleckenstad är mycket ovanlig 
och kanske är ett första tecken på att det förekom en 
speciell tradition i Svartådalen under äldre järnålder. I 
gravens ytterkant, under en av de största stenarna,
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Graven i Bleckenstad före utgrävning. Foto Johan Westerlund. Bengropen under graven grävs ut. Foto Tom Carlsson.

Härden med cirkelformationen av stenar. Foto Johan Westerlund. Graven i Bleckenstad. Foto Johan Westerlund.

hittade vi också en liten grop med brända ben. Detta 
är sannolikt själva gravgömman där rester av de brän
da benen begravdes. Kremeringsplatsen var väl förbe
redd innan stensättningen byggdes. Till stor del var 
området övertäckt av sandig lera som också utgjorde 
grunden till själva stensättningen. Man hade alltså lagt 
ut en form av sättsand och därefter konstruerat en 
kremerings- och gravmarkering.

Strax intill graven låg en liten cirkelrund stensätt- 
ning med halvmeterstora stenar som visade sig innehålla 
resterna av en härd. Den speciella formen talar ett sym
bolspråk om önskan att framhäva den fruktbara solen.

■ VAD BETYDER EN GRAV? För människorna un
der järnåldern fanns inga naturvetenskapliga förkla
ringar till människa och natur, liv och död, natt och 
dag, årstidens växlingar och så vidare. Man hade för
klaringar som baserade sig på naturens cykliska för
lopp. Människan visste att det ständigt blir en ny som
mar efter vintern, att det kommer en ny dag efter nat
ten, att växter lever och dör, men grönskar igen på 
våren. Man hade helt andra förklaringar än vad vi 
har idag, på vilka krafter som styrde i naturen. På den 
tiden var fruktbarheten det viktigaste för människans 
fortlevnad. Det var naturligtvis viktigt att sådden blev
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lyckad, att barn föddes, att djuren förökade sig och så 
vidare. Samtidigt var döden alltid närvarande efter
som människor, djur och växter dog, men man hade 
insett till exempel att ett frö växer i jorden, ger ett 
nytt liv och ett nytt frö år efter år. På samma vis fanns 
alltid hoppet om att återfödas. Därför finns det många 
inslag av fruktbarhetskult vid och i gravarna. Likaså 
kan man se en rundad gravform som ett tecken på 
fruktbarhet; gravens form var en symbol för solen (sol = 
fruktbarhet).

Gravens sammansättning var en medveten och av
siktlig handling där symboliken stärkte och/eller hjälpte 
den döde att komma vidare. De resta stenarna, som 
är vanliga på äldre j ärnåldersgravfält, är ytterligare 
en form av fruktbarhetssymbol (fallos). Vissa gravar 
har tom resta stenar i sin kantkedja.

Järnåldersmänniskan trodde inte att man egentli
gen dog när det fysiska livet tog slut. Efter den fysiska 
döden kunde man leva vidare, antingen genom att fö
das på nytt eller genom att själen levde vidare på en

Rest sten på gravfältet vid Bleckenstad. Foto Tom Carlsson.
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annan plats. Med en sådan tro blir det också mycket 
viktigt att handlingar utförs på rätt sätt. Att skörden 
blev bra ett år måste ha sin orsak. Metoden var själv
fallet att blidka olika gudar (fruktbarhets-, krigs-, döds
gudar osv) genom rituella handlingar och offer. Till 
exempel kunde man offra föremål i mossar och våt
marker eller placera stora mängder mat vid en grav. 
Till detta kommer de rituella handlingarna man kan 
skönja vid exempelvis kremeringen av den döde. Män
niskorna hade upptäckt att aska kunde ge liv åt till 
exempel växter, och i vissa fall var det säkert nödvän
digt att bränna den döde för att han eller hon skulle 
kunna återfödas. Symboliken är tydligt sammanvävd 
med det vardagliga livet och blir riktigt kraftfull när 
människorna har lagt ned en eller flera skäror som 
gravgåvor. Skarorna användes vid skörden för att skära 
av axet. Axet innehåller frön som ger nytt liv åt nästa 
års sådd.

■ EN KRICARKULT. Under järnåldern förskjuts den 
religiösa kulten något, till att även omfatta en krigs- 
och dödskult. En krigare kunde i dessa sammanhang 
erhålla tecken på stor makt och status. Denna förskjut
ning hade ett successivt händelseförlopp som tog lång

tid och påverkade gravarnas utseende under många 
år. Till exempel är det frestande att se flertalet gravar 
i Svartådalen som monument över ett antal stora kri
gare. Det kan inte ha varit lätt att uppföra dessa gra
var som krävde många timmars arbete, mycket folk 
och dessutom en sammanhållen social organisation. 
Det kunde inte vem som helst lyckas med.

■ GRAVEN - EN SYMBOL FÖR LIVET. Graven var 
en symbol. En symbol för livet, döden och återupp- 
ståndelse. Graven låg nära boplatsen och ingick i var
dagen. Till och med så vardaglig att gårdarnas fägator 
ledde förbi och stod i direkt förbindelse med gravarna. 
Människorna levde i en tid där döden var lika viktig 
som livet, när livet egentligen bara var en fas på den 
fortsatta resan. Graven var också en manifestation av 
den eller dem som låg begravda där. De efterlevande 
människorna (och gudarna) kunde minnas, även om 
de döda faktiskt inte fysiskt behövde vara begravda 
där, om de exempelvis dött på en annan plats. De var 
också markeringar, kanske gränsmarkeringar, och mo
nument som släkterna sent kom att glömma.

■ Johan Westerlund

Lövkniv, ett av de äldsta 
skörderedskapen av järn. 

Vanlig som gravgåva under 
den äldsta järnåldern, men 
upphör att användas runt Kristi 
födelse. I verkligheten var 
kniven ca 40 cm lång. Ritning 

Lisa K Larsson (efter Welinder, 
Pedersen, Widgren 1998).
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Från gård till by

Alla samhällen förändras, även de forntida. Orsa
kerna till förändringarna kan vara många och kom
plicerade, vissa förändringar kommer successivt, 
medan andra kan beror på enskilda händelser. Kli
matet är en påverkande faktor, uppfinningar, krig etc 
är andra händelser som påverkat utvecklingen.

■ FRÅN BRONS- TILL JÄRNÅLDER.
På 500-talet före Kristus blev klima
tet kallare och fuktigare. Det är vid 
den här tiden man börjar framställa 
en ny metall ur den lokala myrmal
men; järnet. Järnåldern börjar. För 
jordbrukets del får redskapen av järn 
en stor betydelse. Ett stort antal nya 
boplatser etableras, fler och nya om
råden tas upp för odling. De första fä
husen byggs i Östergötland och man 
gödslar nu sina åkrar permanent. Un
der den senare delen av äldre järnålder 
ingick både boskapsskötsel och åker
bruk i en samordnad helhet.

Under bronsåldern hade östgötarna 
många kontakter med övriga Europa.
Kontakterna skedde via Östersjön ner 
mot de områden som idag är Polen och 
Tyskland. Även romarrikets influenser 
når oss nordbor och dessa kontakter 
ökar med tiden. Arkeologiska fynd av 
vackra, importerade, kontinentala fö
remål börjar uppträda i allt större om
fattning, t ex vapen och ädelmetall.
Dessa var mycket statusfyllda.

■ OROLIGA TIDER - FOLKVANDRINGARNAS TID. 
400-talet efter Kristus är en orolig tid. Nu sker en om
fattande samhällsförändring, ett brott i gamla tradi
tioner. Förändringarna markerar en övergång mellan 
den äldre och den yngre järnåldern. Detta fenomen 
har inte bara konstaterats i det arkeologiska materialet 
från Östergötland, utan från stora delar av Sverige.

Förändringarna är genomgripande 
på många plan; bebyggelsen, jord
bruket och markutnyttjandet föränd
ras. Detta visar sig tydligt vid de ar
keologiska utgrävningarna. Påtagligt 
är, att vi finner många fler boplatser 
från äldre än från yngre järnålder. 
Man har försökt förklara detta genom 
folkförflyttningar, orostider med borg
byggande, ökat försvar och en fram
växande samhällselit som kontrol
lerade människor och landområden. 
Perioden har kallats ”den folkvand- 
ringstida krisen”. Under den här tiden 
upplöses stensträngssystemen i Öster
götland och bebyggelsen ordnas i byar.

■ ETT NYTT SAMHÄLLE TAR FORM. 
Med byarna förändrades även ägo
gränserna. Byarna bestod vanligtvis av 
ungefär fem gårdar. Ekonomin byggde 
fortfarande på djurhållning och sädes
odling. Vissa av byarna har haft går
darna centrerade kring ett långhus, en 
större huvudgård, som ofta hade en 
stor gästabudshall. Under gästabuden

Ett av Sveriges finaste reliefspännen 
med djurornamentikfrån folkvand- 
ringstid. Spännet är funnet på ett 
gravfält i Abbetorp, söder om Väder
stad. Ett gytter av fågelhuvuden, fyr- 
fota djur och människofigurer finns 
i utsmyckningen. Smycket hade ett 
mycket stort värde och bars av en 
förnäm, rik kvinna från samhällets 
elit någon gång under 500-talet e Kr. 
Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
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Grav från den yngre järnåldern strax sydost om Bleckenstad gård invid Svartån. Foto Tom Carlsson.
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knöts kontakter med mycket god mat och jästa 
drycker. De stora samhällsförändringarna hade 
lett till att klasskillnaderna hade blivit allt större, 
därför bodde endast samhällseliten i de stora 
huvudgårdarna. De hade underlydande gårdar 
och höll sig med trälar och husfolk. Områden av 
varierande storlek styrdes av dessa småkungar 
som organiserade sig i politiska sammanslut
ningar, fasta territorier började växa fram. Man 
producerade och handlade fortfarande med järn 
och skinn för att erhålla statusfyllda föremål från 
kontinenten.

Några av dessa statusföremål var vapen. Under 
övergången mot yngre järnålder börjar fler s k 
vapengravar anläggas, de betydelsefulla männen 
fick praktfulla vapen med sig som gravgåvor. Det är 
delvis därför man tolkat det som att samhället blev 
mer våldsbenäget och krigiskt. Konsthantverket stod 
på högsta nivå under den yngre järnåldern. En mönster
stil, den sk djurornamentiken, hade utvecklats. Den 
visar ibland välkända bilder från asatrons mytologiska 
värld. Samhällsförändringarna kan därför också ha 
medfört ett religionsskifte där asatron introducerades. 
De kända gudarna Oden, Tor, Freja m fl, började till
bedjas. Att gravskick och gravformer förändras tyder 
också på en förändring av religiösa föreställningar. 
Paralleller kan dras med den senare kristendomens 
omvälvning ca 500 år senare. Runskriften börjar även 
användas på allvar och runstenar restes vid vägar och 
broar.

Under den senare delen av yngre järnålder avtar 
vapengravarna, kanske kan man tolka detta som att 
kampen om makt och landområden är över. Vikinga
tiden är välkänd för de flesta och vi associerar till plund
rande sjöfarare och handelsmän. Småkungadömena i 
Östergötland hade nu växt samman till en enhet.

För Svartådalens del är den yngre järnåldern inte 
lika synlig ovan mark som den föregående tidsperio
den, men den är ändå påtaglig. Sydväst om Stråisnäs 
ligger en av socknens två fornborgar, Trimplaberget. 
Dessa har länge ansetts vara anlagda under folkvand-

ringstid, även om diskussioner förs huruvida detta 
stämmer. På utgrävningen vid Bleckenstad gård 
påträffades aktiviteter från yngre järnålder. På 
1700-talskartor anar vi något som kan vara grav
högar i anslutning till Bleckenstad gård. Dessutom 
har ett svärd och järnyxor från vikingatiden hit
tats vid Hulterstad i Svartån. Flera runstenar är 
hittade i området och vid Åsbo ligger ett gravfält 
från perioden, Herremanekullen.

■ FÖRHISTORIEN BLIR TILL HISTORIA. Un
der 1000-talet e Kr började de hedniska vikingar
na anamma kristendomen. Medeltiden, vår första 
historiska tid, tar sin början. De byar som bilda
des under folkvandringstiden låg förmodligen 

kvar på samma plats in i medeltid. Det kan vara en av 
orsakerna till att fler boplatser hittas från den äldre 
än från den yngre järnåldern. Byarna Öringe och 
Bleckenstad har namnformer som tyder på att de kan 
ha etablerats någon gång mellan äldre järnålder och 
medeltid. Många av de genomgripande förändringar
na lär ha berott på en omstrukturering av makten och 
bildandet av maktcentrum. En förutsättning för detta 
var kommunikationsleder, t ex vattenleder från havet 
in mot land. Men även om brottet mellan den äldre 
och yngre järnåldern är tydligt kan en viss kontinuitet 
mellan tidsperioderna urskiljas. Maktstrukturer, jord
bruket och religiösa föreställningar förändras, men de 
geografiska områden som redan hade en central ka
raktär under äldre järnålder kan ha behållit denna ända 
in i medeltiden. Området kring Åsbo har sannolikt 
utgjort ett lokalt centrum under hela järnåldern. Man 
kan därför, vad gäller Svartådalen, tala om en lång om
rådeskontinuitet från förhistorisk tid in i medeltiden.

■ Lisa K Larsson

Vikingatida svärd funnet i Svartån vid Hulsterstad.
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Runsten som i dag står vid Ekeby kyrka. Den har 
förmodigen ursprungligen stått nere vid Svartån, 
väster om kyrkan. En vikingatida "Svartådaling" vid 
namn Svena reste stenen efter en man som hette 
Övind. Övind deltog i ett vikingatåg till England. 
Väring var hövding och Övinds befäl. Någon gång 
under den farofyllda resan dog Övind. På stenen 
står det: "Svena gjorde denna bro efter Övind, sin 
broder. Han blev västerut död på Värings skepp". 
Ritning Lisa K Larsson (efter C F Nordenskjöld 
1870-71).





"Har ni hittat något?" "Varför letar ni just här?" 
"Hur gammalt är det?" "Hur kan ni veta det?" 
Frågorna som ställs är ofta många och alla är 
inte enkla att svara på.

Ett drygt 5000 år gammalt hus, järnålders- 
gravar, en boplats från järnåldern, föremål som 
talar om vardagens liv, religion och om långväga 
kontakter. Det är några av svaren på vad som 
hittades vid de arkeologiska utgrävningarna 
under 2001 i samband med ombyggnaden av 
Riksväg 32 mellan Boxholm och Bleckenstad i 
Östergötland

I Arkeologi i Svartådalen beskrivs utgrävnings- 
resultaten, de tolkas och de sätts i ett kultur
historiskt sammanhang av de arkeologer som 
deltog i utgrävningarna. Här presenteras också 
de första bilderna av Svartådalen; de historiska 
kartorna. Två viktiga representanter får också 
komma till tals; Vägverket och Boxholms kom
mun. Bägge förmedlar sin syn på vikten av 
fungerande kommunikationer.

Svartådalen är en levande landsbygd med en 
mycket spännande historia. Riksantikvarie
ämbetets arkeologiska undersökning har tillfört 
ny kunskap om en bygd med en gammal historia.
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