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Förord

Resultaten från utgrävningarna av Lunda i Söderman
land är mycket ovanliga, intressanta och fantasieggan
de. Eftersom platsen hade så viktiga arkeologiska läm
ningar har undersökningsprocessen haft många olika 
moment - från de tidiga utredningarna under 1990- 
talet där planerna för en ny del av vägen Ezo anpas
sades till behovet av att ta hand om fornlämningarna 
på bästa sätt, till de slutliga stora utgrävningarna åren 
zooi-zooz och publiceringarna av resultaten.

Naturligtvis har många deltagit i arbetet. Vägverket 
har varit beställare och länsstyrelsen har styrt de ar
keologiska insatserna. Per-Olof Borg, projektledare vid 
Vägverket Region Mälardalen, och Eva Fransson vid 
Miljöenheten på Länsstyrelsen i Södermanlands län har 
varit våra konstruktiva kontaktpersoner i dessa frågor. 
Under fältarbetena har vi framför allt samverkat med 
Sörmlands museum. Den arkeologiska undersökningen 
utfördes av arkeologer från museet och från Riksantik
varieämbetet. Sörmlands museum svarade dessutom för 
pedagogisk verksamhet, bland annat med uppskattade 
visningar av utgrävningarna. Från museets sida såg läns
museichef Karin Lindvall och dåvarande antikvarie Olof 
Elermelin till att samarbetet kunde komma till stånd.

En kort tid innan denna bok skulle gå till tryck nåddes 
vi av ett tragiskt besked. Soili Franzén, som formgivit 
och layoutat boken, hade avlidit. Det blev en mentalt 
svår, men likaså viktig uppgift för oss att slutföra bok
produktionen i Soilis anda. Soili var en lika skicklig som 
omtyckt medarbetare, och vår saknad är stor.

Det finns olika sätt att presentera arkeologiska ana
lyser, och i detta fall är det ovanligt tydligt att det inte 
finns en historia utan flera. Det beror dels på vilka frå
gor man vill belysa, dels på vilken teoretisk utgångs
punkt man har. Vi har valt att låta åsikter mötas, 
genom att låta flera författare ge sina tolkningar av 
undersökningsresultaten. Författarna har samverkat i 
projektet, men har inte alltid samma perspektiv i sina 
slutsatser. Jag anser att det är nödvändigt att publice
ra en komplex undersökning på det sättet. Vi har ti
digare skrivit flera rapporter, artiklar och en bok om 
det mångfacetterade Lunda. Med denna bok avslutar 
vi den formella avrapporteringen av projektet. Någon
ting säger mig dock att den arkeologiska diskussionen 
om Lunda är långtifrån avslutad ...

]ohanAnund
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Fig. i. Översikt med de olika delområdena. Skala 1:4000.



Inledning

Med föreliggande bok sätts slutpunkten för Riksantik
varieämbetets arkeologiska projekt kring Lunda gård, 
utanför Strängnäs i Södermanland. Boken innehåller 
fyra artiklar och en sammanfattande syntes, där förfat
tarna, utifrån olika teoretiska utgångspunkter och för
hållningssätt till källmaterialet, presenterar sin syn på 
Lunda, och några av de företeelser som utspelats där, un
der förhistorisk såväl som historisk tid. Artiklarna syftar 
ytterst till att försöka besvara frågan - vad var Lunda?

Frågeställningen kan tyckas enkel men det arkeo
logiska materialet från Lunda aktualiserar frågan om 
gårdars identitet och sociala status och hur denna ut
trycktes och manifesterades över tid. För de historiska 
perioderna finns en större kännedom om dessa element 
medan järnålderns olika perioder är mer svårfångade 
i detta avseende. När det gäller bebyggelse och före
mål finns en lång forskningstradition, men Lunda 
passar inte riktigt i det mönster som vår förförståel
se hittills har grundats på. Detsamma kan sägas om 
gravläggningstraditionen på platsen och de materiella 
utryck som den rituella praktiken avsatt. Enligt vår 
uppfattning har undersökningarna av Lundakomplex- 
et bidragit med ny arkeologisk kunskap inom nämnda 
studieområden och tidsperioder.

Klart är att kulten har haft en central plats i Lunda. 
Det är kult som skänker platsen både dess identitet 
och namn. Ritualer genomsyrade Lunda under perio
den mellan sen romersk järnålder och vendeltid/tidig 
vikingatid. På gården har gudafiguriner och andra amu
letter hanterats och deponerats och många byggnads-

offer har förrättats. På gravfältet har man följt en för 
tiden allmän, och strikt reglerad, begravningsritual men 
praktiken har också innefattat andra, mer platsspeci
fika religiösa beteenden. En viktig ingrediens - för att 
inte säga kärnan i kulten-var lunden. I lunden fanns 
spår av offerritualer i form av utspridda fragment av 
brända ben, hartskulor, pärlor och pilspetsar - en offer
lund. Tydligt är också att gården och lunden var intimt 
förknippade med varandra under järnåldern. Lunden 
kan ha varit en gammal helig plats som gav upphov 
till anläggandet av gården men det kan också vara så 
att kultplatsen skapas utifrån gårdens behov. På gården 
fanns rikliga rester efter mat och dryck som också mot
svarades av de offrade djurbenen i lunden. På gården 
fanns naturligtvis också många spår av vardagligt liv, 
medan lunden helt och hållet var ett rituellt rum.

Det som gör att Lunda kan tolkas som en gård med 
speciella förtecken är - förutom offerlunden - bebyg
gelsen, dess struktur och delar av föremålsmaterialet. 
Gudafiguriner, guld- och järnsmide samt flera glasbä
gare visar tillsammans med byggnaderna, däribland en 
hall att platsen Lunda haft en ideologisk särställning 
i bygden. Lundamaterialet kontrasterar mot vår kän
nedom om den »vanliga« järnåldersgården i stort. Vi 
uppfattar att denna särställning också speglar förhål
landet till andra gårdar i bygden. Mellersta järnålderns 
Lunda framstår som ett religiöst centrum.

Den yngsta delen av järnålder och övergången till 
medeltid innebär ett stort förändringsskede. Bebyggel
sen övergavs och ritualerna i lunden upphörde. Först i
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och med högmedeltid finner vi åter bosättning i Lunda, 
men nu på en ny yta alldeles invid bäcken. Ortnamnet 
Lundakvarn från 1550 antyder att det då varit fråga 
om en vattenkvarn. Denna kunde genom de arkeolo
giska undersökningarna dateras till 1200-talet. Intill 
bäcken låg under medeltiden en liten stuga. I grunden 
till denna fann vi bland annat en piksporre och en sköld
buckla som vittnar om att mjölnaren haft flera olika 
åtaganden. Stormaktstidens Lunda inleddes med byg
get av en ny mangårdsbyggnad, en parstuga. Under 
denna period ägdes gården av borgmästaren och råd
männen i Strängnäs. De välbevarade lämningarna visar 
den moderna tidens insteg i Lunda.

IdeninledandeartikelnGudarochglasbägare - järn- 
åldersgården i Lunda diskuterar Eva Skyllberg Lunda 
som en centralplats med religiös signifikans. Lunda 
framträder i hennes analyser som en mycket speciell 
plats där unika fynd i form av guldfiguriner och glas
bägare gjorts, men samtidigt saknas många aristokra
tiska drag som är framträdande i andra undersökta 
stormansmiljöer. Skyllberg lyfter fram flera förkla
ringar till detta. Lundas »storhetstid« är kronolo
giskt lite annorlunda i förhållande till flertalet kända 
sydskandinaviska centralplatser med gårdar. Lunda 
kan också ses som en variant av ett mer mälardalskt 
centralplatskoncept. Tydligt i Skyllbergs analys blir 
framför allt att det är som religiös plats som Lunda 
haft sin största betydelse.

I artikeln Pärlor för svin - den heliga lunden och 
rituell praktik i Lunda behandlar Gunnar Andersson 
offerlunden. I artikeln söker han de bakomliggande or
saker som kan förklara vad som utspelats där. Vägen 
dit leder bland annat genom rumsliga analyser av fynd
spridningar, komparativa studier av liknande lämning
ar och den fornnordiska mytologin. I studien relateras

också den rituella praktik som utförts i lunden, till den 
som utförts på det samtida gravfältet.

I artikeln Ingjald Illråde och Sankt Eskil sätter Eva 
Skyllberg in Lunda i sitt regionala sammanhang under 
järnålder och medeltid. Maktcentra och uttryck för cen- 
tralitet visar sig förekomma på olika platser i Sträng- 
nästrakten över tid. Den äldre j ärnålderns kärnbygder på 
det sörmländska fastlandet förlorade i betydelse under 
yngre järnålder. Ny mark togs i anspråk på Mälaröarna 
där också nya maktcentra kom att etableras. Lundas 
del i denna maktförskjutning är påtaglig då platsens be
tydelse som centrum i Häradsbygden minskar medan 
området kring Fogdön utvecklas. Detta framgår bland 
annat av att det vid Fogdön finns stora gravfält från 
yngre järnåldern. Här finner vi också Tunagård med 
kungshög och runstenar. Samtidigt var den utveckling 
som kan tecknas ett led i en mer generell politisk och 
administrativ konformering där maktcentra över tid 
kom att få alltmer likartat innehåll och utformning.

I artikeln Landskapets noder-gården i ett långt 
tidsperspektiv utgår Lena Beronius Jörpeland från be
greppen tiden och varandet och studerar Lundas gårds
bebyggelse under hela dess existens. Lunda gård ägde 
bestånd - om än inte kontinuerligt - under nästan 2000 
år. Studien leder in på frågan om människors relation till 
sin naturliga omgivning, och hur denna blir ett definie
rat och nyttjat landskap. Studien visar att det är möjligt 
att identifiera noder i naturlandskapet som har haft stor 
betydelse för hur gårdsbebyggelsen är strukturerad.

I den avslutande syntesen Epilog till en offerlund 
delger oss Tore Artelius och Mats Anglert sin syn på 
järnåldersmiljön vid Lunda. Artelius och Anglert har 
följt Lundaprojektet från start till mål, och deras bi
drag baseras på egna iakttagelser och ställningstagan
den samt en värdering av de fyra artiklarnas innehåll.
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Tidigare presentationer
Sedan tidigare finns resultaten från de arkeologiska 
undersökningarna tillgängliggjorda i fem så kallade 
daffar (en första rapportering), en för respektive del
område: gravfältet - område A (Andersson 2005), järn- 
åldersbebyggelsen - område B (Beronius Jörpeland, 
Dunér & Skyllberg 2004), platsen för 1900-talets 
gårdsläge - område D (Dunér 2003), lunden - område 
E (Andersson 2004) samt det medeltida bebyggelse
läget, kvarnen och stormaktstidens gård - område G 
(Beronius Jörpeland & Skyllberg 2003). Arbetet med 
denna slutpublikation har inneburit en mer gedigen 
genomarbetning och tolkning av materialet och där
för har vissa omtolkningar gjorts i förhållande till daf- 
farna. Även fyndlistorna har uppdaterats, vissa felak
tigheter har rättats och några fyndposter har delats, 
främst på grund av keramikanalysen. Samtliga daffar 
och analysrapporter finns på bifogad cd-skiva.

Sedan tidigare finns även en första del i slutrapporte
ringen av projektet publicerad: Att föra gudarnas talan - 
figurinerna från Lunda (Andersson m.fl. 2004). I denna 
fristående bok presenteras de unika figurinerna ingående 
och jämförs med andra antropomorfa fynd och uppgif
ter i skriftliga källor om gudabilder och amuletter.

Under projektets gång har resultat också publice
rats i olika tidskrifter: Gudarnas gård - tre fallosfigu- 
riner från Lunda i Strängnäs socken, Södermanland 
(Andersson, Beronius Jörpeland & Dunér 2003), De 
tre vise männen (Dunér 2003), Heliga rum i förkristen 
kult (Andersson & Beronius Jörpeland 2003), Bland 
gudar ock människor (Skyllberg 2005), Among trees, 
bones and stones. The sacred grove at Lunda (Anders
son 2006), Modernitet ocb arkeologi. Artiklar från vin 
Nordic Tag i Lund 2005 (Beronius Jörpeland & Skyll
berg 2007).

Författarnas tack
Många insikter och tolkningar som diskuteras i artik
larna bygger på resultat från analyser av olika fynd 
och provmaterial. Att man under järnåldern ägnat sig 
åt ett ganska avancerat järn- och ädelmetallsmide och 
att åtminstone två av figurinerna mycket väl kan ha 
tillverkats eller bearbetats på Lunda, konstaterades 
exempelvis i analyserna av metaller och slagger som 
har gjorts av Lena Grandin, Annika Willim och Eva 
Hjärthner-Holdar, (UV GAL). Att grisar var det hu
vudsakliga offerdjuret i lunden visas i de osteologiska 
analyser som gjorts av Berit Sigvallius vid UV Mitt. Be
tydelsen av veteodling framgår i makroanalyserna som 
har gjorts av Håkan Ranheden vid UV Mitt. Lundas 
särställning som fyndplats för glasbägare blir tydlig ge
nom glasanalysen av Lars G. Henricson (Stockholms 
universitet). Att den stora hallbyggnaden varit byggd 
av ekstolpar framgår av vedartsanalysen av Ulf Strucke 
vid UV Mitt. Analyser av keramiskt material har gjorts 
av Ole Stilborg vid Keramiska forskningslaboratoriet, 
Lunds universitet och en analys av den medeltida 
keramiken har gjorts av Mathias Bäck vid UV Mitt. 
Dessutom har ett stort antal I4C-analyser utförts under 
ledning av Göran Possnert och Maude Söderman vid 
Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet.

Tack också till Eva Andersson, Jan Dunér, Irene El- 
merot, Thomas Eriksson, Lars Ersgård, John Hamilton, 
Anders Kaliff, Bengt A. Lundberg, Sigurd Rahmqvist, 
Olof Sundqvist, Bengt Söderberg, Per Vikstrand, Anna 
Wickholm och Maria Ytterberg som alla var för sig, 
och på sitt vis, bidragit till att denna bok blivit vad den 
blev. Ett speciellt tack riktas också till Karlis Graufelds 
vid UV Mitts redaktion som gjort bildbearbetningen. 
Boken tillägnas minnet av Soili Franzén som stod för 
bokens form och layout samt en del bildarbete.
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Gudar och glasbägare - järnåldersgården i Lunda
Eva Skyllberg

Inledning
Järnålderns Lunda, med den stora hallbyggnaden och 
spår av omfattande religionsutövning, visade sig vara 
en mycket speciell plats som väcker många frågor. 
Hur ska vi tolka Lunda? Vilka är de viktigaste karak
tärsdragen och hur ska vi förstå platsen? Vems gård 
har vi undersökt? Hur ska vi uppfatta Lunda i rela
tion till centralplatsforskningen? Studien genomsyras 
av frågan om hur Lunda förhåller sig till arkeologiskt 
undersökta centralplatser i Skandinavien och till mer 
ordinära j ärnåldersgårdar i närområdet. Syftet är att 
försöka förstå vad Lunda representerar, både hierar
kiskt och funktionellt.

Artikeln inleds med en kortfattad presentation av 
materialet från järnåldersgården. Texten i denna beskri
vande del är en strukturering och grundläggande tolk
ning av de arkeologiska kontexterna med en tyngdpunkt 
på en kronologisk fasindelning. I det följande sätts fokus 
på olika teman som är signifikanta för Lunda.

Hallen var gårdens huvudbyggnad och en byggnad 
med stort symbolvärde. Här riktas intresset mot hur 
denna stora byggnad såg ut, användes och uppfattades. 
Vilken var hallens funktion inom gården och vilken bety
delse hade den som symbol och markör för gården Lunda i 
omgivningens ögon? En visualisering av järnåldersgården 
har gjorts, som ett försök att driva detta sökande något 
längre än vad traditionella arkeologiska studier av schakt
planer och fyndspridningar vanligtvis förmår.

Nästa tema i artikeln är kult och ritualer i Lunda. 
Närheten till kultplatsen lunden och fynden av de uni

ka tre gudafigurinerna skulle enskilt motivera en sådan 
diskussion, men ännu mer tydligt blir det genom ett 
stort antal andra fynd och iakttagelser som ytterligare 
förstärker platsens religiösa betydelse. Det finns vissa 
fyndkategorier som visar tydliga tecken på en övervä
gande rituell funktion, medan andra fynd inte uppvisar 
några särdrag som gör att vi kan utskilja dem från res
ter efter vardagliga händelser. Vad representerar dessa 
rituella depositioner? Vilka rituella bruk har förekom
mit på gården och hur förhåller de sig till lunden? 
Religiösa ritualer var en andlig kommunikation med 
gudavärlden och samtidigt en viktig kommunikativ 
symbolhandling mellan människor. Vilka deltog i kul
ten i Lunda? Vilka religiösa ceremonier kan vi se spår 
av och till vilken gudom de kan tänkas ha riktats?

Lämningarna efter järnåldersgården i Lunda var för
hållandevis välbevarade, och både kulturlager och en
skilda anläggningar innehöll avsevärda mängder fynd. 
Denna förhållandevis omfattande delstudie fokuserar 
på fynden från Lunda. Vad säger fyndmaterialet om 
vilka verksamheter som bedrevs? Kan man se spår av 
kontakter med andra platser och rent av andra länder 
i fynden från Lunda? Hur ska man förstå järnsmidet 
och guldsmidet i Lunda i relation till andra undersökta 
gårdar i trakten och centralplatser som Helgö? Glas
fragmenten vittnar om Lundas del i ett långväga kon
taktnät. Massmaterial som keramik, vävtyngder och 
malstenar är huvudsakligen rester efter vardagligt liv. 
Det finns dock även här vissa kategorier som skiljer 
ut sig, som till exempel den perforerade keramiken,
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ornerade vävtyngder och vridkvarnarna. Det mesta i 
fyndmaterialet är förhållandevis anonymt, medan an
dra föremål säkerligen kan betecknas som personliga 
tillhörigheter. Vilka människor är synliga i Lunda och 
vilka har vi svårare att urskilja?

Järnåldersgården Lunda i stora drag
Utförliga beskrivningar av arkeologiska kontexter finns 
i dafftexten (Beronius Jörpeland, Dunér & Skyllberg 
2004, bilagd cd-skiva). Här ges en snabb översikt av 
järnåldersgårdens lämningar, tyngdpunkten ligger på ka
rakterisering av de olika byggnadfaserna. Fasindelning
en utgår från, stratigrafi, fynddateringar, I4C-dateringar, 
hustypologi samt husens orientering och förhållande 
till varandra och andra konstruktioner. I Lunda, liksom 
ofta för landsbygdens bebyggelselämningar, är det ett 
komplicerat tolkningsarbete att passa in lämningarna i 
kronologiska faser. I4C-dateringar från mellersta järnål
der är behäftade med en rad källkritiska problem, men 
de förhållandevis många samstämmiga dateringarna i 
kombination med daterbara fynd, hustyper och kon
struktioner, som till exempel det omfattande terrass
bygget, ger tre huvudsakliga byggnadsfaser. Tydligt är 
att flera byggnader och verksamheter överskred grän
serna för de kronologiska faserna. De beskrivs dock 
under den fas där de anlades eller bedöms ha haft sin 
huvudsakliga användningstid.

De äldsta dateringarna härrör från lunden och dess 
omedelbara närhet. Brända ben som insamlades i ett 
lager på moränkullens krön har I4C-daterats till yngsta 
bronsålder, och en härd som var belägen lite lägre ned på 
samma impediment har daterats till förromersk järnål
der. Men dessa tidiga dateringar har ingen motsvarighet 
från de undersökta ytorna av bebyggelselämningarna, 
det finns inga tecken på någon egentlig bosättning eller 
annan typ av bebyggelse inom Lunda från denna tid.

En permanent och mer omfattande bebyggelse ser ut att 
etableras först under yngre romersk järnålder.

Gudar och guldsmide - yngre romersk järnålder 
och tidig folkvandringstid i Lunda
Vid bebyggelseetableringen i Lunda i yngre romartid 
var tanken om bebyggelsens struktur fullt utvecklad 
- en huvudbyggnad i ett manifest krönläge med ett 
antal mindre byggnader som inramning. Den äldsta 
huvudbyggnaden (hus 52) var placerad på den högsta 
punkten av impedimentet, med en utblick mot lunden 
och odlingsmarken i sydväst. Huskroppen var oriente
rad ungefär i västnordväst - ostsydostlig riktning. I4C- 
analyserna pekar på en datering av det äldsta bebyg
gelseskedet från cirka 300 till cirka 450 e.Kr.

Bebyggelsen på gården var strukturerad enligt en ar
kitektonisk plan, där hallen motsvarades av ett husom
råde i norr och söder. Hela bebyggelsen i Lunda förefaller 
ha varit orienterad utifrån huvudbyggnadens placering. I 
gårdsstrukturen kan man se en tydlig uppdelning i olika 
funktionsområden. På båda sidor om huvudbyggnaden 
skapades fria ytor, i form av gårdsplaner där bebyggel
se undvikits, och övriga byggnader grupperades kring 
dessa. På södra sidan av gårdsplanen låg ett långhus 
(hus 45) som har en mycket osäker datering.

De äldsta dateringarna av det sammanhängande 
kultbruket i lunden hör till denna fas, vilket visar att 
kultfunktionen i Lunda var central vid etableringen av 
gården. Invid huvudbyggnaden på den norra sidan låg 
en liten byggnad, där två av gudafigurinerna påträffa
des. Detta lilla kulthus (hus 53) kan kopplas samman 
både med den äldre och den yngre huvudbyggnaden. På 
den inre gårdsplanen fanns ett stort antal härdar, varav 
många förhållandevis stora med en diameter upp mot 
två meter. På andra sidan, på den södra gårdsplanen, 
påträffades ytterligare en gudafigurin.
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Fig. 2. Undersökning av den centrala delen av järnåldersgården pågår! 
Längre bort syns lunden och i fonden skymtar de flacka strandängarna 
ned mot Mälarens vatten. Foto: Lena Beronius Jörpeland.

Tre smidesplatser låg i utkanterna av bebyggelsen. Den 
största och mest välbevarade låg i väster. I ett lager i an
slutning till en av smideshärdarna här framkom också 
en degel med spår av guld i, som vittnar om ädelmetall- 
gjutning. Det går dock inte att urskilja ett enskilt om
råde som ett särskilt verkstadsområde. Hantverksakti- 
viteterna, såväl smide som gjutning och textilhantverk 
verkar istället ha varit integrerade bland den övriga 
bebyggelsen. När det gäller smidet och kulthuset pe

kar I4C-dateringarna på tiden strax efter år 400, det vill 
säga ett något senare skede än anläggningstiden för den 
äldre huvudbyggnaden. Det finns därför möjlighet att 
dessa ägde fortsatt bestånd under början av den efter
följande fasen. De daterande fynd som kan förknippas 
med denna äldsta fas är en bärnstenspärla och en kam 
med avsats samt möjligen lerpärlorna och delar av den 
perforerade keramiken.
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Fig. 3. Fas i- Lunda under yngre romersk järnålder och tidig folkvandringstid. Hall
byggnaden, smedjan och kulthuset har l4C-dateringar, medan övriga byggnader 
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Bostadshuset i den norra sluttningen (hus 57) och en 
härdgrupp etablerades också under inledningsfasen. 
Till fas I hörde troligen också de sämre bevarade lång
husen som var belägna i åkermarken väster om går
dens övriga hus. Inga kulturlager fanns bevarade, och 
husen var mycket skadade av plöjning. Det ena huset 
var sannolikt ett bostadshus (hus 43) med bockbredd 
typisk för romartid-folkvandringstid, medan det andra 
bör ha varit ett uthus (hus 44). Byggnaderna var orien
terade i närmast nord-sydlig riktning, vilket skiljer sig 
helt från de övriga husen på impedimentet.

Bakom gården i sluttningen och på moränkrönet 
låg ättebacken med förfädernas gravar.

Manifesta terrasser och en magnifik hall 
- sen folkvandringstid och tidig vendeltid i Lunda
Under folkvandringstid och vendeltid var bebyggelsen 
som störst. Den ursprungliga planen över gårdsanlägg
ningen bibehölls och förstärktes. Husen blev större, och 
anläggandet av terrasserna gav en mer manifest inram
ning. Den äldre hallen ersattes av en ny och större hall
byggnad under loppet av folkvandringstiden som helt 
överlagrade den äldre byggnaden. Den yngre hallen (hus 
51) var både längre och bredare än sin föregångare, näs
tan femtio meter lång, med husets båda gavelpartier an
lagda på uppbyggda terrasseringar. I4C-analyserna pe
kar på en datering av den yngre hallens bebyggelsefas till 
intervallet mellan 450 och 650 e.Kr. Denna fas, med ett 
enhetligt utformat terrassbyggande på de flesta av bygg- 
nadsytorna, ger en god möjlighet till kronologisk skikt
ning av företeelser inom gården. Terrasserna överlagrar 
tydligt många av den äldre fasens konstruktioner.

Hallen vände ena långväggen mot söder, i likhet 
med ett flertal byggnader i Lunda. I flera fall fanns 
tydliga tecken på att de olika långväggarna varit bygg
da i olika tekniker med skilda byggnadsmaterial. Den 
södra långväggen, som vilat på någon form av stensyll,

har antagligen varit byggd av skiftesverk, medan risflä- 
tade väggar vette mot sluttningen i norr. Iakttagelser 
om skilda konstruktionstekniker för de olika långväg
garna i järnåldershus har även gjorts tidigare (jfr exem
pelvis Dunér 2005:51 och G. Andersson 20013:13).

Hallen saknade tjockare kulturlager och förefal
ler »välstädad« invändigt. Utanför fanns däremot ett 
mer rikhaltigt fyndmaterial. På gårdsplanen söder om 
hallen och i mindre byggnader kring gårdsplanen låg 
glasfragment och, som nämnts ovan, en av gudafiguri- 
nerna. Längst i söder låg en liten rektangulär terrass 
(terrass 40) som konstruktionsmässigt motsvarade 
den västra delen av terrassen med hallbyggnaden, vil
ket antyder att terrassen utgjorde grund för en bygg
nad, trots att stolphål inte varit möjliga att urskilja 
i den tjocka stenpackningen. Terrassen var placerad 
mitt för den centrala delen av den stora terrassen, som 
en markering av gårdstomtens begränsning mot söder. 
Som ytterligare inramning av gårdsplanen fanns bo
stadshus, där de flesta glasfragmenten påträffades (hus 
60). Längre mot sydväst fanns ytterligare en kraftigt 
sluttande terrassering (terrass 42) som snarast bör tol
kas som en aktivitetsy ta.

Den södra gårdsplanen kan tolkas som en förgård 
eller yttre gårdsplan och en mer offentlig del av gården. 
Det är denna del av Lunda som vänder sig utåt mot 
omvärlden och som antagligen de flesta besökare hade 
i blickfånget under sin färd genom dalgången.

Området norr om hallen hade tjocka kulturlager, 
många härdar och ett rikt fyndmaterial. En byggnad 
med stengolv som tolkas som ett kök (hus 58) hörde 
också till denna period. Ett antal amuletter i och kring 
bygganden antyder att platsen även haft en funktion 
under den efterföljande perioden. I den norra sluttning
en byggdes ett nytt och större bostadshus (hus 59) på 
en terrass. Byggnaderna förefaller vända »baksidan« 
åt norr och utsikten begränsades av hallbyggnaden.
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Fig. 4. Fas ii- Lunda under folkvandringstid och tidig vendeltid. De 
flesta av fasens byggnader har l4C-dateringar och fynddateringar 
till folkvandringstid och tidig vendeltid. Skala v.800.
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Tanken blir snarast att området norr om hallen var en 
bakgård eller ett privat område, som präglades av var
dagen och gårdens inre liv. I backen upp mot gravfältet 
i norr fanns gårdens tjockaste kulturlager och minst 
två generationer av långhus, tillsammans med ett stort 
antal härdar och en kokgrop. De fyndrika kulturlagren 
och mycket stora mängden stolphål antyder en intensiv 
och förhållandevis långvarig bebyggelse på den norra 
terrassen, från större delen av gårdens användningstid. 
I öster låg ett litet uthus eller verkstad (hus 56) med 
osäker datering. En syllstensrad, med en inre stenpack- 
ning som indikerar en byggnad (hus 63), kvarligger i 
sluttningen upp mot gravfältet. Den är inte undersökt 
och det finns inga dateringar, men på grund av den ter- 
rassliknande konstruktionen har den placerats i denna 
fas. De daterande fynd som kan sättas i samband med 
denna fas är fragmenten av tre olika glasbägare, två 
spännen, en spiralvriden bronspärla och sannolikt de 
flesta av glaspärlorna.

Skiftet mellan den äldre och den yngre fasen inne
baren förändring och omgestaltning av platsen. Grund
strukturen bibehölls, men ett antal kraftiga terrasser 
byggdes upp, och de byggnader som uppfördes på 
terrasserna var fler och större än den äldre gårdens. 
Tydligast var kanske omdaningen av hallen. Den äldre 
huvudbyggnadens grundplan kan karakteriseras som 
relativt typisk för sin tid, men dess efterträdare var 
ett storslaget bygge, där kombinationen av storlek och 
manifest läge har få kända motsvarigheter.

Efter hallen - sen vendel- och 
tidig vikingatid i Lunda
Den stora hallen hade antagligen spelat ut sin roll en bit 
in i vendeltid. Från Lundas senare perioder är det istäl
let den norra sluttningen som haft betydelse. I denna 
del fanns de flesta fynd från vendeltid och där fanns 
också de fåtaliga fynd som pekar mot vikingatid. Denna

sista fas är dock betydligt mer svårfångad än gårdens 
tidigare perioder. Det vikingatida inslaget inskränker 
sig till ett fåtal fynd, men det är ändå troligt att viss 
bebyggelse ägde bestånd under äldre vikingatid.

Den norra terrassen hade huslämningar och glasfrag
ment från trattbägare och en amulettring från äldre vi
kingatid. I svackan mellan den stora och den norra ter
rassen låg ett mindre syllstenshus med en eldpall (hus 
50), med I4C-datering till 700-talet. Smedjan i väster 
användes inte längre, utan en byggnad (hus 47), där 
en koncentration av vävtyngder var placerad längs ena 
väggen, uppfördes på platsen. En härd som troligen 
kan kopplas till denna byggnad har en I4C-datering till 
800-talet. Det förefaller som om den norra terrassen 
fortsatt var bebyggd efter att den stora hallen och den 
södra terrassen spelat ut sin roll. Nedgången på går
den sammanfaller med nedgången eller avvecklandet 
av lunden, vilket syns tydligt i I4C-dateringarna. Efter 
vikingatidens första hälft finns inte längre några spår 
efter bebyggelse.

Lunda - en centralplats?
Det finns en omfattande forskning kring centralplatser 
och stormannagårdar som baserar sig på arkeologiska 
undersökningar. Vissa av dessa platser nämns i skrift
ligt källmaterial och har tilldragit sig intresse under 
mycket lång tid, såsom Gamla Uppsala, Lejre och Bir- 
ka, medan andra blivit arkeologiskt uppmärksammade 
genom sina speciella fynd och lämningar, såsom Helgö, 
Slöinge, Uppåkra och Järrestad.

Vad som kan sägas karakterisera dessa centralplatser 
har diskuterats av många forskare, och i stor utsträck
ning råder konsensus om vilka kriterier som är relevanta 
för att en plats kan sägas kännetecknas av centralitet (jfr 
Näsman 1998 och Söderberg 2005, samt där anförd lit
teratur). Olika forskare har dock betonat skilda aspekter 
både kvantitativt och kvalitativt.

VITTERHETSAKADEMIENS
BIBLIOTEK
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Fig. 5. Fas m- Lunda under senare vendeltid och tidig vikingatid. Fluset i väster (hus 47) 
och huset med eldpall (hus 50) har l4C-dateringar till 700- och 800-talen medan lång
huset på norra terrassen har flera fynd med motsvarande datering. Skala 1:800.
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Beta-76284 2040 ±90 BP

Ua-27305 1900 ±40 BP 

Ua-9676 1800 ±60 BP 

Ua-9669 1795 ±60 BP 

Ua-27439 1775 ±40 BP 

Ua-27444 1770 ±40 BP 

Ua-9674 1755 ±55 BP 
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Ua-27446 1565 ±40 BP 

Ua-27447 1560 ±40 BP 

Ua-27438 1535 ±40 BP 

Ua-27435 1510 ±40 BP 

Ua-27436 1495 ±40 BP 

Ua-27445 1435 ±40 BP 

Ua-9672 1410 ±60 BP 

Ua-27437 1320 ±40 BP 

Ua-27434 1200 ±35 BP 

Ua-27443 655 ±35 BP

1500 f.Kr. 1000 f.Kr.

.........................I_,__I__I_1__L
500 f.Kr. 0 500 e.Kr. 1000 e.Kr. 1500 e.Kr.

Kalenderår

Fig. 6. Sammanlagt 22 kolprover från järnåldersgården har ,4C-daterats. De kalibre
rade resultaten (2 sigma) ligger inom ett spann som maximalt sträcker sig mellan 
360 f.Kr. till 960 e.Kr. eller som minst mellan 140 f.Kr. och 710 e.Kr.
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Många av de undersökta centralplatserna har varit 
centra i en region eller ett större område. En sådan plats 
var inte Lunda. I relation till den typen av platser ris
kerar jämförelserna att bli haltande. Man får istället se 
dessa platser som normbildande. Ledarna som reside
rade på den regionövergripande nivån angav tonen och 
formerade en kod som övriga lokala stormän försökte 
efterlikna, eller förhålla sig till, om än i mindre skala.

De äldsta platser som brukar lyftas fram som central
platser härrör från romersk järnålder. Under denna tid 
fanns tydliga tecken på ett stratifierat samhälle, där det 
ledande skiktet manifesterat sig genom sina gårdar på 
ett särskilt sätt. Järnåldern är dock en lång period och 
samhället under romersk järnålder skilde sig avsevärt 
från vikingatidens. De materiella uttrycken för makt och 
centralitet förändrades över tid, liksom säkerligen även 
de funktioner som förknippades med ledarrollen.

I studien av Lunda i relation till bebyggelsebilden i 
Strängnästrakten (Skyllberg b i denna volym) lyfts flera 
aspekter fram som används för lokalisering av centrala 
platser i landskapet, såsom storhögar, stora gravfält, 
ortnamn, runstenar, strategiska lägen etc. I denna ar
tikel ligger fokus istället på företeelser inom platsen, 
vilka oftast kan diskuteras endast utifrån arkeologiskt 
undersökta bebyggelsemiljöer. Materiella aspekter som 
ofta framhålls är en manifest bebyggelse som inbegri
per hallbyggnader, ett rikt fyndmaterial, kult och ri
tualer samt handel- och hantverk. I det följande görs 
en utvärdering av dessa aspekter utifrån lämningarna 
efter järnåldersgården i Lunda.

Hallen
Det finns en omfattande litteratur om hallbyggnader, 
där uppgifter i både den norröna litteraturen och de 
arkeologiska lämningarna analyseras (exempelvis Ber
schend 1994,1997,1998, Brink 1996, Lönnroth 1997, 
Meulengracht Sørensen 2.003). Det finns olika uppfatt

ningar om betydelsen av begreppen hall eller sal som 
förekommer i källorna. Ett huvudproblem är vad som 
konstituerade en hall, om den var ett fristående hus, 
eller om hallen var en del av ett långhus. När det gäller 
funktionen råder konsensus om att hallen var ett rum 
där gårdens husbonde residerade och där gästabud ägde 
rum. Det var en plats där avtal och överenskommelser 
gjordes upp och en plats för religiösa fester (Berschend 
1997). Men det var också ett vardagsrum för samtal, 
för lek med barnen och för olika typer av produktion. 
Det var således både ett officiellt rum och ett privat 
rum för husets herre (Berschend & Kaldal Mikkelsen 
2003:65!). Det finns dock endast indirekta uppgifter 
om hallens beskaffenhet. Arkeologiskt har hallar ofta 
kunnat urskiljas genom ett flertal kriterier. De förekom
mer på stora gårdar och byggnaderna är ofta placerade 
i ett manifest läge, på ett krön eller uppbyggd terrass. 
Byggnaderna bestod av ett enda rum eller en avdelning 
av ett hus, med glest ställda takbärande stolpar som bil
dade en öppen yta. Ofta kunde stolparna ha ansenliga 
dimensioner, vilket antydde att huset varit osedvanligt 
högt som exempelvis i Uppåkra (Larsson & Lenntorp 
2004:30). Bärden i rummet användes inte till daglig 
matlagning. Vidare har det ofta visat sig att husen skil
jer ut sig genom ett för gården avvikande fyndmaterial. 
Det kan ibland vara svårt att avgöra vad som bör defi
nieras som en hall, och vilka kriterier som i sådana fall 
bör uppfyllas. I vissa fall kan det vara oklart var gränsen 
går mellan ett stort, vanligt bostadshus och en hallbygg
nad. I dessa fall får sammanhanget vara vägledande.

Det förefaller troligt att hallen som byggnadstyp 
i Norden tillkommit under äldre romersk järnålder 
genom influenser från romarnas basilika (Berschend 
i998:i6ff). Liksom de flesta arkeologiskt undersökta 
centralplatser, härrör de flesta byggnader som tolkats 
som hallar från yngre järnålder. Under vikingatid var 
hallbyggnaderna i Sydskandinavien mycket lika och
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Fig. 7. Fynden visar olika funktionsområden inom gården och i 
hallen. Det är dock svårt att med säkerhet knyta samtliga fynd till 
konstruktioner och faser, men sammantaget ger de en vägledning 
om aktiviteterna på platsen. Med undantag för glasfragmenten 
var den södra gårdsplanen relativt fyndtom, medan den norra har

många härdar och ett kulturlager. I övrigt är fynden fördelade till 
husen. Bilden visar samtliga härdar och fynd av de valda katego
rierna tillsammans med bebyggelse som har förts till fas 11, med 
tillägg av kulthuset och ett försök till rumsindelning i hallen. 
Skala 1:400.
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hallen kan närmast betraktas som ett ideologiskt stan
dardiserat byggnadsskick (jfr Wranning 1999). Någon 
sådan byggnad fanns inte i Lunda, utan byggnaderna 
där var betydligt äldre och mer svårtolkade.

Det finns många exempel på att hallbyggnader kunde 
existera under lång tid och inrymma många reparations- 
och ombyggnadsfaser. För Järrestad och Slöinge i Syd
sverige, och Lejre, Tissø och Strøby i Danmark har sek
venser av hallar påvisats från vendel- och vikingatid (jfr 
Söderberg 2005). I Borg på Lofoten låg två generatio
ner hallbyggnader från folkvandringstid till vikingatid 
(Herschend & Kaldal Mikkelsen 2003). På Helgö var 
terrassen med hallbyggnaden (husgrupp 2) bebyggd un
der en sjuhundraårsperiod, från romersk järnålder till 
vikingatid (Lundström 1970).

Benämningen av Lundas två generationer huvud
byggnader kan diskuteras. Den yngre hallen har ansen
liga mått, med längden 50 meter, och det manifesta 
läget förstärktes med stenterrasser. Den äldre huvud
byggnaden var däremot inte mer 30 meter lång och 
skilde sig inte nämnvärt från andra långhus i Mälarda
len. Här betecknas endast den yngre och tydligt mani
festa byggnaden med termen hall. Det finns dock vissa 
argument för att man bör beteckna bägge husen som 
hallar. De två byggnaderna hade båda funktionen som 
huvudbyggnad och de låg på exakt samma plats. Båda 
husen kan kopplas till faser i gårdens historia som in
begrep anmärkningsvärda fynd och aktiviteter såsom 
gudafiguriner, guldsmide, kulthus och glasbägare. Om
kring år 450 ersattes den äldre och mindre byggnaden 
av den större hallen, som antagligen stod kvar under 
en längre tid fram i vendeltid. Lämningarna efter den 
yngre hallen visar också tecken på ombyggnadsfaser då 
takbärande stolpar bytts ut.

Lundas två generationer av huvudbyggnader uppvi
sar både många likheter och skillnader. Den äldre hu
vudbyggnaden (hus 52) var knappt trettio meter lång

och drygt sju meter bred. Gavlarna var rakt avslutade 
med ett stolphål i vardera hörnet och åtminstone den 
östra gaveln var anlagd på en uppbyggd terrassering. 
Ytterväggarnas sträckning var synlig som två rader 
med stör-/ stolphål. Den södra långväggen samman
föll delvis med motsvarande vägg till den yngre hal
len, varför det är svårt att med säkerhet avgöra vilka 
stolphål som härrör från respektive hus. Tydliga spår 
efter ingångar/dörrar saknades. Spåren av den inre bä
rande konstruktionen utgjordes av sex stolphål efter tre 
bockar som ingått i husets västra halva, där den tredje 
bocken i själva verket stått precis mitt i huset. Det vill 
säga att den västra halvan var uppdelad i två långa 
spann. Det var svårt att säkert avgöra vilka stolphål 
som tillhört den äldre respektive yngre hallen inom den 
östra halvan av huset. Där var sannolikt byggnaden 
uppdelad i tre eller fyra spann, det vill säga de takbä
rande bockarna stod tätare i den östra delen än i den 
västra. Vedartsanalyser visar att de takbärande stolpar
na bestod av tall (Strucke, vedartsanalys på cd).

Det påträffades inga tydliga spår av någon härd, 
förutom den som har knutits till den yngre byggnaden. 
Men om man jämför med undersökningar av liknande 
byggnader, så har de vanligen en härd placerad i den 
västra halvan av byggnaden, i det spann som ligger när
mast husets mitt (Bennett 1984, Hamilton & Sieurin- 
Lönnqvist 1998, Dunér 2005). Vid det läget fanns var
ken sot eller kol, men väl en större sten med en relativt 
flat ovansida som föreföll eldskadad. Stenen bedömdes 
kunna ha utgjort en del av någon form av uppbyggd 
eldstad, där övriga delar tagits bort i samband med 
uppförandet av den yngre hallen. Det vore i så fall en 
ovanlig typ av konstruktion för ett hus från yngre ro
mersk järnålder, men att huset helt saknat härd förefal
ler otroligt och en mer »konventionell« nedgrävd härd 
borde ha efterlämnat några spår.
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Fig. 8. Vedartsanalyserna visar att den äldre huvudbyggnaden var byggd av tall, medan 
den yngre hallens takbärande stolpar var av ek (se vedartsanalys på cd). Den yngre 
hallen verkar ha stått på platsen under mer än hundra år. Antagligen var ekstolparna 
både hållbara och kraftiga, vilket stolphålens storlek visar. Skala 1:800.
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Den äldsta dateringen, 20 e.Kr. till 240 e.Kr. (2 sigma, 
Ua-27305), härrör från ett stolphål i den västra änden 
av byggnaden. Ett prov från ett annat stolphål har givit 
dateringen 240 e.Kr. till 420 e.Kr. (2 sigma, Ua-27440). 
Rester efter de takbärande stolparna påträffades i fler
talet av de stolphål som tillhörde den äldre huvudbygg
naden. Samtliga prover utgörs av tall, men en skillnad 
mellan de daterade proverna är att det äldre provet ut
gjordes av obrända träfibrer, medan det yngre provet 
var förkolnat. Detta skulle i viss mån kunna förklara 
diskrepansen mellan dateringarna, det obrända mate
rialet bör rimligen härröra från stolpens kärnved och 
därmed ha en högre egenålder än det förkolnade mate
rialet, vilket sannolikt är resultatet av att stolpens yta 
medvetet bränts/kolats innan den grävts ned, för att på 
så vis bättre motstå röta. Provet från den senare stolpen 
skulle således ha en lägre egenålder eftersom det kom
mer från stolpens/trädets yttre delar. Husets konstruk
tion, med ett relativt smalt mittskepp som upptar drygt 
en tredjedel av huskroppens totala bredd, liksom ut
formningen av gavlarna, indikerar en datering till yng
re romersk järnålder/folkvandringstid. Detta stämmer 
alltså väl överens med de båda daterade stolphålen.

Den yngre ballen, den överlägset största byggnaden 
på gården, låg på samma plats som sin företrädare. I 
bägge ändar av huset fanns terrasseringar som tillsam
mans skapat en cirka 50 meter lång och 10 meter bred 
yta som utgjort underlag för byggnaden. Hela ter
rassen förefaller vara uppförd i ett skede. Syftet med 
terrassen har varit att skapa ett fundament, en grund 
för hallbyggnaden, och bör därför ses som en del av 
husets konstruktion.

Terrasseringarna hade olika karaktär i husets bägge 
ändar, den kraftigaste terrasseringen låg i den östra de
len. Den bestod av ett yttre liv av större stenblock med 
en fyllning av sten och jord. Jordmaterialet har sannolikt 
hämtats från ytor i närheten, och de fynd som påträffades

i fyllningen kan således även härröra från bebyggelseske
den som föregått konstruktionen av terrassen. Markytan 
under terrassen uppvisade spår efter äldre aktiviteter 
och innehöll relativt många fynd, främst keramik.

De exakta lägena för hallens gavlar är något oklara. 
I den västra delen undersöktes flera stolphål som var 
anlagda genom terrassen och ned i den underliggande 
marknivån, men i den östligaste delen, där terrassering
en var högre uppbyggd, kunde inga säkra stolphål ur
skiljas. Det är dock fullt möjligt att uppresta stolpar i 
denna del av terrassen enbart varit förankrade i själva 
stenpackningen. Stenpackningen kan också ha fungerat 
som underlag för någon form av timmerkonstruktion. 
Vi kan inte med säkerhet avgöra om huset sträckt sig 
ända fram till terrasseringens kant.

Både den norra och den södra långväggen sträckte 
sig väster om det västligast belägna inre stolphålsparet. 
Ytterväggarna såg helt olika ut vid den södra respektive 
den norra vägglinjen. Den södra vägglinjens sträckning 
var synlig i form av en stenpackning, medan den norra 
utgjordes av en stolphålsrad. Den norra vägglinjen av
slutades med ett kraftigare stolphål, vilket indikerade 
en konventionell gavelkonstruktion liknande den i den 
äldre huvudbyggnaden, men det fanns inget motsva
rande stolphål vid den södra kanten.

De yttre vägglinjerna var inte kompletta, utan det 
fanns flera avbrott och mindre distinkta delar som kan 
ha varit lägen för ingångar. I husets östra del, där den 
södra vägglinjen anslöt till en bergklack, fanns rester 
efter en ingång i form av en rektangulär stenpackning. 
I den västra delen av byggnaden fanns två mer osäkra 
spår efter ingångar.

Resterna efter den takbärande konstruktionen be
stod av minst tjugo stolphål efter tio par/bockar. De 
två stolphålspar som låg i den västra respektive östra 
änden var avsevärt mindre och något asymmetriskt pla
cerade i förhållande till de övriga. Ytterligare stolphål
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som kan ha ingått i den bärande konstruktionen fanns 
inom husets östra del, varav några kan vara resultatet 
av ombyggnader eller reparationer. Även i några av de 
stolphål som primärt knutits till den yngre hallen fanns 
tecken på att man bytt ut stolpar. I de fallen hade alltså 
inte några nya hål grävts, men de såg ut att ha vidgats och 
stolparna var ofta inte centrerade i nedgravningen.

I flertalet av stolphålen till den bärande konstruktio
nen fanns färgningar och förkolnat trä efter själva stol
pen. Vedartsanalyser har visat att samtliga stolprester 
bestod av ek (Strucke, vedartsanalys på cd).

Bockbredden/mittskeppet var omkring 2,8 meter i 
större delen av huset och avsmalnande mot ändarna. 
Spannlängden varierade, de första observerbara span
nen vid husets ändar var cirka tre meter långa. I den 
västra delen av huset låg de två längsta spannen, som 
båda var drygt sex meter långa. I den östra delen fanns 
tre något kortare spann, som var mellan 4,1 och 5,2 
meter långa. Det kortaste spannet låg centralt i huset 
och var endast drygt två meter långt. En härd fanns 
i det östra av husets längsta spann. Direkt väster om 
härden fanns en avlång grop med bland annat en del 
sot och kol i fyllningen.

Två I4C-dateringar finns från stolphål i den yngre 
hallen, det ena 260-570 e.Kr. (2 sigma, Ua-9671) och 
det andra 130-390 e.Kr. (2 sigma, Ua-27444). En I4C- 
datering till 430-640 e.Kr. (2 sigma, Ua-27435) finns 
dessutom från härden i hallen. De kronologiska skill
naderna mellan stolphålen och härden får sin förkla
ring genom att härden antagligen motsvarar den senare 
delen av hallens brukningstid, medan I4C-dateringarna 
visar byggnationen.

Hallbyggnaden hade vanligen ett dominerande läge 
inom gården, på den högsta punkten eller en markant 
avsats i en sluttning, med en vid utblick över omgiv
ningen. Ofta uppfördes terrasser i syfte att förstärka det 
manifesta läget. Sådana förstärkande terrasser har iakt

tagits på många platser som tolkats som storgårdar eller 
centra i olika bygder, exempelvis Husby i Glanshammar 
i Närke (Ekman 2000). De mest tydliga exemplen, där 
läget för hallarna förstärkts påtagligt, är de vikingatida 
platåhusen som förefaller helt knutna till aristokratiska 
miljöer (Hedman 1991). För Upplands del har Roger 
Edenmo gjort en genomgång av arkeologiskt undersök
ta gårdar och tagit fram ett tiotal så kallade terrassgår
dar där hus anlagts på uppbyggda terrasser, däribland 
exempelvis Kocktorp/Sylta, Arlandastad och Åslunda 

(Edenmo i manus). Anmärkningsvärt är det närmast sam
tida anläggandet av gårdarna under slutet av romersk 
järnålder, vilket överensstämmer med Lundas fas 1.

Vid tolkningen av hallbyggnader har man vanlig
en försökt bilda sig en uppfattning om byggnadernas 
rumsindelning och vilken funktion som ska tillskrivas 
olika delar av byggnaden. I Borg på Lofoten har det 
äldre huset har delats in i fyra rum: bostadsrum, hall, 
ingångsrum och fähus. Det yngre huset har delats in i 
fem rum: bostadsrum, ingångsrum, hall, rum och fä
hus (Herschend & Kaldal Mikkelsen 2003:62f). I Lejre 
delas hallen in i sex rum: kammare, ingångsrum hall, 
bostad, kök och förråd (Herschend 1994:5 iff).

I Lunda fanns inte några tydliga mellanväggar, men 
vissa mindre stolphål och stenpackningar bör ha ingått 
i innerväggar eller andra inre konstruktioner. Dessut
om ger fynden en ganska god vägledning. Man kan ur
skilja en privat del, där matlagning förekommit, och en 
mer offentlig del för sammankomster och gästabud.

Den äldre huvudbyggnaden ger intrycket av ett 
relativt konventionellt långhus, där den västra halvan 
huvudsakligen bör ha fungerat som bostadsdel uppde
lad i två eller tre rum, motsvarande spannen mellan de 
takbärande bockarna. Det korta spannet närmast öster 
om husets mitt, har förmodligen utgjort ett ingångsrum, 
medan det inte kan uteslutas att övriga delen helt el
ler delvis kan ha utgjort stall/fädel. Det fanns egentli-
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Fig. 9. »Det är dags för gästabud i Lunda. Framför den stora halien vän
tar gårdsfolket på följet från Härad som kommer längs den gamla färd
vägen. På den inre gårdsplanen lagas maten.« Bilden av järnåldersgår- 
den i Lunda har gjorts utifrån resultaten som presenteras i denna artikel 
och bygger på inmätningar i fält och tolkningsplaner, i kombination med 

imr ft/n^cti iriior \/ici lalkprinopn har piorts av Maria Ytterberg.





gen inga bevarade golvlager, förmodligen även det ett 
resultat av byggandet av den yngre hallen. Flertalet av 
de takbärande stolphålen (tolv av arton) innehöll någon 
form av fynd: brända ben, bränd lera och slagg, utöver 
rester av själva stolpen. Anläggningar i den västra de
len uppvisade ett rikare och mer varierat fyndmaterial, 
flertalet innehöll till exempel keramik. Dessutom fanns 
fragment av vävtyngder, två löpare, ett bryne, en glatt
sten och delar av en kam i form en tandskiva med avsats, 
med datering till romersk järnålder och folkvandringstid 
(jfr Brynja 1998:128). I husets västra delar var kultur
lagren tjockare och hade ett inslag av sot och kol samt 
större kolstycken från delar av plankor. Detta indikerar 
att den västra delen av huset brunnit, vilket styrks av 
analyserade lagerprover från denna del, som innehöll 
stora mängder förkolnade cerealier, i första hand kubb- 
vete (Ranheden, makroanalys på cd). Spår efter brand 
fanns bara i denna del av byggnaden, och det fanns 
inga indikationer om att hela hallen skulle ha brunnit 
ned. Det finns en I4C-datering av brandhorisonten till 
perioden 130-410 e.Kr. (2 sigma, Ua-9674).

Det fanns kulturlager som kunde knytas till den 
yngre hallen, men de flesta var mycket tunna och skill
naderna mycket subtila. I ett lager framträdde fläckar 
av lera som sannolikt utgjorde rester efter ett lergolv. 
Den västra delen av den yngre hallen innehöll tjockare 
lager och talrika fynd av malstenslöpare och keramik, 
däribland många skärvor av perforerad keramik som 
kan sättas i samband med matlagning. Sammantaget 
pekar kulturlagrens tjocklek och fyndmaterialet mot 
en funktion som bostad, kök och plats för förvaring av 
matvaror i västra delen av hallen.

Mellersta och östra delen av hallen innehöll inga 
tjocka kulturlager och där fanns inte heller särskilt 
många fynd. I den östra delen var den stenfyllda terras
sen mycket kraftig och ett brädgolv måste ha funnits i 
denna del av byggnaden.

Från den norröna litteraturen och arkeologiska vittnes
börd har vi en viss kunskap om inredningen i husen. 
En särställning intogs av högsätet, som var husbondens 
plats i hallen. Det finns många uppgifter om att högsä
tet innebar något mer än en vanlig sittplats. Flögsätes- 
stolparna hade en inneboende kraft, vilket illustreras 
tydligt i isländska sagor, där man vid flytten till Island 
kunde slänga högsätesstolparna i vattnet och sedan slå 
sig ned där dessa flöt iland (Clunies Ross 1998:142). 
Från sitt högsäte Hlidsgjalf kunde Oden blicka ut över 
världen. Det finns också flera miniatyrer av kubbsto- 
lar som tolkats som amuletter föreställande högsäten 
(Fiolmqvist 1981:291).

Flögsätet förefaller tidigast ha varit placerat invid 
den norra långväggen, oftast centralt i hallen. Denna 
placering stöds av anmärkningsvärda fynd i stolphål 
och särskilt guldgubbar anses indikera högsätets plats, 
exempelvis i Slöinge och Uppåkra (Larsson & Lenntorp 
2004:34^. Denna praxis förefaller emellertid ha för
ändrats under senare delen av yngre järnålder. I Heim
skringla finns uppgiften att »kung Olaf lät flytta högsä
tet från dess plats centralt utmed den norra långväggenIgj

jpi
Fig. io. Högsätet som det framställs i ett träsnitt av Gerhard Munthe, 
som illustrerar Olav den heliges saga, i den norska praktutgåvan 
från 1896-1899 (Snorri Sturluson. Snorres kongesagaer 2, sida 19).
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Fig. ii. De centrala stolphålen kring härden var hallbyggnadens största, med en diameter 
mellan 0,74 och i,68 meter och ett djup mellan 0,46 och 0,78 meter. Foto: Jan Dunér.

till platsen mitt på gavelväggen« (Söderberg 2005:202 
med hänvisning till Herschend 1997, 2001).

I den yngre hallen i Lunda skilde de centrala stolphå
len som flankerade härden ut sig, både genom sin storlek 
och fyndrikedom. Bland fynden fanns en pärla, bärn
sten, en kam, en fiskekrok, en järnpryl, vävtyngder, ben 
och keramik. Övriga stolphål innehöll färre föremål, 
oftast endast brända ben eller keramik. Det fanns däre

mot inget tjockt, fyndförande kulturlager i denna del av 
hallen, utan den centrala delen av hallen ger ett intryck 
av »finrum« och bör ses som ett mer offentligt rum. Om 
man ska placera ett högsäte i hallen i Lunda, bör det ha 
stått vid den norra långväggen, inom ytan som avgrän
sas av de största och mest fyndrika stolphålen. Vissa av 
föremålen i stolphålen skulle kunna tolkas som deposi
tioner som sammanhänger med kult kring högsätet.
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Kult och ritualer
De mest uppmärksammade fynden från Lunda är de 
tre gudafigurinerna som har presenterats i en särskild 
bok (G. Andersson, Beronius Jörpeland, Dunér & Skyll- 
berg 2004). De är också mycket tydliga uttryck för 
religionsutövning på platsen. De är dock helt unika 
och saknar motstycken från annat håll. Visserligen har 
framställningar av gudar eller religiösa scener påträf
fats på andra centralplatser och kultplatser, vanligast 
är så kallade guldgubbar.

Det finns många exempel på centralplatser belägna 
invid kultplatser. Offerlunden och källan i Gamla Upp
sala som omtalas av Adam av Bremen är kanske det 
mest kända exemplet. Lejre omnämns av Thietmar av 
Merseburg som en central kult- och offerplats. I Tissø 
som betyder Tyrs sjö, fanns en offersjö i omedelbar an
slutning till centralplatsen med offerfynd från cirka år 
600 och fram i vikingatid (Jørgensen 2002).

Vad de äldsta dateringarna från lunden represente
rar är osäkert, men det finns en möjlighet att lunden 
redan från början sågs som en helig plats. I sådana 
fall kan man se etableringen av gården under yngre 
romersk järnålder som ett sätt att kontrollera kulten 
i lunden, samtidigt som en ny plats för kultutövning 
etablerades i anslutning till hallen. En annan möjlighet 
är att anläggandet av gården var det primära, och att 
gårdens religionsutövning förlädes till den närbelägna 
lunden. Otvetydigt var dock gården och lunden in
timt sammankopplade, vilket framgår genom gårdens 
namn Lunda. I detta fall kan vi på goda grunder anta 
att gården namngivits under yngre romersk järnålder, 
och att bebyggelselämningarna i detta fall ger en indi
kation om dateringen av ortnamnet Lunda.

Vid Tissø och Järrestad fanns relativt stora inhägnade 
ytor i anslutning till hallarna, och innanför hägnaderna 
fanns ytterligare mindre byggnader av olika konstruk
tion. Man har kunnat konstatera att hallbyggnaderna

utgjort en del av ett större, sammanhängande komplex 
med bland annat inhägnade ytor i anslutning till hallar
na och mindre kulthus innanför hägnaderna. Det häg
nade området vid Tissø har föreslagits vara ett »hov« 
(Jørgensen 2002:234). Liknande små förmodade kult
hus i anslutning till de stora hallbyggnaderna, men utan 
motsvarande hägnader, har dokumenterats vid till ex
empel Gudme och Lejre. Även vid Helgö fanns omfat
tande spår efter rituella aktiviteter utanför hallarna.

Det här leder fram till frågor om tillgänglighet. Vilka 
hade tillträde till hallen, kulthuset och lunden? Om man 
nu accepterar antagandet att stormännen under denna 
period knyter kultutövandet till sig, och att detta till 
stor del sker inne i hallen, så kan det rimligen bara ha 
omfattat en begränsad, utvald del av befolkningen. Alla 
kan sannolikt inte ha haft tillträde till hallen och ser 
man på storleken av kulthuset blir detta ännu mer tyd
ligt. Man anar en utvaldhet och exklusivitet, men sam
tidigt bör det ha funnits ett behov av ceremonier som 
inbegriper hela menigheten samtidigt. Kulten förefaller 
ha varit kraftigt differentierad. I vissa fall var endast 
det egna hushållet och familjen engagerad, exempelvis 
vid alvblotet (jfr Hultgård 1996:3 5f). I andra fall hade 
kulten en offentlig prägel, där många människor sam
lades för stora offerfester. Det var också vanligt att en 
begränsad grupp samlades för religiösa ceremonier.

Den lilla byggnad som tolkas som ett kulthus (hus 
5 3) låg direkt norr om huvudbyggnaderna vid den norra 
kanten av impedimentplatån, invid en svacka som skilj- 
de platån från moränbacken upp mot gravfältet. Bygg
naden var sex meter lång och knappt 3 meter bred.

Huset hade en enskeppig grundkonstruktion, för
stärkt med en mittstolpe i den östra halvan. Yttervägg
arnas sträckning var synlig i form av nio stolphål, fem 
i den södra vägglinjen och fyra i den norra. Mitt i den 
västra gaveln fanns ytterligare ett stolphål, medan den 
östra gaveln var »öppen«. Kulthuset hade en ganska
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Fig. 12. Från höger: figurin 
A gjuten av en bronslege
ring med förgyllt huvud, 
figurin B gjuten av en 
bronslegering och helt 
förgylld och figurin C som 
är snidad av en massiv 
guldten. Foto: Bengt A. 
Lundberg, raä.

klen och otydlig konstruktion. Dess placering passar 
förvisso bra ihop med den äldre huvudbyggnaden, 
men man får hålla öppet för att kulthuset även kan 
ha funnits kvar samtidigt med den stora yngre hallen 
och då kanske i sådana fall byggts om eller byggts 
ihop med hallen.

Inom byggnaden påträffades två av de tre gudafigu- 
rinerna. Den lilla guldfigurinen, figurin C, låg mot bot

ten av ett stolphål i den norra vägglinjen. Detta stolphål 
har en I4C-datering (Ua-27442) till en tidsperiod som 
ligger på gränsen mellan fas 1 och fas 11. Indirekt ger 
detta en datering till tiden strax efter år 400 till åt
minstone en av gudafigurinerna som annars är mycket 
svårdaterade, eftersom det i stort sett inte finns några 
jämförelseobjekt. Den förgyllda bronsfigurinen, figurin 
B, framkom strax innanför den norra vägglinjen, under
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den södra kanten av en samling med odlingssten. Även 
de övriga fynden var i huvudsak ansamlade utmed den 
norra vägglinjen, medan själva den tänkta golvytan var 
närmast fyndtom. Nordväst om den västra gaveln fanns 
ytterligare ett antal stolphål. Direkt öster om gaveln, 
mitt för ingången till kulthuset, låg en ramformig sten- 
packning. Tolkningen av stenpackningen är oklar, det 
kan vara fråga om ett fundament placerat framför kult- 
huset eller om rester av en konstruktion kring ingången.
I stenpackningen påträffades en guldten som i sin me
tallsammansättning antagligen kan kopplas till figurin C 
(se Grandin, metallanalys på cd). Hur länge figurinerna 
varit i bruk liksom huruvida alla tre är att betrakta som 
samtida, är osäkert. Dateringen av stolphålet med figu
rin C sammanfaller med dateringen av smedjan, vilket 
antyder att de - under förutsättning att guldet i degeln 
vid smedjan även hör samman med tillverkandet av nå
gon av figurinerna - bör ha tillverkats vid denna tid.

Gudafigurinerna visar tydligt att det fanns kultaktivi
teter vid hallen i Lunda i början av 400-talet. Detta är en 
tidig datering av kult knuten till hallmiljöer, i jämförelse 
vad som tidigare är känt i Mälardalen. Det ska ställas 
i relation till hypoteser om förändringar i kulten i Syd- 
skandinavien under folkvandringstid (Fabech 1991).

På den steniga gårdsplanen, i sydsluttningen mellan 
hallen på den centrala terrassen och den mindre terras
sen i söder, påträffades figurin A endast några centimeter 
under ytan. Förutom figurinen innehöll lagren ett blan
dat fyndmaterial som var relativt kraftigt fragmenterat. 
På gårdsplanen fanns dessutom en hägnad eller stolp- 
konstruktion strax öster om fyndplatsen för gudafigurin 
A, direkt nedanför den bergklack som utgjorde impedi- 
mentets högsta punkt. Fjorton stolphål och gropar om
gärdade bergklacken och därigenom den centrala delen 
av den södra långsidan på den yngre hallbyggnaden.

Majoriteten av glasfragmenten återfanns på ytorna 
söder om hallen, vilket talar för att ceremonier hölls ut

omhus, på gårdsplanen utanför hallen. Detta kan ock
så vara förklaringen till att gudafigurinerna påträffades 
på ömse sidor om hallen. Att gårdsplanerna varit vik
tiga områden för sammankomster och kult är tydligt 
i den äldsta fasen, genom fynden av figurinerna, men 
blir ännu tydligare i anslutning till den stora hallen, 
då gårdsplanen fått en inramning av terrasser och be
byggelse där glasfragmenten påträffades. Gårdsplanen 
söder om hallen i Lunda kan ses som en publik arena 
för gästabud och blotfester. De krossade glasbägarna 
utanför hallen ger ett intryck av att gårdsplanen i söder 
kan ha varit en plats för sammankomster och ceremo
nier för en större menighet.

Det finns många uppgifter om det rituella drickan
det som en väsentlig del av hallkulturen och kulten 
under järnålder i till exempel Beowulf och den forn
nordiska sagalitteraturen (jfr Nordberg zoo3:iy5ff). 
Det är troligen i detta sammanhang som man ska se 
glasbägarna i Lunda. Glasbägarna var på samma gång 
prestigeobjekt och behållare för det mjöd, vin eller öl 
som var det centrala i det ceremoniella drickandet. 
Dryckesoffer kan naturligtvis även ha förrättats med 
andra typer av bägare, exempelvis dryckeshorn.

Den södra gårdsplanen hade endast ett fåtal härdar, 
vilket tydligt skiljer sig från ansamlingen av härdar norr 
om hallen. Tre fyndtomma härdar låg längs med långsi
dan av hallen. Härdar med placering framför ett lång
hus har uppmärksammats vid andra undersökningar 
av järnåldersgårdar (jfr Eriksson 1998^4). I Lunda 
får man dock känslan av att dessa härdar längs hallens 
framsida snarare bör ses som ljuskällor vid samman
komster på den yttre gårdsplanen. De stora härdarna 
som kan sättas i samband med matlagning låg istället 
på den inre, norra gårdsplanen.

Vid blotfester och offermåltider åts köttet från de 
offrade djuren. Vid sådana måltider tillagades stora 
mängder kött vid ett och samma tillfälle (Näsström
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Fig. 13. Bronsgrisarna från Uppåkra är två spegelvända figurer som 
antagligen suttit på en hjälm av vendeltyp, troligen från 600-talet. 
Foto: Bengt Almgren, Lunds Historiska museum.

2oo2:i83ff). Spår från offerfester och tillagning av of
fermåltider i Lunda bör troligen sökas i de mycket stora 
härdarna i härdgruppen norr om hallen eller i kokgropen 
på terrassen i norr. Utomhushärdarna, kokgropen och 
»köket« norr om hallen kan vid fester ha haft funktionen 
som offentliga matberedningsplatser, där offermåltider 
tillreddes. Både i Helgö och i Borg på Lofoten har stora 
kokgropar satts i samband med tillredande av offermål
tider (Nordberg 2003:182, Stamsø Munch 2003:260).

I Lunda fanns en rektangulär och trattformad kok
grop, 3x2 meter stor, 1,1 meter djup och fylld av skör

bränd och skärvig sten, sot och kol. I kokgropen fanns 
obrända grisben (Sigvallius, osteologisk analys på cd). 
Brända svinben fanns dessutom i en härd söder om 
hallen, som även innehöll fragment av glasbägare. Av 
de härdar som innehöll ben hade omkring 15 procent 
svinben, medan de flesta innehöll ben av nöt, (60 pro
cent) och får/get (25 procent). Den största andelen av 
härdarna innehöll däremot inga ben alls. Särskilt intres
sant i detta sammanhang är att svin utgör den helt över
vägande delen, cirka 85 procent, av benen från lunden. 
Det finns således en stor skillnad mellan bebyggelsens
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varierade djurslag i härdarna och lundens dominans av 
svin. Det visar att det inte var ett genomsnitt av de djur 
som tillagades för konsumtion på gården som hamnade 
i lunden. Här har man istället mycket medvetet valt att 
deponera svinben (G. Andersson i denna volym).

Svin var förhållandevis ovanliga i djurhållningen på 
järnålderns bondgårdar och understeg vanligen ande
len 2.0 procent (Vretemark 1991:78ft). Svinhållning kan 
främst kopplas till gårdar med högre social status, där 
djur hölls enbart för köttets skull (Pedersen & Widgren 
1998:369ft, Carlie zoo4:izz). Svin kan ses som nä- 
ringsmässiga konkurrenter till människan och på lands
bygden föredrogs djur som kunde utnyttja foder från 
gräsmarker och lövskog. Det var först i de medeltida 
städerna som svinhållningen blev mer allmän. Också 
som offerdjur har grisen haft en särställning som ett 
särskilt aristokratiskt offerdjur. Snorri Sturluson berät
tar om Odens sal Valhall där krigarna drack mjöd och 
åt kött från galten Särimner. Borg i Östergötland är en 
central kultplats, där svinben har påträffats i depositio
ner tillsammans med rituella föremål, såsom amulett
ringar (Nielsen 1997:384^. I gravar förekommer svin 
företrädesvis tillsammans med rika fynd som indikerar 
gravläggningar av personer ur samhällets övre sociala 
skikt (Vretemark 1991:81). Under äldre järnålder var 
grisar mycket ovanliga i gravsammanhang, men blev 
något vanligare under vendeltid (Sigvallius 1994:74^.

Det kan vara fråga om offerdjur från blotfester i 
Lunda där maten tillagats i kokgropen eller härdarna 
och köttet avnjutits på gården. Gudarnas del, de oätliga 
benen, brändes sedan och spreds i lunden. Mytologiskt 
förknippas svinet även med guden Frö som hade gal
ten Gyllenborst som riddjur. Det kan vara i detta sam
manhang man bör se Lundas falliska gudafiguriner som 
gestaltar en fruktbarhetsgud, kanske Frö. Blotfester var 
vanligen kalendariska tilldragelser som återkom årligen 
eller med andra fastställda intervall (Näsström zooz

i56ff, Sundqvist zooz:i88ff). I Hervararsagan framgår 
att julfirandet eller vinterblotet var förknippat med of
fer av svin, då löften avgavs samtidigt som man lade 
händerna på den heliga galten som offrades till Frö.

Svinbenen i lunden och i gårdens kokgrop, tillsam
mans med de falliska gudafigurinerna, ger en koppling 
till guden Frö eller en äldre fruktbarhetsgud med lik
nande attribut. Samtidigt är det omfattande offrandet 
och den förmodade konsumtionen av svin ett uttryck 
för Lundas särställning i bygden. Var svinen föddes upp 
ger dock materialet inget svar på. Lunda kan ha varit 
en gård med svinhållning, vilket kan ses som en del i 
den aristokratiska livshållningen och livet kring hallen. 
Det kan också ha varit så att personer som deltog i of
ferfester i Lunda tog med sig grisar, och att djuren fötts 
upp på olika gårdar i Häradsbygden.

En annan typ av kultbruk syns i de sex amuletter 
som finns från den västra delen av den inre gårdsplan
en. Två amuletter påträffades i huset med stengolv 
och ytterligare fyra amuletter kommer från området i 
närheten. Några av amuletterna är fragmentariska och 
något osäkra. Den mest kompletta amuletten är delar 
av en amulettring med torshammare från södra kanten 
av den norra terrassen. De övriga amuletterna sitter 
inte på några ringar utan är enstaka miniatyrer. Tre 
är yxformade eller hammarliknande och två är minia- 
tyrskäror eller liar. De flesta av amuletterna låg ytligt i 
kulturlagren och flera påträffades redan vid rensning
en. De tillhör följaktligen gårdens yngsta fas, vilket 
också bekräftas av den gängse dateringen av torsham
mare till 800-900-talen (Ström 1970, G. Andersson, 
zoo5a:67ff). Koncentrationen av amuletter inom en 
särskild del av gården är intressant. Det var husen med 
fynd från Lundas sista fas som innehöll amuletterna. 
Antagligen pekar detta på att bruket med amuletter 
som husoffer tillhör denna fas. Flertalet amuletter är 
påträffade i terrasskanter, vilket ytterligare understry-
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ker karaktären av hus- eller byggnadsoffer. Så är också 
möjligt att tolka gudafigurinerna varav ju en påträffa
des i ett stolphål och en annan invid väggen till det lilla 
kulthuset. Amuletter har påträffats på många järnål- 
dersgårdar, det mest kända exemplet är de många amu
letterna från Helgö, som låg i lager från vendel- och 
vikingatid (Lundström igyoM^yff).

Amuletternas koppling till området kring huset med 
stengolv är intressant, med tanke på att hus med sten- 
lagda golv som bär spår av kult och ritualer är kända 
från flera platser. I Lunda visar huset i sin äldsta fas spår 
efter köksaktiviteter och matlagning, medan amulet
terna tillhör den yngsta fasen. Ett tydligt exempel finns 
från Borg i Östergötland, där en depå med ett hundratal 
vikingatida amulettringar påträffades i anslutning till 
ett kulthus, en 7,5x6 meter stor byggnad som var av
gränsad av stenrader och hade ett stenlagt golv (Nielsen 
1996:97ff). I Sanda fanns en liknande vendeltida kon
struktion, en 7x6 meter kraftig stenram med en små- 
stenspackning, som har tolkats som ett kulthus eller 
harg. I och kring huset låg ett antal miniatyrskäror och 
stora mängder keramik (Åqvist 1996, 2006).

I Lunda finns dessutom en tydlig stenram, med en 
småstenspackning av oklar funktion som inte under
söktes. Den ligger kvar i gränszonen mellan den un
dersökta bebyggelsen och gravfältet, högt uppe i slutt
ningen med utblick över gården och dalgången.

Det finns också spår av ritualer eller magi som an
tagligen bör ses som privata och som endast engagerade 
de boende på gården. Till dessa hör de många knivar 
som påträffades i yttre kanten av ett hus eller i en ter
rass som avgränsade ett husområde. Av de sammanlagt 
tjugo knivar som mättes in exakt vid undersökningen 
hade huvuddelen denna placering. Det finns uppgifter 
om att eggverktyg haft en tydligt skyddande symbolisk 
betydelse. I arkeologiska sammanhang har knivar på
träffats i stolphål, ofta med eggen riktad nedåt (Carlie

zooqnqyff). I Lunda gjordes tyvärr inga observationer 
om kniveggarnas riktning. I etnologiska dokumenta
tioner finns beskrivningar av föreställningar där skä
rande och stickande föremål ansågs avvärja det onda 
(Hagberg 1930). Knivar och andra eggverktyg placera
des då med eggen utåt vid trösklar eller på väggen. 
Här måste en reservation läggas in mot en okritisk tolk
ning av föremåls placering invid vägglinjer som med
vetet deponerade. I järnålderns byggnader var området 
kring väggarna en plats för förvaring av tillhörigheter 
liksom sov- och sittplats för de boende. Ytorna i hu
sens inre var till stor del gångytor och inrymde en mer 
tillfällig och flexibel möblering. Fyndens koncentration 
längs ytterväggar kan även tolkas som ett utslag för 
aktiviteter och rörelsemönster inom husen. Om föremå
len däremot ligger bland stenar i en terrasskant, kan 
det vara svårt att se en tolkning som bygger på männis
kors vardagliga hantering av föremål. En rituell tolk
ning ligger då nära till hands.

Gårdens egen produktion och 
långväga prestigevaror
I fyndmaterialet från Lunda finns exempel på föremål 
som har sitt ursprung någon annanstans liksom sådana 
som tillverkats på gården. Vi får dock räkna med att 
det mesta av den vardagliga produktionen var av orga
niskt material som inte bevarats. De utifrån hämtade 
och mer beständiga materialen, såsom metaller och glas, 
blir däremot mer påtagliga i det arkeologiska materialet. 
Frågan om hur dessa föremål hamnade i Lunda särskilt 
spännande. Det finns mycket litteratur skrivet om forn
tidens ekonomi, där olika tyngdpunkter lagts vid handel, 
gåvoutbyten eller plundring som bas (jfr Ringstedt 1987, 
Gustin 2004 och där anförd litteratur). Gemensamt är 
dock att man under järnålderns lopp ser ett gåvoutbytes- 
system, som successivt får ett allt större inslag av mark
nadshandel. Redan under romersk järnålder fanns ett
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Fig. 14. Gudafigurinerna låg på ömse sidor om hallen medan öv
riga amuletter låg i nordvästra delen av gården, det vill säga i det 
område som har fynd och konstruktioner som kunnat dateras till 

Lundas senare faser. Skala 1:800.

Den infällda bilden:. I Lunda fanns tre typer av amuletter: guda- 
figuriner av guld, miniatyrliar av järn och amuletter av yx- eller 
hammarform av järn, varav några på en fragmentarisk amulett- 
ring. Foto: Bengt A. Lundberg, raä.
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Fig. 15. Knivarna har en tydlig fördelning till terrasskanter och 
vägglinjer, vilket indikerar en rituell funktion som husoffer. Detta 
rituella mönster kan inte alls urskiljas för vissa andra föremål, 
såsom perforerad keramik och pärlor. Skala 1:800.
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uppenbart inslag av handel mellan Norden och konti
nenten, trots att införandet av en penningekonomi låg 
långt borta (K. Andersson 1997). Plundring, tributer 
och krigståg spelade säkerligen en viss roll, och stod i 
kontrast till ömsesidigheten och balansen inom handel 
och gåvoutbyte. Denna externa tillägnelse övergick mot 
järnålderns slut i en intern tillägnelse, i form av fastlagda 
skatter, framväxten av frälset och landbosystemet (jfr 
Lindkvist 1988). Godsliknande system, där en storman 
utövade en överhöghet över människor och landområ
den, fanns dock redan tidigare, om än i mindre institu
tionaliserad form (jfr Skree i998:z4off).

Metallhantverk
Förutom jordbruk förekom ett småskaligt metallhant
verk vid många järnåldersgårdar, medan metallhant
verk i stor omfattning ofta var knuten till centralplat
ser. Det tydligaste exemplet i Mälardalen är den omfat
tande gjutningen och smidet i verkstäderna på Helgö. 
Även i de tidiga städerna Birka och Sigtuna förekom 
ett omfattande hantverk. Vid arkeologiska undersök
ningar av storgårdar och centralplatser på landsbygden 
har ofta smidesplatser och gjuterilämningar påträffats, 
men de finns också på platser som har tolkats som van
liga gårdar. Det verkar dock finnas en viss skillnad. Vid 
storgårdar och centralplatser förekom ett mer omfat
tande metallhantverk, som kanske var mer eller mindre 
kontinuerligt bedrivet. Vid mindre gårdar fanns fram
för allt järnsmide, medan bronsgjutning var förhållan
devis ovanligt. Guldsmidet var ännu mer sällsynt och 
kan främst knytas till samhällets aristokrati (Näsman 
1998). Det förefaller också vara kvalitativa skillnader 
i produktionen (Hjärthner-Holdar, Lamm & Magnus 
2.00z). Exklusiva högkvalitativa objekt och produktio
nen av dessa är tydligt knutna till centralplatser.

När det gäller dem som tillverkade föremålen, själva 
hantverkarna, är diskussionen vidare. Å ena sidan finns

uppgifter i den norröna litteraturen som visar att sme
derna var ofria hantverkare, knutna till en härskarfamilj, 
å andra sidan finns uppgifter som antyder att smide och 
metallhantverk hade en hög status i samhället (jfr Anund 
1998, Hed Jakobsson zoo3:i57ff). Tydligt är dock att 
kontroll över metallhantverk och metallprodukter var 
viktiga ingredienser i den aristokratiska livsstilen.

I den västra utkanten av gården i Lunda, i anslut
ning till gravfältet, fanns ganska välbevarade lämning
ar efter en smedja med en ässja och ett lager med smi- 
desslagg. Runt själva smideshärden fanns en arbetsyta 
i form av ett mörkfärgat lager om 5,5xz,5 meter, som 
innehöll slagg, brända ben, bränd lera, keramik och 
järnföremål. Flertalet av de brända benen härrörde 
sannolikt från den närbelägna stensättningen. Smi
deshärden utgjordes av en z,4xi,z meter lång och 
0,35 meter djup nedgrävd härdgrop med lerväggar 
som var brända mot botten. Härdgropen innehöll en 
jordfyllning med stenar och skärvsten samt rikligt med 
träkol och sot. Mot söder löpte en ränna som utgjort 
plats för bälgarna. Ett antal blästermunstycken på
träffades intill. Det fanns inga säkra spår efter något 
städ, men möjligen skulle något av de intilliggande 
stolphålen ha kunnat utgöra fästet för ett sådant. Det 
fanns ingen byggnadskonstruktion som kunde knytas 
till smedjan, utan det är troligt att smidesverksamhe- 
ten bedrivits under bar himmel. Smideshärden och ar- 
betsytan kring härden överlagrades av stenraderna för 
ett vendel-Zvikingatida hus med många vävtyngder. 
En I4C-datering (Ua-Z744i) av kol från smideshärden 
visar, att smedjan ligger på gränsen mellan fas 1 med 
den äldre huvudbyggnaden och fas 11 med den yngre 
hallen. Konstruktionen av en nedgrävd smideshärd, 
mängden slagg och storleken på det omgivande lag- 
ret/arbetsytan visar, att smidet bör ha varit en fortlö
pande verksamhet under en begränsad tidsperiod. Det 
har inte varit fråga om smide vid ett enstaka tillfälle

38 Gudar och glasbägare - järnåldersgården i Lunda



och inte heller om en verksamhet som bedrivits under 
stora delar av gårdens existens.

Nio prover av slagg från smedjan har analyserats 
och olika typer av smide har konstaterats (Grandin, 
metallanalys på cd). Det finns spår efter primårsmide, 
där en slaggbemängd järnklump rengjorts inför före- 
målssmidet. Det finns också slagg från sekundärsmide 
eller föremålssmide där färdiga föremål smitts. Dess
utom finns det ett inslag av slagg med innehåll av hög- 
kolhaltigt stål, vilket vittnar om smide av eggverktyg. 
En degel med guldrester som påträffades i anslutning 
till smideshärden visar att även gjutning kan kopplas 
till denna smidesplats.

I nordvästra sluttningen låg en smidesplats vars 
centrala delar bestod av tre smideshärdar. I mitten låg 
en ordinär härd och på bägge sidor låg två stenpack- 
ningar av skarpkantad sten i flacka nedgrävningar med 
sot, kol och sintrad bränd lera. Under den ena sten- 
packningen var marken delvis rödbränd. Härdarna 
var omgivna av ett mörkt och sotigt kulturlager som 
innehöll talrikt med järnslagg, men även järnfragment, 
brända och obrända ben samt keramik. På de plana 
ytorna runt lagret fanns ytterligare ett antal härdar lik
som enstaka stolphål, men antalet fynd var som störst 
i och närmast kring lagret. Där påträffades också en 
degel, dock utan metallrester.

I den södra delen av gården, i området mellan de små 
terrasserna, fanns rester efter en smideshärd/ässja invid 
ett block, i form av ett lager med en fyndkoncentration 
bestående av rikligt med smidesslagg, sannolikt botten 
av en smideshärd. Stratigrafiskt förefaller smidesverk- 
samheten ha bedrivits efter att terrassen anlagts.

Slaggen och smideslämningarna ger intryck av ett smi
de huvudsakligen för gårdens behov. Det var inte fråga 
om någon verkstad som smidde till avsalu i stor skala. 
Förutom smideslämningarna finns sju degelfragment 
för gjutning från Lunda. Deglar av denna typ dateras

till folkvandringstid-/ vendeltid (jfr Lamm 1973:1). 
Degelfragmenten låg spridda, med de flesta fragmen
ten i anslutning till hallen och i den norra delen av går
den. Två deglar låg i anslutning till varsin smidesplats. 
Några gjutformar har dock inte påträffats. Gjutformar 
var oftast porösa och fragmenterades lätt, till skillnad 
från de hårt brända deglarna som bevaras bättre. Me
tallanalyser har gjorts av deglarna, guldtenen, guda- 
figurinerna och ytterligare några metallföremål. Ana
lysen har visat att två deglar innehåller gulddroppar, 
medan övriga inte har några rester av metaller (Gran
din, metallanalys på cd). Den degel som påträffats vid 
smedjan innehåller droppar av rent guld och degeln vid 
norra terrassen innehåller guld med inblandning av sil
ver. Resultaten är synnerligen intressanta när det gäller 
frågan om var gudafigurinerna har tillverkats. Guldte- 
nen är avknipsad i ändarna och har varit ett råämne 
som använts vid guldsmide. Det finns en likhet i me
tallens sammansättning mellan guldtenen och figurin 
C, som indikerar att guldtenen kan vara en rest av ett 
råämne för tillverkning av figurinen. Det finns också en 
viss överensstämmelse mellan gulddropparna i degeln 
vid norra terrassen och figurin B som visar att degeln 
mycket väl kan ha använts vid förgyllningen av figuri
nen. För degeln vid smedjan och för figurin A finns inga 
samband med de föremål som påträffats i Lunda.

Fyndplatserna för de två deglarna som låg i när
heten av smidesplatserna antyder att guldsmidet har 
bedrivits i anslutning till järnsmidet. De flesta deglarna 
ligger dock invid hallen, där endast ett fåtal slaggbitar 
påträffats. Denna gjutning förefaller därför ha bedrivits 
i en annan härd som inte har identifierats. Sambandet 
mellan deglar, figuriner och guldtenen visar att det är 
mycket troligt att gudafigurinerna, åtminstone figurin B 
och C, har tillverkats i Lunda. Men det visar också att 
fler föremål, som inte är kända, bör ha tillverkats. De 
fåtaliga degelfragmenten tyder inte på någon långvarig
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Fig. i6. I Lunda påträffades sju degelfragment. De två deglarna längst 
ned i bilden innehåller guldrester. En av dessa deglar har kunnat 
sättas i samband med figurin B. Foto: Bengt A. Lundberg, raä.

Fig. 17. Den lilla guldtenen, sannolikt en rest av tillverkningen av 
figurin C, är endast 7 millimeter lång och avknipsad i bägge ändar. 
Foto: Bengt A. Lundberg, raä.
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gjutning, utan snarast på en verksamhet som bedrivits 
vid ett fåtal tillfällen. Det har dock varit fråga om ett 
exklusivt hantverk, med specialiserade hantverkare.

Smideshärden i nordväst var tydligt överlagrad av 
ett yngre hus och de övriga smidesplatserna hade för
störts av senare aktiviteter på platsen. Detta gäller även 
gjutningen som endast framskymtar genom spridda 
deglar. Smedjan och stolphålet med gudafigurin C har 
14C-daterats till tiden strax efter 400 e.Kr. Sammantaget 
ger detta en bild av att smidet och gjutningen hör till 
den äldre tidsperioden i Lunda, huvudsakligen samtida 
med senare delen av perioden för den äldsta hallen, och 
möjligen med den tidigare delen av den yngre hallen. 
Från sen vendeltid och senare in i vikingatid finns inga 
säkra spår av metallhantverk i Lunda.

Från Lunda finns två pincetter av järn. Tidigare har 
pincetter vanligen tolkats som personliga hygienartiklar, 
men har senare alltmer börjat betraktas som verkstadsfö- 
remål (Anund m.fl. 2000:184 och där anförd litteratur). 
Pincetter har på flera platser påträffats i samband med 
fynd från metallhantverk. Vid guld- och silversmide var 
pincetten ett nödvändigt verktyg. Pincetterna i Lunda är 
förhållandevis stora och grova och bör därför knappast 
ha kunnat tjäna som hygienföremål, utan de bör ha varit 
någon form av precisionsverktyg.

I Härad har lämningar efter smide och bronsgjut- 
ning konstaterats vid Kumla och Rosendal, samt möj
ligen även vid Snytberga. Ytterligare platser med me
tallhantverk har undersökts i närområdet i den sörm
ländska Mälarbygden. I Albertsro i Åkers socken har 

ett flertal blästerugnar och smideshärdar från perioden 
förromersk till yngre romersk järnålder påträffats i 
anslutning till ett omfattande boplatsområde, där det 
bland annat fanns en stor hallbyggnad (Franzén & 
Schiitzler zooo). Det är den största kända järnfram- 
ställningsplatsen i Södermanland. Albertsro framstår 
som en stormansgård, med en egen produktion av

järn och smidesprodukter. I närheten påträffades de- 
gelfragment och gjutformar från bronsgjutning under 
övergången mellan yngsta bronsålder och äldsta järn
ålder. I Barva har lämningar efter vikingatida smide 
och gjutning påträffats, med ett flertal gjutforms- och 
degelfragment, däribland gjutformar för gjutning av 
spännbucklor (Dunér & Vinberg 2007). Guldsmide har 
dock inte påträffats någonstans i närområdet. I Närke 
fanns stormansgården Husby i Glanshammar, en plats 
som i många stycken liknade Lunda, men som hade en 
betydligt mer omfattande metallhantering, dock inget 
guldsmide (K. Andersson, Ekman & Persson 2000).

De många arkeologiska undersökningarna som gjorts 
av bebyggelselämningar från järnåldern, längs Mälar
bygden i Södermanland, visar att smideslämningar är 
förhållandevis vanliga. Det rör sig dock sällan om väl- 
bevarade smedjor med ässjor eller smideshärdar, utan 
vanligtvis påträffas endast spridd slagg. Gjutning är 
ovanligare och förefaller knuten till större boplatsom
råden. Lämningarna är också mer svårfångade. Det har 
vanligen inte varit möjligt att avgöra var gjutningen be
drivits, utan degel- och gjutformsfragmenten förekom
mer spridda inom gården. För Sydskandinaviens del 
har det konstaterats att bronsgjutningen i första hand 
var förlagd till bebyggelseenheter med centrumfunk
tioner, men att vanliga järnåldersgårdar också kunde 
har bronsgjuteriverksamhet (Becker 2005). Den mest 
ovanliga formen av metallhantering är själva järnpro
duktionen. Det är endast i Albertsro som ugnar för järn
framställning har dokumenterats. Det förefaller som 
om metallhantverket huvudsakligen var knutet till de 
stora bebyggelseenheterna som har en mångfald av hus, 
omfattande konstruktioner och ett rikt fyndmaterial. 
Detta sammanfaller ibland även med indikationer om 
centralitet, i form av stora hallbyggnader i manifesta lä
gen, som i fallet med Lunda, Snytberga och Albertsro. 
Det finns en mycket intressant koppling mellan metall-
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hantverk och religionsutövning (jfr Carlie 2004: 165ft, 
Gansum 2004b). Avfall från metallhantverk har på 
flera håll påträffats i rituella sammanhang. Exempel 
på ritualer i anslutning till bebyggelse finns från Borg 
i Östergötland, där amulettringar och smidesslagg in
gick i ett depåfynd, och i Slöinge har hantverksavfall 
deponerats tillsammans med guldgubbar i ett stolphål 
(Ersgård 1996:104, Lundqvist 2003). Det ska dock be
tonas, att det kan vara felaktigt att skilja ut just metall
hantverket som särskilt förknippat med kultutövning. 
Det mesta av det övriga hantverket på en järnålders- 
gård var baserat på råämnen av organiskt material, 
och detta har i mycket liten utsträckning bevarats.

Nyligen har smidesplatser och järnframställningsplat- 
ser på och i direkt anslutning till gravfält och offerplatser 
uppmärksammats bland annat i Östergötland (Larsson 
2005). I dessa fall ses smidet som en del av aktiviteterna 
inom det sakrala området. Även i gravar förekommer 
i vissa fall smidesverktyg och deponerad smidesslagg 
(Burström 1990). I Lunda kan knappast slaggen eller 
deglarna tolkas på något uppenbart rituellt sätt. Möj
ligen kan den rumsliga placeringen av hantverksaktivi- 
teterna ge en sådan association. Smedjan och deglarna 
med guldresterna låg i utkanten av bebyggelseplatsen, i 
anslutning till övergången mot gravfältet. Smedjan låg i 
omedelbar anslutning till en icke undersökt stensättning, 
men troligtvis är graven yngre än smidesplatsen. Däre
mot fanns säkerligen mer samtida gravar något längre 
bort på gravfältet. Det är tydligt att smidesaktiviteterna 
och guldsmidet förlagts i riktning mot gravfältet. Hur 
detta ska tolkas, är däremot svårare att avgöra. Smed
jor förlädes vanligen till utkanten av bebyggelsen och 
placeringen kan därför även antas ha praktiska orsaker, 
såsom smidets risk för brandfara, smuts och buller.

När det gäller kopplingen mellan metallhantverk 
och ritualer, har inga spår lyfts fram i materialen från 
andra arkeologiska undersökningar som gjort i Mä

larbygden, men det är inte säkert att frågan ställts vid 
tolkningarna som gjorts vid avrapporteringen.

Guld, silver och koppar är tydliga exempel på va
ror som ursprungligen kommit till Mälardalen genom 
långväga förbindelser. Det fanns sannolikt ansenliga 
mängder ädelmetaller i omlopp i järnålderns samhälle, 
och förekomsten av sådana på en gård kan knappast 
tas till intäkt för att den enskilda gårdens inbyggare 
hade förvärvat dessa varor direkt från råvaruförekom- 
ster på kontinenten. Merparten av ädelmetallföremå
len som påträffas i Norden har bevisligen tillverkats 
här, medan metallen ursprungligen har importerats, 
antingen som ämnen eller färdiga föremål som senare 
smälts om. När det gäller järnet var förhållandena helt 
annorlunda. Här kan vi räkna med att den inhemska 
produktionen var helt dominerande. De stora produk
tionsområdena låg i norra Västmanland och Dalarna, 
det vill säga relativt långt från Lunda. Det finns dock 
enstaka platser i Mälarbygden som haft en järnpro
duktion, exempelvis Albertsro i Åkers socken. Att de 
sörmländska gårdarna haft en egen järnproduktion på 
gården får dock ses som ett undantag. Man får istället 
räkna med att huvuddelen av järnet hämtats från annat 
håll och att ett utbyte med »järnbäraland« hela tiden 
pågick. I Lunda fanns inga spår av järnproduktion, 
utan färdiga föremål och ämnesjärn för smide köptes 
antagligen från landskapen norr om Mälaren, antingen 
genom egna direkta förbindelser eller på en marknad, 
varför inte vid Strängnäs, där det fanns en stor årlig 
marknad vid Samtinget som är känd från senare skrift
liga källor (Skyllberg b i denna volym).

Att påträffa guldsmide på en järnåldersgård är myck
et ovanligt. Lunda skiljer på detta sätt ut sig från de 
flesta kända järnåldersgårdar i Mälardalen. På Helgö 
fanns däremot stora verkstäder där guldsmeder var 
verksamma. Kanske ska man tänka sig att Lunda fick 
besök av en guldsmed från Helgö?

Gudar och glasbägare - järnåldersgården i Lunda 43



Glas
Vid sidan av gudafigurinerna ingår glasbägarna bland 
de ovanliga och intressanta fynden från Lunda. De har 
därför givits en mer ingående presentation än övriga 
fyndkategorier. En glasanalys av samtliga 3 2 förhisto
riska glasfragment från Lunda har gjorts av Lars G. 
Henricson (se glasanalys på cd) och i nedanstående text 
finns beskrivningar som bygger på analysens samman
fattning. Sex olika bägare kan identifieras. Efter Helgö 
och Birka är de sex glasbägarna från Lunda hittills det 
mest betydande fyndet från en järnåldersbebyggelse i 
Mälarlandskapen (Henricson, glasanalys på cd).

Lämningar från glasbägare är ovanliga från Mälar
landskapens bebyggelselämningar utanför de extremt 
rika handelsplatserna Helgö och Birka. De hittills kän
da, sammanlagt 11 (alt. 13) skärvfynden från 6 (alt. 
7) bosättningar i Mälarlandskapen, tillhör alla under
sökningar från de senaste decennierna (jfr Näsman 
i$>84:2iff). Ett exempel är Odenslunda i Fresta socken 
i Uppland, där fragment av fyra glasbägare från sam
ma tidsperiod som Lunda påträffades i en grav och i ett 
stolphål (Olausson 2005).

En av de mest välbevarade Snartemobägarna, från 
bebyggelselämningar i Sverige, är de 20 olivgröna skär
vorna från Lunda. Bägaren kan delvis rekonstrueras. 
Skärvornas sammanlagda vikt är cirka 58 gram. Två 
mynningsskärvor har passform och diametern kan be
räknas till 10,0 centimeter. Med två bevarade fragment, 
ett från botten och ett från bägarens mellersta parti, 
kan antalet vertikala öglor i trådornamentiken beräknas 
till elva stycken. Bägarens nedersta diameter, ovanför 
bägarens ursprungliga avslutande fot, kan beräknas till 
6,5 centimeter. En översikt av kompletta exemplar visar 
föga samstämmighet i ornamentik eller storleksrelatio
ner. Gruppen snartemobägare är karaktäristisk för hög 
kvalitet i sin glassmälta. Lundabägarens vägg har endast 
fåtaliga gasblåsor och ett lågt antal okulärt iakttagbara

föroreningar relaterat till annan samtida produktion (jfr 
Hunter & Sandersson ici82:22ff).

Snartemobägaren har en unik position som den i 
särklass vanligaste dryckesbägaren av glas i Skandina
vien under 400-talet. De har benämnts efter en fyndort 
i Norge (Hougen 1935). Formen är vanlig i svenska och 
nordiska fynd, och idag finns närmare 100 kända ex
emplar (jfr Näsman 1984:79, Stjernquist I986:i39ff). 
De är vanliga från både grav- och bebyggelselämning
ar, framför allt på Gotland, Öland, i Mälardalen och 
i södra Norge. Spridda fynd finns från övriga Sverige, 
Danmark och i övriga norra och mellersta Europa 
(Näsman 1990:96). I flera fall har glasbägare påträf
fats som fynd i gravar, då ofta som kompletta kärl. Det 
finns också många exempel från undersökningar av 
boplatser. Det är då oftast fråga om spridda fragment 
och ibland från flera olika glas.

Den vendeltida klockbägaren/tumlaren är ovanlig i 
Sverige, både i grav och i boplatssammanhang. I kon
tinentala fyndkontexter förekommer de i stora antal 
och i en lång rad varianter som klockbägare, tumlare, 
palmbägare och squat jars (jfr Zeller 1992: Taf. 9-10). 
Från Lunda finns sju skärvor från en kraftigt optikblåst, 
brun bägare (förblåst i en så kallad optikform, som 
skapar räfflor i den färdigblåsta bägaren). Två myn
ningsskärvor har sannolikt passform och diametern 
kan beräknas till 10-11 centimeter. Under den äldre 
vendeltiden förekommer ofta kraftigt förorenade, blås- 
rika glasmassor och lundabägaren är karaktäristisk 
för perioden. Skärvor från en brun liten skål/bägare 
med ett smalare krag-Zhalsparti från Säby i Norrsunda 
i Uppland har likheter i sin färg och sin optikblåsta 
ornamentik med Lundaskärvorna, vars form dock är 
mera öppen i sitt mynningsparti. Båda är samtida och 
tillhör sannolikt samma verkstadskultur. En likvärdig, 
fragmentarisk bägare härrör från en grav i Husby i 
Trosa-Vagnhärad i Södermanland (Särlvik 1962:48).
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Fig. 19. Kvantitativt är fragmenten flest från Snartemobägaren 
(till vänster och överst i bilden). Även den bruna klockbägaren 

företräds av ett flertal fragment (till höger). Av de två karolingiska 
trattbägarna finns ett fragment vardera (överst i mitten). Av den

rakväggiga, gråblå bägaren finns endast ett fragment (näst ne
derst i mitten). Av snabelbägaren finns två mycket små fragment 
(nederst i mitten). Foto: Bengt A. Lundberg, raä.

En blå klockbägare har påträffats i en grav som under
söktes i Odenslunda i Fresta socken i Uppland (Olaus
son 2005:15, 74t).

Lundabägaren kan jämföras med en lång rad konti
nentala bägarfynd, till exempel en tumlare från Landes
museum i Bonn (Rademacher 1942:306; Tafel 55:2). 
Formen dateras till 600-tal (jfr Arrhenius något tidi
gare datering: 560/70-630/40: Arrhenius 1983:fig 6).

Från den äldre vendeltiden finns också två små tur- 
kosfärgade glasfragment. Skärvornas identiska färg

och raka cylindriska form pekar på att dessa tillhört 
samma bägare, sannolikt en snabelbägare. Spår efter 
en horisontell, tunn och karaktäristisk trådornamentik 
förstärker antagandet. Snabelbägarna representeras i 
regionens boplatsmaterial av en rad skärvor från Ffelgö. 
I övrigt förekommer endast en enda skärva, även denna 
från Säby i Norrsunda i Uppland (C. Andersson & FFål- 
lans Stenholm 2006). Gruppen snabelbägare är dock 
vanlig i gravmaterialet där snabelbägarna från Vendel- 
och Valsgärdegravfälten har en internationell särställ
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ning. Kompletta exemplar av dessa sena former saknas 
utanför Mälardalen (jfr Näsman i984:6zff). Snabelbä- 
garna har ett folkvandringstida ursprung i Västeuropa, 
men dessa äldsta former är ytterligt sällsynta i Skan
dinavien. Den skandinaviska kronologin sträcker sig 
med sporadiska fynd från period vi (400-550 e.Kr.) och 
snabelbägarna finns troligen inte i sen period vn (550- 
700/750 e.Kr.) eller därefter (Näsman 1984:69). Lun- 
daskärvorna torde härröra från periodens senare faser.

En mindre gråblå skärva härrör från en rakväggig bä- 
garform, med osäker tillhörighet. Färgen är ovanlig, men 
förekommer sparsamt i Helgömaterialet. Mot bakgrund 
av skärvans fysiska och tillverkningsteknologiska egen
skaper kan den dock med rimlig säkerhet hänföras till 
yngre vendeltid/vikingatid. Dess blås- och förorenings- 
struktur har direkta paralleller från perioden.

Fragment från två karolingiska trattbägare återfinns 
i Lundamaterialet. Det är två karakteristiska fragment 
från bägarnas nedre fotpartier, båda med en diameter på 
cirka 15 millimeter. En av dessa är förblåst i en optikform 
som skapat en vertikalt, relativt tätt räfflad bägarvägg. 
Den klassiska trattbägaren, som är vanlig i Birkas grav
material och de västeuropeiska handelsplatserna, kan 
dateras till 800-tal. Formen utvecklades ur 600-700-ta- 
lens tumlare och trattumlare. Sannolikt var typen utbil
dad redan på 700-talet. Till de yngsta säkert daterade 
exemplaren kan räknas bägaren i Hedebys båtkammar- 
grav från cirka år 900 (Näsman 1990:100).

De på Helgö och Birka så vanliga trattbägarna 
saknas helt på Mälarregionens järnåldersgårdar, bort
sett från skärvorna från Lunda. Bosättningsfyndens 
knapphet är svårförklarlig, eftersom importen till 
handelsplatserna av dessa fragila produkter förefaller 
ha varit förhållandevis omfattande. Handelsbosättning- 
arna och gravseden visar med sin relativa glasrikedom, 
att glasbägare bör ha förekommit på järnålderns går
dar. Intressant är att samtliga kända glas från bebyg

gelsemiljöer i Mälardalen kan dateras inom en krono
logisk ram från zoo-talet till 800-talet, dock med en 
tyngdpunkt i vendeltid.

Fynd av glas från järnålder är inte särskilt vanliga, 
utan förekommer framför allt i miljöer som förknip
pas med samhällets ledande skikt. Glas finns på platser 
som tolkas som stormansgårdar eller centrala platser, 
ofta i anslutning till hallbyggnader. Säkerligen dracks, 
åtminstone ibland, importerat vin ur bägarna. Även 
när glasbägare förekommer i gravar vittnar dessa om 
att glaset användes av samhällets aristokrati. Som grav
fynd finns glasbägare i exempelvis storhögar eller gra
var med ovanligt rika gravgåvor.

I Lunda påträffades inte de flesta glasfragmenten 
i hallen, utan i lager i den södra terrassen och fram
för allt i stolphål och härdar till det lilla bostadshuset 
intill. Sammanlagt påträffades zo fragment av snarte- 
mobägaren, varav de flesta inom huset eller terrassen. 
Detta gör att glasbägaren med mycket stor sannolikhet 
kan knytas till bostadshus på södra sidan av gårdspla
nen (hus 60 och hus 40). Detta gäller även det bruna 
glaskärlet, där sammanlagt sju fragment har påträffats, 
varav fem inom huset (4 st.) och terrassen (1 st.). Dess
utom påträffades två fragment av förmodade vendel- 
tida snabelbägare i anslutning till samma gårdsplan, 
men då istället invid en förmodad ingång till den stora 
hallen. Inne i hallen fanns ytterligare ett glasfragment 
från en bägare, med datering till yngre vendeltid eller 
äldre vikingatid. Två fragment från vikingatida tratt
bägare fanns vid huset på den norra terrassen. Samman
taget antyder glasfragmenten aktiviteter kring hallen 
och visar att händelser och ceremonier, där glas haft 
en central roll, har försiggått på den södra gårdspla
nen framför hallen. Det finns inga glasfragment som 
tydligt kan knytas till Lundas äldsta fas. De bör dä
remot kopplas samman med den stora hallbyggnaden 
och Lundas mesta manifesta byggnadsskede. Däremot
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Fig. 20. De flesta glasfragmenten påträffades i och utanför bygg
nader på den södra gårdsplanen. Detta område framstår som 
den mest »officiella« i Lunda och som platsen för fester och 
ceremonier. Skala i:8oo.
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känns förekomsten av två eller tre glasbägare från ti
dig vikingatid mer förvånande, mot bakgrund av det i 
övrigt sparsamma fyndmaterialet från denna period. 
Vi har dessutom ytterst få konstruktioner som daterats 
till denna tid. Glaset är dock ett viktigt fynd som visar 
att Lunda inte helt hade spelat ut sin roll, åtminstone 
inte under vikingatidens inledningsskede.

De flesta av järnålderns glas kom från Rhenområ- 
det. När det gäller Snartemobägarna är man inte säker 
på var de var tillverkade (Näsman 1990:94). Glas var 
en av de lyxartiklar som de skandinaviska stormännen 
förvärvade från kontinenten. Fjärrhandeln var knuten 
till järnålderns ledande personer och centrala platser 
under deras kontroll. På Helgö har ett mycket stort antal

glasfragment påträffats, däribland även fragment från 
snartemobägare och snabelbägare (Lundström 1981, 
Henricson 1990), liksom i Uppåkra (Stjernquist 1999). 
Det var troligen så, att glas och andra lyxföremål ingick 
i aristokratins gåvoutbyte över stora avstånd. Stormän 
och kungar i Sverige hade direkt kontakt både med 
ledande personer och med hantverkare på kontinenten 
(Näsman 1990:11z). Mellanled i form av handelsmän 
hade sannolikt mindre betydelse före vikingatiden. Hur 
föremålen transporterades till Skandinavien kan vi inte 
säkert veta. På kontinenten fanns ett vägnät redan un
der järnåldern, men i det glest befolkade Sverige var 
sannolikt transporter med båt vanligast. Helgö kan ses 
som ett nav i utbytet och produktionen av prestigeva-

Fig. 21. Många slipstenar och brynen av sandsten fanns i olika storlekar och för olika användningsområ
den. Den stora slipstenen består av porös sandsten, medan brynena är gjorda av en röd, tät sandsten 
som fått en mycket glatt slipyta. 1 bildens framkant syns ett litet skifferbryne. Foto: John Hamilton.
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ror, oavsett om man ser Helgö som en kungsgård, kult
plats, internationell handelsplats eller lokal marknad 
(jfr Holmqvist 1961:29^ 1979, Christophersen 1988, 
Lamm 1988). Glasskärvorna i Lunda vittnar om kon
takter mellan människorna i Lunda och centrala platser 
som Helgö och kanske om resor långt bort.

Bröd och kläde
Många föremål från järnåldersgårdar belyser livsuppe
hållande verksamheter, såsom matlagning, textilhant
verk och tillverkning och reparation av bruksföremål. 
Ett osedvanligt stort antal malstenslöpare (54 stycken), 
samt fragment av åtta underliggare, vittnar om föräd
ling av produkterna från sädesodlingen. Vad som är

än mer anmärkningsvärt är fyra fynd av överliggare 
till vridkvarnar. En är närmast intakt och två består av 
större fragment, från den norra terrassen som i övrigt 
har flera vendeltida och vikingatida fynd. I Sydsverige 
introducerades vridkvarnar under yngre romersk järnål- 
der/folkvandringstid, men det finns också enstaka tidiga 
fynd från Mälardalen (Carlie 2004:89, Hallgren 2005). 
På mellansvenska järnåldersboplatser är vridkvarnar en 
sällsynt fyndkategori, men de har påträffats exempelvis 
i Sanda och Sylta i Fresta socken och på Helgö i Upp
land, samt i Torp i Kolsva i Västmanland. Malstenar, 
både underliggare och löpare, liksom vridkvarnar, är en 
föremålskategori som i flera sammanhang har diskute
rats som symbolladdade och förekomsten av sådana

Fig. 22. De flesta malstenarna låg i områden med kulturlager som också hade många andra 
fynd som indikerade matlagning. Två av vridkvarnarna låg däremot i kanten till den norra 
terrassen, en placering som snarare antyder byggnadsoffer. Foto: John Hamilton.
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Fig. 23. Utbredningen av sädesslagen visar i stor utsträckning en 
förekomst av tjockare kulturlager, samt var provtagningen och 
analyserna utförts, men säger inget om mellanliggande ytor. 
Skala 1:800.
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artefakter i huskonstruktioner har tolkats som spår 
av medvetna rituella handlingar (G. Andersson 1999, 
Carlie 2004:84ff, Zachrisson zoo4:358ff). Depositio
ner av malstenar i byggnadskonstruktioner förefaller 
vanligast under förromersk och romersk järnålder. I 
Lunda är malstenarna knutna till olika konstruktion
er och kan inte sägas uppvisa något påtagligt möns
ter. Det är framför allt mängden som gör att man bör 
överväga en rituell tolkning. Vridkvarnarna, däremot, 
ingick i den norra terrassens stensatta kant, vilket gör 
att de kan tolkas som ett byggnadsoffer eller symbolisk 
placering. I kontrast till en rituell tolkning av malstenar 
står själva arbetet med malningen. Att mala mjöl var 
en tung och enformig syssla som ofta föll på kvinnliga 
trälars lott (Myrdal 2003:126).

Inom järnåldersgården har 31 jordprover makrofos- 
silanalyserats, från tolv olika lager och konstruktion
er inom den norra terrassen, hallområdet och den 
södra terrassen (Ranheden, makrofossilanalys på cd). 
De flesta av proverna innehöll brända cerealier till
sammans med ett inslag av andra frön, till exempel 
olika ogräs. Av dessa prover innehöll nitton någon 
vetesort, tio innehöll korn, fyra havre och tre linfrö. I 
de flesta fallen innehöll proverna färre än tio enstaka 
sädeskorn, men i ett av proverna från den västra delen 
av hallen fanns cirka 500 vetekorn. Dessa låg i ett 
sotigt lager, och har antagligen bevarats genom att 
denna del av hallen brunnit vid någon tidpunkt. Det 
är tydligt att säd har hanterats eller förvarats i denna 
del av hallen. Linfrön förekommer endast i de tre pro
verna från den södra terrassen. De olika sädesslagen 
förekom i de flesta fall tillsammans, men vete var det 
dominerande sädesslaget.

Resultaten från makrofossilanalyserna visar en påtag
lig dominans för sädesslaget vete. Det är anmärknings
värt att vetet dominerar, med tanke på att korn brukar 
vara det vanligaste sädesslaget på järnåldersgårdar.

I Härad har omfattande makrofossilanalyser gjorts 
av prover från huslämningar mellan Snytberga och 
Kumla, från tidsperioder som i stort sett överensstäm
mer med Lunda (Ericsson m.fl. 2000). I dessa prover är 
korn det dominerande sädesslaget, tjugo prov innehöll 
korn, medan tio innehöll vete. I denna bebyggelsemiljö 
var kornet dubbelt så vanligt som vetet, vilket är de 
omvända proportionerna i jämförelse med Lunda. An
tagligen bör den omfattande veteodlingen sättas i sam
band med Lundas särställning som ett lokalt centrum 
och kultplats.

Linfrön är ovanliga i makroprover från järnålders- 
material. I Lunda är linet helt och hållet knutet till den 
södra terrassen. Det är dock osäkert om de ska tolkas 
som oljelin som använts som föda och oljeutvinning, 
eller om det kan vara fråga om spånadslin. Det finns 
många arkeologiska fynd som visar att lin använts i 
kosthållet under järnåldern (jfr Stjernquist 1993, E. An
dersson i996:nf). Lin som råvara för textilhantverk 
finns belagt genom fynd av fragment av linnetyger från 
äldre järnålder. Linnetyger har företrädesvis påträffats 
i gravar med rikt fyndmaterial, vilket indikerar ett sam
band med aristokratiska miljöer eller festdräkter.

Fragment av vävtyngder fanns spridda över större 
delen av järnåldersgården. Sammanlagt har 88 fynd
poster av vävtyngder registrerats, med totalt 1097 frag
ment som tillsammans väger 12 kilo. Detta kan tyckas 
mycket, men enligt beräkningar krävs 20-25 kilo väv
tyngder för en meter bred ylleväv, och betydligt mer 
för linnetyg (E. Andersson 2003:28f). Lundas samlade 
vävtyngdsmaterial motsvarar således endast en halv 
vävstol. Ett fåtal vävtyngder är dekorerade, främst med 
cirkelintryck. Vä vtyngderna är samtliga förhållandevis 
små, runda och lätta med en diameter om 65-75 mil
limeter. De är av den typ som brukar dateras till äldre 
och mellersta järnålder, av Patrik Gustafsson definie
rade som typerna A och B (Gustafsson 2007). Under
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Fig. 24. Lundas vävtyngder var huvudsakligen ganska likartade, men vissa variationer förekom. 
Två vävtyngder i bildens framkant har cirkelornering. Den mörka vävtyngden till vänster var 
betydligt lättare och plattare än övriga vävtyngder. De fem tyngderna längst bak kommer från 
vävtyngdskoncentrationen som visas i den infällda bilden på nästa sida. Foto: John Hamilton.

vikingatid var det vanligt med betydligt tyngre väv
tyngder. Samtidigt var vävtyngdernas storlek och vikt 
i första hand beroende på hur grovt tyg man vävde, 
och om det var ett linne- eller ylletyg (E. Andersson 
2003:z8f). Tyg behövdes till mängder av olika ända
mål, exempelvis kläder, segelduk, filtar, lakan, hand
dukar, påsar, silar och siktar. Viktigt i en miljö som 
Lunda var också bildvävar och bonader, som man får 
förmoda prydde väggarna i hallen och andra hus. De 
lätta vävtyngderna kan inte ha använts för att väva en

grov väv, utan de bör ha använts vid vävning av en rips 
eller kypert av ylle eller linne. Mest ändamålsenliga 
torde dock de lätta tyngderna ha varit vid framställ
ningen av mycket tunna tyger. Detta skulle i sådana 
fall tyda på en specialiserad och exklusiv textilproduk
tion (skriftligt utlåtande av Eva Andersson, Center for 
Tekstilforskning, Köpenhamn).

Vävtyngderna var inte jämnt fördelade över gården, 
utan liksom andra fynd förekom de framför allt i om
råden med mer omfattande kulturlager. De är tydligt
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Fig. 25. Vävtyngderna är spridda över större delen av gården. Varje 
prick på kartan motsvarar en vikt om 10 gram. Skala 1:800. Den 
infällda bilden: En koncentration av vävtyngder låg intill vägglinjen 
i det hus som överlagrade smedjan (hus 47), och som genom l4C-

analys från en härd kan dateras till 800-talet. Vävtyngdskoncen- 
trationen bestod av 332 fragment som tillsammans vägde cirka 3,5 

kilo. Foto: Jan Dunér.
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knutna till hus, medan de förekommer mer sparsamt 
på gårdsplaner mellan byggnaderna. I husen låg de 
över stora delar av golvytorna och verkar varken följa 
vägglinjer eller terrasskanter. Huset som överlagrade 
smedjan i väster, skilde ut sig genom de osedvanligt 
många vävtyngderna. Invid ena långväggen låg en kon
centration av hela och fragmenterade vävtyngder som 
verkar ha varit en förvaringsplats av vävtyngder för 
uppsättning av en väv. Avsaknaden av mönster i före
komsten av vävtyngder behöver inte innebära att de 
saknade symbolisk innebörd. Det finns mycket som 
talar för att själva vävningen i sig hade en rituell be
tydelse, med en yttersta symbolik till ödesgudinnorna, 
nornorna, som vävde livets väv.

Mycket anmärkningsvärt, med tanke på Lundas 
många vävtyngder, är att det inte gjordes ett enda fynd 
av någon sländtrissa. Det finns olika möjliga vägar till 
hur detta förhållande ska tolkas. Den ena ytterlighe
ten är att frånvaron av sländtrissor faktiskt visar att 
man inte spann i Lunda utan hämtade färdig tråd för 
vävningen från annat håll. Troligare är kanske att man 
inte använde sländor med sländtrissor av oorganiskt 
material, utan istället spann på en spinnkrok av trä (jfr 
E. Andersson 2003:zzf).

Andra föremål som vittnar om textilhantverk är de 
23 glättstenarna. De påträffades främst i huset med väv
tyngderna, i hallen, på gårdsplanen i söder och i de södra 
terrasserna. Anmärkningsvärt nog saknas glättstenar från 
kulturlagren i den fyndrika norra terrassen. Glättstenar 
sätts i samband med strykning av linnetyger och behöver 
inte ha något med produktion av tyger att göra (E. An
dersson 1996). De visar antagligen att linnetyger använts 
i Lunda, men andra användningsområden för glättstenar 
kunde vara läderhantverk och keramiktillverkning.

Keramikmaterialet från Lunda är stort, men som 
från de flesta bebyggelser är det kraftigt fragmenterat. 
Någon keramikanalys har inte gjorts för den förhisto

riska keramiken. En keramiktyp som tydligt skiljer ut 
sig är dock de perforerade kärlen. 23 fyndposter med 
123 fragment av perforerade kärl med en sammanlagd 
vikt om 352 gram finns från Lunda. De är förhållande
vis många från Lunda, i jämförelse med andra bebyg
gelselämningar från äldre och mellersta järnålder, där 
endast någon enstaka skärva brukar påträffas. Frag
menten var inte spridda, utan de flesta låg samlade inom 
ett fåtal områden. I hallens västra del fanns ett lager 
som innehöll ett stort antal fragment av perforerade 
kärl, liksom många malstenslöpare. Även i ett lager 
utanför hallen fanns ett antal sintrade kärlfragment. I 
köket med stengolv och amuletter fanns också talrika 
fragment av perforerade kärl, liksom många malstens
löpare. Dessutom innehöll ett område inom den norra 
terrassen en samling fragment av perforerade kärl.

Fyra olika perforerade kärltyper har kunnat urskil
jas, två rödbrända och två närmast svarta. Hur många 
kärl skärvorna representerar är osäkert, minst fyra 
stycken, men troligen betydligt fler. Det har inte varit 
möjligt att rekonstruera kärlens form, men mynnings- 
bitarna antyder att det varit fråga om relativt stora 
kärl. Hålen börjar för samtliga typer cirka 13 millime
ter nedanför mynningskanten. Godstjockleken ligger 
kring 8-rz millimeter. Två av kärltyperna har ett hu
vudsakligen rödbränt gods, medan två har ett mörkt 
gods som möjligen kan vara sekundärbränt.

En grupp skärvor har mycket små hål, cirka 1 mil
limeter i diameter. Godset är poröst och förefaller inte 
vara helt genombränt, utan sönderfaller i små bitar. 
Åtminstone insidan och möjligen även utsidan är be
lagd med en vit beläggning. Om det är en putsning, 
dekor eller rester av kärlets innehåll har inte kunnat 
avgöras med blotta ögat. Det kan vara fråga om ett el
ler flera kärl. Den andra kärltypen är också rödbränd 
med ett tätare och mer genombränt gods. Hålen är nå
got större, 2-2,5 millimeter i diameter. Förmodligen
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Fig. 26. Utbredningen av malstenar och perforerad keramik visar 
områden med kulturlager och främst de med köksaktiviteter. För 
kvarnar och löpare visar varje prick ett föremål eller ett fragment, 
medan keramiken redovisas i vikt om 3 gram per prick. Skala r:8oo.
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Fig. 27.1 Lunda fanns två huvudtyper av perforerade kärl. Överst i bild syns ett fragment av 
ett kärl av rödbränt, poröst gods som har en utsida med en vit beläggning. Nedan syns två 
fragment av mörkt, hårdbränt gods med en sintrad baksida. Foto: Bengt A. Lundberg, raä.

rör det sig om fler än ett kärl av denna typ. Den tredje 
kärltypen är mörk och hårt bränd med förhållandevis 
stora hål, 3 millimeter i diameter. Insidan kärlväggen 
har tydliga utbuktningar kring hålen gjorts med en pin
ne som stuckits genom kärlet från utsidan. Det mest 
anmärkningsvärda med dessa fragment är att insidan 
är kraftigt bränd och sintrad. Fragmenten låg huvud
sakligen i det mörkfärgade lagret sydväst om hallen. 
Möjligen kan de vara sekundärbrända. Mot det talar 
dock att kärl av den andra röda typen förekom i det 
mörkfärgade lagret i den västra delen av hallen. Den 
fjärde kärltypen består av förhållandevis tunt gods, 
5-8 millimeter, som är mörkt och hårt bränt och har,

liksom den tredje typen, ganska stora hål, 3 millimeter. 
Hålen har bikonisk form och är omsorgsfullt gjorda 
genom att en pinne stuckits genom kärlet från bägge 
sidor. Skärvorna är inte genomsintrade.

Perforerade kärl förekommer som kärltyp från yng
re bronsålder, men när det gäller järnålder kan de hu
vudsakligen knytas till förromersk och romersk järnål
der samt till folkvandringstid (Stenberger 1955:1118; 
Biuw 1992:156; G. Andersson 200ib:37 samt Thomas 
Eriksson, muntlig uppgift). De perforerade kärlen kan 
huvudsakligen sägas representera den äldsta fasen i 
Lunda, men kanske också i viss mån förekomma under 
tiden för den yngre hallen.
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Fig. 28. Baksidan av de mörkbrända keramikfragmenten är tydligt sintrade. Här kan man fundera på 
om dessa perforerade kärl haft en funktion som glödkärl, det vill säga behållare för glödande träkol 
som använts i bostäderna som en mobil värmekälla. Foto: Bengt A. Lundberg, raä.

Perforerade keramikkärl har tidigare vanligen satts i 
samband med osttillverkning (Norden 1929:33 if). På 
senare tid har kärl med perforerad botten istället satts 
i samband med ångkokning av livsmedel (Hulthén 
2000). En annan typ av perforerade kärl är de cylin
driska med öppen botten, som ofta har kraftigt brända 
innerväggar. Dessa verkar ha används som glödkärl, 
det vill säga behållare för glödande träkol som kunde 
placeras i bostaden där extra värme behövdes (Stil
borg 2002:82). Det finns också en annan tolkning av 
perforerade kärl, som en så kallad bunsenbrännare, 
som skulle ha använts vid gjutning och metallhant
verk (Stilborg 2006). Det har på vissa platser i Öst
ergötland konstaterats ett samband mellan lämningar 
efter smide och perforerade kärl (Ole Stilborg, muntlig 
uppgift). För kärlen i Lunda har inte någon rekon
struktion kunnat göras av kärltyperna, men de skilda 
användningsområden som har pekats ut skulle kunna

motsvaras i keramiken. De röda kärlen skulle i sådana 
fall representera matlagning, medan de mörka och sin
trade kärlen skulle ha haft en funktion som glödkärl 
eller för metallhantverk.

De perforerade kärlen och malstenarna påträffades 
i stor utsträckning i samma områden. Detta visar var 
matlagning skedde i Lunda. Det är två kök som kan 
urskiljas, i västra delen av hallen och i ett separat hus 
direkt norr om hallen.

Från Lunda finns flera föremål som använts för att 
göra upp eld: två eldstål, åtta bitar eldslagningsflinta 
och en oval eldslagningssten. Inget av dessa föremål 
påträffades i hallen. Flintorna hittades alla utom en i 
området med många härdar norr om hallen. Den ovala 
eldslagningsstenen som påträffades på den norra ter
rassen är intressant, genom att den är möjlig att datera 
relativt väl till sen romersk järnålder och folkvand- 
ringstid (Rydh 1917). Under 500-talets slut ersattes
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bruket av de stora eldslagningsstenarna av en ny metod 
för eldslagning med flinta.

Människorna i Lunda
Husen och fyndmaterialet ger indirekt upplysningar om 
människorna i Lunda. Gården var stor nog a tt, förutom 
jordbruket, hysa en hall och en omfattande textilpro
duktion. Dessutom bör kult och offerfester under perio
der ha samlat många människor. Vid enskilda tillfällen 
var specialiserade hantverkare engagerade i smide och 
guldhantverk. Det ligger närmast till hands att se den 
stora hallen som residens och bostad för ägarfamiljen 
i Lunda från romartid fram i vendeltid. Förutom ägar
familjen bodde säkerligen några äldre eller ogifta släk
tingar i Lunda. Dessutom fanns antagligen tjänstefolk 
och trälar. Vid sidan av gårdens mangårdsbyggnad bör 
bostäder för dessa andra kategorier finnas i byggnadsbe
ståndet. Här måste vi ha i minnet att åtminstone mindre 
delar av gårdskomplexet ännu kvarligger outforskade 
norr om vårt undersökningsområde men under hallti
den kan långhuset på den norra terrassen ha varit ett 
sådant extra boningshus. Kulturlagren på terrassen och 
närheten till härdområdet på den bakre gårdsplanen an
tyder att detta hus bör kopplas samman med gårdens 
dagliga arbete. Någon gång under vendeltid förefaller 
ett hus på den norra terrassen ha övertagit funktionen 
som huvudbyggnad på gården fram i tidig vikingatid.

I Lunda finns ett flertal fynd som kan antas ha varit 
personliga och kopplas samman med klädedräkten. I 
dessa fynd framträder kvinnorna särskilt tydligt, med
an dräktdetaljer som antyder männens närvaro är mer 
svårfångade. De flesta fynd som kan knytas till kläde
dräkten har en vendeltida datering, medan kamfrag
ment finns med en datering till sen romersk järnålder 
eller folkvandringstid. De mest iögonfallande fynden 
är ett ormöglespänne, ett runt knappspänne och en 
spiralvriden bronspärla. Dessa fynd gjordes ytligt vid

rensningen och kan inte knytas till någon konstruk
tion, men de kommer från området norr om hallen som 
också var platsen för den viktigaste bebyggelsen under 
Lundas sista bebyggelsefas. Från de undersökta gra
varna på Lundas gravfält fanns både män och kvinnor 
gravlagda (G. Andersson i denna volym).

Det runda knappspännet är ett kvinnospänne som 
har en datering till vendeltid, period vn:z det vill säga 
600-650 e.Kr. (Nerman ipćpHaf.ioó).

Ormöglespännet är av en typ med två omslingra
de ormar och motsvarar spännen av typ ]ąz och J4L 
i Rundkvists utbyggda version av Ørsnes typologi 
(Rundkvist 2003). Dessa typer av spännen förekom
mer på Bornholm och Själland i gravar som dateras till 
mellan 600 e.Kr. och 660 e.Kr. (Rundkvist 2003:104). 
Spännetypen, som är förhållandevis vanlig, förekommer 
som gravfynd bland annat i Mälardalen, på Gotland 
och i Finland. Snarlika spännen har hittats i Uppåkra. 
Utifrån föremålssammansättningen i gravfynd kan man 
utläsa att ormöglespännena varit kvinnliga dräktspän
nen. Man kan förmoda att spännet har haft en fästande, 
men inte draperande funktion. Ormöglespännen före
kommer inte parvis i gravarna, som exempelvis spänn- 
bucklor, vilka hållit samman en hängslekjol vid vardera 
axeln. Snarare är det troligt att det har suttit mitt fram 
och hållit ihop ett sprund i särken. Tack vare att spännet 
är så platt, har det inte varit möjligt att fästa samman 
några kraftigare, tygrikare plagg, såsom exempelvis en 
mantel, utan snarare en tunnare sjal eller skjorta.

Lundaspännet är gjort av brons med en dekor av 
högtennbrons (Gradin, metallanalys på cd). En punsad 
dekor löper längs båda ormarnas kroppar bestående av 
förhöjda punkter i ett nedsänkt band med silverglän- 
sande inläggningar, möjligen av tenn. Ytterkanterna på 
spännets långsidor är relativt nedslitna och det är möj
ligt att en eventuell ornering där har blivit bortnött. 
Hela spännet ger ett intryck av att vara slitet, emedan
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Fig. 29. Endast två bronsspännen finns från Lunda, ett ormöglespänne och ett runt 
knappspänne. Pärlorna är något fler. Bilden visar bärnstenspärlan, spiralpärlan av brons 
och de två lerpärlorna, samt ett urval av glaspärlorna. Foto: Bengt A. Lundberg, raä.
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ytan är helt plan och glattsliten. Nålen har varit fäst vid 
broschen med en järnnit. Denna typ av spännen hade 
vanligen en nål av järn eller stål, och såväl brons- som 
järnnitar har använts för att fästa nålen (Rundkvist 
2003:107). Spännet kan ha använts under en längre 
tid, kanske var spännet rent av arvegods?

Tretton glaspärlor av olika typer och kulörer på
träffades spridda inom gården. De flesta skulle kunna 
placeras i tidsramen från folkvandringstid till vikinga
tid, med en tyngdpunkt i vendeltid. Till skillnad från 
många andra föremålskategorier, som var koncentre
rade till en viss del av gården eller placerade på ett 
tydligt sätt, exempelvis längs husväggar, visar glaspär
lorna inte något tydligt mönster. De fanns både i och 
utanför hus samt i konstruktioner och lager från olika 
tidsperioder. De förefaller ha tappats eller åtminstone 
inte ha varit deponerade utifrån någon gemensam 
norm. Det fanns också pärlor av avvikande material. 
En bärnstenspärla låg i ett av de stora stolphålen till 
den yngre hallen. Bärnstenspärlor av denna typ date
ras till folkvandringstid, främst 400-talets första hälft 
(Nicklasson 2005:i04ff). Detta sammanfaller väl med 
den troliga tidpunkten för uppförandet av den yngre 
hallen. En spiralvriden bronspärla påträffades i nord
östra delen av den norra terrassen. Dessa pärlor var 
huvudsakligen i bruk under 600-talet. Två liknande 
pärlor har påträffats i gravarna i Lunda. Två lerpärlor 
påträffades i stolphål till den äldre huvudbyggnaden 
och ytterligare en strax utanför. Lerpärlorna är vansk
liga att datera närmare men fyndkontexten antyder 
måhända en något äldre datering än övriga pärlor.

I ett stolphål till den äldre huvudbyggnaden låg en 
kam från romersk järnålder eller folkvandringstid, i 
form av ett antal fragment av en tandskiva med avsats. 
Tandskivor med avsats förekommer både i samman
satta kammar och i handtagskammar. I Mälarområdet 
börjar de sammansatta avsatskammarna framträda

under 300-talet och de försvinner under 500-talet (jfr 
Brynja 1998:128). Ytterligare kammar fanns i sju av 
de undersökta gravarna, men dessa är sammansatta 
enkelkammar som kan dateras till vendeltid och tidig 
vikingatid (G. Andersson 2005a:izff).

I relation till andra gårdar av centralplatskaraktär 
är antalet påträffade smycken och dräkttillbehör få. 
Anmärkningsvärt är också att vapen i stort sett saknas 
i Lunda. Sådana föremål har påträffats i förhållande
vis stora mängder i exempelvis Järrestad och Slöinge 
(jfr Söderberg 2005). Mängden pärlor och spännen är 
inte fler i Lunda än på vanliga järnåldersbondgårdar 
i Mälardalen. Lunda har många likheter med andra 
undersökta centralplatser, men skiljer sig bland annat 
genom en förhållandevis torftig uppsättning av metall
föremål (frånsett figurinerna). En annan fyndkategori 
som i stort sett saknas är hästutrustningar. Det finns 
hästskor och hästskosömmar, men mer exklusiva de
taljer till hästutrustning saknas. Dessa föremål har 
dessutom en oklar datering, vilket bör beaktas, med 
tanke på att läget för gården sedan blev en hästhage 
under långliga tider. Vapen är en annan fyndkategori 
som brukar förekomma på centralplatser. Vapenfyn
den från Lunda inskränker sig till ett fåtal pilspet
sar, detsamma gäller fynden från lunden. Inte heller 
i gravarna fanns några vapen eller redskap, inte ens 
pilspetsar eller knivar.

Lunda
Lunda framstår i många avseenden som en central 
plats, och ovanstående genomgång har försökt ringa 
in vilken typ av plats vi har att göra med. Det framstår 
med tydlighet att det inte är fråga om en regionövergri- 
pande centralplats eller kungsgård, utan att Lunda haft 
en betydelse på en lokal nivå. Husby i Glanshammar 
är en plats från Mellansverige som till stora delar över
ensstämmer med Lunda, dock med en något senare
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Fig. 30. Glaspärlorna förekom spridda över hela bebyggelsen, medan de vendel- 
tida spännena var koncentrerade i den nordvästra delen - det område som 
även hade andra fynd med förhållandevis sen datering. Lerpärlorna, liksom 
kamfragmentet med en äldre datering, fanns däremot vid hallen. Skala i:8oo.
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från Lunda. Bilden visar ett urval av före
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kronologisk tyngdpunkt. Där finns hallbyggnader, en 
guldgubbe och ett omfattande metallhantverk.

Lunda framstår som en betydelsefull plats i bygden 
och i synnerhet som ett religiöst centrum. Detta väcker 
frågan om hur kulten var organiserad under mellersta 
järnålder. Vems gård har vi undersökt?

Sammantaget ger Lunda ett fredligt intryck. Vapen, 
hästutrustningar och aristokratiska föremål är fåtaliga, 
medan mat, dryck och festande är tydliga inslag. Det är 
främst kvinnornas arbete med matlagning och vävning 
som är synligt. Det är förmodligen den vardagliga kon
sumtionen, men också gästabud och blotfester, som givit 
dessa mängder av hus, härdar, keramik, ben, glas och mal- 
stenar. Kultutövningen är mycket påtaglig genom fynd av 
amuletter, figuriner, offerplatsen lunden, kulthuset och 
de många byggnadsoffren. Figurinerna och offrandet av 
grisar antyder en fruktbarhetsgud, med attribut som mot
svarar den från skriftliga källor kände guden Frö.

I Häradsbygden fanns en omfattande äldre järnål- 
dersbebyggelse, spridd över stora delar av den nuva
rande åkermarken (Skyllberg b i denna volym). Myck
et av denna bebyggelse har daterats till en period som 
föregår eller är ungefär samtida med etableringen av 
Lunda. Det ligger därför nära till hands att tolka an
läggandet av gården Lunda som en del i en bebyggel
sereform som genomfördes i stora delar av Mälardalen 
vid denna tid (jfr exempelvis Göthberg 1998:1 ioff). 
Bebyggelseetableringen i Lunda skulle i sådana fall sät
tas i nära samband med händelser i Häradsbygden. Vid 
Snytberga har en 50 meter lång byggnad från romersk 
järnålder undersökts (Ekman & Neander 1994). Möj
ligen är det där man ska söka ett centrum i Häradsbyg
den under perioden som föregår Lunda.

Både i skriftliga källor och i arkeologiskt material 
finns en stark koppling mellan makt och religion, lik
som mellan härskaren och kulten. I Svealand fanns ett

så kallat sakralt kungadöme, där kungarna av Ynglinga- 
ätten ansågs ha släktskap med gudarna (Sundqvist 
zooz). Härskaren uppfattades stå i närmare kontakt 
med gudarna än andra människor. Det var härskaren 
som ledde blotet och de rituella dryckesceremonierna. 
Funktionen som kultledare gav härskaren prestige och 
legitimerade makten. Att den världsliga ledaren även 
var ledare av kulten, verkar ha genomsyrat hela sam
hället. I det enskilda hushållet var husbonden ledare av 
gårdens ritualer. Det verkar inte som om professionella 
präster existerade som ett enskilt yrke under järnålder. 
Däremot finns omnämnanden av speciella kultfunktio- 
närer, godar, som förefaller ha uppburit både sakrala 
och juridiska funktioner (Vikstrand zooi:395f, Näs
ström zooz:p4ff, Sundqvist Z003). På Island var go- 
darna även världsliga ledare och tydligt kopplade till 
tinget och rättsskipningen.

En möjlighet som bör övervägas är att se Lunda som 
en kultplats knuten till en regionsövergripande central
plats. Under yngre järnålder växte ett tydligt centrum 
fram på Fogdön (Skyllberg b i denna volym). Det som 
talar emot ett sådant synsätt är den omfattande bebyg
gelsen i Lunda, som ger intrycket av ett residens, lik
som de omfattande hantverksaktiviteterna. Lunda har 
också sin storhetstid under perioden innan modellen 
för yngre järnålderns närmast standardiserade central- 
platsområden hunnit växa fram.

Det som ligger närmast till hands är att se Lunda 
som residens för en lokal stormannafamilj som legiti
merade sin ställning genom Lundas betydelse som 
kultplats. Samtidigt är de kollektiva dragen framträ
dande och funktionen som samlingsplats för många 
människor vid kultfester och gästabud. Dessutom 
visar glasbägare och guldsmide att Lundafamiljen 
ingick i ett aristokratiskt nätverk, kanske som före
trädare för Häradsbygden ...
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»Ængin skal affgu^um blotæ, ok ængin a lundæ æller a stenæ troæ« 
»Ingen skall blota åt avgudar, och ingen skall tro på lund eller stenar« 
(Upplandslagen, Kyrkobalken, i:a flocken, 1296 ad).

Foto: Gunnar Andersson.



Pärlor för svin
- den heliga lunden och rituell praktik i Lunda
Gunnar Andersson

Inledning
Den så kallade lunden - delområde E - i Lunda var en 
på många sätt unik fornlämning, och ändå inte. Unik 
därför att den i sin sammansättning var en typ av forn
lämning som dittills inte hade påträffats förut i Sverige, 
och att den genom sin karaktär gav intryck av att »för
kroppsliga« det egenartade med Lundaenheten under 
järnåldern. Även om vi inte kan vara övertygade om att 
kullens vegetation också under förhistorisk tid bestått 
av en lund av åldriga ekar, så går det inte att helt kopp
la bort tanken att vi i denna fornlämningslokal finner 
själva ortnamnets upphov. Men som fenomen - eller 
snarare som typ av fenomen - betraktat var lunden 
inte unik: tvärtom, skulle man nästan kunna påstå. 
Inom nuvarande Skandinaviens gränser finns ett flertal 
namnkunniga och kända platser som vid arkeologis
ka undersökningar visat sig innehålla ungefär samma 
spektra av lämningar som Lunda, låt vara att uttrycken 
och mängden material skiljer, platserna emellan.

Vi ska i denna artikel titta lite närmare på lunden 
och det arkeologiska källmaterial som fanns där, och 
studera lämningen utifrån både ett unikt och ett all
mänt, tidstypiskt perspektiv. Vad som speciellt intres
serar oss är förstås hur denna gåtfulla plats ska upp
fattas. Vad var syftet med de handlingar som utspelats 
där? Men lunden går naturligtvis inte att studera isole
rat. Den var en del av komplexet vid Lunda gård under 
såväl förhistorisk som historisk tid, och måste därför 
relateras till fornlämningskomplexets övriga delar. 
Tonvikten kommer här att läggas på den förhistoriska

tiden, vilket i detta fall är liktydigt med järnålderns 
mellersta och senare epoker, även om kortare utblickar 
också kommer att göras mot äldre förhistoriska och 
yngre historiska tidevarv.

»Vad man saknar ord för, är svårt att beskriva« 
brukar det heta. Riktigt så illa är det väl kanske inte i 
det här fallet, men lunden och dess konstruktioner och 
fyndmaterial gäckar oss ideligen, genom att inte på ett 
enkelt vis låta sig inpassas i vår rådande arkeologiska 
nomenklatur. En diskussion kring »gravbegreppet« 
liksom av begrepp som »offer« och »ritualer« känns 
i detta sammanhang mer än motiverad. Likaså behövs 
också en annan sorts »spegel«, att reflektera källma
terialet emot, än den genuint arkeologiska. »Spegeln« 
blir i detta fall den fornnordiska mytologin.

En rituell plats i ett rituellt landskap
Redan i samband med undersökningarna framstod det 
som uppenbart för oss inblandade att lunden var en 
rituell plats. Att skilja mellan profant och sakralt är 
naturligtvis vanskligt, inte minst under äldre tider (jfr 
till exempel Kaliff 1999:71, 2001:443, 2.003). De fles
ta - om inte alla - platser inom ett förhistoriskt forn- 
lämningskomplex kan sannolikt benämnas rituella, 
om man med detta menar att rituella handlingar har 
utförts på dem, men vad jag avser här är en »renodlat« 
rituell plats: ungefär på samma sätt som ett heligt rum 
i en sakral byggnad. På några få undantag när fanns 
där inga profana inslag. De kulturlager, härdar och 
stolphål som undersöktes i lunden var inga rester efter
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bebyggelse i konventionell bemärkelse, och ganska ti
digt stod det klart att lunden heller inte var det gravfält 
som vi vid förundersökningen trodde oss ha lokalise
rat. A andra sidan delar lunden flera egenskaper med 
just gravfältet och gravläggningstraditionen, vilket gör 
att en jämförande analys av båda dessa platser inom 
Lundakomplexet känns extra angelägen.

En uppfattning som ofta framförs, beträffande den 
förhistoriska människan och hennes religiösa mentalitet 
och kosmologiska världsbild, är att hon ständigt levde 
»med sitt ansikte vänt mot det heliga i tillvaron« (Arte- 
lius 2000:159). Den omgivande världen och landskapet 
var ett verk av gudarna och därför helig, ingenting var 
avskiljt från den religiösa verkligheten, och den över
jordiska världens existens uppfattades som total och 
självklar (jfr till exempel Artelius 2000:15 8ff; Brink 
200i:y6ff; Carlie 2004:2iff, med i dessa anförda arbe
ten). Perspektivet baseras till stora delar på religionshis
torikern Mircea Eliades teorier med bland annat Homo 
Religiosus som ett centralt begrepp. I Homo Religiosus 
världsbild finns också en världens mittpunkt som i en 
vertikal axel förbinder de kosmiska planen jorden, him
len och underjorden: Axis Mundi (Eliade ip68:2off).

Vi har i ett tidigare sammanhang tolkat det förhis
toriska Lunda utifrån bland annat Eliades teori om hur 
den religiösa människan strukturerar upp »sin« omgiv
ning (jfr G. Andersson & Beronius Jörpeland 2003). 
Sett med dessa ögon kan landskapet vid Lunda liknas 
vid ett heligt rum: en stor amfiteater packad med my
tologiska och kosmologiska ingredienser. Människorna 
har här bokstavligen levt i en skärningspunkt, med skar
pa kontraster där högt möter lågt, land möter vatten, 
oformad natur möter omformad kultur och så vidare. 
Boplatsen med sina uppbyggda stenterrasser låg längst 
in i en flack dalgång, omgiven från tre håll av höjder 
och bergsbranter. På höjderna bakom bebyggelsen har

man begravt sina avlidna anförvanter under högar och 
runda stensättningar. I nordvästlig riktning, åt det håll 
som landskapet öppnar sig, har man haft en grund 
och vid vik av Mälaren synlig på nära håll bortom den 
flacka odlings- eller ängsmarken. Mitt i detta landskap 
låg lunden, på ett omkring 140 meter långt, 40 meter 
brett och (som mest) cirka 10 meter högt impediment. 
Strax väster om impedimentet - och således också un
gefär mitt i dalen-rann en bäck i nordlig/nordostlig 
riktning, som mot höjderna i söder övergick i en fors. 
Lunden på impedimentet var onekligen ett märkvär
digt naturtopografiskt element, och man behöver ingen 
större fantasi för att föreställa sig att det dragit män
niskors uppmärksamhet till sig, inte minst under förhis
torisk tid. Betraktat från boplatsens håll gav kullen ett 
märkligt intryck av att nästan skjuta upp ur den flacka 
dalgången. Den hade också samma slags topografi som 
omgivningen i övrigt-fast i helt omvänd ordning. Åt 
tre håll hade den branta stup och sluttningar, delvis be
stående av berg i dagen. Åt det fjärde hållet, i samma 

nordvästliga riktning som omgivningen, »öppnade« den 
sig och planade ut i form av en mjukare sluttning och ett 
par platåliknande ändmoräner.

Sammantaget innehåller alltså landskapet vid Lunda 
ett flertal naturtopografiska drag eller element som också 
är karaktäristiska för heliga platser och kultutövning: en 
utmärkande och iögonfallande topografi, ett berg eller 
en höjd samt vattendrag; detta är ur religionshistoriskt 
perspektiv traditionella platser där människor kommu
nicerat med gudavärlden (Brink 20oi:88ff; Nordberg 
2003:170! och i dessa anförda arbeten). Ovanpå detta 
också ett ortnamn - Lunda - som i sig talade sitt tyd
liga språk, trots de reservationer man framfört från ort- 
namnsforskningens sida (jfr Strid 1993:99!; Vikstrand 
2001:278-291). Var lunden i Lunda järnåldersmännis- 
kornas Axis Mundi?
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Offer, ritual och grav - tre väsentliga begrepp
Fortsättningsvis kommer det talas åtskilligt om offer
seder, rituell praktik och gravläggningstraditioner. Det 
kan därför vara på sin plats att kort kommentera lite 
om tre, sinsemellan mycket omdebatterande, begrepp: 
offer-, ritual- och gravbegreppet.

Offerbegreppet är, som bland annat arkeologen Anne 
Carlie poängterat, mycket mångtydigt (jfr Carlie 2004: 
zą{ och där anförda arbeten). Ordet i sig kan härledas 
ur latinets offere med betydelsen »att ge (en gåva)«, men 
det behöver inte alltid vara en gåva i materiell och kon
ventionell bemärkelse. Det primära med offerhandlingen 
är snarare att etablera en slags kanal mellan människor 
och de högre makterna, som innebär att en växelverkan 
mellan »denna världen« och »den andra« blir möjlig 
(jfr Podemann Sørensen 1998:33!; Näsström 1999:1 
57, 2002:14). Inom religionsforskningen laborerar man 
vanligen också med en mängd olika slags offer, som alla 
haft olika syften: tackoffer, skyddsoffer, brännoffer, vo- 
tivoffer, förstlingsoffer, libationsoffer med flera. Flertalet 
av dem kan också vanligen insorteras under någon av 
de tre stora offerkategorierna: gåvooffer, soningsoffer 
och kommunionsoffer (jfr Carlie 2004:25; Näsström 
2002:14!!). Om vi går till de fornnordiska, skriftliga 
källorna så tycks framför allt kommunionsoffret ha va
rit väsentligt inom den förkristna religionsutövningen i 
Norden (Näsström 2002:27).

A andra sidan var det förkristna Norden i mångt och 
mycket ett arkaiskt bondesamhälle, det vill säga den 
ekonomiska basnäringen var jordbruk och boskaps
skötsel, och i dessa samhällen är offerhandlingarna ofta 
starkt kopplade till föreställningar om fruktbarhet och 
reproduktion där det livgivande och alstrande blodet 
har en särställning som offermateria (jfr Carlie 2004:25 
och där anfört arbete). I det arkeologiska materialet är 
det inte ovanligt med fynd som pekar i denna riktning. 
Framför allt inte om vi ser till de offerhandlingar som

förekommit inom gravläggningstraditionen. Det är ex
empelvis svårt att föreställa sig djuren (åtminstone de 
vanligast förekommande) som renodlade gåvor, där så 
mycket övrigt i dessa kontexter alluderar på social och 
ekonomisk reproduktion (jfr G. Andersson 2005a). 
Offer som inbegriper ett rituellt dödande av djur (och 
människor?), och där handlingen som sådan och blodet 
har haft en avgörande betydelse, kan således ha varit 
vanliga inslag i praktiken. Anledning till att de skrift
liga källorna i så hög grad tycks föra fram kommuni
onsoffret som det mest framträdande, kan sannolikt 
mer förklaras av den historiska, men också den sociala 
kontext de nedtecknades i. De skriftliga källorna har ju 
främst återgett traditioner som spelat en viktig roll för 
aristokratin och eliten i samhället.

Liksom offerbegreppet är även ritualbegreppet mång
tydigt (jfr bland annat Bell 1992, 1997). Ritualer kan 
vara av utpräglad religiös karaktär men även av mer 
profan karaktär (jfr Kaliff 2003), för vårt vidkomman
de kommer vi fortsättningsvis att koncentrera oss på de 
förstnämnda. Bland de religiöst karaktäriserade ritua
lerna talar man vanligen om tre olika huvudkategorier: 
konfirmerande, transformerande och transitionerande 
ritualer. De konfirmerande är - som ordet förklarar - be
kräftande, och tillämpas när man syftar till att bevara en 
rådande ordning eller kosmologi. De transformerande 
syftar till att återskapa en rubbad ordning eller balans, 
och ritualerna används då vanligen när fara eller hot är 
för handen. De transitionerande ritualerna inbegriper de 
i den arkeologiska och antropologiska litteraturen väl
kända så kallade passage- eller övergångsriterna (rites 
de passage) och utförs i samband med situationer, ofta 
knutna till den enskilde individens livscykel (jfr bland 
annat Kaliff 2003; Carlie 2004:24 och i dessa anförda 
arbeten). Bland arkeologer har det varit vanligt att be
trakta och analysera det förhistoriska gravskicket ge
nom passageritualernas olika stadier eller faser, såsom
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dessa har formulerats av antropologerna Arnold van 
Gennep, Edmund Leach och Victor Turner (jfr G. An
dersson zooja:zz och där anförda arbeten).

Även om åskådningsperspektivet (eller kanske sna
rare -perspektiven) i många fall är fruktbara och klarläg
gande finns det-som jag ser det-en fara i att fokuse
ringen lätt läggs alltför ensidigt på den avlidne individen 
(jfr Hyenstrand 1980^40). Om så sker, riskerar vi att få 
en begränsad bild av den rituella praktiken. Självfallet 
är mycket i begravningskontexter centrerat till individen, 
men i de flesta fall är dödsfall och begravningar också 
kriser som berör det efterlevande kollektivet, vare sig 
detta konstitueras av bara de närmast sörjande eller ett 
större lokalsamhälle (jfr även Artelius zoooizyf). Och de 
ritualer som de efterlevande utför i samband härmed, bör 
kanske snarare betraktas som transformerande och kon
firmerande än som transitionerande, då de syftar till att 
återställa den rubbade ordning som frånfället skapat.

I ett dylikt, mer holistiskt perspektiv på den rituella 
praktiken vid specifika tillfällen, är de ovannämnda ka
tegorierna av olika ritualer mer svåravgränsade; om de 
inte går in i varandra, så tangerar de åtminstone många 
gånger varandra.

Inom den omfattande ritualforskningen brukar även 
framhållas, att alla former av rituell verksamhet för
medlar en upplevelse som deltagarna kan förnimma 
via olika sinnesintryck. Knepet för att underlätta och 
åstadkomma detta är att använda sig av speciell och 
starkt symbolladdad rekvisita. Den rituella praktiken 
kan med detta synsätt liknas vid en strikt regisserad 
föreställning, med både utförare och deltagare (jfr Ar
telius zooo:3iff). Att betrakta både gravläggningstra- 
ditionen vid Lunda och de aktiviteter som förekommit 
uppe i lunden på detta sätt, finner jag passande.

Om de två ovannämnda begreppen främst har 
diskuterats av antropologer så har det tredje begrep
pet - gravbegreppet - diskuterats mycket flitigt av nor

diska arkeologer. Lramför allt har så skett under det 
senaste decenniet (jfr bland annat Ericsson &c Runcis 
1995; Kaliff 1997, zoo5b, Z005C; Artelius zooo; Gan- 
sum Z004). Diskussionerna har till största delen tagit 
sin utgångspunkt i förhållandena under sen bronsålder 
och tidig järnålder, då det är mycket vanligt med ben
fattiga eller bentomma gravar, och har rört sig kring 
vad som konstituerar en grav, innebörden av brand
gravskicket samt hur relevant vår nutida begreppsap
parat är för förhistoriska förhållanden. En starkt bi
dragande orsak till att frågorna har aktualiserats är att 
man kommit till insikt om att gravfältsmiljöer - och 
då inte bara de från äldre tidsperioder - många gånger 
även hyser lämningar och spår efter andra slags aktivi
teter, aktiviteter som inte kan härledas till vare sig be
byggelse eller gravar i konventionell bemärkelse, eller 
ges en funktionell förklaring. Förhållandena har, kan 
man säga, mer eller mindre tvingat fram ett mer plu
ralistiskt betraktelsesätt på gravar och gravfält än vad 
man vanligtvis anlade tidigare.

På Lunda aktualiseras gravbegreppet både på grav
fältet och uppe i lunden. Anledningen är att det på 
båda platserna förekommer gravliknande anläggning
ar som dock inte har utgjort gravar i konventionell 
arkeologisk bemärkelse. Jag avser inte att här lämna 
ytterligare ett bidrag till diskussionen om gravbegrep
pet, men väljer ändå att benämna dessa som »stensätt - 
ningar« (jfr G. Andersson zoo4a:y; Kaliff zoo5c:i83). 
Genom att använda detta starkt gravförknippade ord 
eller begrepp, vill jag lyfta fram att de tycks anlagda 
med intentionen att till det yttre likna det vi vanligtvis 
kallar gravar i form av stensättningar. Konstruerandet 
av dem kan ses som resultatet av en rituell praktik, 
där förebilderna visserligen är hämtade ur ordinära 
gravar, men där syftet varit av annorlunda slag. Sten- 
sättningarna på Lunda är dock inte alltid bentomma, 
och tidpunkten när en stensättning övergå till att bli
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en grav, är i detta sammanhang betingat av den om
givande kontexten och hur de eventuella materialen i 
dem är deponerade. Denna, ur vetenskaplig synvinkel 
ganska otillfredsställande, definition av begreppet får 
räcka för detta ändamål.

Den rituella praktiken vid Lunda
Den rituella praktiken vid Lunda har genom åren ta
git sig många olika uttryck. Att ta ett helhetsgrepp om 
den är en omöjlig uppgift. Detta är dels betingat av 
definitionsmässiga problem av handlingarna - det vill 
säga vad ska räknas och uppfattas som former av ritu
ell praktik, dels av att vi måste utgå ifrån, att många av 
de handlingar som eventuellt skulle kunna klassificeras 
som rituell praktik, inte har avsatt materiella spår som 
är möjliga för oss att iaktta vid arkeologiska undersök
ningar (jfr bland annat Fabech 1998:15of). Detta är 
självklart och ligger i sakens natur; vi måste hålla till
godo med den materiella kulturen, men vi kan också 
förutsätta att vissa typer av situationer har föranlett 
rituella aktiviteter. Dödsfall och begravningar är två så
dana givna situationer, en tredje är husbyggen, en fjärde 
åkerbruk (sådd och skörd), och så vidare.

I det här arbetet kommer jag inte att fördjupa mig 
nämnvärt i de två senare. Att rituella handlingar har ut
spelats i dessa kontexter vid Lunda är dock säkerställt. 
Speciellt tydligt är det på boplatsen. Den nära femtio 
meter långa hallbygganden, uppförd på sin magnifika 
stengrundsterrass, de små gudafigurinerna och skärvor 
av minst sex fragmenterade glasbägare utgör närmast 
övertydliga indikationer på att ceremonier och rituella 
dramer har utspelats här, kanske inom väggarna till nå
gon av boplatsens hallar (jfr G. Andersson m.fl. 2004). 
Syftet med dessa ceremonier har med största sannolik
het varit av maktlegitimerande art, även om det också 
mycket väl kan ha funnits ett religiöst syfte i akt och 
mening att man verkligen trodde att makterna var möj

liga att påverka med hjälp av offer och ritualer, och vi 
känner igen den materiella kulturens särdrag i detta 
avseende från andra fornlämningar runt om i Skandi
navien som uppvisar liknande aristokratiska förtecken 
(jfr bland annat Lundqvist m.fl. 1996; Lundqvist 2003; 
Callmer 8c Rosengren 1997; Sundqvist 2002; Fabech 
1998; Jørgensen 1998, 2002; Stjernquist 2001).

Vridkvarnar och malstenslöpare deponerade i bä
rande element till bebyggelsen vittnar sannolikt om 
så kallade konstruktionsoffer, utförda i samband med 
husens byggande. Syftet med dessa kan ha varit att via 
deponeringen av ett betydelsebärande objekt skaffa sig 
de högre makternas beskydd av såväl hus som invånare 
(jfr Carlie 2004:28). Samtidigt representerar artefakter- 
na en i samhället livsviktig och fundamental förvand
lingsprocess: förmågan att omvandla det odlade och 
skördade utsädet till mjöl, som omformas till bröd (jfr 
Kaliff 1997:88; G. Andersson 1999:95). Vi bör kanske 
i detta sammanhang också erinra oss den i det skriftliga 
källmaterialet gåtfulle karaktären och trolige kultoffi- 
cianten witandablaiban - uttolkat som brödtryggare 
eller brödutdelare (»he who secures the bread«) men 
som troligen är ett poetiskt uttryck för »ledare«, »höv
ding« eller liknande - som omnämns på en tidig run
sten i Östfold i Norge (Sundqvist 2002:263^ Zachris- 
son 2004:361, och i dessa anförda arbeten). Allt detta 
vittnar om Lundabebyggelsens sakrala karaktär.

Vidare bör vi räkna med att ritualer har utförts i an
slutning till den smides- och bronsgjutningsverksamhet 
som också har förekommit inom bebyggelsens kontext 
(jfr bland annat Gansum & Fdansen 2000; Gansum 
2004b, och där anförda arbeten).

Vad gäller den rituella praktiken vid åkerbruk, så 
finns även här tecken i Lunda som kan tolkas i linje med 
ett dylikt agerande. I den gamla åkermarken, omedel
bart norr om lunden, framkom både vid för- och slutun
dersökningen små fragment av brända ben i lager som
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med största sannolikhet bör vara äldre, förhistoriska 
odlingslager (G. Andersson zoo5a:n; G. Andersson & 
Beronius Jörpeland 1998:45, fig. 18). Benfragmenten 
var av samma utseende och storlek som de vilka påträf
fades uppe i lunden - en indikation på att det kan röra 
sig om ett snarlikt rituellt agerande också inom denna 
kontext. Vi får anledning att återkomma kort till detta 
lite senare.

Fokus i detta arbete kommer istället att läggas på 
den rituella praktik som har utförts uppe i lunden. I 
viss mån kommer även den som utförts på gravfältet 
att studeras. Anledningen är-som jag tidigare nämn
de - att de båda platserna har en del gemensamt, trots 
att avsevärda skillnader dem emellan också föreligger. I 
ett övergripande, jämförande perspektiv kommer dock 
praktiken uppe i lunden och på gravfältet även att re
lateras till de ovannämnda kontexterna. Syftet är att på 
så sätt visa de skilda avtryck som den rituella praktiken 
har avsatt i den materiella kulturen, även om jämförel
serna kommer att ha en summarisk karaktär.

Men den rituella praktiken vid Lunda är inte bara en 
förhistorisk företeelse. Naturligtvis har människor som 
bott på platsen under medeltid och historisk tid också 
utfört rituella handlingar i olika situationer. Bland an
nat har så skett i samband med husbyggnationer, det 
vill säga ett slags analogi till de förhistoriska konstruk
tionsoffer som omtalades ovan. Under golvbjälkarna till 
ett av husen från iéoo-talets Lunda fann vi exempelvis 
ett så kallat grundläggningsmynt. Myntet är slaget för 
drottning Kristina under perioden 1634-1644 (Beronius 
Jörpeland & Skyllberg 2003:14). Vi ska nog heller inte 
utesluta att flera av de kopparmynt och hästskor som 
påträffades uppe i lunden är lämningar efter en rituell 
praktik från 1700- och 1800-talet, liknande den som 
förekommit vid så kallade offerkast och som finns be
skrivna i det folkloristiska uppteckningsmaterialet. Så
väl mynt som hästskor är dessutom välkända inom folk

traditionen som »lyckobringare« om de »offras« på rätt 
sätt. Den rituella praktiken vid Lunda under historisk tid 
förtjänar en egen berättelse i ett annat sammanhang.

Upp i lunden
Det är svårt att avgöra hur man bäst beskriver forn- 
lämningen i lunden. Hur man än börjar, vilken kategori 
av den materiella kulturen man än väljer, så känns det 
hela lösryckt och ur sitt sammanhang. Den sammanhål
lande kontexten tror jag aldrig att jag har upplevt vikti
gare för förståelsen - om det nu går att få en sådan - på 
någon annan plats än just denna. För det är också så 
att de fynd, anläggningar och konstruktioner i lunden 
som framkom och blottlädes vid undersökningen inte 
var märkliga, eller speciellt märkvärdiga i sig, möjligen 
med några undantag. Pärlor, smidda eggverktyg, bränd 
och förslaggad/sintrad lera, kulturlager, härdar, sten
läggningar och andra stenkonstruktioner samt brända 
ben återfinns ju regelbundet vid arkeologiska under
sökningar av boplatser och gravfält. Nej, det märkli
ga - och märkvärdiga — på denna plats är hur och på 
vilket sätt dessa material och lämningar, åstadkomna av 
mänsklig hand, genom de forna Lundabornas aktivite
ter har kombinerats, både med varandra och med den 
råa, obändiga naturen. Eller, uttryckt med andra ord: 
det är samspelet mellan natur, kultur och mänskliga 
handlingar som i högre grad här än någon annanstans 
gör denna plats så märkvärdig. De ovannämnda svårig
heterna till trots, väljer jag att börja med en geografisk, 
topografisk beskrivning av platsen, då det känns som 
om detta bildar ramverket eller estraden till det hela.

Den nakna estraden
Kullen var omkring 140 meter lång, 40 meter bred och 
som mest cirka 10 meter hög, från omgivande mark räk
nat. Som naturfenomen betraktat hade den ett märkligt 
utseende i och med att den framstod som en mindre och
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Fig. 32. Stensättningarna i lunden har påfallande ofta anlagts i 
grupper eller klungor. Vissa ytor, som exempelvis den mellersta 
flacka ändmoränen, har man av något skäl undvikigt att förlägga 
några stensättningar uppå. Å andra sidan har man där konstruerat 

en i det närmaste heltäckande »matta« av olikstora stenar. I andra 
fall tycks man ha koncentrerat sig till ytor där naturtopografin varit 
utmärkande eller på annat vis särpräglad. Skala i:6oo.



Fig. 33. Ett exempel på en i det närmaste heltäckande »matta« av olikstora 
stenar finns på den mellersta, flacka ändmoränen. Foto: Gunnar Andersson.

i viss mån inverterad kopia av sina omgivningar, det vill 
säga dalen och höjderna runt Lunda gård. Impedimentet 
var således som högst i söder och sydost, där berggrun
den ställvis gick i dagen och bildade ett brant stup ned 
mot den intillrinnande bäcken. Därefter följde i nord
västlig riktning ett cirka 40 meter långt och 10 meter 
brett topparti, med ganska plan mark, men där kullens 
sidor sluttade brant i både sydvästlig och nordostlig 
riktning. Höjden över havet var på den högsta punkten

cirka 16 meter. Detta var kullens geografiska centrum 
och terrängen här, både i slänterna och på toppartiet, 
var oerhört blockrik med flera drygt meterstora sten
block. I fortsatt, nordvästlig riktning sänkte sig topo
grafin gradvis i en lite svagare sluttning eller slänt och 
berggrunden, som här åter gick i dagen, antog formen 
av en cirka 10x10 meter stor, mjukt rundad klipphäll 
som avslutades i början av den mellersta av tre ändmo- 
räner, vilka likt fingrar sträckte sig ut åt nordväst. På den
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Fig. 34. På toppen av lunden låg bland annat dessa båda stora 
stensättningar. Den ena har i samband med upprättandet av en 
lantmäterikarta 1750 markerats som ett gränsmärke, ett så kallat 
femstenarör. Foto: Gunnar Andersson.
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mellersta ändmoränen - som också var den största av 
de tre - bildade terrängen en cirka 25 meter lång och 10 
meter bred platå, med samma slags markerade slänter 
som impedimentet i övrigt. De båda andra ändmoräner- 
na var både mindre, smalare och framför allt flackare. 
Längs impedimentets södra kant fanns en smal strimma 
av gammal odlingsmark, innan bäckfåran tog vid. På 
motsvarande sida åt norr och nordost vidtog likaså den 
gamla odlingsmarken.

Över denna kulle har de forna Lundaborna under 
förhistorisk tid agerat på en mängd olika vis. Man 
har byggt olika konstruktioner av sten, man har eldat, 
man har påfört jord, och man har spritt ut bland an
nat brända ben och artefakter. Genom detta har man 
ändrat och omformat kullens »naturliga« utseende, 
även om det stundtals föreföll uppenbart att man har 
utgått från »naturliga« element när man konstruerat 
det »nya«. Men det hela har också ägt rum under re
petitiva former, och det till synes disparata materialet 
till trots, förefaller formerna för agerandet att ha styrts 
av ett syfte som inneburit bestämda regler för vad som 
ska göras och hur. På så sätt kan man likna det vid 
gravläggningstraditionens ramverk men, vill jag påstå, 
det innehåller färre variationer än vad som förekommer 
inom gravläggningstraditionen. Handlingsmönstret in
nehåller - som jag tolkar det - det mesta som känne
tecknar en religiös, mytologiskt baserad ritual (jfr bland 
annat Bell 1992:6^, Artelius 20oo:3iff;
Carlie 2004:24 och i dessa anförda arbeten).

Femtioåtta stensättningar, men inte en enda grav
De i särklass mest framträdande konstruktionerna uppe 
i lunden var 58 stycken stensättningar. Stensättningar-

Fig. 35. På en markerad moränrygg i sydost låg ett antal olika ut
formade stensättningar kant-i-kant som på pärlbandsmanér. På 
fotografiet syns (från norr till söder) A16471, A1044, A1020, AU69 
och A1065. Skala 1:100. Foto: Gunnar Andersson.
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na förekom visserligen över hela impedimentet, men de 
var inte jämt fördelade, utan låg ofta par- eller grupp
vis. Exempelvis låg nio stycken på den norra ändmorä- 
nen, tätt intill varandra, på en tämligen begränsad yta, 
och på en markerad moränrygg i sydost låg fem sten- 
sättningar av varierande storlek och form kant-i-kant 
på pärlbandsmanér. Men det fanns också ett par ytor 
eller områden där man inte hade anlagt några stensätt - 
ningar, bland annat på den stora flacka ytan centralt på 
den mellersta ändmoränen.

Morfologiskt kännetecknades stensättningarna av 
stor variation. Det förekom både runda/rundade, fyrsi- 
diga, tresidiga och oregelbundna former, men de inne
hade också en del gemensamma drag, vilket på så sätt 
höll samman gruppen och gjorde den enhetlig. Ett sådant 
var stenmaterialet, som trots att det var ostrukturerat 
föreföll utvalt, i och med att anläggningarna skilj de sig 
från den i övrigt mycket steniga omgivningen. De flesta 

hade alltså det vi vanligtvis brukar beteckna kant
kedjor, av större stenar och block. Andra van
liga konstruktionselement var mittstenar eller 
mittblock. I en del fall var det tydligt att dessa 
var »naturliga«, markfasta block kring vilka an
läggningarna hade byggts upp, men i andra fall 

var blocken eller stenarna uppenbart ditflyttade. 
Ett annat sammanhållande drag i anläggning

arna var tvetydigheten. Många kunde vara mycket 
tydliga och klart avgränsade åt ett håll, under det att 

de åt andra hållet antog betydligt diffusare former eller 
annorlunda karaktär och på så sätt »flöt ut« i omgiv
ningen. I en del fall var det uppenbart att blandningen 
av formelement och stenmaterial även samvarierade

Fig. 36. Anläggningskomplexet A6481, A6537 och A6819 i lundens 
nordvästra del samt närbild på det centrala partiet av A6481 i 
samband med undersökningen. Inget av de stora blocken var 
markfast i den bemärkelsen att de låg på orörd morän. Tornfoto 
och foto: Gunnar Andersson.
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med naturliga gränser i geologi och terräng. Två illus
trativa exempel på detta utgör aiozo och komplexet 
A6481-A6537-A6819. Den förstnämnda stensättningen 
var omkring 6 meter i diameter, med en kantkedja av 
större stenar och block, en mellanliggande packning av 
mindre sten, samt en inre rektangulär mittpackning av 
större stenar. Trots denna i övrigt välordnade struktur 
var anläggningen helt »öppen« - i akt och mening att 
kantkedja saknades - mot väster, det vill säga åt sam
ma väderstreck som hela det omgivande landskapet. 
Komplexet A6481-A6537-A6819 bestod av tre anlägg
ningar med sinsemellan olika karaktärer som anslöt 
till, och på så vis uppgick i, varandra. Den förstnämn
da -A6481- var en rundad stensättning uppbyggd 
kring tre mycket stora stenblock, av vilka det meller
sta hade en triangulär, uppåtstående form. Öster om 
blocken var stenpackningen tät och bestod av skarp- 
kantade, ganska stora stenar. Packningen begränsades 
av en vällagd, halvcirkelformad kantkedja av rundade 
stenar. Väster om blocken var packningen däremot gle
sare, materialet bestod av ren skärvsten och här fanns 
ingen begränsande kantkedja. Istället övergick anlägg
ningen här i A6537 som kan beskrivas som en 8x6 

meter stor och oregelbundet utformad skärvstenpack- 
ning. Åt öster, i direkt anslutning till kantkedjan kring 
A6481, vidtog ännu en mycket oregelbunden stensätt
ning: A6819. Även denna stensättning, som bestod av 
olikformade, rundade stenar, var rundat vällagd i östlig 
riktning, under det att den åt norr och söder var mer 
fragmentarisk och diffus.

Kring detta anläggningskomplex var det mycket 
tydligt hur formelement och stenmaterial i anläggning
arna samvarierade med naturliga, geologiska gränser 
i terrängen. De stora blocken i A6481 var exempel
vis påtagligt centrerade till den punkt i terrängen där 
berggrunden ställvis gick i dagen, och där stenbunden 
morän övergick i moig siltjord.

Alla variationer och olikheter till trots; den mest sam
manhållande egenskapen stensättningarna emellan var, 
att ingen av dem innehöll någon gravgömma för mänsk
liga kvarlevor i konventionell arkeologisk bemärkelse, 
det vill säga av det slag som anges nedan. Inte i någon 
av dem fanns ett sammanhållet ben- eller brandlager, en 
påtaglig kistkonstruktion, en brand- eller bengrop eller 
ens spår av någon urna, alternativt annan typ av benbe
hållare. Däremot var de inte på något sätt fyndtomma. I 
samtliga påträffades brända ben och annat fyndmaterial 
inom deras respektive gränser, men benen, liksom det 
övriga fyndmaterialet, förekom spritt över, i och/eller 
under stensättningarna. Inte i någon av dem rörde det 
sig dock om några större mängder. En jämförelse med 
intilliggande ytor med fyndförande kulturlager visar, att 
omkring 0,15 kubikmeter jord från någon av de enme- 
tersrutor som där undersöktes oftast innehöll en större 
mängd brända ben än någon av stensättningarna. Lun
den var inte något gravfält, men hur ska vi då uppfatta 
stensättningarna, som till utseendet påminner så mycket 
om gravar? Vi får anledning att återkomma till denna 
märkliga problematik lite senare.

Terrasser, vallar och stenrader
Människorna vid Lunda har inte bara byggt stensätt - 
ningar uppe i lunden; man har även byggt terrasser, 
vallar och stenrader. Liksom i fallet med stensättning
arna, har man här utgått från den opåverkade naturen 
när man skapat anläggningarna.

I den nordvästra änden av impedimentets topplatå 
fanns två små terrasser. Den ena låg något neddragen, 
på en moränrygg som sköt ut från topplatån i sydlig 
riktning, den andra låg på krönkanten, på motsatt sida 
av platån. De var likartat anlagda där större stenar och 
block, av vilka åtminstone några var ursprungligen 
markfasta, bildade ett ramverk till en inre, cirka 3x3 
meter stor, plan yta. Vad terrasserna har använts till
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Fig. 37. Terrassen och den kraftiga vallen i lundens sydslänt. 
Vallen var till delar ett av naturens egna verk men undersök
ningen av ett schakt genom dess mellersta del gav också vid 
handen att människorna »bättrat på« detta verk genom att 
tillföra sten och block i två skift. Foto från söder respektive 
nordväst: Gunnar Andersson.
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Fig. 38. En av de härdar som låg i eller under stenmattan på den mellersta 
ändmoränen har genom l4C-datering av träkol från dess innehåll resulterat 
i ett värde till mellersta eller början av yngre järnålder, cirka 430-680 e.Kr. 
Foto: Gunnar Andersson.

öst/nord-syd) rad, och i fortsatt nordlig riktning fanns 
ytterligare stenblock, som möjligen skvallrar om att ra
den ursprungligen varit längre men sedermera fragmen- 
terats. Längs ändmoränens nordöstra kant låg ännu en 
liten rad av stenblock. Om man också ser till berggrun
dens sträckning längs ändmoränens sydvästra respektive 
sydöstra kanter, inramas den flacka ytan centralt på änd
moränen av både »natur« och »kultur«.

Sten, sten och åter sten
Påfallande många av de större stenar och block som låg 
uppe i lunden var kluvna, spräckta eller uppvisade an
dra tecken på att ha blivit bearbetade. Ett centralom
råde för dessa var på och omkring topplatån, även om 
det också gick att iaktta dylika spår av mänsklig aktivi
tet på andra platser av impedimentet. Det rörde sig om 
allt från halvmeterstora stenar till drygt meterstora,
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kraftiga block. En del av dessa kan säkert ha spräckts 
på naturlig väg, genom exempelvis frostsprängning, 
men jag finner det osannolikt att detta gäller alla och 
framför allt de större blocken. Det förefaller med andra 
ord som om man ägnat sig åt någon form av stenbryt- 
ningsprocess. Frågan är vilket dess syfte i så fall varit, 
och vad man gjorde med den brutna stenen?

Säkerligen har man genom stenbrytningsproces- 
sen utvunnit mycket av den (sedermera) eldpåverkade 
skärvsten som ställvis återfanns i de sotiga kulturla
gren, liksom i flera av härdarna. En annan tanke är att 
man också har använt detta material när man konstru
erat de stora »stenmattor« som dels täckte den meller
sta ändmoränen i nordväst, det vill säga det eventuellt 
inhägnade område som beskrevs ovan, dels merparten 
av topplatån. Framför allt i den senare fanns ett stort 
inslag av skarpkantade knytnävsstora stenar. I »sten- 
mattorna«, som alltså täcktes av ett decimetertjockt, 
fyndförande kulturlager, gick det att iaktta flera märk
liga formationer som gav ett slags halvfärdigt intryck. 
Ibland rörde det sig om tätare stenpackningar, ibland 
om lite större stenar som till synes låg på rad eller i båg- 
form. Mycket av detta var säkert naturens eget verk, 
men att man också fört till stenar blev uppenbart, då 
exempelvis ett par härdar på den mellersta ändmoränen 
framträdde först sedan »stenmattan« hade avlägsnats.

Eldstäder och spår av eldstäder
Till skillnad från stensättningarna, så uppvisade de här
dar och större sotfläckar som fanns i lunden ett mera 
samlat spridningsmönster. Lejonparten var koncentre
rade till impedimentets centrala delar och löpte som ett 
långt stråk över topplatån, ned i slänten åt nordväst 
samt ut på den mellersta ändmoränen. De var med an
dra ord koncentrerade till de mer flacka delarna av lun
den. Till utseende och innehåll skiljde sig inte härdarna 
uppe i lunden från andra, på ett undantag när, vill säga.

Den avvikande anläggningen var en cirka 11 meter lång 
och dryga metern bred sot- och kolfylld ränna, som 
löpte nedanför och längs med klipphällen - samt under 
en stensättning - i nordväst. Mestadels var härdarna 
också ensamliggande, men i åtta fall fanns en rums
lig korrelation mellan dem och stensättningar, vilket 
exemplet ovan visar. I flertalet fall låg härdarna dock 
under eller i anslutning till stensättningarnas södra, al
ternativt sydöstra delar.

Efter denna ganska detaljerade beskrivning av lun
den, vad gäller det som förenklat skulle kunna kallas 
för ritualens scenografi, ska vi nu övergå till att se när
mare på dess rekvisita, det vill säga fyndmaterialet.

Fyndmaterialet
Om vi betraktar fyndmaterialet uppe i lunden till sin 
helhet, kan det beskrivas som tämligen enahanda, åt
minstone om vi ser till det som härrör från förhisto
risk tid. Som tidigare nämnts, utgörs det till största 
delen av brända ben, små kulor eller droppar av harts, 
bränd lera och sintrad eller förslaggad lera. Dessa fyra 
fyndkategorier var sinsemellan även mycket enhetliga, 
i akt och mening att de alla bestod av små, eller till 
och med mycket små, fragment. I mindre mängder på
träffades även glaspärlor, keramik (A-gods), flintavslag 
samt smidda eggverktyg av järn eller stål, mestadels 
i form av knivar och pilspetsar. I likhet med de fyra 
förstnämnda fyndkategorierna var flintan kraftigt frag- 
menterad: fragmentens storlek överstiger sällan en cen
timeter och det övervägande flertalet av dem är brända 
till en mjölkvit nyans. Bland pärlorna var visserligen 
många också fragmenterade, men få av dem uppvisade 
några eldskador, vilket antyder att de inte genomgått 
samma process som ben, harts, lera och flinta. Detsam
ma gäller A-godset och eggverktygen.

Flera av fyndkategorierna gav vid undersökningen 
ett starkt intryck av att samvariera rumsligt, och vi ska
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i det följande analysera detta lite närmare, samt fun
dera över vad det kan innebära för våra tolkningar av 
vad som har ägt rum på platsen.

I övrigt gjordes mycket få fynd av förhistorisk ka
raktär: en handfull stenartefakter i form av malstens- 
löpare och slipstenar, en så kallad hålkälad bronsring 
samt ett bipolärt viktlod.

Fyndmaterialet har tidigare presenterats i samband 
med Dokumentationen av fältarbetsfasen, den så kall- 
lade daffen (jfr G. Andersson zoo4a:i6ff). Sedan dess 
har dock tre av fyndkategorierna genomgått naturve
tenskapliga analyser, varför det finns anledning till att 
kort sammanfatta vad dessa förtäljer.

De brända benen
De största fyndmängderna utgjordes av brända ben. 
De omfattade cirka 4,5 kilo. Vikten - läs: mängden 
- kan förfalla tämligen liten mot bakgrund av forn-

Hare Människa
2,1 % Hund0,4 WFår/Get

7,7 °/cT Häst/Nöt 
0,4 %

0,9Får/Get/Gris 
1,7% ~

85,8%

Fig. 39. Ben av spädgris dominerar fullständigt uppe i lunden. 
Jämför Sigvallius på cd:n.

lämningens storlek, men om man beaktar att materia
let var så starkt fragmenterat, att mycket få fragment 
översteg tio millimeter i storlek och att sållningen av 
de kulturlager de återfanns i stundtals krävde en mask
vidd på två millimeter, så ger det en lite annan bild av 
verkligheten. Vikten av varje fragment översteg endast 
i undantagsfall ett gram.

Materialet har analyserats utifrån vissa prioritering
ar, men på grund av den kraftiga fragmenteringen 
är det endast en mycket liten del av benen som varit 
möjliga att uttala sig om: bestämningsprocenten för 
hela materialet ligger kring 2,3 procent, se Sigvallius, 
osteologisk analys på cd. Benen efter gris dominerar 
fullständigt: hela 202 av totalt 235 bestämda benfrag
ment-85,8 procent av materialet - härrör från detta 
djur. Näst största art är får/get med 18 identifierade 
fragment. Därefter följer människa (5), får/get/gris (4), 
hund (2), nöt (2), häst/nöt (1) och hare (1).

Förutom den stora dominansen av grisben, så är gi
vetvis det faktum att även ben av människa föreligger 
i materialet den stora överraskningen. Benen utgörs av 
tre skalltaksfragment, ett fingerledsben och ett så kallat 
klippben. Mot bakgrund av att närmare 97 procent av 
det analyserade materialet inte har gått att uttala sig 
om, kan humanfragmenten i realiteten vara betydligt 
fler. Det är dessutom så, att de fem fragmenten med 
största sannolikhet härrör från olika individer; två av 
dem härrör från barn och tre från vuxna individer. 
Står vi här inför ett oomtvistligt belägg för att också 
människor offrats och rituellt dödats i Lunda under 
järnåldern, eller hur ska vi tolka detta faktum? Vi har 
anledning att återkomma till frågan senare, men utan 
att gå händelserna alltför mycket i förväg kan kort 
konstateras att inget av dem framkom i någon kontext 
som kan knytas till en stensättning: fyra påträffades i 
kulturlagret på den mellersta ändmoränen (alzoo) och 
ett i kulturlagret på topplatån (AL203).
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Fig. 40. De mänskliga kvarlevorna från lunden härrör från tre 
vuxna personer och två barn. Överst till vänster respektive nederst 

till höger ligger benfragmenten från de små barnen: ett finger- 
ledsben (övre raden till vänster) och ett klippben (nedre raden till 
höger). Den infällda bilden visar benfragmenten i naturlig storlek. 
Fragmenten är alla mycket små och väger mellan 0,1 och 0,6 gram 
styck. Foto: John Flamilton.

Den brända och sintrade leran
Sex bitar - tre av vardera sorten - har analyserats med 
syfte att klargöra vad dessa fyndkategorier represen
terar. Analyserna, som utfördes av Keramiska forsk
ningslaboratoriet i Lund, har inbegripit mikroskope
ring av tunnslipspreparat, termiska analyser och en 
teknologisk registrering. Vid dessa har man bland an
nat kunnat avgöra lerornas innehåll med avseende på 
andra mineral, kornstorleksfördelning och mängden 
av eventuell tillsatt magring, samt vilka temperaturer 
de har utsatts för (jfr Stilborg, keramikanalys på cd).

Godsen utgörs av både fina, siltiga leror och relativt 
grova leror med inslag av sandkorn. Det mesta talar för 
att de härrör från den lokala omgivningen. På ett par 
bitar kan man (i mikroskop) urskilja avlånga, smala 
avtryck som antyder att de suttit på något annat slags 
objekt eller föremål. På andra förekommer rester av 
andra material i form av rostfläckar och benfragment. 
Ett lite större, sintrat fragment härrör antagligen också 
från hålet till ett blästermunstycke, urskiljbart genom 
dess konkava form. Beträffande temperaturen fram

går att den brända leran har utsatts för en tempera
tur på mellan 600 och 8oo°C. För den sintrade leran 
har bränningen däremot varit betydligt högre: mellan 
1100 och i 250 "C. För att uppnå så höga temperaturer 
krävs någon form av flussmedel (vilket man inte har 
konstaterat några rester av på fragmenten) eller att de 
har bränts tillsammans med något annat temperatur- 
höjande bränsle, såsom exempelvis fett eller ben, eller 
att de bränts i en konstruktion där syre tillförts via 
blaster, det vill säga en ugn.

Även om analyserna kunde påvisa att åtminstone 
ett fragment troligtvis kommer från ett blästermun
stycke, och att det finns rester av andra material - lik
som intryck och spår efter andra föremål - på några, 
så ger det hela fortfarande ett mycket märkligt intryck. 
Visst kan det vara så att båda fyndkategorierna till sin 
sammansättning är heterogena, i akt och mening att 
de härrör från flera olika sammanhang, men på grund 
av att materialen är så starkt fragmenterade är detta 
mycket svårt att med säkerhet säga något bestämt om. 
Helt uppenbart är i alla fall att den brända respektive 
sintrade leran genomgått två olika processer, vilket 
också skulle kunna tala för att de är biprodukter av 
olika slag, men som ändå förenats i ett rituellt utspri
dande. Materialet är som sagt gåtfullt, men tankarna 
leder ändå mot att det på något vis representerar - och 
symboliserar - smidesverksamheten och metallhant
verket på Lunda.

Källkritiska aspekter på fyndinsamling och 

undersökningsmetodik
En förutsättning för att fyndspridningsanalyser ska ge
nerera ett så fullgott resultat som möjligt, är att man 
har tillämpat en likartad undersökningsmetodik. Så 
gjordes inte i lunden. Istället kom undersökningen att 
präglas av stor variation. Vissa delar av impedimentet 
har endast delundersökts, om vi ska använda denna
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Fig. 41. Fältarbetet pågick från juli till sen 
november år 2001 och var stundtals både 
fysiskt och psykiskt påfrestande. I de brantaste 
partierna av lunden fick torv- och vegetations
lager avlägsnas för hand. Handleder, fingrar 
och knän blev hårt ansatta när kulturlagren 
och stenmattorna undersöktes och jorden 
vattensållades. Att ideligen, dag efter dag i 
flera månaders tid, påträffa samma slags fynd
material i samma slags svårbestämda lager
kontexter, var en ny erfarenhet som under sen
hösten bitvis tärde hårt på mången arkeologs 
motivation och inspiration. Skala 1:600. Foto: 
Gunnar Andersson.



antikvariska terminologi. Bäst känner vi förhållandena 
på de plana ytorna med kulturlager på den mellersta 
ändmoränen och uppe på topplatån, det vill säga kul
turlager alzoo respektive AL203. På basis av förunder
sökningen uppfattades dessa ytor som centralområden 
för artefaktspridandet, och de fyndförande kulturla
gren undersöktes här i enmetersrutor samt vattensål- 
lades: materialet från ändmoränen med två millime
ters maskvidd, det från topplatån - där benfragmenten 
var något större - med tre alternativt fyra millimeters 
maskvidd. Att även slänterna, liksom den sydöstra de
len av impedimentet, hade omfattats av artefaktspri
dandet stod inte klart förrän undersökningen inletts på 
allvar. Vad göra i detta skede? Varken tidsramen eller 
projektbudgeten medgav att rutgrävningen och vatten- 
sållningen skulle utökas till att omfatta hela impedi
mentet, så vi var tvungna att finna en annan lösning på 
problemet. Kompromissen blev att ett antal provrutor, 
i vilka materialet vattensållades, lades ut i övriga de
lar av impedimentet. Syftet var att genom en likvärdig 
metodik få en mer fullständig bild av kulturlagrens 
innehåll, även i dessa delar av lunden. Merparten av 
kulturlagren i slänterna och på de andra moränryggar
na kom dock att undersökas utan sållning, och fynden 
handplockades och punktinmättes. Dessa »rensnings- 
undersökningar« gjordes så fullständigt som möjligt, 
men det är viktigt att poängtera att inte hela lunden 
undersöktes på likartat metodiskt vis.

Kompromissen medförde emellertid att vattensåll- 
ningen delvis fick överges på topplatån. Valet av yta 
var förhållandevis enkelt, och föll på den nordöstra de
len som var betydligt mer stenbunden med flera sten- 
sättningar, vilket var en försvårande omständighet vid 
lagergrävningen. Effekterna av omprioriteringen ska 
dock inte överdrivas. Med största sannolikhet påverkar 
den inte resultatet i högre grad, än att mängden tillva
ratagna brända ben, bränd och sintrad lera, flinta samt

(eventuellt) harts generellt är mindre inom den yta (al
ternativt i de rutor) där fynden handplockades jämfört 
med den (de) där lagret vattensållades. Pärlor och egg
verktyg påträffas däremot lika lätt vid handplockning 
som vid vattensållning. För att vara förvissade om att 
åtminstone inte missa några metallfynd, gjordes också 
en detektoravsökning av hela impedimentet i samband 
med undersökningens avslut.

Trots dessa brister, som medfört att olika delom
råden av lunden inte är direkt jämförbara med varan
dra vad gäller fyndmängder och antal, så framträder 
vissa skillnader i fyndspridningen. Självfallet känner 
vi förhållandena bäst på den mellersta ändmoränen, 
där merparten av kulturlagret undersöktes på ett lik
artat vis inklusive vattensållning. Men det går även att 
urskilja förtätningar eller agglomerationer i slänterna 
och på andra ställen där så inte skett, samtidigt som 
undersökningstekniken i övrigt inte har skiljt sig åt 
mellan olika delar av dessa kulturlager.

Benens spridningsmönster
Om vi så ser till spridningsbilden, och samtidigt be
aktar skillnaderna i undersökningsmetod, framgår 
att den mellersta ändmoränen och topplatån mer el
ler mindre måste ha varit täckta av små fragment av 
brända ben, låt vara i olika omfattning. Inga rutor, i 
vilka kulturlagret har vattensållats, är tomma och de 
diskrepanser som föreligger rutorna emellan är relativt 
små, åtminstone om vi ser till de lägsta klasserna. Ändå 
framträder vissa delar eller partier inom respektive kul- 
turlageryta som benrikare än andra, bland annat inom 
och i anslutning till de ställen där humanben konsta
terats. Exakt vad detta avspeglar är svårt att uttala sig 
om enbart på basis av benspridningen. Om man stu
derar tornfotografierna över nämnda ytor framträder i 
alla fall inte några tydliga stenformationer som skulle 
antyda någon form av plats- eller gravmarkering.

84 Pärlor för svin



X83550+

0 20 m

Fig. 42. Spridningen av brända ben. Trots att benfragment åter
fanns praktiskt taget överallt framträder ett antal förtätningar 
väldigt tydligt. Såväl inom de vattensållade som de handplockade 
ytorna. Skala i:6oo.
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Studerar man slänterna, så framgår att kulturlagren i 
såväl nord- som sydslänten till stora delar också inne
håller ben. Endast fyra av 19 provrutor var tomma på 
ben. Om man även beaktar det handplockade mate
rialet, går också ett par förtätningar att urskilja: två i 
sydslänten och en i nordslänten. I slänten åt nordväst 
framträder likaså ett antal agglomerationer. De som 
finns i vardera änden av den låga stenvall som löpte 
i nordvästlig riktning, ned i slänten och med utgångs
punkt i en av de gåtfulla terrasserna, får räknas till de 
mer spännande. En annan förtätning, med uppemot 30 
gram ben, återfinns strax väster om en stor stensätt- 
ning belägen invid klipphällen och ganska högt upp 
i slänten. En tredje förtätning fanns omedelbart norr 
om klipphällen.

Det går också att iaktta benförtätningar invid klipp
hällen i den södra delen av den norra ändmoränen, 
liksom över och invid anläggningskomplexet A6481- 

A6537-A6819, samt över och invid stensättningarna 
belägna i den sydöstra delen av impedimentet.

Om vi kort återvänder till den osteologiska ana
lysen, kan konstateras att det bara är i kulturlagren 
på den mellersta ändmoränen och på topplatån som 
alla djurarter finns representerade. I slänterna, liksom 
i sydost, har endast ben av gris och får/get, alterna
tivt gris och nöt konstaterats. Huruvida detta är med 
verkligheten överensstämmande eller ett resultat av att 
en större mängd ben som analyseras vanligtvis också 
resulterar i fler artbestämningar, är svårt att sia om.

Jämförelser med de andra materialen
Men om vi nu betraktar de andra fyndkategorierna, 
ser vi påtagliga skillnader: dels materialen emellan, 
dels inom respektive materialkategori. Förhållandena 
inom kulturlagren på den mellersta ändmoränen och 
på topplatån visar, att dessa skillnader inte enkom kan 
förklaras på basis av olika undersökningsmetodik.

Inom de centrala delarna av lunden, det vill säga den 
mellersta ändmoränen, nordvästslänten och topplatån, 
samvarierar i hög grad harts, bränd lera och sintrad 
lera. De uppträder även som rikligast i ungefär samma 
områden. Störst överensstämmelse uppvisar harts och 
sintrad lera, där man inom kulturlager alzoo på den 
mellersta ändmoränen kan urskilja fyra agglomeratio
ner. Två av dessa delar hartsen och den sintrade leran 
med den brända leran, och dessa är belägna i västra 
delen av den undersökta ytan. De andra två delar de 
med A-godskeramiken och återfinns i den motsatta 
östra delen.

Vad gäller hartsen så förekommer den, liksom de 
brända benen, över hela impedimentet - men med va
riation i mängd och antal. Denna egenskap delar de 
med både bränd och sintrad lera. Dessa fyra fyndkate
gorier har således en stor rumslig korrelation sinsemel
lan, men korrelationen innefattar också att mängderna 
successivt avtar åt sydost, möjligen med undantag av 
de brända benen, som även här ger intryck av att fö
rekomma i agglomerationer. Speciellt tydligt visar sig 
de avtagande fyndmängderna i kategorierna bränd och 
sintrad lera, som i de tio provrutorna av kulturlagret i 
sydost antingen inte förekom alls, eller endast i mycket 
liten omfattning.

A-godskeramiken uppvisar generellt en annorlunda 
spridningsbild än övriga fyndkategorier. Förutom inom 
kulturlagren på den mellersta ändmoränen och på topp
latån, där samvariationen med andra material ställvis 
är ganska stor, så förekommer A-godset inte alls eller 
endast i mycket begränsad omfattning i övriga delar 
av lunden. Undantaget rör den norra ändmoränen, där 
några skärvor återfanns dels under en av stensättning
arna, dels inom samma yta som de brända benen invid 
klipphällen. Liksom övriga fyndkategorier var även ke
ramiken starkt fragmenterad, någon ornamentik är inte 
påvisbar, och hur många kärl det rör sig om, samt hur

86 Pärlor för svin



Hartskulor, antal, 
punktinmätta

Hartskulor i antal per m2 Hartskulor i antal, 
av undersökt kulturlager anläggningskontexten

X 83600

Fig. 43. Spridningen av hartskulor. Skala r:6oo.
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Fig. 44. Spridningen av bränd lera uppvisar ställvis en lite annor
lunda fördelning än andra material. Så till exempel finns en tydlig 
koncentration kring stensättningarna längst ut på den norra änd- 
moränen. Skala t:6oo.
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Fig. 45. Spridningen av hårt bränd, sintrad lera. Skala 1:600.
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Fig. 46. Spridningen av förhistorisk keramik (A-gods). A-godset 
förekommer endast i mycket begränsad omfattning utanför de 
centralt belägna kulturlagren. Skala 1:600.



de disponerats, förblir ovisst. Man kan förvisso tänka 
sig att de har fungerat som ett slags benurnor, samvaria- 
tionen med brända ben kan tyckas tala för det. Urnor
na har i så fall ställts direkt på marken och inte - som 
brukligt annars i gravkontexter - grävts ner. Men med 
största sannolikhet ska nog inte samvariationen mel
lan brända ben och keramik tolkas i linje med tidens 
gravläggningstradition. Antagandet understryks av den 
svaga rumsliga korrelation som föreligger mellan A- 
godset och de konstaterade humanbenen.

De små flintfragmenten har samma avvikande sprid
ning gentemot övriga material som A-godset. De fö
rekommer så gott som uteslutande på den mellersta 
ändmoränen och på topplatån. I båda områdena upp
träder de tillsammans med övriga fyndkategorier inom 
de ytorna av respektive kulturlager som innehåller de 
största fyndmängderna. På den mellersta ändmoränen 
är det i den sydöstra hörnan av ytan och i den centrala 
västra delen. På topplatån är det kring härdarna ome
delbart söder om en stor stensättning.

Hur förhåller sig då pärlorna och de smidda verktyg
en till de övriga fyndkategorierna? Låt oss börja med 
att först se till pärlorna.

I flera områden samvarierar pärlorna i stor utsträck
ning med de andra fyndkategorierna, men det finns två 
delområden av lunden där de inte förekommer. Det är 
dels på den norra och dels på den sydvästra ändmorä
nen. På den mellersta ändmoränen däremot förekom
mer de inom alla de ytor som genererat mest ben, 
bränd och förslaggad lera samt harts. Detta samband 
är inte lika tydligt vad gäller A-godset, som är rikligast 
förekommande i kulturlagrets östra del. Tendensen är 
densamma uppe på topplatån där tre-fyra kärnområ
den med höga förekomster av ben, bränd och sintrad 
lera, harts och pärlor kan lokaliseras, men där A-god
set bara ingår i en eller möjligen två av dessa.

Även på en del ställen i slänterna och i sydost, överens
stämmer förekomsten av pärlor med de andra fynd
kategorierna. Ett sådant återfinns i nordslänten, strax 
nedanför topplatån. Ett annat är strax nedanför den 
stora stensättningen i nordvästslänten, där tämligen 
rikligt med brända ben och harts, samt mindre mäng
der av förslaggad och bränd lera påträffades tillsam
mans med tre glaspärlor inom en relativt begränsad 
yta av kulturlagret.

I förhållande till övriga fyndkategorier är de smidda 
eggverktygen mycket få till antalet. Man kan därför 
fråga sig om de verkligen varit en del av ritualen på 
samma sätt som de övriga. Kanske har de inte det, men 
det finns en del som också talar för att det heller inte 
rör sig om några tappade knivar eller bortskjuta pilar. 
Fyndkategorin är dessutom ganska homogen och be
står av ett begränsat antal artefakttyper. I likhet med 
pärlorna förekommer eggverktygen inte alls på den 
norra och sydvästra ändmoränen, vilket kanske inte 
är så förvånande, då båda fyndkategorierna kan sägas 
vara underrepresenterade i förhållande till övriga fynd
kategorier. Mer förvånade är då att de också lyser med 
sin frånvaro på topplatån-en central del av lunden 
som annars genererade rikligt med andra fynd.

Centralområdet för eggverktygen är istället helt tyd
ligt förlagt till den mellersta ändmoränen, där knappt 
hälften av dem - sju stycken - återfanns. De har här 
ungefär samma utbredning som koncentrationerna av 
framför allt de brända benen. Men i en yta i sydväst 
samvarierar de med alla övriga fyndkategorier. En an
nan, mer rumsligt koncentrerad, förtätning av dem går 
också att iaktta i sydsläntens västra del, där de sam
varierar med brända ben, bränd lera, sintrad lera och 
harts. En liknande koncentration finns också i nord
slänten, strax nedanför topplatån.

De rumsliga korrelationerna på den mellersta änd
moränen, i västra delen av sydslänten och i nordslän-
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Fig. 47. Spridningen av flintavslag. Flintavslag var ingen stor fynd
post, men deras rumsliga fördelning vittnar om att de vid något, 
eller några, tillfällen utgjort en av ritualens ingredienser.
Skala 1:600.
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Fig. 48. Spridningen av pärlor. Till skillnad från keramik och 
flintavslag, uppvisar pärlor generellt en hög rumslig överensstäm
melse med de andra materialen. Skala 1:600.
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Fig. 49. Spridningen av förhistoriska metallföremål. En anmärk
ningsvärd skillnad gentemot andra material är att de inte före
kommer uppe på lundens topplatå. Skala i:6oo.
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ten utgör ett starkt indicium på att även eggverktygen 
har ingått i den rituella rekvisitan. Om så inte hade 
varit fallet, borde deras utbredning ge ett mer slump
mässig intryck. Det mesta talar således för att det, trots 
det relativa fåtalet, inte är frågan om några tappade, 
alternativt bortskjutna, artefakter.

Stensättningarna
Som tidigare nämnts, påträffades i stort sett samma 
slags fynd i stensättningarna - eller rättare sagt: inom 
deras begränsningar - som de vilka återfanns i de kring
liggande ytorna med kulturlager. Undantagen utgjordes 
av flintfragment och A-gods, vilka endast förekom i kul
turlagren. I flertalet fall var dock fyndmängderna lägre, 
eller till och med avsevärt lägre inom stensättningarna 
än i kulturlagren. Liksom i kulturlagren samvarierade 
fyndkategorierna på lite olika vis i många av stensätt
ningarna förekom bara en eller ett par fyndkategorier, 
under det att andra innehöll alla komponenterna.

De brända benen var rikligast företrädda och i 
många fall där de inte förekom så rikligt i det kringlig
gande kulturlagret, så var de uppenbart koncentrerade 
till just stensättningen. Tydliga exempel på detta före
kom dels i stensättningarna belägna i slänterna kring 
den mellersta ändmoränen, dels i stensättningarna på 
den norra ändmoränen. Så gott som samtliga stensätt- 
ningar innehöll brända ben i någon mängd. Undanta
gen var få, men bestod bland annat av de två stensätt
ningarna belägna längst ut på ändmoränen i sydväst, 
samt en av dem som låg längst ut på den norra ändmo
ränen. Vissa stensättningar var också benrikare än an
dra. Komplexet A6481-A6537-A6819 i nordväst, liksom 
AZ04 och A769 på topplatån, och Aiozo och A1056 i 
den sydöstra delen av lunden är några exempel.

Om vi så ser till de övriga fyndkategorierna, så är den 
brända leran också starkt knuten till stensättningarna. 
Bränd lera och brända ben är de två fyndkategorier som

samvarierar mest i stensättningarna. Tre stensättningar 
belägna längst i nordväst (A7Z1 och A31Z4 på den mel
lersta ändmoränen respektive A136Z på den norra änd
moränen) innehöll bara dessa två fyndkategorier.

Men även pärlorna har förhållandevis stark anknyt
ning till stensättningarna. De förekommer inom eller i 
nära anslutning till ett femtontal sådana, oftast i en
staka antal men i en handfull återfanns två-tre stycken. 
Stensättningarna med pärlor återfinns inte över hela 
lunden. Istället är deras utbredning förlagd till tre del
områden: dels omedelbart nedanför slänten i nordväst, 
dels till den centrala delen av topplatån, och dels till 
anläggningskomplexen i sydost. De saknas helt i de sju 
stensättningar som låg i nära anslutning till kulturla
gret på den mellersta ändmoränen: ett märkligt förhål
lande mot bakgrund av att det närliggandet kulturla
gret (alzoo) annars var en i övrigt pärlrik kontext.

I stensättningarna finns även en stark samvariation 
mellan pärlorna och hartskulorna. De förekommer i 
princip inom, eller i nära anslutning till, samma stensätt
ningar, låt vara att de som innehåller hartskulor är något 
fler till antalet. Avsaknaden i stensättningarna längst ut 
på de tre ändmoränerna har de också gemensamt.

Den fyndkategori av de stora materialen som är 
minst representerad i stensättningarna är den sintrade 
leran. Sintrad lera förekommer i princip bara i dem 
som är belägna på krönet av topplatån, samt i ett par 
i sydost. Att sintrad lera är så sparsamt representerad 
i stensättningarna är märkligt, framför allt mot bak
grund av att den är så vanligt förekommande i kultur
lagren, där den i hög grad samvarierar rumsligt med de 
andra fyndkategorierna. Detta faktum indikerar tyd
ligt att det är en väsentlig skillnad mellan sintrad och 
bränd lera; fyndkategorierna tycks ställvis ha använts 
på helt olika vis.

Eggverktygen - liksom A-godset och flintfragmen
ten - lyser, på ett undantag när, med sin frånvaro i
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stensättningarna. Undantaget utgörs av den märkligt 
utformade aiozo i lundens sydöstra del, i vilken en av 
pilspetsarna återfanns.

En ojämnlik fördelning
Det går således att se, att fyndmaterialet i sin samman
sättning inte är fullt så enhetligt som det gav intryck 
av vid undersökningen. Framför allt märks skillnader 
mellan hur det är fördelat på kulturlagerytor respektive 
stensättningar, och då inte bara vad gäller mängd- och 
antalsfrekvens, utan även vilka kategorier som samva
rierar. Om man även beaktar lundens topografi (slänter, 
klippor, berg i dagen och så vidare) samt de anlagda 
stenformationerna (stensättningar, vallar och terrasser), 
framträder ibland - men inte alltid - vissa mönster.

De brända benen intar en särställning, inte bara ge
nom att vara den största fyndkategorin, utan även i 
och med att de förekommer i så stor mängd inom hela 
lunden. I praktiken utgörs de enda undantagen av de 
yttersta ändarna på den norra och sydvästra ändmo- 
ränen, där inga ben påträffades överhuvudtaget. Ben
spridandet förefaller ha varit av fundamental betydelse 
inom ritualen. Ser vi till övriga fyndkategorier, så är det 
så, att även om vissa förekommer i relativt stor omfatt
ning också i slänterna, så tycks centrum för de rituella 
spridningarna ha varit förlagt till lundens mer centrala 
delar. Här går det att urskilja flera förtätningsområ- 
den, inom både de vattensållade och de handplockade 
ytorna av kulturlagren.

I kulturlager alzoo, på den mellersta ändmoränen, 
finns tre till fyra områden med förtätningar, där flerta
let fyndkategorier samvarierar. Av dessa framstår den 
i den centrala västra delen av undersökningsytan som 
speciellt tydlig vad gäller fyndfrekvenser. Förflyttar vi 
oss till kulturlager AL203 på topplatån, så kan en mot
svarande yta urskiljas omedelbart söder om stensätt- 
ningen A204.

Andra förtätningar, där flertalet fyndkategorier sam
varierar, finner vi i nordvästslänten (inom AL1346) upp 
mot topplatån. Dels en söder kring den låga stenval
len - eller snarare kring ändarna till denna - och runt, 
nedanför den utskjutande terrassen, där ben och bränd 
lera, men även i viss mån hartskulor och sintrad lera, 
samvarierar. En annan förtätning i samma område 
finns inom och kring komplexet A 64 81 - a 653 7 - a 6819 
där ben, bränd lera, hartskulor och pärlor samvarierar 
inom en begränsad yta.

Förflyttar vi oss ett stycke högre upp i slänten mot 
norr, kan vi iaktta en stor förtätning av brända ben i an
slutning till den stora klipphällen och dess stensättning
ar. Med ledning av benförekomsterna kan man iaktta 
tre agglomerationer här, där hartskulor, bränd lera och 
pärlor finns representerade. Det förefaller nästan som 
om klipphällen, med dess kringliggande anläggningar, 
utgjort ett slags centrum för artefaktspridandet i denna 
del av lunden. En motsvarande yta går även att urskilja 
kring klipphällen i den södra delen av den norra änd
moränen, där framför allt ben och bränd lera har spritts 
ut, mestadels söder om klipphällen och i riktning mot 
den ovannämnda koncentrationen, men till mindre del 
också över och i de intilliggande stensättningarna.

Ett annat centrum förefaller finnas kring stensätt
ningarna i sydost. Återigen är det de brända benen som 
uppvisar den största spridningen, men samtliga fyra 
stora fyndkategorier, liksom pärlor och eggverktyg, 
finns representerade i stensättningen A1020 och det 
omgivande kulturlagret (ali 127), därtill även hartsku
lor och pärlor.

I de branta nord- och sydslänterna möter vi också 
förtätningar, där flera av fyndkategorierna samvarie
rar. Några av dem är, liksom de ovannämnda, belägna 
i anslutning till markerade, topografiska element eller 
konstruktioner, andra inte. I en av de senare - belägen 
ganska långt ned i sydslänten - samvarierar ben, harts-
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Fig. 50. Lejonparten av metallföremålen kan betecknas som smidda 
eggverktyg av järn. Förutom sex knivar och sju pilspetsar utgörs de 
av en omböjd så kallad navare, en brodd och en (is?)pik. Vidare 
återfanns två böjda järntenar med platt tvärsnitt, en så kallad 
hålkärlad ring av kopparlegering samt ett bipolärt viktlod (det sist
nämnda saknas dock på bilden ovan). Foto: Bengt A. Lundberg, raä.



kulor, bränd och sintrad lera samt eggverktyg; detta är 
det enda stället i hela lunden där även eggverktygen 
(tre av dem: pilspets, kniv och brodd) är närvarande, 
förutom då i alzoo och iaiozo.

De, med våra ögon sett, omarkerade agglomeratio- 
nerna är givetvis speciellt intressanta. Intrycket man 
får på många andra ställen av lunden är ju annars, att 
förtätningarna och samvariationen är som störst just 
vid eller i nära anslutning till något markerande ele
ment, vare sig detta är skapat av mänsklig hand eller 
inte. Har det i dåtiden funnits någonting markerande 
på dessa, som sedermera försvunnit: ett speciellt träd, 
en skulptur eller något annat, eller är allt bara en fråga 
om slump? Om detta kan vi bara spekulera.

Vi blir heller inte hjälpa om vi förflyttar oss upp på 
den mellersta ändmoränen. »Stenmattan« över denna 
yta fotodokumenterades, men några tydliga strukturer 
inom ytorna med fyndförtätningar går inte att urskilja. 
Vissa partier är dock mindre stentäta - eller till och 
med förhållandevis stenfria - än andra, och om man 
vill ta detta som en indikation på att det här har stått 
träd eller någon annan markering som föranlett laku
nerna, så låter detta givetvis sig göras. A andra sidan 
kunde inga sådana tecken beläggas vid undersökning
en, och lakunerna i stenmattan är definitivt inte mindre 
fyndfrekventa, vilket de också borde vara i så fall.

Förtätningarna fortsätter således att gäcka oss. 
Samtidigt finns det mycket som talar för att de inte är 
ett resultat av slumpen. Intrycket blir detsamma, oav
sett om vi studerar kulturlagren eller stensättningarna. 
Av de senare är det bara ett fåtal som innehåller alla, el
ler nästa alla, fyndkategorier. Ingen av dem är belägna 
avskilt på något vis. Alla har de andra stensättningar i 
närheten och de återfinns på tre ställen i lunden: nere i 
sydväst, uppe på topplatån och i sydost. Allt detta an
tyder att dessa anläggningar eller anläggningskomplex 
har varit speciella.

Kronologin
Stratigrafiska iakttagelser av konstruktioner, lager och 
fyndspridning samt artefakternas utseende indikerar 
att det döljs ett kronlogiskt förlopp inom ritualen. Det 
har inte varit frågan om något enstaka förlopp, kan
ske föranlett av en enstaka händelse, som det rituella 
spridandet då avsett att svara upp emot. Förhållandet 
åskådliggjordes främst genom att ett antal härdar täcktes 
av och framkom under stenmattorna på den mellersta 
ändmoränen och på topplatån, samt att ben och annat 
fyndmaterial påträffades såväl under som i och över 
stensättningarna.

Ser vi till artefakterna, så är både pärlor och pil
spetsar karaktäristiska för yngre järnålder. Bland de få
taliga pilspetsarna finns både vendel- och vikingatida 
typer, och ser man till hela pärlmaterialet så antyder 
de ungefär samma dateringar. Likheterna med gravar
nas pärluppsättningar, liksom de som påträffades som 
enstaka på boplatsen, är slående trots avsaknaden av 
bronsspiralpärlor i lunden. Dateringar in i vendel- och 
vikingatid förefaller alltså sannolika, och enstaka ex
emplar av pärlorna från lunden återfinns vanligtvis i så 
pass sena kontexter som 900-talet.

Detta sena intryck kontrasterar dock stort mot fler
talet av stensättningarnas utseende. Till både form, upp
byggnad och material (läs: stenstorlek eller stenslag) 
hade de mer gemensamt med det formspråk som van
ligtvis brukar tillskrivas äldre järnålder, eller till och 
med yngre bronsålder, i Mälardalen. Låt vara att en 
revitalisering av detta äldre formspråk många gånger 
även är ett framträdande drag inom vikingatidens grav
språk, liksom inom det folkvandringstida (jfr Bennett 
i98y:zz; Svensson & G. Andersson zoo5:z6ff).

Vad däremot varken stratigrafi eller artefakter och 
former förtäljer, är när allting startade. Den förhis
toriska bebyggelsen vid Lunda har anor också ned i 
romersk järnålder, så hypotetiskt skulle även ritualen
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mängder och eventuella 
strukturer, eller lakuner, 
i »stenmattan« på den 
mellersta ändmoränen, 
var svårt att konstatera. 
Skala 1:100. Tornfoto: 
Gunnar Andersson.
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kunna ha det. Vidare kan vi, mot bakgrund av den del
vis ganska ojämna fyndspridningen kategorierna emel
lan, inte vara förvissade om att materialen är samtida. 
Här är vi beroende av I4C-analyser, och 15 prover har 
analyserats i syfte att besvara dessa frågor. Proverna 
har utgjorts av brända ben (7 prover) ur kulturlager 
och stensättningar, kol (5 prover) ur stensättningar och 
härdar samt hartskulor (3 prover) ur kulturlager.

Resultatet av analyserna pekar på en väldigt lång pe
riod av rituell aktivitet - från ungefär 500 f.Kr. till 
1500 e.Kr. Båda dessa ytterlighetsvärden är vart och 
ett för sig förbryllande, och vi lämnar dem därhän för 
ett kort ögonblick. Lejonparten av proverna - elva 
stycken - härrör annars från perioden cirka 300-700 
e.Kr., och kanske är det möjligt att urskilja 400-, 500- 
och 600-talen som den mest vitala perioden. Såväl ben
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fyndkategorierna verkligen hänger samman kronolo
giskt, då båda materialen härrör från samma lagerkon
text i anläggningen som hartskulor eller leror, låt vara 
att de två senare inte har daterats i det här fallet. En 
tredje stensättning, med alla stora fyndkategorier inom 
sin begränsning, var A204 på krönet av topplatån. Här 
gav en bendatering ett något äldre resultat, 200-3 oo
tal, vilket definitivt motsägs av en av dess pärlor, som 
är mycket karaktäristisk för 600-700-tal. Exemplet 
visar med önskvärd tydlighet på fyndmaterialens - och

Kol AH 3601 2145 ±45 BP Ł ilMl ___

Harts AL 200 1895 ±40 BP 

Kol AS 204 1770 ±40 BP 

Harts AL 203 1755 ±40 BP 

Ben AL 200 1680 ±45 BP 

Harts AL 200 1665 ±40 BP 

Ben AL 203 1520 ±40 BP 

Ben AL 200 1505 ±40 BP 

Ben AL 200 1465 ±40 BP 

Kol AH 13008 1460 ±65 BP 

Ben AS 6481 1445 ±50 BP 

Ben AS 1020 1360 ±40 BP 

Kol AS 6481 1355 ±45 BP

Kol AH 18045 295 ±60 BP
. i .. I ... i I i i

1500 f.Kr. lOOOf.Kr. 500 f.Kr. 0 500 e.Kr. 1000 e.Kr. 1500 e.Kr. 2000 e.Kr.
Kalenderår

som kol och hartskulor, ur olika kontexter och från 
olika delar av lunden, har i sex fall daterats till dessa 
århundraden. Anmärkningsvärt är att två av de sten- 
sättningar (A1020 och A6481) som innehöll alla stora 
fyndkategorier jämte pärlor och eggverktyg (endast i 
A1020) gav dateringar till 600-700-tal och i den ena 
(A6481) daterades både ben och kol. Dateringarna 
motsägs inte av vare sig pärlornas eller pilspetsens 
utseende. Överensstämmelsen mellan ben och kol ur 
A6481 kan också ses som en indikation på att de stora

Ben AL 203 2470 ±60 BP
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därmed ritualens - kronologiska spridning, samt att 
man agerat på ett likartat sätt på samma platser genom 
århundradena.

Att det förekommer en kronologisk spridning inom 
fyndmaterialen i högre grad än mellan dem (jfr ovan), 
styrks även av att brända ben ur kulturlagret på topp- 
latån givit både tidiga och sena dateringar, cirka 600- 
400 f.Kr. respektive 500-600-tal e.Kr.

Men motsatsen, det vill säga att olika material här
rör från olika tid, existerar sannolikt också. Möjligen 
kan vi se det i tre fall, där ben och hartskulor har da
terats från samma kulturlagerkontext. Hartsen har i 
dessa fall generellt gett äldre dateringar än benen, men 
i åtminstone två av fallen är de äldre hartsdateringarna 
delvis överlappande de yngre bendateringarna. Det går 
således inte att utesluta, att de äldre dateringarna till 
viss del kan vara ett resultat av provens egenålder, där 
benens naturligtvis är betydligt lägre än hartsens.

Frågan om huruvida allt fyndmaterial verkligen 
emanerar ur en och samma händelsekontext ställs på 
sin spets med de två ytterlighetsvärdena. Att dateringen 
till cirka 1500 e.Kr. ur ett kol- och sotlager på topplatån 
inte har samma ursprung, är tämligen självklart, men 
frågan låter sig inte besvaras lika lätt vad gäller den 
äldsta dateringen: ett bränt ben ur kulturlager AL203 
på topplatån som resulterade i värdet 780-400 f.Kr., 
det vill säga yngsta bronsålder eller äldsta järnålder. 
Men från dessa tidiga perioder finns varken boplats
lämningar eller gravar vid Lunda. Lundakomplexet är 
även tämligen lågt beläget i landskapet, och merparten 
av trakten har under yngsta bronsålder/äldsta järnål
der sannolikt stått under vatten. Om vi laborerar med 
en vattennivå vid den aktuella tiden på cirka 15 meter 
över dagens, så utgjorde lundens topplatå då en liten ö 
belägen mitt i en ganska trång vik.

På dessa grunder finns dock inga skäl att ifrågasätta 
dateringen av benfragmentet i sig - den kan vara rik

tig - men däremot får det betraktas som högst tveksamt 
att det daterade benfragmentet härrör från samma hän
delsekontext som merparten av de övriga. Vi kan inte 
utesluta att det under exempelvis yngsta bronsålder har 
anlagts ett mindre röse, eller för den delen någon annan 
typ av grav, på den lilla ön som senare kom att utgöra 
lundenimpedimentets topplatå och att graven senare 
revs ner när de rituella aktiviteterna inleddes, vilket av 
I4C-analyserna att döma troligtvis ägde rum under slu
tet av romersk järnålder.

Vad och varför?
»Same, same - but different«
En stor del av många arkeologiska studier ägnas åt att 
söka analogier och liknande företeelser till det man 
studerar. Framför allt gäller detta kanske när en »ny« 
eller »unik« typ av fornlämning presenteras. Inte säl
lan resulterar också konstaterandet av en »ny fornläm- 
ningstyp« i att andra av samma slag uppmärksammas 
i kommande undersökningar. I fallet med lunden gäl
ler båda dessa; dels går det att finna liknande platser 
som är kända sedan tidigare, dels har några påträffats 
vid senare undersökningar. Men även om det på dessa 
platser också förekommer benspridningar och sten- 
konstruktioner av olika slag, och ibland även ett med 
lunden likartat topografiskt läge, så innehåller flera av 
jämförelseobjekten också vad som uppfattas som re
gelrätta gravar. Inte sällan tolkas de här lokalerna som 
den samtida bebyggelsens gravfält.

Detta är en stor skillnad mot Lunda, där gravfältet 
är rumsligt åtskiljt från lunden, en skillnad som således 
inte enbart kan förklaras av olika tolkningsperspektiv. 
Däremot skulle man kunna påstå att lunden i Lunda 
och de andra lokalerna är varianter på ett och samma 
tema eller rituell aktivitet, nämligen spridandet av ben 
och ibland föremål. Lunda är dock betydligt mer ren
odlat i detta hänseende än de andra lokalerna.
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Fig. 53. Terrängmodell över lunden och omgivningarna vid olika 
tidpunkter av historien. Vid tiden för yngre bronsålder/äldsta 
järnålder (cirka 500 f.Kr.) då Mälarens vatten stod omkring 15 
meter högre än idag. Vid tiden för äldre/mellersta järnålder 
(cirka 500 e.Kr.) var vattennivån cirka 10 meter högre än idag. 
Till vänster en flygvy över landskapet vid de arkeologiska 
undersökningarna hösten 2001 ur ungefär samma perspektiv 
som terrängmodellerna visar. Terrängmodellen: Helen Grenler. 
Flygfoto: Mikael Lyckholm, Sky Movies.
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Föga förvånande återfinns flera av parallellerna öster
ut - i Finland, Ingermanland och Baltikum. Oavsett 
hur vi väljer att förhålla oss till min tolkning av lun
den i Lunda, och att det inom hela det indoeurope- 
iska området existerat en tradition om och kring he
liga lundar, är det intressant att notera att det österut i 
Nordeuropa fortfarande finns en levande folkloristisk 
tradition kring heliga lundar (jfr bland annat Flaavio 
1963; Vaitkevicius 2004), och enbart i Estland har man 
beräknat att det i dagsläget finns 500 platser som kan 
stoltsera med denna tradition (Ingren 2005:25). Bort
sett från trädbeståndet tycks många av de heliga lun
darna i Ingermanland och Baltikum uppvisa åtskilliga 
likheter med de finska så kallade hiisi-platserna. Hiisi 
är finska och lär i äldre finskt språkbruk betyda eller 
vara liktydigt med offerplats, kultplats eller helig lund. 
Platserna, som återfinns såväl ute på öar i skärgården 
som i inlandet, är ofta belägna högt uppe på steniga och 
grovblockiga bergshöjder och kullar (Schauman-Lönn- 
qvist 2001:187). En del av dessa hiisi-platser, bland 
annat på ön Flitis utanför Åbo och Gulldynt i Vörå 
socken i Österbotten, har undersökts arkeologiskt och 
givit dateringar till vendeltid (merovingertid) och vi
kingatid. Fyndmaterialen tolkas mestadels i termer av 
offermateria och består påfallande ofta av vapen, va
pendetaljer och - som i Gulldynt - av guldföremål och 
brända ben - allt spritt eller instoppat och undangömt 
bland sten och block (Schauman-Lönnqvist 2001). 
Både vad gäller fyndmaterial och dateringar uppvisar 
hiisi-platserna många likheter med en annan fornläm- 
ningskategori som i dagsläget också endast har kun
nat påvisas i Finland, ryska Karelen och Estland: de så 
kallade brandgravfälten under flatmark.

Även dessa tycks ofta vara förlagda till utmärkan
de kullar i landskapet och några av de mest kända 
är Vainionmäki, Pärkkö, Kalmumäki och Kylämäki 
nordväst om Åbo, samt Flönsåkerskullen, Stora näset

och Domargård i Karis i Nyland väster om Helsing
fors (Purhonen m.fl. 1996; Schauman-Lönnqvist 1996; 
Wickholm 2005 samt manuskript). Trots att det i dessa 
fall rör sig om egentliga gravfält, uppvisar lokalerna 
många likheter med lunden i Lunda. De brända benen 
och föremålen har spritts ut över stora områden och 
påträffas omedelbart under grastorven, där även sten- 
mattor och andra slags stenkonstruktioner har anlagts. 
När det rör sig om vapen har dessa ofta avsiktligt sla
gits eller brutits sönder. Fyndmaterialen, som helhet be
traktade, är dock mer heterogena i sin sammansättning 
än de är i Lunda. Spännen, smycken, nålar och beslag 
är inte ovanliga, men i Vainionmäki framkom också 
rikligt med glaspärlor, samt knivar och fragmenterad 
bränd lera. I något fall uppvisar till och med distribu- 
tionsmönstren likheter med Lunda, där ben, metallföre
mål och pärlor har större rumslig överensstämmelse än 
ben och keramik (jfr Söyrinki-Harmo 1996:103). Några 
stensättningar i traditionell, egentlig bemärkelse går inte 
att urskilja i de mer eller mindre sammanhängande sten- 
mattorna, men konstruktioner i form av lagda kretsar 
eller halvcirklar av större sten och block förekommer. 
Det som uppfattats som de egentliga gravarna tycks ofta 
ha varit placerade invid eller under - dock utan att vara 
nedgrävda - någon större sten.

Om vi så förflyttar oss över Östersjön och tillbaka 
till Sverige, blir läget lite annorlunda. Inte så att det 
saknas uppgifter om heliga lundar i det folkloristiska 
materialet, tvärtom (jfr bland annat Vikstrand 2001: 
2y8ff; Ingren 2005:2yff), men traditionen förefaller be
tydligt mer insomnad här än vad den är på andra sidan 
Östersjön, något som också understryks av förhållan
dena vid Lunda. Platsen har under årens lopp helt fallit 
i glömska och några folkliga traditioner kring kullen 
står inte att finna. Några arkeologiska undersökningar 
av de platser som pekas ut som heliga lundar i andra 
delar av Sverige har mig veterligt heller inte utförts,
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Fig. 54. The Eastern Connection. Överst till vänster: Vainionmäki A. Undersöktes 1986-1994, 
daterat till 550-800 e.Kr. Överst till höger Stora Näset i Karis. Provundersökt 1999, fynd av 
spjutspetsar daterade till mitten av 700-talet. Underst till vänster: Vainionmäki B, lager 2 i 
samband med undersökning 2005. Underst till höger. Vainionmäki B, lager 3 (efter att ste
nen tagits bort). Likheterna med kontexterna i lunden är påfallande. Foto: Anna Wickholm.

varför det är svårt att relatera resultaten från Lunda 
till någon »känd« lund. Än så länge är Lundalunden 
således unik.

Under sensommaren och hösten 2005 undersöktes 
däremot en plats i Närke - Säby, strax väster om Öre
bro - som till viss del förefaller påminna om Lunda, 
men kanske än mer om de finska brandgravfälten under

flatmark. På en svag förhöjning (en drumlin) omkring 
20x15 meter stor i nuvarande åkermark, med anslut
ning till förhistoriska boplatslämningar, framkom lager 
på lager av olikformade stensättningar och konstruk
tioner belägna i sotfärgad, delvis skärvstensbemängd, 
jord. I flera av konstruktionerna fanns koncentrationer 
av brända ben, vilka uppfattas som begravningar, men
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Fig. 55. The Western Connection. Ovan: Säby i Närke. 
Undersökt 2005, datering till 700-900 e.Kr. Foto: 

Gunlög Graner. Nedan: Värnhem, Pickagården 
i Västergötland. Undersökt 1977-1978, 

datering till cirka 500 f.Kr.~400 
e.Kr. (alt. 700/800 e.Kr.).

Tornfoto: Bengt 
Elfstrand.
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man har även strött ut brända ben över hela kullen. 
Fyndmaterialet i övrigt har flera likheter med lunden 
och inkluderar pärlor, knivar, pilspetsar samt slagg. 
Dateringarna i Säby är dock betydligt mer enhetliga än 
i Lunda: såväl brända ben som träkol har resulterat i 
vikingatida dateringar (700-900 e.Kr.), något som inte 
motsägs av artefakternas utseende (Graner 2006:33- 
36 samt muntlig uppgift).

Den här typen av förtätade gravfält, med stensätt- 
ningar lagda i lager på lager har tidigare konstaterats 
i bland annat Västergötland. De västgötska exemplen 
har dock vanligtvis en vidare kronologisk spännvidd 
än komplexet från Säby i Närke (jfr Bergström Hyen- 
strand & Hyenstrand 2005:48-81). Ett av de mer väl
kända undersöktes i slutet av 1970-talet utanför Värn
hem. Även här var gravfältet beläget på en liten (cirka 
20x40 meter stor) förhöjning i åkermark. Inom den 
begränsade ytan framkom 31 stensättningar och kon
struktioner i sten - av vilka fem gick att urskilja ovan 
mark - samt ett antal bengömmor, benlager och ben
gropar. Tecken på att man ägnat sig åt benspridning 
kunde också konstateras. Dateringarna spänner över 
ett stort tidsintervall: från sen bronsålder över förro
mersk och romersk järnålder samt - kanske - in i ven
deltid/tidig vikingatid (Elfstrand 1983).

På senare tid har också ett par lokaler i Östergöt
land, där man på markerade höj dlägen i terrängen 
ägnat sig åt ben- och artefaktspridning i kombination 
med anläggandet av stenkonstruktioner, kommit i da
gen genom arkeologiska undersökningar. Vid Abbe- 
torp utanför Mjölby kan dessa rituella aktiviteter hän
föras till sen romersk järnålder och folkvandringstid 
(Petterson 2004). Bo gård samt det närliggande Östra 
Bökestad, strax öster om Linköping, uppvisar båda av
sevärt längre tidsdjup: från och med sen bronsålder, via 
ett par diskontinuiteter in i yngre järnåder och vikinga
tid (Larsson 2005).

Man kan kanske tycka att jämförelser mellan lunden 
och lokalerna ovan - såväl hiisi-platserna som gravfäl
ten - haltar betänkligt. Å andra sidan kan vi se en rad 

liknande företeelser lokalerna emellan, som antyder att 
de bottnar i ett likartat agerande: spridandet av brända 
ben och föremål, det ofta täta, sammanpackade anläg
gandet av stensättningar och andra stenkonstruktioner, 
eldens närvaro antingen i form av sotig jord, skärvsten 
eller härdar, dateringarna eller den långa kontinuiteten 
samt den topografiska belägenheten. Likheterna består 
således av det mänskliga agerandet och samverkan mel
lan de olika komponenterna på en och samma plats; 
huruvida betydelsen eller motiven för handlingarna i 
en del fall också varit av samma slag, är svårare att 
uttala sig om. Spridandet av brända ben är exempelvis 
som bekant ett vanligt inslag i järnålderns gravkon
texter, framför allt kanske detta gäller den äldre järn
åldern. Men vanligtvis är dessa spridda ben identiska, 
både till utseende och till art, med dem som återfinns 
i gravarna, varför man troligtvis ska se detta agerande 
som en aspekt av tidens gravskick. Så är inte fallet i 
Lundalunden där benen på båda dessa punkter mar
kant skiljer sig från vanliga »gravben«.

Beträffande den topografiska belägenheten och den 
ibland långa kontinuiteten, har man föreslagit att upp
komsten av de förtätade gravfälten i Sverige möjligtvis 
kan tillskrivas ekonomiska orsaker (jfr bland annat Elf- 
strand 1983:25). Tanken bakom är, givetvis, att man 
redan under förhistorisk tid vinnläde sig om att maxi
mera den potentiella odlingsmarken, och som en följd 
av detta har gravfälten inte kunnat expandera i land
skapet. Detta må vara lätt att föreställa sig, om vi be
finner oss i fullåkersbygder som i Västergötland, men 
frågan är hur relevant antagandet är vad gäller förhål
landena i Finland och Karelen. Enligt min mening bör 
vi inte helt bortse från att andra faktorer, som exempel
vis föreställningar kring platsen i sig, i egenskap av ett
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höjdläge i förhållande till omgivningen, haft betydelse 
för lokaliseringen av de aktiviteter som ägt rum där, 
oavsett om de, så att säga, primärt har varit av grav
läggnings- eller offerkaraktär.

Lundas gravspråk
Få - om ens några - förhistoriska gravfält är renod
lade i den bemärkelsen att de bara innehåller begravda 
mänskliga kvarlevor. I kontexterna finns lämningar 
och spår efter den rituella praktik som ägt rum i an
slutning till och efter jordfästningarna, och som till
sammans vittnar om att gravfälten i sin samtid inte 
var några »döda« platser i landskapet. Istället talar 
åtskilligt för att de var »levande« inslag i gårdsmiljön, 
identitetsskapande platser där människors »kollektiva 
minnen« (Halbwachs 1992) gestaltas, och normer och 
ideologier legitimeras och manifesteras med hjälp av en 
vital religionsutövning och kultpraktik (jfr bland an
nat Halbwachs 1992:47; Artelius 2000:197-229; G. 
Andersson 20053:9, 147ft). Gravfältet vid Lunda gård 
var inget undantag i detta hänseende.

Hur många gravar som finns eller har funnits vid 
Lunda vet vi inte. På höjderna ovanför bebyggelsen kan 
man än idag urskilja ett femtontal ovan jord, de största 
i form av högar och större, välvda stensättningar (G. 
Andersson & Beronius Jörpeland iggS^ff). Vid de 
arkeologiska undersökningarna, som endast berörde 
gravfältets sydöstra delar, påträffades och undersök
tes tolv gravar. Av dessa var bara två iakttagbara ovan 
jord, de övriga framkom allteftersom undersökningen 
fortskred, därav osäkerheten vad gäller gravfältets to
tala omfattning.

De tolv gravarna var delvis av olika karaktär och ut
seende. Majoriteten - nio av dem - var dock av ordinärt 
utseende, det vill säga mer eller mindre välvda, rundade 
stensättningar, med en diameter på 3-4 meter. Samt
liga tolv var brandgravar, i vilka gravskicket i sju fall

utgjordes av brandlager. I de två som avvek från detta 
mönster innehöll den ena ett benlager och den andra en 
kombination av ben- och brandlager. De övriga tre gra
varna hade ett annorlunda utseende. En bestod av en 
gles stenkrets, med mittsten men utan övrig stenpack- 
ning, en annan utgjordes av en (omarkerad?) brand
grop, och den tredje kan bäst beskrivas som en flack 
och tämligen glest lagd stensättning med rektangulär 
form. I dessa påträffades endast mycket små mängder 
brända ben. Kronologiskt härrör de undersökta gra
varna från senare delen av vendeltiden och den tidiga 
vikingatiden, det vill säga 700- och 800-tal.

Rumsligt fördelade sig gravarna till tre olika delar 
av undersökningsområdet. Tre av dem låg invid var
andra, på krönet av en halvcirkelformad ändmorän. 
På en tämligen liten, plan yta omedelbart invid vägen 
trängdes åtta stycken invid varandra, och uppe i slän
ten - avskilj d från de övriga - vid foten av en markerad 
bergsklack låg en. Hela det centrala partiet av under
sökningsområdet, där slänten visserligen var ganska 
kraftig, men absolut inte på så sätt att det omöjliggjort 
anläggande av gravar eller andra anläggningar, har 
nogsamt undvikits. Ett märkligt agerande, mot bak
grund av att just denna yta också var tämligen fri från 
stora stenar och block (jfr G. Andersson 2005a).

Den rituella praktik som förekommit i anslutning till 
begravningarna vid Lunda har ägt rum inom ramarna 
för tidens brandgravskick. I stort följer de ett regionalt 
mönster som vittnar om gemensamma föreställningar 
och en gemensam, ganska strikt tillämpad, praktik, även 
om det också förekommer - som vi senare ska se - ett 
par egendomligheter som kanske kan ha sin förklaring 
i Lundaenhetens speciella karaktär. Genom föremål och 
fynd kan vi sluta oss till att en rad ritualer också har 
genomförts före kremeringen och genom att se till hur 
gravarnas inre och yttre har gestaltats, får vi en inblick i 
de ritualer som har skett efter kremeringen. De som har
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Fig. 56. Merparten av de undersökta gravarna kan både till 
utseende och innehåll betecknas som »ordinära« för vendeltid 
och tidig vikingatid i den här delen av Mälardalen. Skala noo. 
Tornfoto: Gunnar Andersson.

Pärlor för svin 109



utförts före kremeringen har ägt rum under det »kritiska 
skede« då den avlidne befunnit sig i liminalfasen, det 
vill säga då han eller hon varken befann sig inom de 
levandes eller de dödas sfär. De som har utförts efter 
kremeringen har skett inom ramen för återföringsfasen 
eller den så kallade desakraliseringsfasen, som syftar 
till att återskapa ett samhälleligt normaltillstånd (jfr G. 
Andersson 2005^22 och där anförda arbeten). Kam
mar och smycken vittnar sannolikt om tvättnings-, tvag- 
nings- och påklädningsceremonier, djurben och förkol
nat makrofossil skvallrar om offerritualer utförda med 
olika syften, behandlingen av kvarlevor samt gravarnas 
inre och yttre gestaltning visar på föreställningar om hur 
samhällets fortbestånd bäst kan tillvaratas och säkras, 
och så vidare. Det är ur dessa kontexter som vi kan ut
läsa och uppfatta den rituella praktiken vid Lunda som 
en del av ett större regionalt mönster.

Vi bör nog också förutsätta att ett antal ritualer 
även utfördes i samband med kremeringen, men vilka 
uttryck dessa tagit sig vet vi väldigt lite om. För att 
finna möjliga svar är vi hänvisade till analogier av et
nografisk och religionshistorisk karaktär från nutida 
(eller förhållandevis nutida) samhällen, där brandgrav
skicket praktiseras mot bakgrund av rådande religiö
sa och eskatologiska föreställningar (jfr bland annat 
Kaliff 2005a, 2005b; Oestigaard 2004a, 2004b).

Beträffande det regionala mönstret inom gravsprå
ket, så har Katherine Hauptman Wahlgren med utgångs
punkt från förhållandena på det geografiskt närliggande 
(och undersökta) gravfältet raä 83 i Härads socken ut
tryckt det på följande vis: »Gravskicket... tycks rymmas 
inom en övergripande konvention vad beträffar begrav
ningsritual och föreställningar kring döden. Konventio
nen (religionen?) kan likställas med ett ramverk som ej 
får eller kan överskridas, men inom vilket en viss varia
tion får, kan eller måste förekomma.« Ramverket (i hen
nes terminologi) utgörs av begängelseformen och dess

gestaltning i form av ett brandlager - variationerna står 
att finna i överbyggnaderna och brandlagrens samman
sättningar (Hauptman Wahlgren 1995:24). Detta är en 
utmärkt beskrivning som jag helt delar, möjligen med 
det förbehållet att det mer fasta »ramverket« också står 
att återfinna i delar av brandlagrens sammansättningar, 
samt att föreställningarna kring döden också rymmer 
föreställningarna kring livet.

Konventionen
Åtminstone fyra gravfält i närområdet, samtida med 
Lunda, har undersökts arkeologiskt: raä 14 i vid den 
magnifika fornborgen Stenby skans vid Tosteröns södra 
strand, cirka 5 kilometer nordost om Lunda (Bennett 
Lagerlöf 1989); raä 83 vid Härads kyrka, 2,5 kilo
meter sydväst om Lunda (Hauptman Wahlgren 1995); 
raä 19:3, beläget ett hundratal meter sydväst om raä 
83 (Runcis 1994); samt raä 15 vid Kumia, ett kort 
stycke väster om Härads kyrka och cirka 3 kilome
ter från Lunda (Ekman & Drotz 1995). På lite längre 
avstånd, vid Lida säteri cirka 7 kilometer sydost om 
Lunda, har också gravfältet raä 268 undersökts (Asp 
& Skär 1996).

Stenbygravfältet (raä 141) är, i likhet med Lunda- 
gravfältet, endast delundersökt, men undersökningen 
omfattade ändå 59 gravar, samtliga med datering till 
vendeltid (Bennett Lagerlöf 1989:20). Även raä 19:3 
är delundersökt, och de sju gravarna tillhör alla ven
deltiden (Runcis 1994:8, 17). De övriga gravfälten är

Fig. 57. En del av den rituella begravningspraktiken vid Lunda 
(och på många andra platser) bestod av att separera de kreme- 
rade kvarlevorna. En mindre mängd av kvarlevorna placerades i 
speciella urnor, annat föstes, tillsammans med rester av gravbålet 
och föremål, ihop men lämnades kvar på marken för att - tillsam
mans med benurnorna - döljas under stensättning och jord och 
ytterligare en mängd kvarlevor deponerades på någon annan 
plats under andra omständigheter. Var och hur så skett förblir en 
stor arkeologisk gåta! Foto: Bengt A. Lundberg, raä.

>
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totalundersökta och av varierande storlekar (19, 39 
respektive 148 gravar) samt av längre kronologiska 
förlopp, men gravar från vendeltiden och den tidiga 
vikingatiden utgör betydande delar av lokalernas to
tala gravbestånd - på raä 83 nio stycken (Hauptman 
Wahlgren 1995:21), på raä 15 tjugofem stycken (Ek
man & Drotz 1995:57ft) och på raä 268 nitton styck
en (Asp & Skär 1996:33ft, fig. 17).

De vendeltida gravarna på dessa lokaler uppvisar 
generellt en stor likhet med Lundagravarna, vad gäller 
både typ av föremål, typ av djuroffer och gravens inre 
och yttre gestaltning. Stenby (raä 14i) och Härads 
Kumla (raä 15) skiljer visserligen ut sig i någon mån, 
genom sina respektive fyndmaterial som innehåller ett 
förhållandevis stort antal lyxartiklar såsom glasbägare, 
vapen, speluppsättningar, med mera, medan Härads 
Kyrkby (raä 83) avviker genom sina låga och ostruk
turerade överbyggnader. Överlag är dock likheterna 
större än skillnaderna.

Vad består då likheterna utav? Det är framför allt 
fyra företeelser inom den rituella praktiken som före
kommer i både Lundagravarna och i de med dessa 
samtida på de andra lokalerna:
• hundens särställning som offerdjur (belagt i sju av 

nio »ordinära« Lundagravar)
• kammens särställning som artefakt (belagt i sju av 

nio »ordinära« Lundagravar)
• en separering och deponering av kvarlevor i speciella 

kärl (belagt i åtta av nio »ordinära« Lundagravar)
• en vidare deponering av kvarlevor på annan/andra 

platser (detta är givetvis svårt att belägga, men ing
en av de tolv Lundagravarna innehöll benmängder 
i sådan omfattning att det skulle röra sig om full
ständiga individer)

Dessa företeelser - eller spår av ritualer utförda inom 
gravspråket - förekommer i sådan hög grad, att de sna

rare bör betraktas som ingående i »ramverket« än att 
vara delar av »variationerna«, om vi använder oss av 
Hauptman Wahlgrens terminologi. De två förstnämnda 
ritualerna har sannolikt utförts före kremeringen och de 
två senare har utförts efter kremeringen. Mot bakgrund 
av hur mycket som särskiljer de nio »ordinära« Lunda
gravarna från de tre »annorlunda«, finns det starka skäl 
att anta att de senare inte har utgjort gravar i samma 
bemärkelse som de tidigare. Vad kan de då vara?

Variationen
Med variationen menar jag i första hand inte den »inter
na« variation gravarna emellan som Hauptman Wahlgren 
talar om (jfr ovan samt Hauptman Wahlgren 1995:24) 
utan snarare variationen inom lokalen, det vill säga grav
fältet, och den variation som finns lokalerna emellan.

På gravfältet fanns även sju stensättningar som inte 
innehöll vare sig brända ben eller andra fynd. Liksom de 
ordinära gravarna var även de fyndtomma stensättning- 
arna av olika utseende. Betraktade ur manshöjdsper- 
spektiv, var flertalet dock tydligt avgränsade av större 
stenar och/eller block, och hade rektangulär, oval eller 
eliptisk form. Ett par av dem var emellertid mer diffusa, 
samtidigt som de gav ett påtagligt intryck av att expone
ras ned mot slänten, det vill säga ned mot den gamla vä
gen och bebyggelsen. Ät detta håll hade de förhållande
vis tydliga »kantkedjor«, men betraktade man dem från 
sidan eller från motsatt håll, så kunde de vara mycket 
svåra att särskilja från den steniga omgivningen.

Anläggningarna är mycket gåtfulla, inte minst mot 
bakgrund av att de påminner om stensättningarna uppe 
i lunden, dock med den skillnaden att man på gravfältet 
inte har spritt ut ben, pärlor eller andra föremål över 
dem. Deras gåtfulla karaktär förstärks också av det fak
tum att de så tydligt var förlagda till området närmast 
bergsklacken i sydost.
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Fig. 58. Vad konstituerar en förhistorisk grav? Frågan ställs på sin spets när de »fyndtomma« 
stensättningarna på gravfältet relateras till mer avvikande, men ändå »beninnehållande« an
läggningarna. Till vänster: en stenkrets i vars centrum ett fragment bränt ben påträffades. Till 
höger: en av de sju »fyndtomma« stensättningarna. Skala 1:100. Tornfoto: Gunnar Andersson.

Den här typen av stensättningar kan mycket väl vara 
ett specifikt drag för Lundaenheten under mellersta 
och yngre järnålder, de förefaller exempelvis inte ha 
existerat på något av de geografiskt närliggande grav
fälten - åtminstone är de inte omnämnda i avrapporte
ringarna. Man kan också fråga sig, vad som egentligen 
skiljer anläggningarna från den glest lagda stenkretsen 
som endast innehöll ett bränt ben, vilket är betydligt 
mindre än vad många av stensättningarna uppe i lun
den innehöll, men som vi på grundval av detta ben upp
fattar som en grav? Här ställs gravbegreppet tydligt på 
sin spets och gör att man på goda grunder kan fråga sig

hur relevant vår nutida begreppsapparat egentligen är 
(jfr Gansum 20043:105-114; Kaliff 2005b.

Om de fyndtomma stensättningarna redan i sam
band med undersökningen gav upphov till funderingar 
kring det likartade agerandet i detta avseende mellan 
gravfältet och lunden, så förstärktes dessa fundering
ar ytterligare av vad som framkom i undersöknings
områdets nordvästra del. På krönet av denna del av 
den hästskoformade ändmoränen låg ett cirka 20x15 
meter stort lager (ali850) som innehöll brända ben 
och bränd lera. Benen gav samma spridda intryck 
som uppe i lunden, varför vi först trodde oss stå inför
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samma fenomen här på gravfältet, och därmed skulle 
jämförelserna mellan platserna innehålla ytterligare en 
komponent. Alternativt skulle det kunna röra sig om 
en sedan tidigare raserad grav. Det rör sig dock varken 
om det ena eller det andra. Med största sannolikhet är 
det istället så att vi här snubblade över en av de inom 
svensk arkeologi närmast mytomspunna bålplatserna.

Få lämningar har varit så svårfångade som dessa 
och frågan om deras eventuella existenser har också 
stötts och blötts genom åren. Inte huruvida de existe
rat; därom är alla eniga. Frågan har istället varit om det 
funnits separata bålplatser, belägna på andra platser än 
själva graven, och om dessa i så fall har varit individu
ella eller kollektiva, det vill säga platser för upprepade 
kremeringar, eller om grav- och bålplats sammanfaller; 
underförstått om de varit individuella. Idag finns det 
arkeologiska belägg för bådadera (även om en spontan 
reflektion kring problematiken från min sida innebär, 
att vi även bör ställa frågan om huruvida rumslig kor
relation mellan bål- och gravplats även måste innebära 
att den är individuell?). Separata och kollektiva kreme- 
ringsplatser har i alla fall framkommit i yngre bronsål
ders- och äldre järnålderskontexter i Östergötland, men 
för Mälardalens vidkommande under yngre järnålder 
förefaller bålplats och gravplats oftast att sammanfalla 
rumsligt (jfr bland annat Gräslund 1978: Petré 1984:19, 
170; Kaliff i997:86ff). Så är det också i Lunda, oaktat 
huruvida de också är att uppfatta som individuella eller 
inte. Senast (2.005) har frågan om bålplatserna tagits upp 
av osteologen Caroline Arcini. Arcini betvivlar att sepa
rata och kollektiva bålplatser tillhört vanligheterna, men 
anser att vi som arkeologer många gånger kan ha svårt 
att känna igen de individuella bålplatserna. Spåren ef
ter dessa - menar Arcini - kan vara tämligen subtila och 
framträda som »benfattiga« brand- eller sotlager, eller 
som ben- eller brandgropar, där groparna är lämningar 
efter bålens luftdragskonstruktioner (Arcini zoo5:é3ff).

Det är ur dessa aspekter som förhållandena på ändmo- 
ränen på Lundagravfältet är intressanta. Även om de 
brända benen förekom inom ett ganska stort område, 
så var lejonparten samlade i anslutning till ett ovalt sot
lager, kringgärdat av fem gropar av olika storlek och 
djup. Vad som dessutom gör platsen intressant ur ett 
bålplatsperspektiv är, att marken i anslutning till de ar
keologiska kontexterna också uppvisade tydliga teck
en på eldpåverkan. Dels fanns ett sammanhängande 
avlångt lager med bränd lera öster om sotlagret, dels 
förekom även lösa, ganska stora fragment. Mängden 
brända ben är dock inte speciellt omfattande, 124 
gram, något som eventuellt kan tas som intäkt för att 
bålplatsen, trots att den är separat belägen, inte är kol
lektiv utan individuell. Vid den osteologiska analysen 
kunde endast ett fåtal fragment bestämmas. Av dessa 
härrörde sju från människa och ett från gris.

Samma bokstäver, men olika språk
Som vi har sett finns det flera likheter mellan gravfältet 
och lunden. Av dateringar vet vi också att de rituella 
aktiviteterna ägde rum under samma tidsperioder, låt 
vara att de uppe i lunden också hade pågått långt in
nan. Den självklara följdfrågan blir då, om inte lunden 
också är en aspekt av brandgravskicket, det vill säga 
att man har agerat ungefär som på de finska brand- 
gravfälten under flat mark, men att jordfästning och 
spridande i Lunda har separerats rumsligt? Frågan är 
synnerligen motiverad. Inte minst mot bakgrund av att 
lunden och gravfältet innehåller likartade ingredienser 
samt - att döma av de fornnordiska skriftliga källor
na - den spridda föreställningen om att de döda hade 
sin hemvist i berget.

Att få eller ens inga förhistoriska brandbegravningar 
innehåller samtliga ben från de kremerade individerna, 
är sedan länge välkänt. Under det senaste decenniet har 
frågan om hanterandet av och/eller alternativa depo-
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Fig. 59. En svårfångad typ av anläggning? Bålplatsen med dess anläggningar jämte 
förekomsten av brända ben och bränd lera. Skala 1:100. Tornfoto: Gunnar Andersson.

Benen från bålplatsen (till vänster) är avsevärt större och till karaktären mer »norma
la gravben« än de från lunden (till höger) - trots att båda materialen kan betecknas 
som spridda. Foto: John Hamilton.

neringar av mänskliga kvarlevor efter kremeringen ak
tualiserats av flera forskare (jfr bland annat Ericsson & 
Runcis 1995; Kaliff i99y:9off; Gansum 20043:23 5ff, 
2004b; Artelius 20oo:i7éff, 21 iff; Carlie 2004:141^. 
Om man tidigare ansåg att detta rituella bruk - att se
parera benen och endast jordfästa en mindre mängd un
der stensättning eller hög - var karaktäristiskt för äldre, 
förhistoriska epoker, så visar senare studier att det ock

så varit legio under yngre järnålder (jfr G. Andersson 
2oo5b:6iff). Så även i Lunda, där benmängderna varie
rade mellan knappt 154 gram med en människa och en 
hund konstaterade, till knappt 2 kilo med en människa 
samt en hund, en häst och en fågel konstaterade.

Är lunden svaret, alternativt ett av svaren, på vad 
man gjort med de ben som plockats ur brandbålen 
innan jordfästning? Det vill säga spritt ut dem i en
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slags minneslund i ordets bokstavliga - och synnerli
gen anakronistiska - bemärkelse. Nej, jag tror inte det. 
Skärskådar vi platserna, så upptäcker vi att de gemen
samma nämnarna bara äger sin giltighet vid ett första, 
ytligt betraktande. Vi börjar med benen.

Benen
Man har inte ägnat sig åt benspridning på gravfältet. 
Området med spridda, brända ben på gravfältet här
rör istället med största sannolikhet från en bålplats. 
Benen från bålplatsen skiljer sig också påtagligt från 
dem i lunden. Till utseende och karaktär är de helt 
vanliga »gravben«, det vill säga skarpkantade och så
väl ganska stora (i jämförelse med benen från lunden) 
som små. Detta öppnar å andra sidan för frågor kring 
fragmenteringsgraden på benen från lunden och deras 
nötta, eroderade karaktär. Sannolikt kan den stora 
fragmenteringsgraden inte enbart förklaras med att de 
har spritts över markytan, och därmed varit utsatta för 
väder och vind på ett mer hårdhänt vis än ben som 
deponerats under jord i exempelvis en stensättning, 
samma oskyddade förhållanden torde ha rått även på 
bålplatsen - försåvitt inte denna hade täckts med jord, 
vill säga. Olikheterna utgör en indikation på att benen 
som har spritts ut i lunden också har genomgått andra 
hanteringar i form av krossning eller malning.

Den osteologiska analysen ger också vid handen, att 
det till största delen rör sig om helt olika arter som är 
representerade på gravfältet respektive uppe i lunden. 
Skillnaderna åskådliggörs tydligt av andelen grisben. 
Grisen är ett ganska ovanligt djur i gravkontexterna 
i Lunda. Under vendeltid och tidig vikingatid har den 
bara förekommit inom djurofferritualen tre gånger: i 
två av fallen (azoi och A475) har djuret kremerats och 
i det tredje (A588) har en obränd tand lagts bland bål
resterna som i övrigt inte innehöll några grisben (jfr 
Sigvallius, osteologisk analys på cd). 1 lunden, däremot,

består det analyserade benmaterialet till 85,8 procent 
av ben från gris (zoz av totalt Z35 identifierade frag
ment). Djuret dominerar fullständigt i samtliga fem 
delområden av lunden som har analyserats (jfr Sigval
lius, osteologisk analys på cd). Den i gravkontexterna 
så vanliga hunden är däremot nästintill osynlig uppe i 
lunden, och förekommer bara i 0,9 procent (två frag
ment) av det totala materialet.

Dessa markanta skillnader pockar på en förklaring. 
Som osteologen Berit Sigvallius är inne på i sin analys (se 
Sigvallius, osteologisk analys på cd) skulle förhållandet 
ha kunnat uppstå genom att man, efter att gravbålets 
lågor falnat, tillämpade en riktad selektion vid separe
ringen, på så sätt att ben från olika arter behandlats på 
olika vis. Ett alternativ vore att grisarna i det här fallet 
hade kremerats separat för att enkom strös ut i lunden. 
Båda alternativen är tänkbara, och skulle i så fall inne
bära att agerandet kan liknas vid en aspekt av tidens 
gravskick. Att man i begravningsritualerna har ägnat 
sig åt riktad selektering är ställt utom allt tvivel, vilket 
många gånger omvittnas av att mänskliga skalltaks- 
fragment och/eller större ledändar har placerats i ben
urnor eller andra typer av benbehållare (jfr bland annat 
G. Andersson zooyb.-fig. 16). De ben av människa som 
har identifierats i lunden utgörs mycket riktigt också av 
skalltaksfragment, men de är å andra sidan enklast att 
identifiera i det starkt fragmenterade materialet. Likaså 
har man ibland kunnat konstatera att vissa djurarter 
har kremerats separat, trots att de så att säga ingår i 
samma arkeologiska kontext (jfr Artelius zooo:i45f).

Problemet med att uppfatta agerandet i lunden som en 
aspekt av gravskicket är dock att man då alltför ensidigt 
koncentrerar sig på just de brända benen. Om olikheter 
råder vad gäller artsammansättning och utseende i ben
materialen mellan de båda platserna - vilket i och för sig 
skulle kunna förklaras i enlighet med det ovan sagda - så 
gäller detta i än högre grad om vi ser till det övriga fynd-
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Fig. 6o. Gravarnas benmängder uttryckt i gram. Ingen av gravarna vid Lunda innehöll så mycket 
brända ben att de motsvarar hela individer, oavsett om det rör sig om människor eller djur.

materialet. Tar vi hänsyn till detta, så talar ganska lite 
för att vi har att göra med en utvidgad begravningsritual, 
åtminstone i ordets konventionella betydelse.

Ben och lera - spår av smidesverksamhet?
En möjlighet som bör övervägas är om inte de brända 
benen uppe i lunden hör samman med den brända och 
sintrade leran och att det hela är spår efter föreställningar 
kring metallhantverket och den smidesverksamhet som 
ägt rum nere på boplatsen. Förekomsten av åtminstone 
ett fragmenterat blästermunstycke och fastbrända ben
rester bland de fragment av brända lera som analyserats 
liksom att den sintrade leran förbränts i väldigt hög tem
peratur, kan tyckas tala för att så kan vara fallet.

Den bakomliggande hypotesen till denna förklaring 
är då att ben och lera är restprodukter efter den härd-

ningsprocess varvid det mjuka järnet som utvunnits 
ur råämnet tillförs kol och transformeras, omvandlas, 
till hårt men smidbart stål. Vid omvandlingen packas 
järnklumpar, tillsammans med kol, in i lerstycken och 
läggs i ässjan. Processen kräver att man uppnår en hög 
temperatur för att energin i kolet ska frigöras och över
föras till järnet. Äldre källor omtalar att man använt 
sig av såväl träkol som benkol, det vill säga ofullstän
digt brända (reduktionsbrända) förkolnade ben, för att 
uppnå detta (Gansum & Hansen zooo). När det hela 
sen är klart krossas lerinpackningen, det härdade, kol- 
haltiga järnet tas ut färdigt att smidas vidare och kvar 
blir bitar av bränd och (troligtvis) sintrad lera samt kol 
(av ben eller trä); material vi till viss del känner igen 
uppifrån lunden.

Pärlor för svin 117



Men benen i lunden är definitivt inte reduktionsbrän- 
da, snarare tvärt om. Så om de härrör från en härd- 
ningsprocess liknande den ovannämnda, måste de ha 
genomgått ytterligare upphettningsprocesser innan de 
spritts ut. Detta skulle ha kunnat ske om avfallet (det 
förbrukade benkolet), kastats in i ässjan ännu en gång 
som bränsle. I så fall ändrar det helt karaktär och blir 
till de hårt brända benfragment vi känner igen från lun
den (jfr Gansum 2004:13 5). Men för att till slut hamna 
uppe i lunden måste människorna vid Lunda även ha 
uppfattat dessa rester som värdefulla, tagit dem tillvara 
och införlivat dem i en offerritual på en annan plats 
och detta vittnar i så fall också om vikiga föreställ
ningar kring smide och transformationsprocesser.

Att föreställningar kring metallhantverket i Lunda 
och de skapande transformationsprocesser som kan 
förknippas med detta existerat, behöver vi knappast 
ifrågasätta. Otaliga exempel härpå står att finna både 
i den fornnordiska mytologin och i etnografiska stu
dier av andra kulturer (jfr bl a Hedeager zoozryff; Hed 
Jakobsson 2003:156f; Haaland 2006; Barndon 2006, 
samt i dessa anförda arbeten). Spåren från boplatsen 
visar också att metallhantverket varit högt utvecklat. 
Det har omfattat såväl primär- som sekundärsmide 
vad gäller järn och stål (Grandin m.fl. 2005) samt även 
guldsmide, bland annat antyder analysresultat av de- 
glar och en guldten att åtminstone två av figurinerna 
kan ha tillverkats på platsen (Grandin 2006:8, jfr även 
Skyllberg i denna volym). Som tidigare påpekades bör 
vi således snarast förutsätta att rituella aktiviteter före
kommit i dessa sammanhang på Lunda.

En central tanke i föreställningskomplexet - eller 
kanske snarare föreställningskomplexen som ofta kret
sar runt teman som död, återfödelse, fruktbarhet, trans
formation, liminalitet, etcetera - kring metallhantverk 
och kanske framför allt kring järnframställning och 
smide tycks vara att metallen, likt en människa eller

annan varelse, föds och därefter genom smedens el
ler hantverkarens olika behandlingar genomgår olika 
stadier. Mot bakgrund av att man i härdingsprocessen 
stundom också använt sig av benkol, har arkeologen 
Terje Gansum framfört hypotesen om att man i det för
historiska järnålderssamhället då även använt sig av 
mänskliga kvarlevor. Tanken med det hela skulle vara 
att man då tillför den avlidnes kraft in i föremålet i 
fråga genom att - både bildligt och bokstavligt - smida 
in en värdefull personlighet eller egenskap i det. Ett 
av de mer tydliga spår som denna verksamhet i så fall 
skulle lämna efter sig kan vara många av de rovgräv- 
ningar som bevisligen gjorts i gravhögar; förutsatt att 
rovgrävningarna då också är av förhistoriskt datum 
vill säga (Gansum 2004:143). Att man verkligen age
rat på det här viset och med liknande föreställningar 
för handen, är ytterligt svårt att belägga, såväl arkeo
logiskt som naturvetenskapligt - vilket Gansum heller 
inte är sen att framhålla - men tankegången har ett 
visst stöd i poetiska omskrivningar av järnframställ
ning och smide i den fornnordiska mytologin samt i det 
faktum att många av de kraftfulla vapen som omtalas 
där, bär egennamn (Gansum & Hansen 2000; Gansum 
2004, 2006, jfr även Hed Jakobsson 2003:154^. För 
vårt vidkommande är det dock intressant att notera 
att ett av de tre smidesområden som lokaliserats på 
Lundaboplatsen var beläget liminalt, på gränsen mel
lan bebyggelsen och gravfältet (Beronius Jörpeland, 
m.fl. 2004:25; Skyllberg a i denna volym) och att ett 
par av gravarna, bland annat en av de större högarna, 
på gravfältet bär spår av ro vgrävning (G. Andersson & 
Beronius Jörpeland 1998:18 samt fig. 7).

Det är inte omöjligt att det är i linje med det ovan- 
sagda vi ska förstå och uppfatta delar av fyndmateria
let från lunden. Att den brända och sintrade leran på 
något vis representerar och symboliserar metallhant
verket förfaller både rimligt och troligt och kanske kan
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inblandningen av mänskliga kvarlevor bland de brända 
benen också förklaras på dylikt vis. A andra sidan är de 
mänskliga kvarlevorna sparsamt representerade bland 
de benfragment som är möjliga att uttala sig om i det 
analyserade materialet, så om merparten av lundens 
brända ben härrör från härdningsprocesser likt de ovan 
beskrivna, har man i flertalet fall använt sig av ben från 
gris. Även om man också använt djurben i dessa sam
manhang - och tecken som tyder på detta saknas heller 
inte från andra platser (jfr Gansum 2004:135 med där 
anfört arbete) - så måste det betecknas som osannolikt 
att man på Lunda i så hög grad koncentrerat sig på 
just detta djur. Troligare är att det istället föreligger 
en blandning inom fyndkategorin brända ben där viss 
mängd mycket väl kan härröra från härdningsproces
ser, under det att andra inte gör det.

»Andrimmer låter i Eldrimmer Särimmer sjuda...«
Just dominansen av gris i lunden leder tankarna åt ett 
helt annat håll än både härdningsprocesser och begrav
ningsritualer, nämligen till rituella gästabud företagna 
i den stora hallen på boplatsen (jfr bland annat Dill
man 1997; Sundqvist 2002). Förekomsten av lösa le
der (epifyser) bland flera av grisbenen, är en indikation 
på att djuren inte varit fullvuxna (Sigvallius, osteolo
gisk analys på cd) utan kanske snarare spädgrisar, och 
skvallrar om att de har slaktats - rituellt dödats - för 
att konsumeras.

I forntiden, liksom idag, var matvanor och konsum
tionsmönster statusbetingade och sammanvävda i ett 
socialt nätverk, som även inkluderade maktrelationer 
och kultutövning (jfr Isaksson 2000) - låt vara att pre
ferenserna har skiftat genom århundradena. Mycket 
talar för att konsumtionen av griskött under yngre 
järnålder ska ses som en indikation på hög social sta
tus. Djuret har under hela järnåldern fungerat som 
ett av de kompletterande husdjuren i gårdsmiljöerna,

och en större konsumtion av dem vittnar på så sätt 
om att man hållit dem enkom för köttets skull (Carlie 
2004:122). Den sociala dimensionen av detta fram
går även av formuleringar i Rigstula. När guden Rig 
(Heimdall eller Oden?) på sin vandring genom samhäl
lets sociala klasser kommer till storbondens hall, bjuds 
han bröd bakat av vete, vinet hälls upp ur en kanna 
och maten, bland annat griskött, serveras på silverfat 
(Isaksson 2000:19, jft även Bæksted 1997:1751!).

Grisen har även tydliga mytologiska konnotationer, 
som anspelar på fruktbarhet och återfödelse. Galten Sä
rimmer slaktas varje dag som föda åt krigarna i Valhall, 
för att genast återuppstå på kvällen. Gudinnan Freja 
lystrar även till binamnet Syr (sugga) och hennes broder 
Frejs speciella attributdjur är galten Gyllenborst eller 
Slitrugtand (Bæksted 1997:61, 144, 161, jfr även Lars
son 2005:119). I det senare finns naturligtvis berörings
punkter med åtskilligt inom begravningsritualerna, vil
ket antyder att ritualerna på gravfältet och uppe i lunden 
till viss del kan ha haft samma eller likartade syften.

Det övriga fyndmaterialet
Betraktar vi fyndmaterialet uppe i lunden som helhet, 
går det inte att komma till en annan slutsats än att de 
två platserna uttrycker olika saker. Flertalet av lundens 
fyndkategorier saknas helt på gravfältet. Skillnaderna 
består också vid en jämförelse med de närbesläktade 
gravfälten i Finland och Sverige, där man också har 
ägnat sig åt benspridningar. Fyndmaterialen - även de 
som uppfattas som utspridda - på dessa är betydligt 
mer varierade än uppe i lunden, och har mer ordinära 
gravkontextsammansättningar. I lunden är samman
sättningen extremt homogen.

Stensättningarna
Den klaraste gemensamma nämnaren mellan lunden 
och gravfältet består av att man på båda platserna har
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byggt stensättningar, vars syfte inte har varit att täcka 
eller omsluta mänskliga kvarlevor på det sätt som vi 
vanligen definierar gravar. Samtidigt är denna likhet 
mellan platserna också en av de svårare att förklara. 
Anledningen är att den direkt och på ett ofrånkomligt 
vis leder in på frågan om relevansen av vår arkeolo
giska nomenklatur, vad som konstituerar en grav och 
den starkt gravladdade termen »stensättning«. Men 
vad var då syftet med stensättningarna? Den svenske 
arkeolog som ojämförligt mest behandlat dessa frågor 
under det senaste decenniet är Anders Kaliff.

Genom att bland annat lyfta fram diskrepansen 
mellan många stensättningars ringa innehåll, vad gäl
ler mängden mänskliga kvarlevor (läs mängden ben), 
och vår benägenhet att utifrån den (sedan länge inlärda) 
gängse arkeologiska nomenklaturen ändå uppfatta dem 
som gravar uppförda över döda anförvanter, problema- 
tiserar Kaliff gravbegreppet. Med utgångspunkt i det 
faktum att förhistoriska begravningsritualer var betyd
ligt mer sammansatta än vad vi som arkeologer tidigare 
ansåg, eller ens brydde oss om att fundera över - och att 
spåren efter dessa ritualer många gånger också står att 
finna på gravplatserna om vi letar efter dem - vill Ka
liff ge stensättningarna ett slags altarliknande funktion. 
Det vill säga en konstruktion med ett mer sammansatt 
(och framför allt rituellt) syfte än att bara vara ett äre
minne, eller att täcka (de eventuella) kvarlevorna (jfr 
bland annat Kaliff 1997; 2005b; 2005c).

Och kanske är det så vi ska uppfatta många av sten
sättningarna på Lunda. Att de uppe i lunden mer kan 
liknas vid ett slags offeraltare som man spritt ut of
fermateria över, än vid gravar är uppenbart om vi ser 
till deras innehåll. De på gravfältet kan mycket väl ha 
anlagts med utgångspunkt från altarna uppe i lunden, 
men i denna kontext har offermaterian inte varit av 
samma slag. Några föremål återfanns inte i dem, men 
dessvärre togs heller inga analysprover som eventuellt

skulle kunna belägga att man hade offrat material av 
förgänglig karaktär över eller i dem.

Ett svagt eko
Rubriken är naturligtvis en travestering av titeln på 
Margret Clunies Ross bok »Hedniska ekon« (Prolong
ed echoes), i vilken hon söker identifiera de förkristna 
föreställningarna i de tidigmedeltida, västnordiska käl
lorna (Clunies Ross 1998). Det kan tyckas överhövan 
enkelt, men travesteringen känns likväl befogad i detta 
sammanhang, då mycket av det vi kan se i lunden ock
så går att härleda till episoder och berättelser hämtade 
ur den fornnordiska litteraturen och mytologin, liksom 
från senare tiders folklore.

Fragmenteringen av ben och bränd, samt sintrad, lera 
som - åtminstone till delar - sannolikt har åstadkommits 
genom krossning eller kanske till och med malning, leder 
osökt tankarna till föreställningar i linje med den kos
miska kvarnen Grotte, såsom denna framträder i eposet 
Grottasóngr i den poetiska Eddan och i Snorres Edda. I 
Grottasöngr omnämns kvarnen Grotte som övernatur
ligt produktiv, och den reglerar såväl tiden som årstiden 
och fruktbarheten. Den är sinnebilden för den kosmiska 
rotationen, då himlen vrider sig runt världsaxeln och 
dagar och år skapas. Men den kan också missbrukas 
och användas i ont uppsåt genom att vara en slags evig
hetsmaskin, förmögen att mala både det önskade och 
det oönskade; om det leder till lycka eller olycka beror 
således på vem eller vilka som har makten över den. 
Föreställningar kring en kosmisk kvarn snurrande runt 
världsaxeln, och med egenskaper liknande Grottes, före
kommer inte bara inom den fornnordiska kultursfären, 
utan återfinns även bland annat inom samisk, finsk och 
baltisk mytologi (jfr Zachrisson 2004:36iff; Berthell 
2003:i5yff, och i dessa anförda arbeten).

Stenklyvandet, som vi möter i både de splittrade 
blocken och i den skarpkantade stenen i många av kon-
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Fig. 6i. Några av altarstensättningarna (och härdarna) uppe på lundens topplatå. Även om 

brända ben också återfanns såväl över som i och under anläggningarna, så framkom de största 
mängderna i kulturlagren utanför anläggningarna. Skala t:ioo. Tornfoto: Gunnar Andersson.
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struktionerna, ger associationer till guden Tors impul
siva temperament, då han enligt de litterära källorna 
ofta ägnade sig åt dylikt (Ellis Davidson 2001:74). Än 
intressantare för vårt vidkommande är kanske att sten- 
klyvandet som agerande också innehåller världsskapan- 
de - kosmogoniska - konnotationer. I Grimnismål åter
ger Snorre hur han uppfattar att jorden skapades enligt 
den äldre, fornnordiska mytologin. Detta har skett ge
nom att jätten Ymer dödas (rituellt) av Oden och hans 
bröder Vile och Ve. Berättelsen har karaktären av ett 
klassiskt skapelseoffer. De tre skrider sedan till verket. 
Av Ymers blod skapas världshavet, hans kött ombil
das till land, de större benknotorna gav klippor och 
berg, och tänderna och de krossade benskärvorna blev 
till stenar och grus (jfr bland annat Bæksted 1997:47; 
Steinsland & Meulengracht Sørensen i998:34ff; Ellis 
Davidson 2001:25f; Kaliff 2005^171).

Men de splittrade stenblocken i lunden ger även as
sociationer till en annan mytologisk plats: Hnitbjørg, ur 
vars inre Oden stjäl skaldemjödet. Berättelsen återfinns 
i den så kallade Suttungepisoden och har behandlats av 
bland andra religionshistorikern Ulf Drobin. Drobin 
ger en, ur vårt perspektiv mycket intressant, tolkning 
av Hnitbjørg som ett slags världsberg med liknande 
betydelse som det inom religionsvetenskapen mer väl
kända världsträdet, inom den fornnordiska mytologin 
känt som Yggdrasil. Enligt Drobin har Hnit samma 
innebörd som det nusvenska slanguttrycket nita, det 
vill säga att slå hårt, och bjørg är pluralformen av berg. 
Betydelsen av namnet Hnitbjørg är alltså »sammanslag- 
ningsklipporna«, på engelska the Clashing Rocks. The 
Clashing Rocks är ett välkänt myttema bland många 
folk och åsyftar »en plats i världens centrum som plöts
ligt öppnas men också lika plötsligt slår igen och där en 
hjälte, en kulturhero, under benådade omständigheter 
kan finna vägen in till den andra världen och hämta mi
rakulösa ting, solen, elden eller livets vatten, och sedan

undkomma genom samma öppning eller, om lyckan 
inte står honom bi, omkomma«. (Drobin 1991:113; 
jfr även Vikstrand 2004:324).

Med sin ställvis otillgängliga och steniga, blockrika 
natur avger lunden också ett eko från de mytomspunna 
och skapande dvärgarnas värld. Dessa varelser - som 
i mytologin och sagorna oftast gestaltas som smeder i 
gudarnas (härskarnas) tjänst-lever och verkar i när
heten av, men ändå utanför gudarnas värld. De skyr 
dagsljuset och deras boningar står att finna i stenar och 
klippor eller i underjorden (jfr Ström 1961:70; Hedea
ger 2002:8; Hed Jakobsson 2003:145).

Avslutningsvis ska jag bara kort referera något om 
vad som berättas om den heliga lunden i mytologin, 
och hur detta på ett närmast övertydligt sätt kan över
föras till de faktiska förhållandena i Lunda. Lunden är 
inte helt osynlig, men omnämns ändå ganska sparsamt 
i den fornnordiska mytologin, ett något märkligt för
hållande mot bakgrund av såväl det rikliga omnäm
nande av heliga lundar inom andra mytologier, som 
olika krönikörers berättelser och formuleringarna i 
flera av de svenska landskapslagarna från högmedel
tid. Att detta faktum kan vara avhängigt de fornnor
diska källornas västnordiska proveniens, har framförts 
av ortnamnsforskaren Per Vikstrand; lundar, liksom 
trädbestånd överhuvudtaget, har måhända inte spelat 
några framträdande roller i det karga isländska land
skapet (Vikstrand 2004:331, jfr även Brink 2004:301). 
I Skaldskaparmål berättar emellertid Snorre om en he
lig lund. Den heter Glasir och står i Asgård framför 
Valhalls dörrar. Det är svårt att blunda för hur väl 
detta överensstämmer med förhållandena i Lunda. Det 
förefaller som om man här, liksom på en del andra 
»centralortsplatser« med starka kultiska inslag i Skan
dinavien, arrangerat och gestaltat en slags »helig to
pografi« med förebilder i den fornnordiska mytologin 
(jfr Hedeager 1999, 2002). Om vi betraktar landskapet
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Fig. 62. Spåren efter guden Tors framfart eller »The Clashing Rocks« eller jätten Ymers krossade ben? 
Foto: Gunnar Andersson.

»utifrån«, det vill säga från nordväst så får vi lunden 
(Glasir) framför den imponerande 50 meter långa hall
byggnaden (Valhall) på boplatsen (Asgård). De arkeo
logiska undersökningarna av hallbyggnaden gav också 
vid handen att hallens dörr (dörrar?) vette åt lundens 
riktning. De faktiska förhållandena vid Lunda, i kom
bination med Snorres beskrivning, förstärker påtagligt 
Lundaenhetens mytologiska och sakrala karaktär (jfr 
även G. Andersson &c Beronius Jörpeland 2003).

Om lunden Glasir berättas att träden i den bar blad 
av guld. Namnet Glasir har vanligen också tolkats i 
linje med »den glänsande«, vilket då skulle anspela på 
trädens guldblad. Per Vikstrand utesluter inte att så 
kan vara fallet, men för även fram en annan, möjlig 
tolkning där namnet istället får en koppling till dödsri- 
kesföreställningar. Hans argumentation bygger på att 
namnet Glasir är närbesläktat med en annan mytolo
gisk plats: Glæsisvellir, som i fornalderssagorna avser
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en ljus, paradisisk region bortom döden (Vikstrand 
2004:33of). Träden i Lundas lund har kanske inte haft 
några blad av guld, men vågar vi utesluta att de kan 
ha glänst i solskenet med hjälp av skimrande kulörta 
glaspärlor - om inte annat i symbolisk bemärkelse?

Ett syfte
Så har vi då nått fram till den svåraste frågan av alla: 
ritualens syfte. Vad är det man har velat uppnå, i mer 
specifik bemärkelse, och vad representerar samman
sättningen hos den rituella rekvisitan? Här blir jag 
naturligtvis i mångt och mycket svaren skyldig, de 
bakomliggande motiven har sedan längre fallit i glöm
ska, och mot bakgrund av det långa tidsspann som I4C- 
analyser och föremålsdateringar indikerar, kan syftet 
också ha förändrats under resans gång.

Men låt oss fortsätta ett stycke till på den spekulati
va väg som denna framställning till stor del har färdats 
längs. Vi börjar med den rituella rekvisitans samman
sättning, för att den vägen nå fram till offrandets ka
raktär och vad rekvisitan symboliserar. Avslutningsvis 
gör vi en liten återkoppling till övriga kontexter inom 
Lundaenheten för att se hur det rituella uppe i lunden 
samspelar med dessa under den aktuella tiden.

Rekvisitan kan, tillspetsat, delas in två kategorier: 
bränd och fragmenterad respektive obränd och in
takt. Fördelningen dem emellan är dock något ojämn, 
och merparten av rekvisitan utgörs av det brända och 
fragmenterade materialet. Detta i kombination med 
inslagen av eld i scenografin - uttryckt genom härdar, 
sotlager och eldpåverkad sten - leder tankarna mot ett 
bränn- eller kremationsoffer.

Kremationsoffer inom den fornnordiska religions
utövningen är en rituell aktivitet som i det närmaste är 
helt osynlig i det skriftliga källmaterialet. Religionshis
torikern Anders Hultgård har i ett sammanhang vis
serligen uppfattat formuleringen »nu har dessa stenar

blivit blanka som glas« i Eddadikten Hyndluljöö vers 
10, där kulten av gudinnan Freja i sitt hov beskrivs, 
som en poetisk omskrivning av att stenarna i hovet för
smälts och glaserats till följd av upprepade offereldar. I 
så fall kan formuleringen utgöra ett möjligt vittnesmål 
om att kremationsoffer också har förekommit inom 
fornnordisk kultpraxis (Hultgård 1996:32). I övrigt ti
ger källorna still, och de framställningar som finns rör 
nästan alltid någon form av kommunionsoffer.

De brända grisbenen som ingår i kremationsoffret i 
lunden kan å andra sidan mycket väl tänkas vara rester 
efter ett kommunionsoffer som sedermera inlemmats 
i ett kremationsoffer. I så fall illustrerar det tydligt de 
olika stadier som flertalet offerhandlingar innehåller. De 
olika handlingarna behöver inte nödvändigtvis ha ut
förts på samma plats (jfr bland annat Fabech 1989:153). 
I Lundas fall skulle sekvensen kunna lyda som följer: det 
rituella dödandet, måltiden/förtäringen, bränningen av 
resterna, krossning/malning och slutligen spridande.

Till skillnad från framställningar i det skriftliga käll
materialet finns det åtskilligt i det arkeologiska som 
pekar på att kremationsoffer och allhanda eldritualer 
var ett inslag i kulten, under vissa perioder kanske 
också det dominerande. Det tydligaste avtryck som de 
har satt i den materiella kulturen, utgörs av de härd
system som påträffats främst i Sydskandinavien och 
på kontinenten, men också på platser i Mellansverige 
(jfr Thörn 1996:13 5ft och där angivna arbeten; Kaliff 
2005b:i77ff). Många gånger är dessa härdsystem ock
så förlagda till utmärkande höjdlägen i terrängen, eller 
till och med berg, vilket visar en överensstämmelse med 
eldritualerna i Lunda. Den kronologiska kontexten är 
dock annorlunda; härdsystemen förefaller stadigt för
ankrade i den sena bronsåldern eller tidiga järnåldern.

För att förstå kremationsoffrets syfte eller väsen får 
vi vända oss utåt, till andra kulturers religionsutöv
ning och kosmologiska föreställningar. Inom de medi-
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Fig. 63. Lundens glaspärlor. Även om flera 

av dem är fragmenterade så är väldigt få 
eldpåverkade. Bland pärlorna finns såväl 
kronologiskt lite mer anonyma som distinkta 
och signifikanta exemplar. Skala cirka 1:1. 
Foto: Bengt A. Lundberg, raä.



terrana kulturerna vände man sig med hjälp av denna 
kultpraktik vanligen till ktoniska krafter, det vill säga 
till gudar förknippade med jorden och underjorden, 
vilkas gärningar nästan alltid associeras med livsalst- 
ring och fruktsamhet.

Ett syfte med ritualerna i lunden i linje med denna 
förklaring låter sig väl göras, både om vi ser till den 
brända och fragmenterade rekvisitan och till delar av 
scenografin. Föreställningar kring fruktbarhet i vid be
märkelse utgör ett stort inslag även i gravritualer, hä
rav konstruerandet av stensättningarna i lunden och 
inblandningen av mänskliga kvarlevor, i enlighet med 
en slags pars pro toto-symbolik. Därmed skulle man 
kunna påstå att man förrättat människooffer på Lun
da, men huruvida dessa människor - både vuxna och 
barn - då tagits av daga genom ett rituellt dödande i 
religionsvetenskaplig bemärkelse eller om de avlidet 
av andra orsaker och att deras kvarlevor sen kommit 
att inlemmas och användas i en offerkontext, förblir 
ovisst varför vi kanske ska akta oss för att tala i ter
mer av människooffer.

Men de mänskliga kvarlevornas närvaro i lunden 
kan som vi sett även tolkas på annat sätt; också det 
i linje med ett födelse-Zaterfödelsemotiv. Tillsammans 
med bland annat ben och den brända och sintrade le
ran, som analysen visar, åtminstone till delar sannolikt 
härrör från blästermunstycken, är det möjligt att mate
rialen med samma pars pro toto-symbolik anspelar på 
det för Lundaenheten specifika metallhantverket.

Den genom Grottekvarnen malda, brända och ut
spridda rekvisitan - som också delvis strös över lun
dens »altare« - har av människorna uppfattats som ett 
synnerligen produktivt avfall och kan i sammanhanget 
liknas vid ett utsäde, sått för framtida välstånd, hälsa, 
återväxt och rikedom. Och genom de mänskliga kvarle
vornas närvaro - oavsett hur de kan förklaras - gestaltas 
även en koppling till homologin i skapelsemyten (jfr Ka-

liff zoo5b:i73ff). Var är då naturligare att utföra denna 
handling än vid samhällets kosmologiska mittpunkt?

Ritualen uppe i lunden har således haft ett grund
läggande fruktbarhetsmotiv, som också innehåller 
starka kopplingar till skapelsemyter av både kosmo- 
gonisk (världsskapande) och sannolikt också sociogo- 
nisk (samhällsskapande) karaktär. Det kosmogoniska 
framträder kanske som speciellt tydligt, om vi ser till 
berättelsen i Grimnismål och till lundens fyndmaterial, 
topografi och liknande. Vad gäller det sociogoniska är 
detta svårare att konkret peka ut, men att kopplingen 
har funnits är sannolikt. Ritualens samhälleliga anknyt
ning framträder också i det kronologiska förloppet 
och i de förändringar som sker inom den rituella rekvi
sitan. Ett samband mellan dessa och de förändringar 
som sker inom kultpraxis, bebyggelsestrukturer och 
gravritualer, som kan urskiljas på åtskilliga platser, i 
Skandinavien under perioden 400-600 e.Kr. förefaller 
mycket sannolikt.

Att även träden varit av vikt i det ovan skisserade 
motivet åskådliggörs måhända av de små hartskulorna. 
Genom källorna - såväl de skriftliga som de muntli
ga - framgår tydligt att man tillmätte de heliga lundar
nas träd en speciell betydelse. Kanske är de små hartsku
lorna, som genom tvinning/rullning eller någon annan 
slags bearbetning, givits en fröliknande form utvunna 
ur lundens träd. Härigenom ska de alltså ses som resul
tatet av en mytologiskt baserad kultiveringsprocess, där 
man vid ritualen (läs spridandet) också »planterar« nya 
träd för framtida välstånd.

Hur ritualen förlöpte och exakt vilken sammansätt
ning rekvisitan har haft genom århundradena förblir 
ovisst, då delar av materialet - de små flintavslagen, den 
brända respektive sintrade leran samt A-godset - inte 
kan ges annat än en relativ datering. Förloppet, som 
avslutningsvis nu skisseras, ska därför ses som min 
tolkning av skeendet.
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Fig. 64. Den rituella rekvisitans fyra huvudingredienser: brända ben, 
bränd lera, sintrad lera samt hartskulor. Foto: Bengt A. Lundberg, raä.

Även om vi inte kan utesluta att ritualerna i en eller 
annan form inleddes tidigare, så förefaller de i sin sam
mansatta form ha tagit sin början under yngre romersk 
järnålder, sannolikt någon gång under 300-talet e.Kr. 
Tidpunkten är troligtvis sammanfallande med bebyg
gelsens etablering och indikerar att kultutövningen var 
central på Lunda redan från första början.

Under den efterföljande perioden intensifieras och utö
kas ritualen. Dess mest intensiva skede infaller under 
400-, 500- och 600-talen e.Kr. Dessa århundraden är 
i hög grad Lundas blomstringsperiod. Det är då som 
man blotar i kulthus, ägnar sig åt avancerat metallsmi- 
de, tillverkar (åtminstone någon eller några av dem) 
och deponerar små avgudabilder och håller rituella
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gästabud i den 50 meter långa hallen: man festar på 
svinkött och bröd bakat på vete och under ceremo
niella former dricker gudarnas och härskarens skål i 
importerade glasbägare. Resterna från en del av dessa 
kultiska aktiviteter sprids sedan ut under strikt regle
rade former över anlagda stensättningar och ytor uppe 
i lunden i hopp om att denna guldålder ska bestå för 
evigt. Hur ofta, vid vilka tillfällen, vilka som var närva
rande och vilka som gjorde vad i samband med ritua
lerna, är frågor vi får ta med oss in i framtiden. Huru
vida flintavslag och keramik - vars betydelser och sam
manhang också fortsätter att gäcka oss - tillkommer 
nu, eller om de så att säga tillhör den äldre perioden, är 
likaså ovisst. Deras respektive spridningsbilder, som är 
betydligt mer koncentrerade än den övriga rekvisitan, 
ger dock vid handen att de kanske ska ses som tillfäl
liga inslag i ritualen. Mot slutet av den här perioden 
sker dock någonting drastiskt.

Från att ha varit en ritual med en strikt reglerad 
sammansättning av brända ben, bränd och sintrad lera 
samt hartskulor, förändras den. Ny rekvisita i form av 
kulörta glaspärlor och diverse eggverktyg tillförs - låt 
vara att pärlor till viss del också kan ha förkommit 
lite tidigare. Det ligger nära till hands att tänka sig att 
förändringen är ett svar på någon form av hot som kul- 
tutövningen vid Lunda ställs inför. Grundvalarna för 
dess utövning kanske ifrågasätts, inte i första hand in
ternt/lokalt utan mer sannolikt externt/regionalt. Detta 
är en tid när stora samhällsförändringar äger rum och 
där maktfokus förskjuts, såväl geografiskt som ideo
logiskt och genealogiskt. I denna kontext stod kanske 
Lunda för någonting »gammalt« och därmed hotades 
hela enhetens existens. Som vi sett saknas heller inte 
tecken som kan tyda på detta i arkeologiska materialet. 
Mot slutet av vendeltiden och vid början av vikingati

den uppvisar bebyggelsen tydliga tecken på en nedgång 
jämfört med tidigare epoker och de gravar som under
söktes är alla från den här perioden och, som tidigare 
nämnts, tämligen ordinära till karaktären.

Men de ansvariga för kulten vid Lunda och uppe 
i lunden kämpar emot. Förändringen inom rekvisitan 
leder inte till något förändrat syfte med ritualen, dess 
grundläggande betydelse förblir opåverkad. Den nya 
rekvisitan - pärlor och eggverktyg - inlemmas i den 
redan befintliga, och får sin betydelse i sammanhanget 
utifrån specifika föreställningar kopplade till respek
tive material. Det är till karaktären intakt; inte kros
sat och malt-och ska så förbli! Eggverktygen ska i 
första hand inte ses som vapen och deras förekomster 
inom ritualen har i innebörd ingenting gemensamt med 
de vapenoffer som exempelvis kunnat konstateras vid 
exempelvis Uppåkrakomplexet utanför Lund. Istället 
är det måhända föreställningar kring stålets magiska 
egenskaper och framställandet av dessa föremål, som 
varit avgörande för deras närvaro. De är ett slags av- 
värjningssymboler mot »det onda«.

Ett sista påpekande
Utifrån studier av de norröna källorna och sin ämnes
disciplin har ortnamsforskaren Per Vikstrand kommit 
till den slutsatsen, att lunden som företeelse inom det 
fornnordiska samhället har haft en mångfacetterad 
roll (Vikstrand 2001:291, 2004:331). Den arkeolo
giska undersökningen av lunden i Lunda och min 
analys och tolkning av vad som föregått där-och 
varför-har med önskvärd tydlighet visat att så an
tagligen är fallet. Nu får framtiden utvisa hur länge 
den heliga lunden i Lunda kommer att vara en unik 
företeelse inom svensk arkeologi.
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Fig. 65. Foto: Gunnar Andersson.
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Ingjald lllråde och Sankt Eskil - Lunda och 
Strängnästrakten under järnålder och medeltid
Eva Skyllberg

Inledning
Lunda under mellersta järnålder ger delvis motstridiga 
intryck utifrån läget i landskapet och de synliga forn- 
lämningarna i relation till resultaten från den arkeo
logiska undersökningen. Lunda ligger i östra delen av 
Häradsbygden, längst in i en smal dalgång på gränsen 
till ett under järnåldern obefolkat bergs- och morän
område. Jordbruksmarken var begränsad och det har 
inte funnits underlag för någon by eller större gård, 
ens under historisk tid. Utifrån läget skulle Lunda sna
rast betraktas som en skogsgård eller avgärda enhet på 
marginalen av odlingsbygden längs Mälarstranden.

Utifrån en analys av gravarna skulle heller ingen sär
skild uppmärksamhet ägnas åt Lunda. Till gården hör 
ett ganska litet gravfält med förhållandevis små och 
ordinära gravar. Det finns inget som talar för en särdeles 
lång kontinuitet i bebyggelse, bybildning eller centrum
funktioner. De undersökta gravarna uppvisar också ett 
vanligt fyndmaterial. Utifrån gravarna uppfattar man 
Lunda som en ensamgård som etablerats under mel
lersta järnåldern i utkanten av odlingsbygden.

En helt annan bild ger resultaten från undersökning
en av lämningarna efter järnåldersgården från romersk 
järnålder till vendeltid, som visar att Lunda var en plats 
som angick betydligt fler än det enskilda bondehushål
let. Gårdsanläggningen har givits en medveten arkitek
tonisk utformning genom uppförandet av de mäktiga 
terrasserna med en stor hallbyggnad. Fynden av de tre 
gudafigurinerna understryker ytterligare platsens spe
ciella betydelse, och indikerar snarast att hallen var en

plats för religiösa fester och ceremonier (se artikel om 
järnåldersgården i denna volym). Invid gården låg den 
heliga lunden som säkerligen var en angelägenhet för 
en större krets av människor.

Gravarna, som talar om en liten ganska obetydlig 
gård, står i tydlig kontrast till gårdslämningarna och 
lunden som indikerar maktutövning och centrala funk
tioner. För att försöka förstå Lunda behöver man bilda 
sig en uppfattning om den miljö gården ingick i. Man 
får förmoda att människorna i Lunda haft kontakter 
både inom sin närmiljö och med människor och platser 
långt borta. En grundläggande plattform för förståelse 
kan man söka i omgivningen.

Syftet med denna artikel är att ställa resultaten från 
de arkeologiska undersökningarna i relation till det 
omgivande landskapet. Vilka var lundabornas gran
nar? Vilka hade makten i samhället? Kan man urskilja 
tecken på centralitet? Elur förändrades bebyggelse
mönster och maktstrukturer över tid? Hur ska man se 
på Lunda i relation till centralplatser, godsbildning och 
religionsutövning?

Studien inleds med en sammanställning och analys 
av betydelsebärande element i landskapet över tid från 
äldre järnålder till medeltid. Sedan följer en diskussion 
om vad som under järnålder kan sägas känneteckna 
centrala platser under järnåldern och en granskning av 
uttryck för centralitet i Strängnästrakten. Lunda dis
kuteras utifrån sitt sammanhang, det vill säga i förhål
lande till den omgivande bygden. Lunda ställs mot en 
samlad bild som tecknas av bebyggelseutveckling och
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maktförskjutning i området över tid. I det avslutande 
avsnittet sätts fokus på Lundas särdrag - den religiösa 
dimensionen.

Landskapet - en beskrivning
Det sörmländska fastlandet i Strängnästrakten har 
högt liggande bergshöjder och en mycket blockig mo
ränmark som sluttar ned mot Mälaren. Odlingsbygden 
längs Mälarstranden i Härad skiljs från odlingsbygden i 
Strängnäs av det bergsområde där själva staden Sträng
näs ligger. Mälarviken Sörfjärden i väster och Sträng- 
näsfjärden i öster har tidigare varit förbundna genom 
det uppgrundade Eldsundet. Norr om sundet vidtar de 
flacka Mälaröarna Vansö, Fogdö och Helgarö som har 
omfattande odlingsmark omväxlande med blockiga 
impediment. Norr om Strängnäs ligger den bergiga Tos- 
terön som har en mycket begränsad odlingsmark. Längs 
Mälarstränderna på det sörmländska fastlandet passe
rar idag vägsträckningarna för Ezo och gamla lands
vägen mellan Strängnäs och Eskilstuna samt järnvägen 
Svealandsbanan. Även tidigare har viktiga färdvägar 
löpt genom området både till lands och till sjöss.

En genomgång och analys har gjorts av fornläm- 
ningarna i Aspö, Fogdö, Härads, Strängnäs och Vansö 
socknar utifrån resultat från arkeologiska undersök
ningar och fornminnesinventering (fmis datauttag ok
tober Z005). Fokus ligger på att presentera de olika 
bygderna, vilket överensstämmer med socknarna på 
fastlandet, medan socknarna på Fogdön redovisas som 
en sammanhållen bygd. En särskilt noggrann genom
gång har gjorts av material för Lundas närmaste om
givning. Strängnästrakten är ursprungligen fornminne- 
sinventerad 1957. En revidering av inventeringen har 
pågått under Z004 och Z005. För socknarna Härad, 
Strängnäs, Vansö och Aspö omfattas det nya materialet, 
medan de nyfunna och ombedömda fornlämningarna 
för Fogdö socken inte hade hunnit inlemmas i det digi

tala fornminnesregistret vid tidpunkten för datauttaget. 
När det gäller trakten kring Lunda har stora delar av 
området varit föremål för arkeologiska utredningar in
för byggandet av Ezo och järnvägen Svealandsbanan. 
I samband med dessa utredningar påträffades många 
dittills okända fornlämningar, varav flera har blivit ar
keologiskt undersökta. När det gäller ortnamnen har en 
översikt gjorts av Per Vikstrand på Språk- och folkmin- 
nesinstitutet (sofi) och för det skriftliga källmaterialet 
har Kaj Janzon gjort en DMS-genomgång för Härads 
socken och Sigurd Rahmqvist har gjort en utredning 
av källorna för Lunda och godset Näsbyholm/Göksten. 
När det gäller Strängnäs och Vansö har Sigurd Rahm
qvist tagit fram ett underlagsmaterial som ger en över
sikt över delar av det historiska källmaterialet.

Lunda och närmiljön - godset 
Göksten-Näsbyholm
Lunda ligger längst in i en smal sprickdal mellan branta 
bergshöjder och blockiga moränsluttningar. Dalgången 
mynnar ut i den mer sammanhängande odlingsbygden 
i väster. Invid Mälarstranden ligger Näsbyholms herr
gård på en moränhöjd som under järnåldern utgjort ett 
näs. Idag omgärdas Näsbyholm av flack odlingsmark 
och vidsträckta vassbälten.

Lunda var en ensamgård i en trång dalgång under 
järnåldern liksom under senare tidsperioder. Detta gör 
att man med mycket stor sannolikhet kan knyta ort
namnet Lunda till fornlämningarna kring gården. Den
na enskiktade bebyggelse skiljer sig betydligt från de 
sammanhängande och komplexa miljöerna i den cen
trala delen av Härad, där det är mer osäkert vilka forn
lämningar som ska knytas till respektive ortnamn.

De arkeologiska undersökningarna visar Lundas 
speciella karaktär. Inom gårdens område fanns flera 
bebyggelselägen från en tidsperiod som omspänner 
cirka zooo år (se Beronius Jörpeland i denna volym).
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Fig. 66. Gravar från äldre järnålder i form av stensättningar med 
stenfyllning och röseliknande stensättningar ligger spridda längs 
dalgångens sidor. Däremot ligger de inte på platsen för yngre 
järnålderns gravfält och bebyggelselägen invid Lunda.
Foto: Eva Skyllberg.

Lundas »storhetstid« var däremot relativt kortvarig 
och faller tydligt inom två faser, den första med en 
tyngdpunkt i yngre romersk järnålder och tidig folk- 
vandringstid 300-400-talen, och den andra förlagd 
till folkvandringstid och vendeltid, 500-600-talen (se 
Skyllberg a i denna volym). Lämningar efter ritualer 
har dokumenterats i lunden från perioder som överens
stämmer med dateringarna av gårdslämningarna (se G. 
Andersson i denna volym).

Vid Lunda finns yngre järnåldersgravar fördelade 
inom tre områden som skärs av en väg, vilket ska upp
fattas som ett ursprungligt sammanhängande gravlägg- 
ningsområde som tillsammans omfattar ett 30-tal gra
var. Av dessa har tolv undersökts och daterats till ven
deltid och, i två fall, till tidig vikingatid. Längs höjd- 
ryggen utmed norra sidan av åkermarken ligger några 
rösen och stensättningar och längst ut, på det som vid 
tiden för Kristi födelse var en udde vid en grund Mälar
vik, ligger ett litet äldre järnåldersgravfält.

Under medeltiden hörde Lunda till Härads socken. 
Gården kom sedan att föras över till Strängnäs sock
en vid en överlåtelse under 1500-talet. Historiskt hör 
Lunda samman med gårdarna Näsby och Göksten vid 
Mälarstranden. Lunda har inga säkra skriftliga med
eltida belägg, utan upptas som ett frälsehemman för
sta gången i 1550 års jordebok (Lundaqwarnn 1550, 
Lunda 1556). Det finns dock en intressant uppgift som 
möjligen kan sättas i samband med Lunda. 1359 tes
tamenterar Bengt Filipsson och Birgitta Karlsdotter en 
äng kallad Hundasnok till predikarbrödernas konvent 
i Strängnäs ($0:6142). Ängen sägs höra till torpet Lund 
men var detta Lund ligger preciseras inte. Brevet är ut
färdat i Ekeby i Överselö socken.

I de skriftliga källorna 
framstår Lunda som en gård 
inom ett litet frälsegods. In
slaget av självägande bönder 
var mycket litet i Härad som 
dominerades av kyrkojord.
Enligt frälselängden 1562 
ägde Per Brahe jord på båda 
sidor om Eldsund, samman
lagt elva gårdar fördelade på 
flera mindre gods (Almquist 
1934, 1935). På 1580-talet 
ägdes Näsby av Per Brahes 
svåger Erik Gustavsson, medan Göksten och Lundak- 
varn ägdes av Gisle Nilsson (Struts) som var hertig Karls 
tjänare. Av Gisle Nilsson bytte hertigen 1583/1584 till sig 
Lundakvarn och donerade egendomen till Strängnäs stad 
1586, varvid Lunda överfördes till Strängnäs socken.

Holm var ursprungligen ett torp upptaget på Näs
bys mark, vilket framgår av ett byte som gjordes 1441/ 
1442 mellan riddaren Gotskalk Bengtsson (Ulv) och 
kaniken Hans Magnusson i Strängnäs. Genom bytet 
kom Holm att tillhöra domkyrkan i Strängnäs. Äga-

Tabell 1. Per Brahes gods 1562 
enligt Frälsegodsen i Sverige 
under storhetstiden av J. A. 
Almquist 1934 och 1935.

Härads socken Mantal
Göksten 2

Kumla 1

Lundakvarn 1

Näsby 1

Vansö socken Mantal
Flyvena 2

Hällby 1

Mälby 1

Valla 1

Vältesta 1
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Fig. 67.1748 års karta över säteriet Näsbyholm visar läget för herrgården 
Näsbyholm (nr 3) samtidigt som de två äldre lägena för Näsby (nr 2) och
Göksten (nr 1) återges. Gravfältet och runristningen Gökstenen finns dock 
inte redovisade på kartan. Geometrisk avmätning 1748 lmv Gävle C33 41:2.

ren till Näsby bytte 1646 till sig det halva kyrkohem- 
manet Holm från kronan, vilket 1650 inlades i det 
då nybildade säteriet Näsbyholm. Göksten blev på 
1670-talet eget säteri, men förenades på 1700-talet 
med säteriet Näsbyholm och upphörde därmed som 
självständig bebyggelseenhet.

Näsby, Göksten, Holm och Lundakvarn ser ut att 
ha varit ett litet sammanhållet godskomplex. Det finns 
dock flera oklarheter. Av källorna framgår inte hur

och på vilket sätt Göksten och Lundakvarn kommit i 
Gisle Nilssons ägo efter Per Brahe. Det tycks inte heller 
finnas någon arvslinje från Gotskalk Bengtsson, som 
får antas ha varit ägare till godset före 1450, till Per 
Brahe eller hans hustru. Övriga belägg för Näsby gäl
ler enbart bönder, uppenbarligen landbor, som deltog 
som fastar eller nämndemän på lagmansting i Åkers 
härad. Näsby nämns första gången 1405 (50:534) och 
Göksten 1471 (rap 1816).
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Lunda ingick således i ett gods tillsammans med de 
närmast belägna gårdarna. Hur gammal denna organi
sation är, har inte varit möjligt att utreda. Förhållanden 
på dessa närmsta gårdar har sannolikt varit av största 
betydelse för Lunda genom hela historien. Gårdarna 
Näsby och Göksten låg mycket nära varandra på nä
set invid Eldsundet. Det är oklart om de ska ses som 
två skilda bebyggelseenheter eller om de ursprungligen 
ingick i samma by. Båda gårdarna nämns som säterier 
och de kan båda ses som möjliga huvudenheter i detta 
lilla gods. Göksten är den största gården och omfattar 
2 mantal. Namnet Göksten kan dock vara ett sekun
därt namn på den östra delen av en eventuell uppdelad 
by. Idag finns inte namnet Göksten på någon bebyg
gelseenhet, utan gården som ligger på denna plats har 
namnet Näset.

Kring Näsbyholm genomfördes fältbesök och en in
ventering under våren 2005 av författaren. Trakten är 
mycket blockig och den blockiga moränen täcker både 
de högre bergsområdena och mindre impediment. Den 
påtagliga blockigheten försvårar i viss mån invente- 
ringsarbetet, och osäkra eller svåravgränsade fornläm- 
ningar kan förbli dolda i blockmoränen. På flera håll 
på den forna udden, där gårdarna Näsby och Göksten 
var belägna, finns röjda ytor som antagligen är rester 
efter äldre odlingar eller platser för bebyggelse. Flera 
av dessa ligger högt upp på moränhöjderna och kan 
därmed sannolikt tolkas som förhistoriska. Förutom 
kända fornlämningar påträffades ytterligare cirka fem 
osäkra stensättningar invid högen raä 5 5 och stensätt- 
ningarna raä 68 och raä 69. Gravarna ligger invid de 
kraftiga stenmurarna som omgärdar trädgården till 
Näsbyholms herrgård. Gravarna kan sannolikt tolkas 
som rester av ett ursprungligt gravfält som förstörts vid 
uppförandet av de omfattande stenmurarna. Huvud
delen av de synliga stensättningarna är stenfyllda men 
det finns också några som förefaller vara övertorvade.

Fig. 68. Herrgården Näsbyholm har mycket kraftiga stenmurar 
som omgärdar den gamla trädgårdsanläggningen. Stenmurarna 
har uppförts av moränstenar på platsen, men sten har troligen 
också tagits från gravar i närheten, möjligen indikerar gravarna 
invid stenmuren ett försvunnet gravfält. Foto: Eva Skyllberg.

Det finns således gravar som representerar både äldre 
och yngre järnålder. Om dessa iakttagelser tas till in
teckning om ett förstört gravfält vid Näsbyholm, skulle 
båda de närbelägna enheterna Näsby och Göksten ha 
varsitt förhistoriskt gravfält.

På bergkrönet norr om Näsbyholms gård påträffa
des 1993 ett mycket intressant depåfynd i form av 
flera fragment av en ringbrynja tillsammans med två 
medeltida nycklar. Hans Lidén daterar nycklarna till 
1200-talet (pm ata). Den exakta fyndplatsen är tyvärr
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Fig. 69. En ringbrynja som gömts i jorden tillsammans med två nycklar är en mycket tankeväckande fynd
kombination. Vem tog av sig sin brynja? Och till vilka lås gick nycklarna? Foto: Bengt A. Lundberg, raä.

okänd. Fynd av ringbrynjer är förhållandevis ovanliga, 
men en parallell finns från Kungslena i Västergötland 
där en ringbrynja påträffades ihoprullad under en sten. 
Detta fynd har satts i samband med slaget vid Kungs
lena 1208 (Lidén, skrivelse i äta). Ett annat lösfynd av 
en ringbrynja har gjorts i Lye socken på Gotland och 
ett gravfynd från Hammarby socken i Uppland. Möj
ligen ska nedläggandet av ringbrynjan vid Näsbyholm 
ses som ett uttryck för en dramatisk händelse i trakten 
under 1200-talet. Särskilt intressant i blir fyndet i sam
band med fynden av krigisk karaktär från de arkeolo
giska undersökningarna i Lunda där en sköldbuckla

och en piksporre låg vid den lilla medeltida stugan 
(Beronius Jörpeland i denna volym). Fynd av sporrar 
har påträffats vid förhållandevis många arkeologiska 
undersökningar i Mälardalen.

Vid Göksten ligger ett gravfält (raä 5 3) på en mycket 
markant udde i det forna sundet mot Vansö. Gravfältet 
har femton gravar, huvudsakligen av äldre järnålderska- 
raktär. I utkanten av gravfältet, längst ut mot sundet, 
ligger den mycket sevärda och märkliga runristningen 
Gökstenen på ett stort block. Runristningen ska troligen 
inte primärt förknippas med gravfältet, utan istället sät
tas i samband med sundet och farleden Eldsundet. Far-
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leden har grundats upp förhållandevis sent och har nu 
karaktären av en sankmark. Det finns uppgifter om att 
farleden var segelbar så långt fram i tiden som i början av 
1700-talet (In de Betou 1877:73^. På 1690 års karta är 
Vansön tydligt åtskild från fastlandet av ett sund. Block
et med runristningen vänder sig mot vattnet och har ett 
läge som närmast påminner om ett sjömärke invid far
leden. Ristningen har bilder från Sigurdssagan och före
faller vara en enklare utförd kopia av Sigurdsristningen 
på Ramundberget i Jäders socken. Även denna ristning 
ligger längs Mälarstranden i ett liknande läge.

I Sörfjärden finns Lindön och ett antal mindre öar. 
Det är inte känt om det finns några fornlämningar på 
dessa öar. Längre österut i Mälaren har sökning med 
metalldetektor på öarna resulterat i ett flertal fynd av 
mynt och småföremål från medeltiden och framåt, bland 
annat i sundet mellan det sörmländska fastlandet och 
Selaön (rapport till Kungliga myntkabinettet av Lars 
Winroth). Anmärkningsvärt är dessutom fyndet av en 
trefotsgryta från izoo-talet. Troligen har fynden sam
band med att sjöfarande gick i land på öarna, i väntan 
på rätt vind för att kunna segla genom sunden.

Invid det gamla läget för gården Göksten, som idag 
har namnet Näset, finns ett flertal husgrunder efter äld
re bebyggelse. Öster om dagens byggnader, på en udde 
som skjuter ut mot sundet, ligger en cirka 15x6 meter 
stor husgrund med en 5x5 meter stor källargrund och 
ett spisröse centralt placerat. Husgrunden ger intryck 
av ett ålderdomligt bostadshus, möjligen en medeltida 
bebyggelse. Stenkällaren och läget på udden för tan
karna till bebyggelselämningar efter medeltida sätes
gårdar som finns på ett flertal platser i Södermanland, 
exempelvis Eggartsnäs i Halla, Åkerö i Bettna och Tör- 

neholmen i Torshälla (Lovén 1996, Skyllberg Z003, 
Z005). Flera av dessa har något större dimensioner och 
är byggda av ett något större stenmaterial. Norr om 
husen i Näset finns en husgrund som är zoxio meter

stor, efter en mycket stor parstuga med två spisrösen, 
byggd av förhållandevis stora block. Husgrunden lig
ger på krönet med en magnifik utsikt över Eldsundet. 
Troligen är detta husgrunden efter säteriet Gökstens 
mangårdsbyggnad. Väster om husen i Näset ligger en 
mindre husgrund av nedsjunkna, förhållandevis små 
naturstenar, som ser ålderdomlig ut. Inget tydligt spis
röse finns, utan husgrunden innehåller en mängd block 
som kan vara naturlig blockmorän.

På ett impediment längs Mälarstranden, väster om 
Näsbyholm, låg gården Holm på en tidigare holme som 
under hela järnåldern var kringfluten av vatten. Under 
medeltiden torrlädes den flacka jordbruksmarken och 
gården Holm etablerades. Att Holm fanns på medel
tiden framgår av de skriftliga källorna som redovisats 
ovan, och gården bör ha övergivits någon gång mellan 
1646, då gården övergick i Näsbyholms ägo, och tiden 
för karteringen 1730 då gården redan var övergiven. 
Sannolikt har Holm avhysts vid säteribildningen. På den 
tidigare holmen finns välbevarade bebyggelselämningar 
efter Holm i form av tre husgrunder, varav ett bostads
hus, samt fossil åker och äldre vägsträckningar.

Om man följer den smala sprickdalen från Lunda 
upp mot den stora bergs- och moränhöjden i sydost, 
finner man läget för gården Vallby. Vallby ligger inom 
det militära skjutfältet för Pio i Strängnäs och därför 
har bebyggelsen avhysts. Dalgången är mycket smal 
och har en synnerligen begränsad odlingsbar mark som 
ligger förhållandevis högt, cirka 25 meter över havet. 
Vid Vallby finns två yngre järnåldersgravfält med sam
manlagt 3 5 gravar. Utifrån läget i landskapet vid sam
ma smala dalgång skulle ett samband mellan Lunda 
och Vallby kännas naturligt, men i skriftligt källma
terial finns inget som stöder detta. Vallby har hört till 
Strängnäs socken och gårdarna har inte haft gemensam 
ägare. Det finns inga skriftliga uppgifter från medelti
den om Vallby.

Ingjald lllråde och Sankt Eskil 137



När det gäller Lunda under medeltiden, har de arkeolo
giska undersökningarna påvisat förhållandevis blygsam
ma bebyggelselämningar i form av en liten stuga med 
nedsänkt golv invid en härd och en förrådsgrop (se arti
kel av Beronius Jörpeland i denna volym). På grund av 
sin ringa storlek kan huslämningen knappast tolkas som 
ett permanent bebott bostadshus. I de första skiftliga käl
lorna nämns Lunda som en kvarnplats. Lämningar efter 
kvarnen i form av ett kulturlager som daterats till i zoo- 
talet har påträffats invid bäcken, ett anmärkningsvärt 
tidigt belägg för kvarndrift i Sverige. Av själva kvarn
byggnaden fanns få spår och det är inte möjligt att av
göra om det var fråga om en skvalta eller en kvarn med 
överfallshjul. Det finns inga ytterligare skriftliga uppgif
ter om kvarnen efter år 1550, men på 1600-talet låg en 
såg på platsen. Det ligger därför nära till hands att se de 
medeltida bebyggelselämningarna i Lunda i relation till 
kvarndriften. Kanske har vi hittat mjölnarens stuga.

De sparsamma medeltida lämningarna behöver inte 
betyda att Lunda haft en helt obetydlig ställning. Det 
finns indikationer om att kvarnplatser kunde ha stor 
ekonomisk betydelse inom ett gods (jfr Sundin 1987, 
Angiert 1995:11z, Bäck zooo). Kvarndriften kunde 
svara för betydande inkomster inom gods som ägdes 
av kyrkan och kloster, liksom för enskilda stormän. Yt
terligare en kvarn låg i Eksåg i västra delen av Härad.

I kartmaterialet från 1600-talet och framåt framgår 
att Lunda låg invid landsvägen mellan Strängnäs och 
Eskilstuna (se Beronius Jörpeland i denna volym). Det 
är inte möjligt att avgöra åldern på denna vägsträck- 
ning, men man kan anta att den fanns under medelti
den, något som också indikeras av hålvägar i närheten. 
Man får anta att betydelsen av transporter till lands 
ökade över tid, och att Lunda därigenom borde ha fått 
en alltmer kommunikativ placering under medeltiden 
än under förhistorisk tid, då vi i allmänhet utgår från 
att vägnätet inte var lika utbyggt.

Härad - äldre järnålderns bondebygd
Den centrala bygden i Härad har en odlingsmark som 
ryms inom en förhållandevis liten dalgång som var od
lingsbar redan under äldre järnålder. Senare har endast 
en begränsad odlingsmark tillkommit invid Mälar
stranden. I söder vidtar skogsklädda bergs- och morän
höjder, och längs Mälaren finns markerade bergshöjder 
som avgränsar inlandets odlingsbygd från Mälarstran
den. I Härad är den äldre järnåldern väl företrädd med 
ett femtontal gravfält som helt eller delvis består av äld
re järnåldersgravar. De flesta av gravfälten har mellan 
tio och trettio gravar, medan ett gravfält i västra delen 
av Härads odlingsbygd, söder om Berga, skiljer ut sig 
med sina zoo gravar. Gravfältet ligger tillsammans med 
några mindre gravfält i syd- och ostsluttningen av en 
mycket markant bergs- och moränhöj d. Gravarna lig
ger som en krans som närmast omsluter bergets topp, 
vilken helt saknar gravar. Här skulle man kanske våga 
spekulera om ett »heligt berg«. Denna gravmiljö är helt 
unik i Strängnästrakten.

Den yngre järnåldern representeras av ett femtontal 
gravfält, varav flera har blivit arkeologiskt undersökta. 
I Härad finns förhistoriska ortnamn i odlingsbygden 
längs Mälaren, medan de södra delarna helt saknar 
förhistoriska ortnamn. Denna bild överensstämmer 
med fornlämningarnas utbredning. Ett stort antal ar
keologiska undersökningar har utförts i samband med 
byggandet av Ezo och Svealandsbanan. Undersökning
arna har givit ett omfattande material som belyser be
byggelsen i Härad under järnålder. I övriga socknar är 
mycket lite känt om bebyggelsen.

Den centrala odlingsbygden i Härad mellan Kumla 
och Snytberga visade sig utgöra ett mer eller mindre 
sammanhängande boplatsområde från järnålder som 
delvis undersöktes. Den bebyggelse som undersöktes låg 
övervägande i åkermark. Vid Snytberga/Österby under
söktes en äldre järnåldersboplats (raä8o), huvudsakli
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gen från romersk järnålder, som bland annat innehöll 
lämningarna efter ett långhus som var cirka 50 meter 
långt - ett av Mälardalens längsta hus. Det har tolkats 
som ett hus för två hushåll (Ekman & Neander 1994, 
Ekman & Thorsberg 1994). Huset, som dateras till för
romersk och romersk järnålder, var beläget på en morän- 
höjd med utblick över det omgivande landskapet. Huset 
i Snytberga uppvisar likheter både med hallen i Lunda 
och med det 45 meter långa hus från romersk järnålder 
som undersökts vid Albertsro i Akers socken (Franzén 
&C Schiitzler zooo). Dessa stora hus har tolkats som lo
kala centra eller stormansgårdar (Olausson 1998:103). 
Intressant i sammanhanget är att Snytberga är den enda 
kända medeltida huvudgården i Härad.

Invid Kumla undersöktes en stor boplats (raä8z), 
där den västra delen omfattade omkring trettio hus 
fördelade på ett mindre, äldre område från zoo f.Kr. 
till zoo e.Kr. och ett större, yngre område med ett 
stort antal hus från zoo-6oo-talen e.Kr. (Ericsson 
m.fl. zooo:z9f). Boplatslämningarna visar en bebyg
gelseförskjutning mellan äldre och yngre järnålder. 
Under äldre järnålder fanns ett flertal mindre enhe
ter på högre nivåer längs sluttningarna i landskapet. 
Under yngre järnålder verkar en sammanslagning ha 
ägt rum till större bebyggelseenheter på lägre liggande 
mark och nya enheter bildades, såsom Snytberga och 
Kumla. Förändringsskedet synes ligga i äldre vendeltid. 
Den östra delen av boplatsområdet mellan Kumla och 
Snytberga inrymde fjorton hus, fördelade på en äldre 
bebyggelsegrupp som daterats till romersk järnålder/ 
folkvandringstid och en yngre grupp från folkvand- 
ringstid/vendeltid (Ericsson m.fl. zooo:4y). Vid Härads 
kyrkby undersöktes en medeltida bebyggelse (RAÄ94) 
med hus från iioo-1300-talen (Flodin 1995).

Lämningar efter metallhantverk har påträffats vid 
boplatsundersökningar i Härad. Vid Rosendal har ett 
verkstadsområde (raäii6) med lämningar efter järn-

Kommentar till kartorna, fig. 70A-B 
Kartan över äldre järnåldersgravfält har gjorts genom da
tauttag ur det digitala fornminnesregistret (fmr) och vi- 
darebearbetning i ArcView gis. Urvalet har gjorts i den så 
kallade geomtabellen som har länkats till polygontemat. 
En kontroll och komplettering av gravfälten i punkt- och 
linjetemana har gjorts. Kategorin äldre järnåldersgrav
fält definieras som minst fem gravar av någon av läm- 
ningstyperna stensättning, stenkrets eller grav markerad 
av sten/block med egenskap 1: stenfylld, ofylld eller 
klumpstenar. Gravfält som omfattar färre än fem gravar 
har ej medtagits. Det gäller även gravfält med minst fem 
gravar där rösen ingår och antalet ovanstående gravty
per är färre än fem. Det har då bedömts sannolikt att 
gravfältet dateras till bronsålder. Resultatet av urvalet 
beror på hur respektive lämning har klassificerats i fmr, 
men i vissa fall har kontroller och justeringar tillförts i 
efterhand. Det gäller för de små gravfälten i de fall då ett 
gravfält består av små kvantiteter och därför inte uppfyl
ler urvalskriteriet (minst fem av någon lämningstyp). En 
manuell kontroll och komplettering har därför gjorts då 
det sammanlagda antalet gravar har beaktats. För Fogdö 
socken har dessutom en manuell kontroll av samtliga 
gravfält gjorts i inventeringsuppgifterna, eftersom en 
speciell terminologi använts av fornminnesinventeraren 
som nämner förekomsten av övertorvning på gravarna 
först långt ned i beskrivningen. Detta har fått till följd att 
en mycket stor del av gravarna vid inskrivningen i fmr 
fått egenskap 1: stenfylld, istället för övertorvad. Detta 
har korrigerats i de kartor som presenteras här. Ibland 
har inventeringsbeskrivningarna varit svårtolkade och 
rimlighetsbedömningar har gjorts. För mycket små grav
fält gäller, att i de fall gravfälten består av färre än fem 
övertorvade respektive stenfyllda gravar, har gravfältet 
passats in i den grupp som har det största antalet. För 
större gravfält gäller, att upp till och med fyra gravar av 
en annan typ än den som anger typen kan finnas. Det är 
framför allt vanligt att yngre järnåldersgravfält har inslag 
av ett fåtal äldre järnåldersgravar, utan att de återfinns i 
kategorin äldre järnåldersgravfält. De gravfält som mar
keras som både äldre och yngre järnåldersgravfält upp
fyller bägge urvalskriterierna.
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Fig. 70A. Äldre järnålderns fornlämningar är koncentrerade till högre liggande 

partier i landskapet. De flesta gravfält ligger på moränhöjder och i sluttningarna 
ned mot åkermarken. Härad har en framträdande äldre järnåldersbebyggelse i 
jämförelse med övriga bygder. Vansö och södra delen av Fogdö saknar däremot i 
stort sett äldre järnåldersgravfält. Skala 1:160 000. Vattennivån anges med nivån för 
år o enligt strandlinjekarta beräknad med en numerisk modell utvecklad vid scu.
© Sveriges Geologiska Undersökning (scu). Medgivande: Dnr 30-267/2005.
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ning med egenskap i: övertorvad och/eller en hög. För ytterligare 
kommentarer kring redovisning av fornlämningskartorna, se före
gående uppslag. Skala 1:160 000. Vattennivån anges med nivån 
för år 500 e.Kr. enligt strandlinjekarta beräknad med en numerisk 
modell utvecklad vid scu. © Sveriges Geologiska Undersökning 
(scu). Medgivande: Dnr 30-267/2005.
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O Yngre järnåldersgravfält

Fig. 70B. Yngre järnåldersgravfälten är fördelade till lägen i direkt 
anslutning till dagens odlingsmark. På Fogdön och i Strängnäs 
skedde en omfattande bebyggelseexpansion under mellersta 
järnåldern i samband med tillkomsten av ny odlingsbar mark. I 
Flärad skiljer sig däremot inte bebyggelsens omfattning nämnvärt 
från äldre järnåldern. Urvalet av yngre järnåldersgravfält har gjorts 
av gravfält som har minst fem gravar av lämningstypen stensätt-
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Fig. 71.1 västra Härad finns en äldre järnåldersmiljö med cirka 
200 gravar söder om gården Berga. Gravarna på detta gravfält är 
dock inte särskilt iögonfallande, utan är över lag ganska små och 
oansenliga stensättningar, uppbyggda av material från den om
givande blockiga moränmarken. Foto: Eva Skyllberg.

framställning och smide, från yngre romersk järnålder 
till vendeltid, undersökts (Eriksson 2005). Ett annat 
verkstadsområde (raä82) med vikingatida lämningar 
efter smide och gjutning har undersökts vid Kumla 
(Eriksson m.fl. 2000:3 5ff)- Vid undersökningen av 
det stora huset i Snytberga dokumenterades en min
dre huskonstruktion som kan ha varit en verkstad eller 
smedja (Ekman &c Neander 1994:15).

Vid gården Fridhem har vendeltida gravar (raä 19:3) 
och äldre järnåldersgravar (raäi9:i) undersökts (Run
cis 1994, 1996). Detta gravfält och gravfältet vid Hä
rads kyrkby kan ursprungligen ha haft ett samband med 
gården Skälby, som saknar gravfält. Detta kan i sådana 
fall indikera en flyttning av bebyggelsen vid Skälby. Vid 
Härads kyrkby har ett gravfält (raä 83) med nitton vi
kingatida gravar undersökts (Hauptman 1995). Gra
varna på detta gravfält var låga stensättningar med oan
senliga, till synes slarvigt byggda stenpackningar som 
var svåra att se. De var sannolikt inte uppförda med 
syfte att vara visuella manifestationer. Detta står i skarp

kontrast mot det delvis samtida gravfältet vid Kumla. 
På Kumlagravfältet (raä 15) undersöktes 148 gravlägg
ningar från en lång tidsperiod, från romersk järnålder 
fram i vikingatid (Drotz & Ekman 1995). Gravfäl
tets tyngdpunkt ligger mellan 700-talet och 900-talet. 
Bland gravformerna fanns några högar, men gravfältet 
dominerades av runda eller oregelbundna, övertorvade 
stensättningar. Bland gravarna utmärkte sig en stor hög 
med måtten 19,5x17,5 meter samt 1,5 meter hög, som 
inrymde två brandlager. Högen daterade sig till tidig 
vendeltid, det vill säga sent 500-tal. I det rika fyndma
terialet från högen fanns minst två glasbägare, spel
brickor, en fågelfibula, ett ormöglespänne, guldbleck, 
ett mycket stort antal 
pärlor och en årderbill.
Även i övrigt hade gra
varna ett förhållandevis 
rikt fyndmaterial. De 
mest uppmärksammade 
fynden är ovala spänn- 
bucklor och ett brons
hänge i form av en an
siktsmask. Väster om 
Kumla vid Rödbobacken 
undersöktes ytterligare 
ett gravfält (raä 72) med 
femton gravar från äldre 
järnålder fram till folk- 
vandringstid (Ericsson 
m.fl. 2000).

Vid Eksåg har bland annat ett gravfält (raä 77:1 
och 77:3) med nitton gravar från yngre bronsålder 
undersökts (Dunér m.fl. 1998). Skärvstensvallar från 
yngre bronsålder och äldsta järnålder, och kolbottnar 
från nyare tid, har också undersökts (raä77:4), liksom 
röjningsrösen från vikingatid och medeltid (raä78:1). 
En bronsåldersbosättning (raä 82) har undersökts vid

Fig. 72. Vid den arkeologiska un
dersökningen av Kumlagravfältet 
1992 undersöktes 148 gravar. 
Fyndmaterialet från Kumlagrav
fältet var ovanligt rikt med flera 
intressanta fynd, bland annat ett 
hänge i form av en ansiktsmask 
från 900-talet. Teckning:
Anders Eide. Skala 1:1.
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Fig. 73. Många fornlämningar i norra Södermanland uppmärksammades av forn- 
forskaren och landskapsmålaren Olof Hermelin under 1860-1870-talen. Här en 
teckning av ett gravfält vid Brunna i Härad med gårdens bebyggelse i fonden, ata.

Rödbobacken vid Kumla (Ericsson m.fl. zooo). En an
nan arkeologisk undersökning av bronsålderslämning- 
ar har gjorts vid Rosendal (Ericsson 2005).

I Härad finns tre fornborgar. På ett markant berg 
mellan Härads kyrka och Mälarstranden, med utblick 
över Sörfjärden, ligger den imponerande fornborgen 
Jättekyrkan med höga och välbyggda, delvis dubbla 
stenmurar. I södra delen av Härads socken, i skogs
marken långt utanför järnåldersbygden, ligger en forn- 
borg på ett berg invid Öknasjön. Ytterligare en diffus, 
fornborgsliknande anläggning finns på ett berg i sko
gen söder om odlingsbygden. I Härads socken finns tre 
runristningar förutom Gökstenen.

De flesta av de förhistoriska bebyggelseenheterna 
som indikeras genom ortnamnen har ett eller flera 
järnåldersgravfält. Påfallande många bebyggelseen
heter har flera gravfält. Trakten kring Snytberga och 
Berga i den västra delen av odlingsbygden skiljer tyd
ligt ut sig, med så många som sex stycken gravfält

med sammanlagt 250 gravar av äldre järnålderstyp 
och 30 yngre järnåldersgravar. I vissa fall ligger de 
nuvarande gårdarna och fornlämningarna med ett 
visst avstånd emellan sig, vilket indikerat att bebyg
gelsen flyttats någon gång efter järnålderns slut. I en
staka fall saknar en bebyggelseenhet fornlämningar, 
såsom gården Gredby. Det finns också exempel på 
att fornlämningar ligger utan anknytning till bebyg
gelse med förhistoriska ortnamn, såsom de två grav
fälten vid Lugnet. Detta visar att en mer genomgri
pande omflyttning av bebyggelsen har ägt rum. Två 
bebyggelseenheter har uppkallats efter fornlämning
ar: Kumia och Rosöga (Roshöga), vilket antyder en 
omflyttning eller övergivandefas i bebyggelsen. I den 
västligaste delen av Härad, utanför den centrala od
lingsbygden, finns inga ortnamn som med säkerhet 
kan betecknas som förhistoriska. Denna bild bekräf
tas till största delen av fornlämningarnas fördelning 
till centrala och östra Härad.
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Fig. 74. Från fornborgen Jättekyrkan hade man en vidsträckt utsikt 
över Sörfjärden, vilket syns på den över 100 år gamla akvarellen av 
Olof Flermelin. Idag är platsen betydligt mer skogsbeväxt. ata.

Fig. 75. Flärads kyrka är en liten sockenkyrka som i stor utsträck
ning bevarat sina medeltida proportioner, med en äldre romansk 
del i väster och en senmedeltida utbyggnad mot öster (Schnell 
1965:169). Kyrkan har ovanligt många medeltida träskulpturer och 
på kyrkogården finns två runstenar. Foto: Eva Skyllberg.
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Fig. 76. Det är framför allt Fogdön som utmärker sig genom 
många stora gravfält, stora högar och runstenar. Runstenarna 
finns framför allt längs kommunikationsleder, såsom de upp
grundade sunden, och vid kyrkorna. De stora gravfälten med fler 
än 50 gravar sammanfaller i stor utsträckning med bebyggelse 
med lång kontinuitet. Det finns endast en så kallad kungshög 
med en diameter över 30 meter, Ingjaldshögen. Övriga stora

högar har en diameter om 15 meter. Traditionella så kallade stor
högar på över 20 meter saknas i Strängnästrakten. Längre västerut 
mot Eskilstuna finns dock ett flertal liksom i Åkers socken. Skala 

1:160 000. Vattennivån anges med nivån för år 500 e.Kr. enligt 
strandlinjekarta beräknad med en numerisk modell utvecklad vid 
scu. © Sveriges Geologiska Undersökning (scu). Medgivande:
Dnr 30-267/2005.
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I Härad finns endast en känd medeltida huvudgård, 
Snytberga. År 1Z33 nämns Snytberga (ds:z8i) med ter

men mansio i ett stadfästelsebrev för nunnorna i Vår- 
fruberga kloster (opublicerad DMS-rapport Kaj Janzon). 
Snytberga var huvudgården i ett litet godskomplex, belä
get i Härad, som hade donerats till klostret. 11500-talets 
jordeböcker är merparten av gårdarna i Härads socken 
kyrkojord och arv och eget, medan det fanns mycket 
få skattebönder. Godset Näsbyholm/Göksten, skiljer 
tillsammans med Kumla ut sig som frälseägt (se ovan). 
Bilden av ägandet kan tolkas som att aristokratin i egen 
regi, eller representerat av kyrkan och kungamakten, 
haft ett mycket stort inflytande i Härad, vilket överens
stämmer med förhållandena i Södermanland i övrigt. 
Under reformationstiden fanns inte någon sätesgård i 
Härads socken (Almquist i$>6o:io8ff).

Sammantaget kan bygden i Härad karakteriseras 
som en betydande bygd under äldre järnålder som 
förändras och omgrupperas under brytningstiden mot 
yngre järnålder. Ett bebyggelsemönster kan urskiljas 
där en mängd mindre äldre järnåldersgårdar förefaller 
flytta samman och bilda nya, större och mer komplexa 
yngre järnåldersbyar (Ericsson m.fl. zooo). Denna om
strukturering är även tydlig i ortnamnen, där det finns 
exempel på bebyggelseenheter som namngivits med 
utgångspunkt i fornlämningar på platsen, exempelvis 
Kumia. Det sker emellertid inte någon expansion un
der yngre järnålder, utan bebyggelsens omfång förblir 
relativt konstant. Detta har sannolikt sin grund i att 
det inte tillkommer några betydande landområden ge
nom landhöjningen i Härad, vilket var fallet på många 
andra håll i Södermanland.

Strängnäs
- »hedendomens högborg« blir stiftstad
Strängnäs socken består, i den västra delen, av ett hög
länt och bergigt skogsområde i stort sett utan lämningar

från järnåldern. I västsluttningen ned mot bygden i Hä
rad finns fornlämningsmiljöer vid Lunda och Vallby. I 
östra delen av Strängnäs finns däremot en samman
hängande odlingsbygd med ett flertal gårdar och byar. 
Under järnåldern var dock större delen av dagens od
lingsmark en del av Ulvhällsfjärden som grundades upp 
mycket sent. Järnålderns odlingsmark var begränsad till 
de högre liggande sidorna längs dalgången. Under lop
pet av järnåldern skedde en viss tillkomst av ny mark, 
antagligen främst i form av sankängar längs stranden. I 
norr gränsar Strängnäs socken mot Tosterön, som idag 
tillhör Aspö socken, och mot Vansö socken längs den 
uppgrundade farleden Eldsundet. Den sydvästligaste 
delen av Vansön tillhörde tidigare, liksom stora delar 
av Tosterön, Strängnäs socken. Strängnäs stad ligger i 
den nordöstra delen av socknen, i sluttningen ned mot 
Mälarstranden invid Strängnäsfjärden, med Tosterön 
på andra sidan sundet. I denna presentation ligger 
tyngdpunkten på stadens centrumfunktioner i landska
pet och det görs ingen genomgång av stadens skriftliga 
källmaterial, bebyggelse eller resultat från arkeologiska 
undersökningar i stadens kulturlager.

Strängnäsbygden är en utpräglad yngre järnålders- 
bygd med drygt fyrtio yngre järnåldersgravfält, medan 
äldre järnåldersbygden endast företräds av ett tiotal 
gravfält. Denna bild bekräftas även i ortnamnen där 
en stor grupp gårdar har -fiy-namn. Det finns dock 
tre bebyggelseenheter som skiljer ut sig, genom både 
de många fornlämningarna och de mer ålderdomliga 
ortnamnen: Finninge, Gorsinge och Låsta. Särskilt 
Gorsinge utmärker sig genom de cirka Z50 gravarna 
fördelade på sex gravfält, däribland det största grav
fältet i Strängnäs socken med fler än no gravar från 
både äldre och yngre järnålder. Vid tre av gravfälten 
har boplatslämningar iakttagits. Idag är Gorsinge by
tomt övergiven och den nuvarande bebyggelsen ligger 
istället vid Gorsingeholm. I skogsmarken söder om
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Fig. 77. Strängnäs domkyrka började uppföras under 1270-talet 
och färdigställdes i mitten av 1300-talet. Under 1400-talet tillkom 
tornet och koret, men efter medeltiden har i stort sett inga till
byggnader gjorts. Foto: Eva Skyllberg.

Gorsinge har en arkeologisk undersökning gjorts av 
en ensamliggande stensättning och en konstruktion 
som har tolkats som ett möjligt kulthus från yngre 
bronsålder till förromersk järnålder (Svensson 2003). 
Finninge och Låsta har vardera fler än hundra gra
var fördelade på ett flertal gravfält, däribland något 
av äldre järnålderskaraktär. Vid Finninge har ett hu
vudsakligen vikingatida gravfält med nitton gravar 
undersökts (Norberg 1998). De flesta bebyggelseen
heterna har fler än ett gravfält. Det finns dessutom 
några platser med gravfält som inte har någon äldre 
bebyggelse i anslutning, vilket antyder en omstruktu
rering av bebyggelsen under järnåldern eller senare. 
På gravfälten från yngre järnålder i Strängnäs och 
Härad finns ofta små högar med en diameter om 5-8 
meter och ett fåtal högar med 10-14 meters diameter, 
däremot saknas storhögar. I Strängnäs förekommer 
domarringar på två gravfält och en ensamliggande 
domarring. Denna gravform skiljer Strängnäs från de 
andra socknarna, som saknar domarringar. I södra

Invid ingången till Strängnäs domkyrka finns, bland flera Ingvars- 
stenar, ett runstensfragment (Sö 279) med texten: E—hugga ste
nen—Emunds söner—söderut i Särkland (Wachtmeister & Snædal 
Brink 1984:92). Det är troligen Ingvars far Emund som nämns på 
stenen. Foto: Eva Skyllberg.

delen av dalgången ligger en anläggning som har re
gistrerats som en fornborg med ett röse, vilket antag
ligen innebär att den bör tolkas som en gravhägnad.

Det finns sju runstenar/runstensfragment vid Sträng
näs domkyrka, däremot finns inga runristningar i övri
ga delar av socknen. Flera av runstenarna vid Strängnäs 
domkyrka är så kallade Ingvarsstenar. Stenarna antas 
ha rests över Ingvar den vittfarne, ledaren för Ingvars- 
tåget till Kaspiska havet på 1040-talet (Larsson 1990). 
Mats G. Larsson menar, att stenarna bör ha flyttats från 
trakten kring Tuna i Åkers socken, som ska ha varit 
maktbasen för Ingvars släkt (Larsson 2002).

I de skriftliga källorna finns inga uppgifter om med
eltida huvudgårdar i Strängnäs socken (underlagsmate
rial av Sigurd Rahmqvist). Det finns dock mycket som 
tyder på att Gorsinge under tidig medeltid var en viktig 
huvudgård i ett kungligt gods. 1224 (05:229) daterar 
Erik Eriksson ett gåvobrev i Gårsinge som bevittnas 
av två biskopar och ett flertal av rikets ledande perso
ner. Även 1309 (ds:i6i6) daterar hertigarna Erik och
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Fig. 78. Strängnäs var en liten stad som helt dominerades av domkyrkan. Från 
vattnet var kyrkan ett riktmärke som var synligt på långt håll. Plansch i Erik 
Dahlberghs Suecia antiqua et hodierna (1660-1715). Kungliga biblioteket.

Valdemar ett förläningsbrev till Strängnäsbiskopen i 
Gårsinge. Den största byn var Finninge, som ägdes av 
domkyrkan. I övrigt i socknen fanns framför allt går
dar tillhörande kyrkan och biskopen. Det var vanligt 
att jorden i närheten till de medeltida domkyrkorna 
successivt genom donationer kom att tillhöra eller köp
tes av domkyrkan, som på så sätt blev en dominerande 
jordägare i närområdet. Inslaget av skattejord i 1500- 
talets jordeböcker var obetydligt och representeras en
dast av gården Svedäng på Tosterön. Under reforma

tionstiden fanns två sätesgårdar i Strängnäs, Märinge 
och Svedäng på Tosterön (Almquist iphoiioSff).

Under tidig medeltid etablerades staden Strängnäs. 
Strängnäs nämns som biskopssäte i Florensdokumentet 
som numera dateras till tiden före år 1104 (se Tagesson 
2002:66). Den nuvarande domkyrkan började byggas 
under slutet av 1200-talet (Bohrn, Curman & Tuulse 
1964:176). Den tidigmedeltida kyrkliga topografin i 
staden är dock okänd. Arkeologiska undersökningar 
har visat att fast stadsbebyggelse fanns i Strängnäs re-
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Fig. 79- Vaster om Strängnäs längs utfarten mot Eskilstuna ligger Sankt Eskils källa. 
I Eskilslegenden berättas, att när likfärden med den döde^skil passerade förbi 
källan där han Brukat förrätta dop, blev kroppen extra tung och vattnet 

brusade högre än annars. Under medeltiden var källan ett känt yallfärdsmål 
(Trotzig 1992:74). Foto t Eva Skyllberg.

Det fanns ett stort antal reliker av helgonet Sankt Eskil, de flesta i gravkyrkan i 
Eskilstuna. I detta, relikvarium av förgyllt silver från cirka 1400 här ett av Eskils 
armben förvarats. Det påträffades i en åker utanför Linköping tillsammans med 
andra liturgiska föremål. Skatten anses ha tillhört Linköpings domkyrka. Inv. nr 7, 
SHM. c Gunnel Jansson/Statins historiska museum.
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Fig. 80. -Sy-namnen dominerar de odlingsbygder som till stora 
delar tillkommit under yngre järnålder, exempelvis Vansö och 
Strängnäs. Områdets fåtaliga -/nge-namn ligger huvudsakligen i 
högre terräng, vilket bekräftar uppfattningen om dessa bebyggel
seenheters höga ålder. Kartan har upprättats utifrån underlag av

Per Vikstrand, son. Skala 1:160 000. Vattennivån anges med nivån 
för år 0 enligt strandlinjekarta beräknad med en numerisk modell 
utvecklad vid scu. © Sveriges Geologiska Undersökning (scu). 

Medgivande: Dnr 30-267/2005.

150 Ingjald lllråde och Sankt Eskil



dan under slutet av iooo-talet (Sjösvärd 1987). Stora 
mängder hantverksavfall har påträffats i kulturlagren 
(Beronius Jörpeland & Nordström 2.006). Verksamhe
ten i Strängnäs var till stora delar knuten till kyrkan 
och den medeltida stadsbebyggelsen fanns endast inom 
ett litet område (Järpe 1979; Bäck 2.002). Mycket talar 
för att Strängnäs ursprungligen var en kyrklig central
ort, men också en marknadsplats. Strängnäs saknar 
däremot kungligt slott eller borganläggning, vilket 
talar för att staden inte har ett ursprung som en av 
kungamaktens kontrollpunkter. Däremot har staden 
sannolikt grundlagts på en ursprungligen kunglig mark 
(Jägerstad 1959:273).

I Södermannalagen framgår att Strängnäs var plat
sen där sörmlänningarna mötte den nyvalde kungen 
på hans eriksgata och där gisslomän utväxlades, när 
kungen färdades från Uppland in i Södermanland. 
Från Strängnäs gick färden sedan genom Söderman
land mot Nyköping och östgötagränsen på Kolmården 
(Holmblad 1993).

I Södermannalagen finns också mycket intressanta 
uppgifter om det årliga samtinget vid Strängnäs, vars 
ting och marknad var en gemensam angelägenhet för 
alla sörmlänningar. Samtingets ålder är dock mycket 
osäker. Uppfattningen finns att samtinget bör sättas 
i samband med Strängnäs etablering som biskopssä
te (Jansson 1956-1978). Andra forskare har åsikten 
att samtinget har mycket gammal hävd. De har beto
nat samtinget som platsen för tingsförhandlingar och 
marknad, med en koppling till den förkristna religiösa 
kulten (Hansson 1959:376^ Lindqvist 1959:126^. I 
anslutning till farleden på Vansösidan fanns Åkers hä

rads tingsplats vid Eldsund eller Eldsunds löt, skriftligt 
belagd år 1405 (sdi 9/2). Namnet Eldsund innehål
ler eld i betydelsen >vårdkaseeld< (Stahre 1952:291^. 
Nordost om Eldsundet finns udden Kasgarn som har 
tolkats som platsen för en vårdkase.

Södermanlands apostel, biskopen Sankt Eskil, är för
knippad med Strängnäs- och Eskilstunatrakten. Berät
telser om Sankt Eskil finns i Eskilslegenderna, men 
Eskil var också en historisk person som omnämns i 
biografin över Knut den helige, författad vid noo-ta- 
lets början (Carlsson 1959:449^ Lundén i983:234ff, 
Trotzig 1992). Den äldre Eskilslegenden förtäljer att 
Eskil kom från England och var verksam som missio
när under Inge den äldres regeringstid. När Blot-Sven 
under 1080-talet kom till makten, dödades Eskil av 
stenkastning och yxhugg när han försökte hindra ett 
blot. I den yngre legendversionen finns mer detaljerade 
uppgifter. Här anges bland annat att det var fråga om 
en hednisk offerfest i Strängnäs, som betecknades som 
avgudarnas ort. Efter biskopens död bars kroppen från 
Strängnäs för att begravas i (Eskils)tuna. Snart kom Es
kil att betraktas som martyr. Till kulten av Sankt Eskil 
kopplas en källa invid landsvägen, gamla E20, väster 
om Strängnäs där Eskil enligt sägnen ska ha förrättat 
dop. I detta sammanhang kan nämnas att Indebetou 
pekar ut Finninge, sydost om Strängnäs, som Blot- 
Svens hemvist (1877:210). Det finns anledning att anta 
att dominikanerklostret i Strängnäs uppförts på Eskils 
dödsplats, eftersom den betraktades som en helig plats 
(Lundén 1983:238).

Fogdön - kungshög, kungsgård och kloster
Fogdön består av tre ursprungliga, namngivna öar: 
Vansö, Fogdö och Helgarö, som genom landhöjningen 
kommit att bilda ett sammanhängande landområde (jfr 
Colliander 1988). Den centrala delen av området ut
görs av Fogdö socken, medan Helgarö ansluter i nord
väst och Vansö i sydost. Den sydöstra delen av Vansön 
har en till stora delar avhyst bebyggelse, på grund av 
att den utgör ett militärt övningsfält till Pio i Sträng
näs. Den sydöstra delen av detta tillhör Strängnäs 
socken. Tidigare hörde delar av grannön Tosterön till
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Fig. 8i. Den uppgrundade farleden Eldsundet, som skiljer Fogdön från det 
sörmländska fastlandet, är idag endast en sankmark. Foto: Eva Skyllberg.

socknarna på Fogdön, den mellersta delen till Vansö 
och den nordvästra delen till Fogdö socken. Topogra
fiskt skiljer sig den höglänta och skogsklädda Tosterön 
betydligt från den flacka jordbruksbygden på Fogdön.

Vansö i sydost är den mest låglänta delen av en ut
präglad jordbruksbygd med flack jordbruksmark som 
avgränsas av moränkullar.

Vid tiden för Kristi födelse var Vansö en skärgårds
miljö med många små öar. Det verkar inte som om 
ögruppen i ett tidigt skede dragit till sig någon nämn
värd bebyggelse. Det finns ett gravfält vid Elma, som 
kan bedömas vara ett äldre järnåldersgravfält, och ett 
äldre järnåldersgravfält i sydost, på den del av Van
sö som tillhör Strängnäs församling. Under mellersta 
järnålder började ön Vansö ta form. Mälaren grunda
des upp och ny ängsmark tillkom som sammanband 
de små öarna. Det fanns fortfarande flera mindre vat
tensamlingar inom Vansö och en större vik. Vid över

gången mot yngre järnålder etablerades den permanen
ta bebyggelsen. Den nytillkomna jordbruksmarken gav 
underlag för ett stort antal gårdar.

Det centrala Fogdö har en stor, sammanhängan
de jordbruksmark som i norr och öster avgränsas av 
blockiga moränhöjder. Vid tiden för Kristi födelse 
var jordbruksmarken i sydväst genomkorsad av min
dre vikar, små sjöar och vattensamlingar, där några 
av bebyggelselägena låg på öar eller halvöar. Under 
mellersta järnålder fanns fortfarande sundet mellan 
Vansö och Fogdö medan jordbruksmarken på Fog
dön alltmer hade torrlagts. Ännu vid övergången mot 
medeltiden fanns otaliga sankmarker och grunda 
slättsjöar på Fogdön. Vattnet var ständigt närvarande 
och inte förrän under de senaste århundradena har 
sankängarna dikats och torrlagts för åkerbruk. Fog
dön har rika fornlämningsmilj öer där de många grav
fälten av yngre järnålderskaraktär är framträdande.
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Till skillnad från grannön Vansö finns en äldre järnål- 
dersbygd, som ger sig tillkänna genom drygt tio äldre 
järnåldersgravfält och ett inslag av gravar av äldre 
järnålderstyp på yngre järnåldersgravfälten. De flesta 
av äldre järnåldersgravfälten har färre än tio gravar, 
men det finns också några med mellan 15 och 35 gra
var. Ibland ingår rösen på gravfälten, vilket snarast 
antyder en koppling till bronsålder. Fogdön var tätt- 
befolkad under järnåldern. På i stort sett alla morän
höjder som omger den omfångsrika odlingsmarken 
ligger fornlämningar. De flesta bebyggelseenheterna 
har ett eller flera gravfält. Däribland finns ett tiotal 
stora gravfält som omfattar fler än 50 gravar. Detta är 
den största koncentrationen av stora gravfält i Sträng- 
nästrakten. Det finns många så kallade fornlämnings- 
liknande lämningar registrerade i Fogdö socken. Det 
är oklart vad dessa iakttagelser representerar. Möjli
gen kan det röra sig om svårbedömda fornlämningar, 
på grund av den synnerligen blockiga moränmarken. 
I något fall uppgår de till så många som 150 inom 
samma område.

Vansö är en typisk yngre järnåldersbygd som domi
neras av gravfält med övervägande runda, övertorvade 
stensättningar med inslag av enstaka högar. Gravtyper
na är typiska för Södermanland och Mälardalen. De 
flesta gravfälten är små, och omfattar mellan tio och 
tjugo gravar. Det finns dock några gravfält som har 
mellan 25 och 40 gravar. Ett gravfält från vendel- och 
vikingatid vid Hålby har blivit arkeologiskt undersökt 
(Olsson 1984). Flera bebyggelseenheter har flera grav
fält, medan påtagligt många gårdar med järnålders- 
namn synes sakna gravar. Det finns också flera gravfält 
och grupper av gravfält som inte ligger i anslutning till 
någon känd bebyggelse. Detta tyder på en omgruppe
ring av bebyggelsen, sannolikt under medeltiden eller 
tidigare. Tingsplatsen vid Eldsund ligger inom den del 
av Vansön som tillhör Strängnäs socken.

På västra Fogdön invid Sörfjärden finns en mindre forn- 
lämningsmiljö som skiljer ut sig kring byarna Frölinge, 
Hasta och Årby. Även här inom ett begränsat område 

finns flera stora gravfält, däribland ett med no gravar.
När det gäller centralplatsindikerande namn finns 

en tydlig namnmiljö på Fogdön där Tuna och det nu
mer försvunna Sätuna omges av Karleby, Berga och 
Husby i Vansö socken (Holmberg 1969:200!!). På en 
plats vid kyrkan låg troligen den nu försvunna enhe
ten Ingeby som innehåller namnet Ing som anspelar 
på sveakungen. Dessa namn kan ses som ett tydligt ut
tryck för en aristokratisk centralort (Brink 1996). Ofta 
hör ett antal sakrala namn till centralplatser av denna 
typ men i detta fall finns få sakrala namn som kan 
kopplats till platsen. På andra sidan ön ligger Helgarö, 
som liksom Helgö, indikerar en helig ö. Exakt vilken 
ö som ursprungligen avsetts är osäkert, kanske är det 
den tidigare holmen som kyrkan idag ligger på (jfr Vik
strand zooi:236ff, 248!). Söder därom finns Viby och 
Sal som även dessa skulle kunna tolkas som sakrala 
ortnamn (Vikstrand, muntlig uppgift).

Den mest intressanta fornlämningsmiljön finns i 
området väster om den gamla kungsgården Husby. I 
anslutning till det forna sundet mellan Vansö och Fogdö 
ligger många yngre järnåldergravfält längs en höjdrygg. 
Två gravfält skiljer ut sig genom att ha ovanligt många 
gravar, fler än 50. Området är dock mest känd för den 
stora lngjaldshögen. Den kan med sina mer än 30 me
ter i diameter betecknas som en så kallad kungshög, 
lngjaldshögen har fått sitt fantasieggande namn efter 
ynglingakungen Ingjald Illråde. Namnet har dock inte 
någon särdeles lång tradition, utan högen gick under 
benämningen Kråkstorp hög i Rannsakningar efter anti
kviteter år 1682. I en beskrivning från 1794 finns upp
giften att allmogen använde benämningen Konungshö- 
gen (Lindqvist 1936:22!). Först i början av 1800-talet 
görs kopplingen till Ynglingasagans Ingjald Illråde, då
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Fig. 82. Ingjaldshögen ligger omgiven av ett gravfält i ett strate
giskt läge invid bebyggelseenheten Husby. En gammal färdväg 
passerar gravfältet och strax intill finns en runsten, i anslutning till 
en bro över det uppgrundade sundet mellan Vansön och Fogdön. 
Foto: Eva Skyllberg.

också fornborgen i Rällinge i Helgarö socken definieras 
som platsen där Ingjald brände sig inne. Rällinge borg 
har bevisligen brunnit och termoluminiscensdaterats 
till slutet av 500-talet (Kresten 2001).

Ingjaldshögen undersöktes av Sune Lindqvist i bör
jan av 1900-talet. Där påträffades ett fyndmaterial av 
den typ som är känt från andra undersökningar av 
storhögar: spelbrickor och tärningar, kammar, glas
fragment av en grön glasbägare med inrullad (ihålig) 
överkant och därunder pålagda gula trådar (jfr glas 
från Valsgärde 6 och grav 649 i Birka), bronsfragment, 
bland annat sådana ribbor som på Vendelhjälmarna 
håller samman de pressade figurblecken, samt järn- 
nitar, spikar med mera, och en ovanligt stor mängd 
brända ben (Lindqvist 1921:90, 1936:22!^ 234). Fyn
den daterar högen till tiden efter år 800, det vill säga 
en förhållandevis sen datering i jämförelse med andra 
kungshögar i Mälardalen. Ingjaldshögen har en påtag
ligt platt ovansida och vid undersökningen av högen

påträffades en avplanad yta under högen. Detta tolkas 
av Sune Lindqvist som en möjlig tingsplats, där ting
et kunde ha hållits på högen, liksom tidigare på den 
plana ytan. Storhögen omges av ett gravfält som har 
både stenfyllda röseliknande stensättningar med kraf
tiga kantkedjor från äldre järnålder och enstaka högar, 
samt flacka övertorvade stensättningar som antagligen 
antyder vendeltida gravläggningar. Intill det forna sun
det, på Fogdösidan, finns en runsten. Längs sundet i 
sydväst ligger gården Östa som har tre gravfält, däri
bland ett med ett sextiotal gravar.

Ett mycket intressant skattfynd i form av en viking
atida guldarmring har gjorts på Vansö. Enligt fyndupp
gifterna påträffades armringen i en betesmark som od
lades upp norr om Eldsundet (Stenberger 1951). Sten
berget anger att fyndet att döma av höjdnivån bör ha 
deponerats i strandkanten eller under vattenytan. Vid 
mätning på kartan i relation till strandlinjen för år 500 
e.Kr. och 1000 e.Kr. ligger dock platsen förhållandevis 
långt från vattnet (strandlinjekartor av Leif Anders
son, Sveriges Geologiska undersökning, sgu). Fynd
platsen verkar inte ansluta till vikingatidens våtmark, 
utan ligger på sedan tidigare torrlagd mark. Platsen är 
dock inte inprickad vid fornminnesinventeringen, utan 
lägesangivelsen utgörs av en textbeskrivning. Det får 
därför anses oklart huruvida armringen verkligen de
ponerats i ett vattendrag och i sådana fall skulle kunna 
tolkas som ett våtmarksoffer. Det finns ett betydande 
inslag av depåfynd från tiden från folkvandringstid 
till vikingatid som ligger i liknande lägen, det vill säga 
inte i byggnader utan i enskilda lägen i landskapet. Det 
finns i dessa fall skäl att hålla öppet för en religiös tolk
ning av depositioner av guld- och silverföremål även 
under vikingatiden (Hedeager 1999). Något längre 
österut längs Eldsundet ligger den uppgrundade sjön 
Gullringen. Till detta namn finns en gammal förkla- 
ringssägen som omtalar att en rik kvinna i högmod
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Fig. 83. År 1950 påträffades en vikingatida guldarmring i en åker vid Viksberg 

nära Kinger vid Eldsundet. Fotot visar antagligen upphittaren. Foto: ata. 

Guldarmringen från Vansö dateras till 900-talets senare hälft (Stenberger 
1951:1870. Den är dock kraftigt försliten, särskilt vid låset, och bör därför ha 
varit länge i bruk innan den deponerades. Inv. nr 24417. Foto: Ulf Bruxe, shm.
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4- Kyrka
j Stadslager, Strängnäs

Vårfruberga klosters gods 

0 Huvudgård år 1233 

• Sivard Jarls donation 
Enligt possessionslistan
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Fig. 84. Vårfruberga klosters godsinnehav är känt genom Vårfru
berga klosters jordebok från uoo-talet som finns bevarad i en 
1500-talsavskrift. Ursprungsdonationen gjordes av Sivard Jarl, men 
när gårdarna förtecknas i jordeboken hade ytterligare donationer 
på Fogdön och i Härad tillfallit klostret. 11233 års brev som fast
ställer klostrets ägande nämns huvudgårdarna Tuna och Husby,

"N

vilket antyder en kunglig donation. Kartan bygger på texten i jor
deboken som utgivits av F. Ossianilsson 1945 samt kommentarer 
av C. I. Ståhle 1948. Skala 1:160 000. Vattennivån anges med nivån 
för år 1000 e.Kr. enligt strandlinjekarta beräknad med en numerisk 
modell utvecklad vid scu. © Sveriges Geologiska Undersökning 
(scu). Medgivande: Dnr 30-267/2005.
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Fig. 85. Fogdö kyrka är en förhållandevis stor sockenkyrka. 
Troligen under mitten av 1200-talet genomfördes en mycket stor 
utbyggnad av långhuset, vilket antagligen bör sättas i samband 
med funktionen som klosterkyrka (Schnell 1965:158). Foto:
Eva Skyllberg.

ska ha kastat sin guldfingerring i vattnet med orden 
»det är lika omöjligt för mig att bli fattig som att återfå 
denna ring« (Stenberger 1951, Zachrisson 1998:117). 
Kvinnan återfick dock senare ringen och drabbades av 
allehanda olyckor. I anslutning till nivåer för strand
linjen under yngre järnålder har stenkonstruktioner 
påträffats, som troligen bör tolkas som fästen för en 
bro eller ett vadställe (Britt-Marie Franzén 1005, forn
minnesinventeringen, muntlig uppgift).

Gårdarna centralt på Fogdön ligger i ett område 
som utmärker sig genom ett flertal stora järnålders- 
gravfält. Vid Berga och Harsta finns ett mycket stort 
gravfält som idag omfattar 12.0 gravar, men som tro
ligen har varit betydligt större. Gravfältet är huvud
sakligen av yngre järnålderskaraktär med ett mindre 
antal äldre järnåldersgravar. Det finns också ett inslag

Fig. 86. Klosterruinerna 
har inte varit föremål 
för någon regelrätt 
arkeologisk undersök
ning. Däremot har 
andra typer av insatser 
gjorts. Under 1840-talet 
frilädes murarna och 
jord och rasmassor 
fraktades bort (Larsson 
1931, Anneli 1985:530. 
Sannolikt påträffades 
en stor mängd föremål, 
men något dokumen
tationsmaterial verkar 
inte ha upprättats. Mu
rarna lämnades utan 
vård och föll samman. 
Under 1900-talet har 
sedan de kvarvarande 
murarna restaurerats. 
Foto: Eva Skyllberg.
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av enstaka stora gravhögar med över 15 meters dia
meter på två gravfält, samt två ensamliggande, större 
högar. De mest intressanta fornlämningsmiljöerna 
sträcker sig längs en höjdrygg i östra delen av Fogdön 
som en fortsättning av fornlämningsmiljön kring Ing- 
jaldshögen på Vansön. I detta stråk ligger de flesta 
stora gravfälten, de mest varierade gravformerna och 
Fogdöns två fornborgar. I söder, vid det forna sundet 
mot Vansön, finns en runsten vid vadstället vid Ing- 
jaldshögen och i norr, vid Väsby, finns uppgifter om 
ytterligare en eller möjligen två runstenar (Brate & 
Wessen 1924-1936:301^.

Under medeltiden fanns ett antal huvudgårdar på 
Fogdön. Fluvudgårdarna som var i Vårfruberga klos
ters ägo, Tuna, Husby, Hyvena och en huvudgård be
lägen i Helgarö by, nämns som mansiones redan år 
1233 (501:276). Sanda på Tosterön nämns som curia 
1316 ($03:287) och kan betecknas som en lågfrälse 
huvudgård. Troligen skulle fler huvudgårdar påträf
fas vid en noggrann genomgång av källmaterialet. 
I underlagsmaterialet från Sigurd Rahmqvist ingick 
inte Fogdö socken, och Vansö var endast översiktligt 
genomgånget. Husby var i jämförelse med övriga en 
mycket stor by om fem markland. Fogdön dominera
des av Vårfruberga klosters gods samt frälsejord och 
kyrkojord med ett visst inslag av skattejord. Den gamla 
frälsegården Rundholm var sätesgård åtminstone från 
år 1605 (Mattisson 1986:7:^). Troligen var den sätes
gård redan då den först omnämns år 1348 (so6:66). 
Under senmedeltiden var endast två gårdar besuttna, 
Vältesta i Vansö socken och Viby i Helgarö socken 
(Styffe 1911:295). Dessa gårdar var emellertid inte 
längre sätesgårdar under 1500-talets senare hälft. Un
der reformationstiden fanns fem sätesgårdar på Fogd
ön: Bergshammar, Kungsberg och Hässelby i Fogdö 
socken, Rundholm i Vansö socken och Edeby i Helgarö 
socken (Almquist i96o:io8ff).

Under medeltiden fanns centralmakten fortfarande re
presenterad i trakten kring Fogdö kyrka och vid Kungs
berg i form av ett cistercienserkloster, Fogdö eller Vår
fruberga kloster, samt kungsgården Husby. Vårfruberga 
klosters jordebok finns bevarad i en 1500-talsavskrift 
(utgiven av Ossiannilsson/Dovring 1945). De äldsta 
delarna av jordeboken kan emellertid dateras till senast 
1160, vilket visar att klostret grundades någon gång 
före denna tidpunkt (Stable 1948:123). I jordeboken 
nämns grundaren Sigvard Jarl som tillsammans med 
dottern Ingeborg ger klostret en ursprunglig donation 
som omfattar gods i klostrets närhet. Senare får klos
tret ytterligare donationer från personer i samhällets 
toppskikt, främst på Fogdö, Helgarö och Vansö, men 
också gods spridda över Mälardalen. Klostret låg ur
sprungligen invid Fogdö kyrka som tidigare gått under 
namnet Gamlakloster (Tham 1852:179). Klostrets ex
akta placering är osäker, men det finns uppgifter om att 
Fogdö kyrka användes av klosterfolket, vilket bör tala 
för ett läge i omedelbar anslutning till kyrkan. Några 
lämningar efter klostret är inte kända centralt på Fog
dön. I slutet av 1200-talet flyttades Vårfruberga kloster 
till Kungsberg invid Strängnäsfjärden. Klostret ödelä
des under reformationen vid mitten av 1500-talet och 
idag finns klosterruiner på platsen. Anmärkningsvärt 
är att trakten kring Kungsberg helt saknar fornläm- 
ningar från järnålder.

Lokaliseringen av Vårfruberga klostrer ansluter till 
övriga cistercienserkloster från 11 oo-talet. De anla- 
des vanligen på initiativ av kungen eller personer ur 
samhällets högsta skikt (jfr Regner 2005). Platserna 
som valdes låg inte i obygder, utan tvärtom i central 
odlingsbygd, ofta i anslutning till kungsgårdar. Dä
remot undveks närhet till städerna. Vid grundlägg
ningen och under den närmaste tiden därefter erhöll 
de betydande donationer av gods som hade tillhört 
kungen och frälsesläkter.
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En annan uppfattning om klostrets ursprungliga place
ring företräds av Gunnar Anneli och Hans Lidén, som 
menar att klostret antagligen har flyttats två gånger. I 
klostrets jordebok finns som en överskrift namnet Sut- 
hona. Vad detta betyder är omtvistat. Anneli tolkar 
det som att Fogdö kyrka inte bör ha varit klostrets ur
sprungliga plats, utan att platsen för Suthona, som iden
tifieras som Sätuna, istället bör sökas vid Kungsberg, 
det vill säga på det ställe där de nuvarande klosterrui
nerna finns (Anneli 1983:8z). På en udde vid Kungs
berg utfördes arkeologiska undersökningar 1991. Där 
påträffades lämningar efter ett stenhus från mitten av 
i zoo-talet som något senare byggdes ut till en liten bor
ganläggning (Lidén arkivrapport Z005). Borgen ska ha 
övergivits vid flytten av klostret till platsen.

Nordväst om kyrkan vid Lundby finns Tingsback
en, en plats som av tradition tolkats som en äldre tings
plats, men som inte finns bekräftad i skriftliga källor 
(Ahlberg 1946:46). Möjligen ska detta ses som en äldre 
eller alternativ tingsplats i förhållande till den mer väl
kända tingsplatsen vid Eldsund.

Den centrala delen av Fogdön ger ett intryck av att 
ha varit en viktig förhistorisk bygd, med en lång bebyg
gelsekontinuitet som syns i de många och stora gravfäl
ten med gravtyper från både äldre och yngre järnålder. 
Det är en markant skillnad mot den låglänta Vansön i 
söder som ger ett i stort sett renodlat intryck av yngre 
järnåldersbygd. På Fogdön ligger områdets enda tyd
liga centralort från yngre järnålder, som utmärker sig 
genom ett för centralplatser standardiserat ortnamns- 
skick och framträdande fornlämningar.

Tosterön - klippan med silverskatten
Tosterön är en bergig ö med en begränsad odlingsmark. 
Den skiljer sig helt från Fogdön och Vansön på andra 
sidan Strängnäsfjärden. Stränderna är branta och öns 
inre består av skogsbevuxen bergs- och moränmark.

I äldre tid var Tosterön delad mellan fyra socknar: 
Strängnäs, Vansö, Fogdö och Aspö. Idag tillhör ön i 
sin helhet Aspö socken.

Den höglänta Tosterön var möjlig att bebo redan 
under bronsålder, men det mesta av odlingsmarken i 
de smala dalgångarna tillkom under äldre järnålder. 
Tosterön har cirka Z5 järnåldersgravfält, majoriteten 
är från yngre järnålder. Delar av ett stort gravfält med 
cirka 100 gravar undersöktes 1978-1979 (Bennett La
gerlöf 1989). Gravfältet ligger invid Strängnäsfjärden i 
omedelbar närhet till fornborgen Stenby skans. Den un
dersökta delen av gravfältet, som daterar sig till vendel
tid, omfattar 59 gravar, vilket indikerar gravläggningar 
från mer än en gård.

Stenby skans ligger högt, i ett manifest läge med 
utblick över Strängnäsfjärden. På andra sidan vattnet 
ligger Strängnäs och Kasgarn som varit platsen för en 
vårdkase. Det är den smalaste passagen genom Sträng
näsfjärden som på detta sätt flankeras av fornborgen, 
vårdkasen och den medeltida staden.

Ar 1797 påträffades Strängnästraktens enda silver
skatt »i grunden efter ett gammalt hus« vid Skedinge, 
centralt på Tosterön (Linder 1935, Jonsson 1986). 
Skatten vägde sannolikt i-z kilo och omfattade två 
silverringar samt »en mängd mynt«. Delar av skatten 
smältes ned, men de mynt som har bevarats består hu
vudsakligen av tyska och anglosaxiska mynt från år 
1047 till 1060. Särskilt intressant är kopplingen mel
lan skattfynden och bebyggelsen, ett förhållande som 
också har kunnat beläggas från både andra håll i Sö
dermanland och andra regioner. Vid gården Sanda, 
som tidigare tillhörde Vansö socken, har ett depåfynd i 
form av två bronshalsringar påträffats.

Tosterön, med sin begränsade odlingsbygd, förefal
ler ha fungerat som ett utmarksområde fördelat på res
pektive socken, åtminstone från medeltiden och fram
åt. Det fanns dock några gårdar som kan betecknas
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Fig. 87. Med sitt manifesta läge med utblick mot Strängnäs över 
vattnet hör Stenby skans till ett av traktens mest uppmärksam
made fornlämningar. Litografin av Richard Dybeck publicerades 
1861 i boken Mälarens öar.

I en av kvinnogravarna på gravfältet vid Stenby påträffades ett 
ryggknappspänne av brons med granater och rester av förgyllning. 
Skala 1:1. Teckning: Anders Eide.

som lågfrälse sätesgårdar på ön. På 1300-talet nämns 
Sanda, som tillhörde Vansö socken (se ovan), och på 
1500-talet fanns två sätesgårdar, Märinge och Sved- 
äng, som tillhörde Strängnäs.

En mycket intressant uppgift som troligen rör Tos- 
terön finns i Ynglingasagan. Sveakungen Ingjald Illråde 
hade bränt den sörmländske kungen Granmar inne 
på dennes gård på Selaön, varpå han lagt under sig 
Granmars rike. Ingjald hade skaffat sig många fiender,

eftersom han tidigare dödat flera kungar genom hall
bränning och övertagit även dessas egendomar. Snorre 
berättar att Ingjald befann sig på gästning på Räning, 
som anges vara en gård på Tosterön, då Ivar Vidfamne 
kom med sitt följe. Ingjald valde då att bränna sig själv 
inne med sitt folk för att undgå striden. Det är oklart 
var detta Räning låg. Idag finns inte någon gård med 
det namnet. Peter Kresten framför att den brända forn- 
borgen vid Rällinge på Fogdön skulle kunna motsvara
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Ingjaids gård (Kresten 2001). Uppgiften om ett kung
ligt gods på Tosterön eller Fogdön är dock mycket in
tressant med tanke på hur få platser i Mälardalen som 
finns omnämnda i det norröna källmaterialet.

Var finner man maktens boningar?
- centralplatser och materiell kultur
I ovanstående redovisning framträder strukturer som 
ger möjligheter att resonera kring hur bebyggelsen var 
organiserad. Det finns en rad företeelser som pekar 
på platser som verkar kännetecknas av centralitet och 
makt. Under de senaste femton åren har begrepp som 
centralplats, centralområde, centralitet, centrala funk
tioner etc. frekvent diskuterats i järnåldersforskningen 
(jfr Näsman 1998, Anglert 2006). I södra Sverige och i 
Danmark har ett stort antal centralplatser blivit arkeo
logiskt undersökta. De mest kända i Sverige är Upp- 
åkra i Skåne, Slöinge i Halland, Birka och Helgö vid 
Mälaren och Gamla Uppsala. Dessa platser uppvisar 
många särdrag i form av strategiska lägen i landska
pet samt exceptionella fornlämningar, fynd etcetera. 
Att dessa platser bör betecknas som centralplatser är 
tämligen oomtvistat. De var sannolikt stormansgårdar 
eller kungsgårdar, som dessutom hade centrala funk
tioner för en stor grupp människor inom en region i 
form av handelsplats, tingsplats, militärt fäste och/eller 
kultplats. Ibland har begreppet problematiserats ytter
ligare och givits olika definitioner. Enligt den definition 
som kommer att tillämpas här, avses med begreppet 
centralplats det som kan ses som överensstämmande 
med en »huvudgård«, det vill säga gårdar som skil
jer ut sig genom manifesta lämningar. Det ska dock 
betonas att själva centralplatsen oftast var en del i ett 
centralområde, med flera platser som upprätthöll cen
trala funktioner. En centralplats är en plats som har 
fungerat som ett centrum även för människor som inte 
bodde på platsen.

De flesta av järnålderns centralplatser har inte blivit 
arkeologiskt undersökta och kännedomen om dem är 
därför ofullständig. Det finns dock ett flertal metoder 
som har använts för att identifiera centralplatser i land
skapet (jfr Fabech & Ringtved 1995, Lundqvist 2000). 
Centrala platser ger sig till känna på olika sätt. De har 
ofta strategiska lägen i landskapet, speciella fornläm- 
ningsmiljöer och vissa typer av ortnamn.

De flesta centralplatser ligger i centrala och kom
munikativt strategiska lägen. När det gäller den hög
sta nivån av centralplatser, såsom Uppåkra och Gamla 
Uppsala, är det tydligt att de har lägen som dominerar 
det omgivande landskapet. Det finns också centralplat
ser i mer defensiva lägen, men de är inte lika vanliga.

Storhögar har sedan länge utnyttjats i den bebyggel
searkeologiska forskningen (Hyenstrand 1974, Wijkan- 
der 1983). Tolkningen av storhögar som gravar för 
kungar eller stormän har av tradition tagits för given. 
Vid arkeologiska undersökningar har dessa antaganden 
oftast ansetts bekräftade genom förekomsten av dyr
bara föremål i gravarna. Betydelsen av gravmonument 
i form av storhögar har under senare tid diskuterats av 
ett flertal forskare, som betonat olika aspekter såsom 
ritualer, religiösa uppfattningar och maktutövning (ex
empelvis Ängeby 1994, G. Andersson 2004b och Bratt 
2004). Oavsett tyngdpunkten i resonemangen ses stor
högarna som gravar för personer ur aristokratin.

Runstenar har ofta tolkats som ägomarkörer och 
arvsdokument, liksom ett sätt att tillkännage sin kristna 
tro. Runstenar var ett uttrycksmedel som var förbehål
let samhällets ledande skikt, antagligen både aristokra
tin och en välbärgad bondeklass.

Vissa typer av aristokratiska miljöer ger sig tillkän
na genom ett standardiserat ortnamnsskick med en 
kombination av Tuna, Karleby, Berga och teofora ort
namn (Brink 1996). Järnålderns centrumbildningar 
kan i vissa fall även anas indirekt i ortnamnen. I när-
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Fig. 88. Stora gravmonument var en fornlämningskategori som tidigt vann intresse 
från antikvariernas sida. Gravhögarna kopplades samman med olika kungar som var 
kända från Ynglingasagan, såsom i detta fall med ynglingakungen Ingjald lllråde (jfr 
Lindqvist 192t). Denna koppling görs för högen vid Husby på Vansö förhållandevis 
sent. I boken Mälarens öar 1861 har Richard Dybeck beskrivit och avbildat högen 
som han kallar Husby hög.

heten av stormansgårdar har det i vissa fall visat sig 
finnas övervägande unga ortnamn, mest -torp-namn 
(Anglert 2003:13 2). När centrumfunktionen hade upp
hört, skedde en uppdelning av närområdet på mindre 
enheter som resulterade i en bebyggelseetablering med 
vikingatida eller medeltida namn.

Till de aristokratiska maktanspråken hör vanligen 
kontrollen över religionsutövning. Detta gäller både 
järnålderns kultplatser och de medeltida kyrkorna. 
Många norröna källor berättar om kungen som le
dare vid blotet och många storbönder på Island hade 
gudahov på sina gårdar där de hade rollen som godar 
(kultledare) (Snorre Sturluson Ynglingasagan). Medel

tidens biskopar och präster kom ofta från samhällets 
ledande familjer. Den svenska Ynglingaätten räknade 
släktskap med gudarna, medan de kristna kungarna 
genom kröningens smörjelse fick sin makt av Gud. I 
den tidiga kristna tiden togs många privata initiativ 
till att kontrollera eller befrämja missionen. Missio
närerna stod under beskydd av eller fick tillstånd av 
en kung, som exempelvis Ansgar i Birka under kung 
Björns tid och Sankt Eskil under Inge den yngres tid 
(Ansgars liv av Rimbert). Senare under tidig medeltid 
byggdes många kyrkor på privat initiativ, vilket syns i 
olika byggnadsdetaljer såsom västtorn, herrskapsläk- 
tare och enskilda ingångar (jfr Anglert 1995). Föränd-

162 Ingjald lllråde och Sankt Eskil



ring av religionen innebar möjligheter till förändrade 
maktförhållanden i samhället.

Tingsplatser kan uppfattas som kommuna centra, 
det vill säga samlingsplatser för de fria bönderna. Det 
finns dock samtidigt tecken som tyder på att stormän 
kunde utöva kontroll över tingsplatser. Det tydligaste 
exemplet är den välkände, vikingatida storbonden Jar- 
labanke i Täby som i en runinskrift nämner att han 
gjorde en tingsplats (Gustavson & Selinge 1988:34). 

De flesta tingsplatser uppfattas som mycket gamla, men 
alla har inte varit stabila över tid, utan de kunde flyttas 
och möjligen kunde flera tingsplatser finnas samtidigt 
inom ett begränsat område. I de medeltida källorna 
finns uppgifter om tingsplatser, men det är ofta svårt 
att finna den exakta platsen i terrängen. Det är också 
osäkert i vilken utsträckning de medeltida uppgifterna 
återspeglar en tingsplats med lång kontinuitet från 
järnålder. Tingsplatser förknippas ofta med fornläm- 
ningar, vanligen storhögar eller tingshögar, samt med 
domarringar och skeppssättningar (Lindqvist 1931, 

Sanmark Z004). Det förefaller även finnas ett visst 
samband mellan runstenar och tingsplatser (Wilson 
1992:39). I Södermanland låg tingsplatserna vanligen 
inte centralt i bygderna, utan ofta i gränstrakter och i 
kommunikativt goda lägen.

Flera av järnålderns viktiga stormansgårdar finns 
också ofta omnämnda i tidiga skriftliga dokument 
från 1200-talet. Det finns också bebyggelseenheter som 
inte nämns explicit som huvudgårdar, men där mycket 
ändå talar för att de haft en särställning under perio
den innan de skriftliga källorna tillkom.

I de fall arkeologiska undersökningar har utförts, 
finns ett mer differentierat material att ta ställning till. 
Centralplatserna utmärker sig genom ett speciellt fynd
material som ofta bland annat pekar på ett specialise
rat hantverk, ofta med ädelmetaller, såsom gjutning av 
guld och silverföremål. När det gäller byggnadstyper är

hallbyggnader tydligt förknippade med den aristokra
tiska livsstilen (Herschend 1997). Till dessa kan ofta 
knytas en kultutövning med fynd av guldgubbar och 
rituella föremålsdepositioner, till exempel av amuletter 
(jfr Skyllberg a i denna volym).

Förutom dessa tydliga centrumbildningar finns även 
andra platser som uppvisar vissa centrala drag, till ex
empel i form av stora hallbyggnader och vissa speciella 
fynd (jfr Fabech & Ringtved 1995, Harrison 1997). 
Dessa platser bör antagligen tolkas som centrala platser 
på lokal nivå eller platser som endast upprätthöll en cen
tral funktion, exempelvis en religiös plats. Från yngre 
järnålder finns ett flertal platser med en omfattande kul
tutövning som bland annat utmärker sig genom kulthus, 
rituella depositioner och fynd av amulettringar, exem
pelvis Borg i Östergötland, Husby i Närke, Järrestad i 
Skåne och Sanda i Uppland (Lindeblad i996:66ff, Ek
man 2000, Söderberg 2005, Åqvist 2006).

Lunda i maktens landskap 
- fastlandets bondebygder och 
centralmakten på Mälaröarna
Kan man uppfatta Lunda som en centralplats? För 
vilka i sådana fall? Vilken relation hade lundaborna 
till människorna i sin omgivning? Vilka kopplingar 
kan ha funnits till en aristokratisk maktelit? Varför 
just Lunda? Varför tog storhetstiden slut? Vad hände 
sedan? Det finns många frågor att ställa utifrån ett be- 
byggelsehierarkiskt perspektiv.

Lunda ligger i gränsområdet mellan tre bygder: Hä
rad i väster, Strängnäs i öster samt Vansö och Fogdö 
i norr. De olika bygderna har olika karaktärer, vilket 
delvis har sin förklaring i topografin som givit olika 
kronologiska förutsättningar för tillgång till odlings
mark. Härad är till exempel en utpräglad äldre järn- 
åldersbygd i förhållande till Vansö som har en över
vägande yngre järnålderskaraktär. Alla skillnader kan
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emellertid inte förklaras enbart utifrån en kronologisk 
och topografisk modell. Samhällets organisation, ägo
förhållanden och maktsfärer samt människors rörelse
mönster har förmodligen varit mycket viktigare.

Folkvandringstiden kan i många avseenden betecknas 
som en period av samhällsförändringar på kontinenten 
och i Sverige. Under folkvandringstid verkar en struktur 
av centralplatser konsolideras (jfr Lundqvist 2000:69). 
Äldre centralplatser, där samhällets elit hade manifeste
rat sig under romersk järnålder, hade i vissa fall spelat ut 
sin roll. Ett exempel på en plats som främst hör hemma 
i romersk järnålder är Skälv, i Borgs socken i Östergöt
land (Lindeblad i996:59ff). Det var ofta inte fråga om 
nyetablering av bebyggelse, utan själva gårdarna kan 
i många fall vara äldre, men den centrala funktionen 
tillkom och platserna omstrukturerades på ett genom
gripande sätt. Centralplatserna hade olika beständighet 
över tid, men vissa generella förändringsskeden kan ur
skiljas. Ett gemensamt drag är att många av platserna 
verkar ha förlorat sin betydelse under vikingatid (jfr 
Nicklasson 2002:118). Detta innebar inte att platserna 
övergavs, men den centrala funktionen upphörde eller 
flyttade. I andra fall kan kontinuitet påvisas mellan järn
ålderns centralplatser och medeltida centrumbildningar 
i form av huvudgårdar i frälsegods, husbyorganisatio
nen, tingsplatser, kyrkplatser eller städer.

När det gäller de medeltida godsen har vi ett större 
mått av kunskap. Godsen kunde vara små eller stora 
och samlade eller splittrade på en mängd gårdar långt 
från varandra (Rahmqvist 1996, Berg 2003). När det 
gäller järnålderns jordägande har vi inte många fak
tiska uppgifter om godsbildning. Det finns dock run
stenar som berättar om gods som bestod av gårdar, 
belägna relativt långt från varandra (Pedersen & Wid- 
gren 1998:446^. På kontinenten fanns feodala gods
system, med huvudgårdar som hade underlydande 
gårdar etablerade under tiden som motsvarar nordisk

järnålder (Duby 1973:9 iff). Arkeologiskt har godsbild
ning under järnåldern ibland kunnat anas. Det finns 
mycket som talar för att de medeltida godsen kan ha 
en kontinuitet bakåt i järnåldern (Callmer 1997, 2001, 
Jørgensen 2001, Angiert 2003). I Östergötland var ex
empelvis huvudgården Borg med kultplats knuten till 
en hantverksplats i Herrebro och det militära fästet 
Borgs skans (Lindeblad 1996).

Lunda kan inte sägas ha något strategiskt läge i ter
rängen, snarare tvärtom, gården ligger inne i en smal 
dalgång i utkanten mot skogsbygden. När det gäller 
gravarna utmärker sig inte Lunda på något särskilt sätt, 
varken i fornlämningsbeståndet eller i materialet från 
de arkeologiskt undersökta gravarna. Det finns inte nå
gon storhög, inget särskilt stort gravfält och inte heller 
några speciella gravtyper. I närområdet kring Lunda 
finns inga uppseendeväckande gravfält.

I den närmaste omgivningen kring Lunda i Härads 
socken och på Vansön, dominerar -fiy-namn och andra 
förhistoriska namn, som inte innehåller några namne
lement som tyder på centralplatser av aristokratisk ka
raktär. Ortnamnet Lunda innehåller ingen indikation 
om någon central plats. Däremot kan namnet anspela 
på en helig lund, det vill säga en kultplats (Vikstrand 
200i:273ff).

De många huslämningarna och terrasserna i järnål
derns Lunda var välbevarade, men skulle inte i sig be
höva innebära något exceptionellt. Det är figurinerna, 
den stora hallbyggnaden och kultplatsen lunden som 
gör att Lunda bör ses som något annat än en vanlig 
bondgård. Det finns vissa ytterligare delar i fyndmate
rialet som stöder en sådan tolkning, exempelvis deglar 
och glasfragment (se Skyllberg a i denna volym). Det 
finns dock åtskilligt som skiljer Lunda från de central
orter vi känner till från annat håll. Mycket av det som 
vi vanligen ser som uttryck för ett standardiserat cen- 
tralplatskoncept saknas i Lunda. Till stor del får avsak-
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nåden av guldgubbar och amulettringar sin förklaring 
genom dateringen. Lundas storhetstid tillhörde väsent
ligen folkvandringstid, medan dessa centralplatser har 
sin hemmahörighet helt i yngre järnålder. Äldre järn
ålderns centrala platser är betydligt mindre väl kända. 
Den mest påtagliga centrala funktionen i Lunda verkar 
ligga i den andliga sfären.

Efter vendeltid blir spåren efter Lundas bebyggelse 
otydliga, men gården övergavs inte, vilket framgår av 
gravläggningarna som fortgick in i tidig vikingatid. 
Under vikingatiden var det istället gårdarna Näsby 
och Göksten som stod i fokus. Dessa två gårdar lig
ger i ett betydligt mer markant strategiskt läge, på ett 
tidigare näs vid Mälarstranden invid farleden Eldsun
det. Där invid sundet ligger det stora blocket med den 
märkliga runristningen - Gökstenen. Göksten blev 
också senare huvudgården i det medeltida godset. På 
den motsatta sidan sundet finns platsen för fyndet av 
en vikingatida guldarmring. Det finns dock inte skäl 
att tala om en centralplats.

När det gäller Lunda finns inte några medeltida skrif
tliga omnämnanden, utan Lunda förekommer först i 
1500-talets jordeböcker, vilket kan tolkas som att går
den inte bör ha haft någon utmärkande ställning under 
medeltiden. Denna bild ger också de sparsamma arkeo
logiska resultaten från Lundas medeltida bebyggelse. 
I 1500-talets jordeboksmaterial utmärker sig Näsby- 
holm/Göksten tillsammans med Holm och Lunda som 
ett frälsegods i en bygd som i övrigt domineras av kyr- 
kojord. Det finns inget som motsäger att Lunda var en 
landbogård inom detta gods även under medeltiden. 
Kvarnen i Lunda var sannolikt en viktig näringsgren. 
Kanske ska vi se medeltidens Lunda som en kvarn
plats, som främst utnyttjades periodvis av en mjölnare. 
Kvarnplatser var ofta av stor ekonomisk betydelse 
inom frälsegodsen. Intressant i sammanhanget är fynd 
av delar till krigsutrustning, en sporre och sköldbuckla

Fig. 89. Gökstenens runtext är svårtolkad och det är oklart om 
den har någon språklig mening (Snaedal Brink & Wachtmeister 
1984:35, 91). En annan bildrik runristning i närheten, med text som 
inte har kunnat tolkas, finns i Åsby i Helgarö där en mansfigur 

med ett yxliknande föremål i handen avbildas. Foto: Eva Skyllberg.

från Lunda samt undangömda nycklar tillsammans 
med en ringbrynja från Näsbyholm. Möjligen vittnar 
dessa fynd om dramatiska händelser under 1200-talet, 
eller en beredskap att möta sådana.

Frälset var den helt dominerande jordägaren i 
Södermanland. Närmare hälften av alla jordenheter 
(45 procent) var frälseägda under 1600-talet (Almquist 
1934: 6zf). Det är en påtaglig skillnad mot exempelvis 
Uppland (2.9,5 procent frälsejord). Många gårdar be
nämns med termerna curia och mansio i de medeltida 
dokumenten, vilka båda har innebörden >huvudgård< 
(Rahmqvist 1996:14^. Det är dock osäkert i vilken 
utsträckning huvudgårdarna även varit bostad för 
jordägaren. Fyra huvudgårdar, mansiones, som ingick 
i Vårfruberga klosters gods förtecknas i ett brev år 
1233: Snytberga i Härad, Tuna, Husby och Hyvena på 4 
Fogdön. I Strängnäs kan flera uppgifter som tyder på 
en kunglig huvudgård knytas till Gårsinge. Dessutom 
fanns antagligen ett inslag av lågfrälse sätesgårdar
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som är svåra att få ett grepp om. Sanda på Tosterön 
och Rundholm på Vansön är sådana exempel.

I Åkers härad konstateras endast två gårdar ha varit 
besuttna under senmedeltiden, Vältesta i Vansö socken 
och Viby i Helgarö socken (Styffe 1911:295). Dessa 
gårdar var emellertid var inte längre sätesgårdar under 
1500-talets senare hälft.

Under reformationstiden fanns sju sätesgårdar i 
Åkers härad: Bergshammar, Kungsberg och Hässelby 
i Fogdö socken, Märinge och Svedäng på Tosterön i 
Strängnäs socken, Rundholm i Vansö socken och Ede- 
by i Helgarö socken (Almquist i96o:io8ff). Vid denna 
tid saknades sätesgårdar i Härads socken. Säterierna 
som bildades under slutet av 1500-talet och i början 
av 1600-talet vilade inte på någon stark tradition av 
äldre sätesgårdar i området (Almquist 1934:52).

Härad ger ett intryck av en liten och förhållande
vis enhetlig bondebygd, i en dalgång som varit uppod
lad redan under äldre järnålder. De flesta gårdar har 
gravfält från både äldre och yngre järnålder. Härad 
har ett stort antal äldre järnåldergravfält som visar en 
omfattande bebyggelse under äldre järnålder. Möjligen 
ska koncentrationen av äldre järnåldersgravar i väs
tra delen av odlingsbygden ses som en samling gravar 
för människor från ett större område. Bygdegravfält, 
som ofta kan vara mycket stora, finns på flera plat
ser längs Mälaren i Södermanland, exempelvis i Barva 
och Tumbo. Ett flertal husgrupper från romersk järnål
der har undersökts. Gårdslägena sammanfaller endast 
delvis med den yngre järnålderns, vilket indikerar en 
bebyggelseomflyttning (Ericsson m.fl. 2000:80). Vid 
ingången till yngre järnålder förefaller en omstrukture
ring av bebyggelsen ske, vilket syns både i ortnamnen 
och i fornlämningsmiljön. Även under yngre järnålder 
syns få tecken till differentiering av bebyggelsen. Några 
enheter utmärker sig dock. Kumla, som är arkeologiskt 
undersökt, har ett mycket stort antal gravar, däribland

en större hög. Fyndmaterialet från gravfältet uppvisar 
ett flertal fynd av högstatuskaraktär. Detta bör indi
kera att Kumla var en storbondegård, men det går inte 
att tala om en centralplats.

Sörfjärden och Strängnäsfjärden var viktiga vat
tenvägar och kommunikationsleder som sannolikt 
förklarar staden Strängnäs lokalisering. Tidigare fanns 
dessutom andra, mindre vattenleder som numera har 
grundats upp. Vid tiden kring år 500 e.Kr. fanns ett 
sund, Eldsund, mellan det sörmländska fastlandet och 
Vansö, samt ett sund längre norrut, mellan Vansö och 
Fogdö. Under vikingatid, cirka 1000 e.Kr., hade sun
det mellan Vansö och Fogdö grundats upp och var inte 
längre en farbar vattenled, medan Eldsundet fanns 
kvar längre.

Under järnåldern hade Strängnäs en mycket be
gränsad odlingsbar mark som torrlädes mycket sent. 
De flesta bebyggelseenheter har flera gravfält med gra
var främst från yngre järnålder, däribland några stora 
yngre järnåldersgravfält. I sydöstra delen av dalgången 
finns en samling gårdar som utmärker sig genom ett 
enhetligt namnskick i form av -Åy-namn. Detta tyder 
antagligen på att bebyggelsen etablerades i ett sam
manhang av en enhetlig grupp människor, kring mark 
som blivit odlingsbar genom landhöjningen. Odlings
bygden i Strängnäs ger ett intryck av en begränsad 
bondebygd, med några gamla byar med omfattande 
fornlämningsmiljöer och en samling gårdar som till
kommer under yngre järnålder. Invid sundet mot Van
sö låg tingsplatsen och vid Strängnäsfjärden anlagdes 
staden Strängnäs under tidig medeltid. Orsaker till an
läggandet av staden ska dock inte sökas i den närmsta 
bygden, utan troligen ligger helt andra faktorer bakom 
stadens placering.

Under medeltiden koncentrerades mycket av mak
tens manifestationer till Strängnäs stad. Staden ligger 
där den skogsklädda bergshöjden sluttar brant ned
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det sörmländska fastlandet från Fogdön. 
Sockenkarta Vansö 091-1:1 lmv Gävle.



Fig. gi. Somma
ren 1919 under
söktes Ingjalds- 
högen under 
ledning av Sune 
Lindqvist. Bilden 
visar gravkärlet 
före upptagan
det. Foto: ATA.
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Fig. 92. Jordmanteln visade sig vara uppbyggd uteslutande av 
grästorvor. Kärnröset hade sedan täckts med enris och trävirke, 
vilket gjorde att stenkonstruktionen hade skyddats från jordin
blandning (Lindqvist 1936:27t). Foto: ata.

mot Mälaren, i ett läge utanför den egentliga odlings
bygden. Det är tydligt att stadens läge har valts ur ett 
kommunikativt perspektiv. Det är troligen kontakten 
mellan Mälarbygden och det inre av Södermanland 
som eftersträvats. Det viktiga kommunikativa läget 
framgår också genom att Strängnäs var en plats som 
passerades vid färd från Mälarbygden landvägen in i 
Södermanlands inland. Mest känd är kungens eriks
gata där gisslomän utväxlades vid Strängnäs.

Många av Mälaröarna är bördiga jordbruksbygder 
med en bebyggelse som i många fall har rötter i järnål
dern, vilket syns både i fornlämningsmiljöer och i ort
namn. De flesta förhistoriska ortnamnen finns på Fogdö 
och Vansö, medan den bergiga Tosterön endast har 
spridda namn. Vansö är en utpräglad yngre järnålders- 
bygd, där det mesta av jordbruksmarken tillkom under 
yngre järnålder. Gravfälten är ganska små, men i många 
fall finns flera gravfält till bebyggelseenheterna, vilket ty
der på en viss komplexitet, antagligen i form av bybild
ning. Yngre järnåldersbygden på Vansö ger intryck av 
en välmående jordbruksbygd med omfattande åker- och 
ängsmarker, där gårdarna snabbt växer till små byar.

Fogdön har en omfattande järnåldersbygd med en tyd
lig kontinuitet från äldre järnålder. Jordbruksmark 
tillkommer successivt och bebyggelsen förtätas under 
yngre järnålder. Det finns många stora gravfält och 
gårdarna ligger tätt. I den bästa odlingsbygden på 
Fogdö/Vansö fanns den tydliga centralorten, i form 
av fornlämningskomplexet kring Ingjaldshögen vid 
Flusby och i den aristokratiska ortnamnsmiljön Sätuna 
och Ingeby vid Fogdö kyrka, omgivna av Tuna, Kar
leby och Berga. Även fornlämningarna är typiska för 
en centralplats: en storhög och många, mycket stora, 
gravfält i en koncentration kring det uppgrundade 
sundet med en runsten invid en bro eller ett vadställe. 
Det finns dessutom kopplingar till kungamakten. Som 
centralplats är den centrala delen av Fogdön mycket 
tydlig och skiljer ut sig från alla andra miljöer inom 
hela Strängnästrakten. Närmaste miljö som motsvarar 
Fogdön tillhör Selebo härad och är belägen på södra 
Selaön, där mycket speciella fornlämningar finns invid 
Tuna, Karleby och Husby tillsammans med ett myck
et stort antal teofora ortnamn som föranlett Stefan 
Brinks tolkning av Selaön som »den heliga ön« (Brink
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zooi:92.ff). Mycket intressant är dessutom att både Se- 
laön och Tosterön/Fogdön nämns i Ynglingasagan som 
kungliga gods i berättelserna om kungarna Granmar 
och Ingjald Illråde. En annan centralort som tillhörde 
Åkers härad låg vid Tuna, invid Åkers kyrka. Denna 

gård har av Mats G. Larsson tolkats som hemvist för 
Ingvar den vittfarnes släkt. Där finns en koppling till 
Strängnäs genom de många runstensfragment vid dom
kyrkan som kan knytas till Ingvar.

Intressant i bebyggelsebilden på Fogdön och i Sträng- 
nästrakten i övrigt, är att medeltida torp i stort sett 
saknas. Det antyder att det inte har förekommit nå
gon mer utbredd medeltida kolonisation, som byggt på 
huvudgårdsdrift, där torp togs upp på huvudgårdens 
mark. Annars var detta mycket vanligt invid medeltida 
sätesgårdar (jfr Rahmqvist 1996). En förklaring till 
detta kan vara att många av gårdarna tidigt donerades 
till Vårfruberga kloster.

Generellt förefaller Mälaröarna kontrollerade av 
personer knutna till centralmakten, medan det sörm
ländska fastlandet har ett betydligt större inslag av 
bondebygder. En av förklaringarna till detta är san
nolikt att öarna var politiskt intressanta som eftersom 
de låg längs Mälarens centrala kommunikationsstråk. 
Många platser som kungamakten önskade kontrollera 
låg längs Mälarstränderna. Dessutom är många av 
öarna låglänta, vilket innebar att de genom landhöj
ningen tillfördes omfattande bördig jordbruksmark. 
Mellersta järnålder var också en tid för genomgripande 
förändringar inom jordbruket. På många håll i Mä
lardalen har man kunnat se bebyggelseomflyttningar 
där lägen för äldre järnåldersgårdar övergavs och nya 
gårdar anlades på delvis nya platser (Göthberg zooo). 
I stensträngsområdena i Östergötland och Uppland 
har agrarhistoriska studier av markutnyttjandet visat 
förändrade jordbruksmetoder och nya bebyggelse
strukturer (Widgren 1997, 1998). För Södermanlands

del är detta svårare att belägga eftersom stensträngar 
vanligen saknas men man kan genom bebyggelsebilden 
se att händelseförloppet sannolikt varit likartat. Bebyg
gelsen har i stor utsträckning tillkommit under yngre 
järnålder, då maktstrukturerna i Mälarområdet var re
lativt utvecklade. De tydligaste centralplatserna finns 
knutna till strategiskt kommunikativa lägen i landska
pet, ofta i form av farleder, samtidigt som de ligger 
i goda odlingsbygder. Skogsbygderna som angränsar 
till Mälarmården i söder har mycket få fornlämningar, 
och förefaller huvudsakligen vara koloniserade under 
medeltiden och senare.

Det finns en tydlig maktförskjutning i landskapet 
från äldre järnålder till medeltid. Detta händelseförlopp 
åskådliggörs i en schematiserad illustration. Under äldre 
järnålder låg kärnbygden på det sörmländska fastlan
det för att successivt förskjutas mot Mälaröarna under 
mellersta järnålder. Detta gäller generellt för den sörm
ländska Mälarstranden. Det är på öarna vi möter de tyd
liga uttrycken för centralmakten under yngre järnålder, 
både när det gäller fornlämningarna och uppgifter i den 
norröna litteraturen (jfr Skyllberg i Sundberg zooy). För 
äldre järnåldersbygden i Härad kan man även se en viss 
förskjutning inom bygden. Där har västra Härad med 
Snytberga varit ett tidigt centrum medan östra Härad 
med Lunda blev en betydelsefull plats vid slutet av äldre 
järnålder. Tydliga uttryck för Mälaröarnas betydelse un
der yngre järnålder är placeringen av de viktigaste cen
tralplatserna Helgö och Birka på öar i Mälaren. Senare 
under medeltiden förefaller Mälaröarna ha förlorat sin 
strategiska betydelse, medan fastlandets stränder och 
åmynningar vid Mälaren uppfattas som mer attraktiva. 
Ingen av de medeltida städerna i Mälardalen, med un
dantag för Stockholm, har förlagts till en ö. Möjligen 
ska detta ses som ett utslag av landtransporternas ökade 
betydelse. Medeltidens städer hade ett mer systematise
rat, permanent och reglerat utbyte med omlandet än vad
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Fig. 93. Från äldre järnålder till yngre järnålder sker en tydlig makt
förskjutning från det sörmländska fastlandet mot Mälaröarna. 
Medeltidens städer ligger dock sällan på öar utan fastlandets 
åmynningar är de vanligaste lägena. Illustrationen av händelseför

loppet har både en kronologisk och en rumslig dimension. Den 
har en kronologisk axel samtidigt som den är en schematisk karta 
över Strängnästrakten. Ilustration: Franciska Sieurin-Lönnqvist, 
Arkeobild.
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som var fallet med de periodiska marknaderna, vilket 
också gav upphov till ett mer utbyggt och frekvent ut
nyttjat vägnät. Uppenbart är också att sjöfarten ändrade 
karaktär mellan vikingatid och tidig medeltid. För Lun
das del innebar utbyggnaden av vägnätet ett synnerligen 
kommunikativt läge invid landsvägen mellan Strängnäs 
och Eskilstuna.

Under tidig medeltid omformulerades maktens ut
tryck mot ett mer diversifierat centralitetsbegrepp som 
ger sig till känna i huvudgårdar, borgar, kloster, städer 
och kyrkplatser. Under medeltiden fanns fortfarande 
makten manifesterad i anslutning till järnålderns cen
tralplats på Fogdön, men nu i form av kungsgården 
Husby. Där anlades ett av Sveriges äldsta kloster, 
Vårfruberga eller Fogdö kloster, före år 1160. Viktiga 
nyckelpersoner i rikets ledning med kopplingar till 
kungafamiljen ägde omfattande gods på Fogdön som 
donerades till klostret.

Under medeltiden ägdes bygden kring Lunda, i lik
het med stora delar av övriga Södermanland, övervä
gande av frälset, kronan eller kyrkan medan inslaget av 
skattebönder var lågt. Anledningarna till den stora do
minansen av frälsegods i Södermanland är oklara och 
tämligen obeforskade. Tydligt är dock att Söderman
land under tidig medeltid var dominerat av en jordä
gande, aristokratisk samhällsklass, troligen med rötter 
i förhistorisk tid. Att det redan tidigt fanns stora gods 
framgår i de äldsta bevarade skriftliga dokumenten, till 
exempel Vårfruberga klosters jordebok. Senare under 
1660-talet bildas talrika säterier och det klassiska herr- 
gårdslandskapet växer fram.

Den religiösa dimensionen
Förändring av religionen innebar möjlighet till föränd
rade maktförhållanden i samhället. Folkvandringsti- 
dens förändringsskede sammanföll med en viktig re
ligiös förändring, där kulten i form av våtmarksoffer

ersattes med ritualer knutna till stormansgårdarnas 
guldbrakteater och guldgubbar (Fabech 1991). Folk- 
vandringstidens religiösa förändring var ur maktper
spektiv troligen ett större skifte än kristendomens intro
duktion. Kontrollen över kulten kom alltmer i elitens 
händer. Ritualer som inkluderade våtmarksdepositio- 
ner synes dock fortsatt fram i vendel- och vikingatid, 
parallellt med andra typer av depositioner (Headeager 
1999:239^ Andrén 2002:316f, Cassel, Gustafsson & 
Pettersson 2004:100). Under perioden mellan folk- 
vandringstid och vendeltid fanns också en tendens till 
förflyttning av rituella aktiviteter från små och medel
stora gårdar till ett fåtal stora gårdskomplex som ägdes 
av personer i samhällets övre skikt (Carlie 2004:213). 
Även det förändringsskede som pekats ut under sen 
vikingatid sammanfaller med ett religionsskifte. Under 
denna tid kan man räkna med att kristendomen får 
ett genomslag på bred front i Södermanland. Att detta 
förändringsskede inte var okomplicerat, framgår med 
tydlighet i legenderna om Sankt Eskil.

Lundas hallar, hov eller kulthus, depositioner av 
gudafiguriner, lunden och möjligen ett harg, visar en 
plats som haft betydelse i den andliga sfären. Som re
ligiös plats kan man anta att Lunda hade betydelse för 
människor i Härad och kanske inom ett något större 
område i trakten.

Utifrån den här ovan redovisade genomgången har 
ingen tydlig centrumbildning från äldre järnålder givit 
sig tillkänna. En plats som skiljer ut sig finns i västra 
kanten av odlingsbygden i Härad. De många gravarna 
som finns här omgärdar ett markant berg. Detta för 
snarast tanken till ett »heligt berg«. Om denna tanke är 
riktig, bör även denna plats ha religiösa förtecken. Det 
finns säkerligen fler kultplatser i Häradsbygden som vi 
inte känner till. De kan vara fråga om kultplatser för 
andra gudar eller andliga väsen eller platser kontrol
lerade av olika grupper av människor.
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Från medeltiden och framåt finns Strängnäs belagt 
som ett kristet religiöst centrum. Det finns dock flera 
forskare som diskuterat om Strängnästrakten kan ha 
äldre anor som religiös centralort (Envall 1962:46^. 
Gottfrid Carlsson framhåller att legenderna pekar ut 
Strängnäs som »den sörmländska hedendomens hög
borg« (1959:450). Södermanlands apostel, Sankt Es
kil, som är förknippad med Strängnästrakten, ska en
ligt legenderna ha dödats vid en hednisk blotfest vid 
Strängnäs under Blot-Svens regeringstid på 1070-talet. 
En helig källa vid Strängnäs var knuten till kulten av 
Sankt Eskil. Källor var vanliga i den kristna helgon
kulten, men förekom även i den fornskandinaviska re
ligionen (Linde 1955, Näsström zooi:izof). I folktron 
förekommer olika traditioner kring källor, såsom käl
lor med hälsobringande vatten, trefaldighetskällor och 
midsommarkällor. Under förhistorisk tid, från brons
ålder och framåt, var våtmarker vanliga offerplatser. I 
beskrivningen av kulten i Gamla Uppsala omnämns en 
offerkälla (Näsström 1997:90).

Eskilstuna är ett mycket tydligt centrum för kristen
domen under allra tidigaste medeltid. Man kan anta 
att kristendomen fick ett genomslag i Eskilstunatrakten 
tidigare än i övriga Södermanland. Något som talar för 
detta är förekomsten av tidigkristna gravmonument, så 
kallade Eskilstunakistor från 1000-talet, i och omkring 
Eskilstuna (Lindqvist 1915, Neill & Lundberg 1994). 
Dessa gravmonument har inte påträffats i övriga Sö
dermanland. Trots Strängnäs betydelse som religiöst 
centrum, vilket finns dokumenterat från 11 oo-talets 
början, finns inte några Eskilstunakistor där. Möjligen 
ska detta tolkas som att kristendomen fick ett något 
senare genomslag i Strängnäs.

Några guldgubbar har inte påträffats i Strängnäs
trakten. Hittills har endast två guldgubbar påträffats 
i Södermanland. De kommer från undersökningen av 
klostret i Eskilstuna (Zachrisson 1963, Lamm 2004).

Fig. 94. Under 1100-talet utvecklades kulten av Sankt Eskil, framför 
allt i Södermanland. Den heligaste platsen var Sankt Eskils grav i 
Tuna kyrka i Eskilstuna, där johanniterklostret uppfördes strax före 
1185. Biskopen Sankt Eskil avbildades med attribut i form av stenar 
som representerade martyrdöden genom stening till döds. Här en 
träskulptur från mitten av 1200-talet i Länna kyrka. Foto: Lennart 
Karlsson, Medeltidens bildvärld, shm.
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Fig. 95. Ingemo källa och lund i 
Dala socken i Västergötland var 
kultplatser som med största sanno
likhet vilar på förkristna traditioner, 
vilka senare inlemmats inom den 
kristna kulten. Teckning av Pering- 
skiöld publicerad av Sahlström 1932.
I »Rannsakningar efter antikviteter« 
1667 finns uppgiften att träden i 
lunden ansågs så heliga att ingen 
dristade sig att bryta någon kvist.
Om källan i lunden sades, att män
niskor gick kring källan och sedan 
offrade till exempel kläder från sjuka 
med förhoppningen om tillfrisk
nande. I källan tvättade man sig och 
drack vatten, samt offrade pengar 
och småföremål.

(Eskils-)Tuna var en mycket tydlig centrumbildning 
under yngre järnålder, som i allra tidigaste medeltid 
blev centrum för den kristna missionen (Damell 2000). 
I detta fall kan man se en tydlig kontinuitet i maktens 
manifestationer mellan järnålderns centralplats och 
den medeltida staden och de kyrkliga institutionerna.

Intressant i sammanhanget är också det årliga Sam
tinget vid Strängnäs, vars ting och marknad kan ha 
haft koppling till den religiösa kulten. Invid Eldsundet, 
inte långt från Strängnäs fanns dessutom Åkers härads 
tingsplats. I järnålderns samhälle var det inte möj
ligt att skilja rättsskipning från kultutövning (Brink 
zooznoyf). Det förefaller tydligt i den fornsvenska 
rättsprocessen att tingsförhandlingar med edsavläggel- 
se skulle äga rum på en kultplats (Ekström 1948, Haf- 
ström 1956:78). Sambandet mellan ting och kult är 
intressant, men det är svårt att med säkerhet föra ned 
dessa företeelser så långt tillbaka i tiden att det blir 
relevant för Lunda.

Varför just Lunda blev en betydelsefull plats under sen ro
mersk järnålder är svårt att ge ett entydigt svar på. Det är 
tydligt att Lundas maktbas låg i kulten kring lunden och 
gårdens hallar, med hov eller kulthus. Möjligen ska man 
se lunden som en ursprungligen besjälad natur, en äldre 
helig plats, som »dragit till sig« maktanspråken. Det ska 
i sådana fall vara en önskan att kontrollera kulten som 
legat till grund för placeringen av storgården. Detta faller 
väl in i det mönstret att kulten i äldre tid antas ha varit en 
gemensam angelägenhet som var knuten till platser i na
turen (Fabech 1991). Under övergången mot yngre järn
ålder kom kulten alltmer under elitens kontroll och för
lädes till hallbyggnader i aristokratiska miljöer, där bland 
annat guldgubbar var viktiga religiösa objekt. Grunden 
för detta hör samman med uppfattningen att härskaren 
hade en särskild kontakt med gudavärlden. Denna syn 
hade sitt ursprung i myten om det sakrala kungadömet, 
det vill säga att kungen eller kungens släkt kunde leda sin 
härstamning till gudarna (jfr Sundqvist zooz).
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Lunda hade sin plats både i maktens landskap och i en 
sakral rumslighet från och med sen romersk järnålder 
över folkvandringstid och in i vendeltid. Lunda fram
står som ett religiöst centrum knuten till en övergripan
de maktstruktur. Närmast till hands ligger att se Lunda 
som en angelägenhet för Häradsbygden och trakten 
kring Eldsund. Möjligen ska man se Lunda som hu
vudgården för en storman. En annan möjlighet är att 
se gården som en kultplats inom ett »protogods«, där 
flera gårdar med olika funktioner ingick. När det gäl
ler den religiösa funktionen bör man antagligen räkna 
med att Lunda hade betydelse för människor i Härad, 
och kanske inom ett något större område. Närvaron av 
en aristokrati antyder även en annan organisation än 
en rent rumslig. Godsbildning inom ett aristokratiskt 
nätverk baserat på ett herravälde över personer/gårdar 
inom ett större område är också tänkbart. Vi vet dock 
förhållandevis lite om denna period. I nuläget framstår 
Lunda som en unik plats, men det är inte säkert att det 
kommer att förbli så. Det kan mycket väl ha funnits 
ett flertal kultplatser av olika karaktär och ålder inom 
ett avgränsat landskapsrum. Religionsutövningen i 
Lunda kan ses som bestående av två element av olika 
ursprung, dels kulten av en besjälad natur i lunden, 
dels en domesticerad kult under aristokratisk kontroll 
på gården och i hallbyggnaderna.

Längre fram i yngre järnålder hade Lunda spelat ut 
sin roll. Orsaken bakom är svår att ange, men sanno
likt låg där en maktförskjutning från det sörmländska 
fastlandet mot områden på Mälaröarna, där omfattan

de ny jordbruksmark torrlädes. För Häradsbygdens del 
finns tydliga tecken på en bebyggelseomflyttning, då 
mönstret med spridda äldre järnåldersgårdar ersätts av 
större enheter under yngre järnålder. Kanske kan man 
tala om en bybildning. Förändringar i religionen bör ha 
fått ett tydligt utslag i Lunda, vars maktbas var grundad 
i kulten. Det fanns samtidigt en tendens till förflyttning 
av rituella aktiviteter, från små och medelstora gårdar 
till aristokratins stora gårdskomplex. Mycket viktigt 
för centralplatsens ställning var säkerligen släktskaps- 
relationer och förändringar i maktförhållanden mellan 
olika härskarfamiljer på ett övergripande plan i Mä
lardalen. Det kan vara fråga om förändrade lojaliteter 
eller etablering av en ny kungadynasti. Under yngre 
järnålder fanns två delvis parallella strukturer i Sträng- 
nästrakten. Strängnäs framstår som en allmän kult- 
och samlingsplats, medan centralmakten manifesteras 
i kungsgården på Fogdön. Det finns mycket som pekar 
på att det sörmländska fastlandet var en bondebygd 
som samlat många av de centrala funktionerna kring 
Strängnäs. Här fanns tingsplatsen och troligen även ett 
religiöst centrum. Ute på Fogdön fanns aristokratiska 
manifestationer och kungamaktens närvaro. Här fanns 
också en »klassisk« centralplats, med tydliga uttryck 
i form av ortnamn och fornlämningar. Under medel
tiden formaliseras makten och centralplatsen övergår 
i Husbyinstitutionen och de aristokratiska godsen do
neras till Vårfruberga kloster, medan kultplatsen vid 
Strängnäs kristnas och blir stiftsstaden Strängnäs.
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Landskapets noder - gården i ett långt tidsperspektiv
Lena Beronius Jörpeland

Inledning
Den här studien tar upp Lunda gård i ett långtidsperspek
tiv. I det inledande projektprogrammet uttalades vår 
intention att följa gårdens totala tidsinnehåll. Vår öns
kan grundade sig på uppfattningen att den arkeologiska 
undersökningen stod inför något ganska unikt: gårdens 
hela inmark skulle omfattas av den förestående exploa
teringen. Detta faktum parat med det likaledes speciella 
och avgränsade landskapsrum som gårdens bebyggelse, 
åker och ängsmark var inrymt i, ledde till att det i pro
jektprogrammet inte gjordes någon åtskillnad mellan 
de förhistoriska och historiska periodernas lämningar.

Inom arkeologin är ett långt tidsperspektiv inte nå
got ovanligt. Snarare har det ansetts som arkeologins 
stora styrka att kunna studera företeelser och geogra
fiska regioner under ibland många tusentals år. Att 
följa en enskild gårds historia under hela dess existens 
är dock inte lika vanligt.

Är det då möjligt eller ens intressant att genomföra 
en sådan studie? Varje tid är ju historiskt specifik. Finns 
det någon relevans att studera något lokalt i ett så långt 
tidsperspektiv? Man kan ju säga att det är självklart 
att man flyttade gårdens byggnader, att man byggde 
nytt, att man utnyttjade gårdsplatsen på olika sätt un
der olika tider. Detta kan anses vara något naturligt 
och helt oproblematiskt. Men man kan också vända 
på frågan och undra över just detta. Varför flyttade 
man gårdens byggnader? Varför är det inte självklart 
att gårdens läge på järnåldern var det optimala även 
för senare tider? Det är snarast ett axiom, lite slarvigt

uttryckt brukar man ju framhålla att åtminstone sedan 
yngre järnålder har bebyggelseplatsen varit fastlagd.

I det följande kommer jag att studera Lundabor- 
nas sätt att lokalisera och disponera gårdens byggna
der, men också försöka fånga deras rörelsemönster 
inom och utom inmarken över tid. Min utgångspunkt 
är att lokaliseringen och placeringen av gården och 
gårdens bebyggelse är ett uttryck för regler och nor
mer som styrdes av sociala ideologier, strategier och 
kulturella traditioner.

Den här typen av studie blir komplicerad i och med 
att man tvingas hantera skilda tidsprocesser, men även 
rummets begränsningar och möjligheter som ju föränd
ras över tid. Jag har valt att använda ett kognitivt 
synsätt, vilket innebär att landskapet formas och 
skapas utifrån föreställningsvärld och ideologiska 
behov. Ett fenomenologiskt perspektiv blir följakt
ligen viktigt i ett sådant synsätt. Inom arkeologin 
finns just nu ett ökat intresse för dessa frågor. Sär
skilt neolitikum har varit föremål för flera fenome- 
nologiska studier i ett landskapsperspektiv (Tilley 
1994, Bradley zooz, Thomas zooi).

Inledningsvis vill jag också kortfattat diskutera teo
retiska perspektiv på skalnivåer och tidens rytm, efter
som ett långtidsperspektiv inte är helt oproblematiskt. 
Rent metodiskt kommer jag att använda en modifierad 
modell utifrån den franska Annales-traditionen, den 
så kallade braudelska tidsmodellen. Jag har valt att ta 
fasta på gårdsbebyggelsen som ett fruktbart element i 
en långtidsstudie. Jag kommer framöver också att ar-
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Fig. 96. En flygbild är, kan man säga, raka motsatsen till ett kog
nitivt synsätt. Ingen människa i äldre tid kunde se sin gård ovan
ifrån, från ett fågelperspektiv. Detalj från Lantmäteriets flygbild 
över Lunda gård, från 1955.

beta med fyndmaterialet, men det kommer inte att pre
senteras närmare här. Man kan naturligtvis följa andra 
faktorer och element än de jag har valt - mina val har 
grundat sig på företeelser som går att följa både under 
förhistorisk och historisk tid. Det är först då som för
ändringar blir tydliga och möjliga att diskutera i ett 
vidare sammanhang.

Kognitiv arkeologi
Jag har velat undersöka Lunda och hur Lundas innevå
nare kan ha uppfattat, skapat och brukat sitt landskap. 
Jag vill således försöka mig på en studie som tillvaratar 
kunskap om det som på engelska benämns inhabita

tion. Ordet översätts på svenska till beboende. Begrep
pet innebär hur människor strukturerar sin tillvaro och
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hur man använder dem av sina erfarenheter som är 
förkroppsligade, inneboende i det mänskliga. Centralt 
i begreppet beboende finns också begreppet förkropps
ligad (Chadwick £004:7). Om man ska förstå hur män
niskor bebor ett landskap, så måste man sätta sig in i 
hur sammanvävda det mänskliga sinnet och kroppen är 
med varandra, och hur stor del dessa har i hur vi struk
turerar mänskliga erfarenheter och skapar en tillvaro. 
Ofta brukar man exemplifiera med filosofen Descartes 
uppdelning i kropp och själ (Thomas 1996:11). Enligt 
Descartes var själen en substans med medvetande, helt 
skild från den materiella substansen kroppen. Numera 
är denna uppdelning förlegad. Det går inte att sepa
rera kroppen från själen, de är avhängiga delar av det 
mänskliga. Det är den mänskliga kroppen som, genom 
rörelser, ger oss en möjlighet att förstå rummet. Genom 
dagliga handlingar skapas och reproduceras vår känsla 
av bland annat identitet, något som också vägleder oss 
i våra handlingar.

Traditionellt har arkeologins arbetssätt - skapandet 
av ett dokumentationsmaterial som tolkas och bildar 
underlag för en kulturhistorisk berättelse - försvårat 
för möjligheterna att sätta sig in i det platsspecifika 
och lokala, hur människorna på just den här särskilda 
platsen har levt sina vardagliga liv och hur de har ska
pat sin tillvaro. Arkeologin har varit upptagen av stu
diet av planer, sektioner, kartor och spridningsbilder, 
utan att nämnvärt reflektera över vad de egentligen 
säger om det levda livet (Thomas 1996:11). Genom 
filosofer som Husserl och Merleau-Ponty och deras fe- 
nomenologiska perceptionsteorier, argumenterades för 
en mänsklig medvetenhet och kunskap om världen ba
serad på känslor och sinnesintryck. Dessa teorier togs 
upp av Christopher Tilley i hans bok A Phenomeno
logy of landscape (1994). Boken rönte stor uppmärk
samhet och ansågs banbrytande på många sätt. Under

senare år har kritiken dock växt, och man menar att 
detta angreppssätt misslyckades på så sätt att han fick 
problem med att förankra sina teoretiska argument i 
empirin. Tilley erbjöd inte heller konkreta sätt att till- 
lämpa teorierna i några mer djuplodande exempel. 
Några nyligen gjorda studier som baserats på fenome
nologisk tolkning har blivit kritiserade just för detta 
(Brück 1998). Man har försökt att skapa universella 
idéer om människor och materiell kultur, men utan 
att ta hänsyn till det kulturellt eller historiskt speci
fika. Trots det har Tilleys bok haft ett stort inflytande 
på arkeologin, i och med att den inbjuder till andra 
förhållningssätt gentemot det arkeologiska materialet. 
Skillnaden är kanske att den källkritiska värderingen 
är svårare att göra, men den är minst lika viktig.

Eftersom jag har velat framhålla ett kognitivt förhåll
ningssätt till landskapet, kommer jag också att testa ett 
sätt att förhålla sig till de materiella lämningarna. En 
inspirationskälla har varit den empatiska metod som 
Gunhild Eriksdotter använde sig av i sin avhandling 
Bakom fasaderna (2005). Ett empatiskt förhållnings
sätt innebär en metod som framför allt används inom 
arkitekturdisciplinen för att sätta sig in i hur männis
kor uppfattar olika rumsliga miljöer. Analysmetoden 
betraktas av många som subjektiv och ovetenskaplig, 
men Eriksdotter menar att det beror på att man inte 
klargör sina tolkningsgrunder (Eriksdotter 2005:19). 
Det är kanske inte möjligt att sätta sig in i brukarper- 
spektivet på samma detaljnivå när det gäller Lunda, 
men jag menar ändå att det är viktigt att tänka i dessa 
banor, när man arbetar med spår efter människors 
handlingar. En annan inspirationskälla har Matthew 
Johnson varit. I hans Behind the Castle Gate är rö
relsemönster en viktig del i sökandet efter en vidare 
förståelse av borgen som fenomen under medeltiden 
och renässansen (Johnson 2002).
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Tidsperspektiv och skalnivåer
När man arbetar i ett långtidsperspektiv är det otvivel
aktigt så, att tiden och tidsbegreppet blir viktiga fakto
rer. Att tid är fundamentalt för arkeologer är odisku
tabelt. För de flesta arkeologer är tiden synonym med 
kronologi och datering. En definition av och diskus
sion kring begrepp som tid, tidsskala och temporära 
sekvenser är dock inte lika vanligt. Under de sista åren 
har uppmärksamhet på tiden och tidens betydelse bli
vit viktiga element i analys och tolkning också inom 
arkeologin (Lucas 2005). Kort sammanfattat kan man 
säga att även tiden är något som är kulturellt definierat 
och skapat. Synen på dåtid, nutid och framtid, tideräk
ningar och annat tillhör en specifik kulturell kontext 
i ett specifikt tidevarv. Välkänt är det faktum att vår 
moderna fixering vid klockslag och synen på tiden som 
en dyrbar vara härrör från industrialismens behov av 
att mäta tid (Löfgren 1979:30!!). Det var också utifrån 
uppdelningen mellan arbete och fritid som tiden blev 
en objektiv enhet.

Hur ska vi då hantera problemet med landskapets 
skilda tidsinnehåll? En arkeologisk plats innehåller 
spår av många multifunktionella och överlappande ak
tiviteter som har försiggått under olika lång tid. Akti
viteterna kan också mer eller mindre ha förstört eller 
fragmenterat tidigare lämningar. Men inte nog med 
det: de materiella lämningarna som en gång skapades 
fungerade i sin samtid, men fick också betydelse för de 
kommande generationerna. Ett exempel som ofta fram
hålls i dessa sammanhang, är Stonehenge i England. 
Stonehenge är inte bara ett förhistoriskt monument. 
Monumentet fungerade också under romartiden, under 
medeltiden och finns idag som ett monument oavsett 
på vilket sätt det beblandas med vårt nutida liv (Lucas 
2005:3 5 ff). Varken Lucas eller andra som har fördjupat 
sig i problematiken kring kronologi menar, att man ska 
överge användningen av typologi och kronologi som ett

Fig. 97. Soluret på Linköpings domkyrka är ett exempel på ett 
senmedeltida solur. Det var inom kyrkan som behovet av att mäta 
tiden tidigt togs upp. Foto: Lena Beronius Jörpeland.

arkeologiskt redskap. Han menar snarare att ett omed
vetet förhållande till tiden begränsar våra tolknings
möjligheter och motverkar nya tankegångar.

De braudelska tidsskalorna
En viktig inspirationskälla för arkeologer, när det gäl
ler tidsskalor och perspektiv på tiden, har Fernand 
Braudel varit. Han var en av föregångarna i den fran
ska historieskolan, den så kallade Annales-traditionen. 
Inom arkeologin blossade ett intresse för Annales upp 
i slutet på 1980-talet. Intresset sammanföll med en tid 
av teoretiskt nyvaknande, bland annat genom den väx
ande kritiken mot tidigare processuell arkeologi, som 
gjorde att Annales framstod som ett fruktbart alter
nativ (Hodder 1987, Bintliff 1995, Knapp 1992). Här 
ska inte någon djupare presentation av skolan göras 
(jfr Odén 1974, Burke 1996), utan det är framför allt 
hanteringen av tiden som är av intresse.

Den absolut mest välkända modellen för tidsdimen
sionerna utarbetades av Fernand Braudel under en peri
od av fångenskap i Tyskland under andra världskriget. 
Han menade att historisk tid är dominerad av åtmins-
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tone tre typer av processer. Dessa tre sammanverkar 
och skapar samhällsutvecklingen. Alla tre opererar 
samtidigt, men med skilda hastigheter. Våglängderna 
har olika längd. Tidsmodellen presenterades i det stora 
verket om Medelhavet, La Méditerranée et le monde 
méditerranéen a 1’époque de Phillipe II (1949). Braudel 
identifierade tre skalor i den historiska processen, även 
om dessa var slumpmässiga enheter i ett kontinuerligt 
flöde. Den första brukar man kalla La longue durée. 
Över väldigt långa tidsspann finns det trögrörliga per
manenta eller återkommande faktorer. Dessa omfattar 
framför allt de geografiskt fysiska faktorerna och vad 
de erbjuder människorna i form av restriktioner eller 
möjligheter. Den andra tidsskalan berör konjunkturer 
(conjonctures), strukturer eller den sociala historien. 
Dessa processer opererar över flera generationer eller 
århundraden. De är medellånga tidsperspektiv som 
omfattar exempelvis demografiska förändringar, agra
ra eller ekonomiska trender och sociopolitiska system. 
Dessa processer existerar som samhällsstrukturer, vilka 
skapar ett ramverk för det mänskliga varandet, både på 
ett kollektiv och ett individuellt plan. Slutligen finns det 
individuella eller enstaka händelser (les événements). 
Vanligtvis brukar man säga att den traditionella histo
rieskrivningen kan hänföras till denna tidsskala, som 
omfattar individuella män och kvinnors historia (Bint- 
liff 1995:7!).

Kritiken av Braudels verk om Medelhavet har fram
för allt dröjt sig vid det faktum att Braudel inte riktigt 
lyckades med sin föresats att knyta ihop de olika skal
nivåerna. Man har också starkt kritiserat hans syn på 
individen som alltför ensidigt fångad i sitt öde.

Så när jag tänker på individen, är jag benägen att 
se henne innesluten i ett öde som hon föga bidragit 
till att skapa, i ett landskap med oändligt långa 
perspektiv både framför och bakom henne (Brau
del 1997:1058).

Det som verkligen blir problemet med Braudels tidsdi
mensioner, är kanske inte i första hand hans tidsskalor 
och temporära fluktuationer, utan istället hur man ser 
på dessa fluktuationer i relation till hur de inverkar 
på historiens gång. Detta beror på att han till stor del 
ignorerar det förflutnas betydelse, men också arkeolo
gens/historikerns position såsom uttolkare av forntiden 
utifrån samtidens historiesyn. I Braudels värld svarade 
människorna på de krav och möjligheter som stod till 
buds. De fråntogs egen kreativitet och deras handlingar 
saknade intentionalitet. Att människor handlar aktivt 
utifrån givna sociala normer och strategier, har under 
1990-talet blivit sociologins bidrag till arkeologin (Ro
sén zoompff) och där anförd litteratur). Här kommer 
synen på människan som aktiv drivkraft i en samhälls
utveckling på kollisionskurs med de tre tidsskalorna, 
eftersom dessa förespråkar människans som »följer 
med strömmen«, följer med tidsflödet och agerar uti
från redan uppgjorda ramar.

Rörelsemönster och rumsuppfattningar
Rumsuppfattningar förutsätter rörelse. Det är när vi 
rör oss i rummet, när vi tar intryck både genom seendet 
och genom näsan och resten av kroppen som en upp
fattning om rummet formas. Orvar Löfgren uttrycker 
det som att rörelsen skapar rummet. Han pekar på en 
rad begrepp som vi använder oss av i vardagen. Vi ta
lar om rum och landskap i termer av scener, arenor, 
territorier. Dessa förleder oss att tro att landskapet 
finns där, vi går in i landskapet, vi passerar igenom och 
lämnar det (Löfgren 1996:74). I själva verket är det 
rörelsen som organiserar rummet och vår bild av det. 
Själva begreppet landskap föddes ur ett nytt sätt att 
se och rama in naturen. Konsten lärde oss, bland an
nat med perspektivet som hjälp, att uppskatta och läsa 
landskap. I landskapsmålningarna från 1600-talet och 
framåt skapades en konsensus kring vilken natur som
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Fig. 98. Den romantiska bilden skapar en stämning men visar också hur landskapet skapas via 
rörelsen i rummet. Målning av Vilhelm Kyhn, Vinteraften i en skov, från 1853. Verket finns på 
Statens Museum for Kunst i Köpenhamn. Foto SM K. Publicerad med deras tillstånd.

var skön och hur man bäst skulle njuta av landskapets 
vyer (Thomas 2001, Cosgrove & Daniels 1988). Jag 
är medveten om att just det sistnämnda är en fara i 
ett kognitivt förhållningssätt, eftersom mycket handlar 
om den egna upplevelsen eller kollektivets upplevelser. 
Landskapsupplevelsen i estetisk eller poetisk bemärkel
se är historiskt och kulturellt specifik, och det finns na
turligtvis en risk att vårt nutida sätt att uppleva land
skapet och de egenskaper jag tar fasta på, inte på något 
sätt är relevant för de historiska perioder som studien 
omfattar. Men det är inte heller meningen. Jag tror 
dock att vi avsäger oss möjligheten att fördjupa för

ståelsen av landskapsutnyttjandet om vi, som tidigare 
arkeologisk forskning, endast tar fasta på de mätbara 
ekonomisk-ekologiska egenskaperna i landskapet.

Landskapsupplevelsen är grundad i egenskaper som 
rymd och yta, och hur landskapet brukas, nyttjas och 
upplevs. Det är människor, idéer, symboler och materi
ella ting som samverkar i upplevelsen. Det fysiska rum
met blir ett socialt och kulturellt rum (Löfgren 1996: 
74) Det finns också en tydlig koppling mellan rum och 
kult, och mellan rum och makt.

Jag vill dock poängtera att jag inte avser att identi
fiera specifika, avgränsade fysiska »rum« för specifika

182 Landskapets noder - gården i ett långt tidsperspektiv



funktioner. Jag tror snarare att rummet är flytande och 
flexibelt. Kanske man hellre ska prata om zoner, (jfr 
Kyhlberg 1997) med skilda inneboende kvaliteter.

Frågeställningar, metod och källmaterial
Jag har i följande studie velat testa ett tankesätt där 
utgångspunkten är de tre tidsskalor som Braudel for
mulerade. Jag har dock vidgat perspektivet en aning 
och modifierat tidsskalorna på så sätt, att jag dels för 
in människornas aktiva handlande och användande av 
den materiella kulturen som meningsbärande, dels för
söker föra in landskapet - rummets - inneboende flexi
bilitet i samspelet med den materiella kulturen. Skalni
våerna har också »krympts« för att passa den lokala 
platsen och den regionala nivån. Min studie behandlar 
inte ett övergripande samhällsplan, där demografiska 
förändringar och ekonomiska konjunkturer synliggörs. 
Det betyder inte att man inte kan ta in dessa aspekter, 
det görs till viss del, men en storskalig studie som den 
som Braudel gör för Medelhavet, är här omsatt till en 
småskalig undersökning.

Skalnivåernas rumslighet är inte på något sätt hie
rarkisk i skilda storheter och ska inte uppfattas som 
skilda fysiska mer eller mindre »lokala« nivåer, utan 
ska snarare uttrycka temporalitet. Det är inte heller 
meningen att skalnivåerna ska uppfattas som någon 
slags verklighet som tidigare lundabor levde i. Jag ser 
skalnivåerna som analytiska redskap för att lyfta fram 
varande kontra förändring. Det är lätt att inom arkeo
login lyfta fram förändringar och förändringsskeden. 
Det är välkänt att varandet inte är lika lätt att spåra 
(Barrett 1999:22).

Ett grundläggande syfte med min studie är såle
des att testa idéer om de tidsmässiga skalnivåerna på 
Lunda. Dessa är knutna till Braudels olika tempora- 
liteter. De långsamma, trögrörliga strukturerna har 
samlats under avsnittet om landskapets långsiktighet,

enligt Braudel: la longue durée. Termen långsiktighet 
har lånats från den svenska översättningen av Peter 
Burkes introduktion av Annales-skolan (Burke 1996). 
Här är det främst landskapets utformning och den 
fysiska platsen som beskrivs, men boken visar också 
att la longue durée inte är särskilt oföränderlig. I va
randet, les conjonctures, belyses gårdsbebyggelsen och 
landskapsrummets nyttjande i ett slags vardagligt per
spektiv. Händelserna, les événements, avser slutligen 
att belysa förändringar som inträffar under en relativt 
kort tidsperiod, men som inverkar på varandet på ett 
avgörande sätt.

Jag har valt att följa gårdsbebyggelsens utformning 
och belägenhet i ett långt tidsperspektiv. Dessa materi
ella lämningar kommer att ställas i relief till landskapet 
och landskapsrummets nyttjande på Lunda under oli
ka tider. Jag menar dock inte (jfr Orvar Löfgren ovan), 
att landskapet är ett existerande, passivt rum. Istället 
definieras landskapet av Lundas invånare, i deras va
rande och i samband med de avgörande händelserna. 
Landskapet är en egen dimension. Titeln på min studie 
antyder att jag tror att det är möjligt att ringa in specifi
ka platser i geografin som har haft en särskild betydelse 
under olika tider. Jag har kallat dessa platser för noder, 
något jag återkommer till i mitt avslutande kapitel.

De huvudsakliga frågeställningarna för denna stu
die är således:
• Hur har landskapet i Lunda skapats och brukats 

för att uttrycka sociala ideologier och strategier? 
Vilka element i landskapet är viktiga under olika 
tider?

• Hur är Lundas bebyggelse och gården disponerade 
under olika tider? Var i landskapet är gårdens 
byggnader belägna?

• Är det möjligt att identifiera specifika platser - här 
kallade noder - i landskapet, som har haft en sär
skild dragningskraft?
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Fig. gg. Gården Lunda vid tiden för den arkeologiska undersök
ningen, då ridskoleverksamheten fortfarande var igång. Foto från 
söder: Lena Beronius Jörpeland.

Gårdsbebyggelsens belägenhet och utformning
Gårdsbebyggelsen utgör ett ganska självklart studie
område om man vill försöka förstå en plats historia i 
ett långtidsperspektiv. Inom arkeologin har gården och 
gårdens byggnader alltid haft en given plats som källa 
för sociala och ekonomiska studier. Husforskningens 
inriktning i Sverige låg dock länge på ett grundläg
gande plan, där husens konstruktion, funktion och 
datering stod i fokus. Det finns enstaka exempel före 
1990-talets mitt på undersökningar som varit inrik
tade på sociala frågeställningar (Sävestad 1995:19), 
men det är först på senare år som gården och hu
set har uppmärksammats som »... på samma gång 
en singulär materiell artefakt som ett informations

komplex ock ett system av sociala signaler« (Kyhl- 
berg 1997:195). Som Ola Kyhlberg har påpekat, var 
den arkeologiska forskningen länge benägen att tolka 
bebyggelsens läge i termer av skydd och klimatolo
giskt/ekologiskt anpassade lägen. Fortfarande före
kommer denna, mer funktionellt inriktade, tolkning 
på byggnadernas placering, exempelvis som resultat 
av topografiska förhållanden på platsen (Streiffert 
zooi:ii6). Numera har dock det kognitiva synsättet 
fått ett större genomslag i tolkningarna, och man me
nar att lokaliseringen och placeringen av gårdar är ett 
uttryck för regler och normer som styrdes av sociala 
ideologier och kulturella traditioner (Kyhlberg 1997, 
Burström 1995, Ersgård 1997 m.fl.).
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Mats Burström har uppmärksammat ätt begreppet 
gård saknar allmängiltig innebörd. Vad som konstitu
erar en gård varierar mellan skilda forskare och skilda 
forskningstraditioner. Han menar, att vi alltför ensidigt 
har fokuserat på nutidens analytiska definitioner som 
ofta utgår från ekonomiska, funktionella eller morfo
logiska aspekter. Han diskuterar istället hur forntidens 
gårdar uppfattades av sin samtid, och menar att det 
finns en poäng i att inte definiera begreppet »gården« 
utan att i stället se det som mångtydigt. I ett socialt och 
kognitivt perspektiv blir detta synsätt mer fruktsamt 
(Burström 1995:164). En annan aspekt på gårdens me- 
ningsbärande egenskaper finns i synsättet att gården är 
ett uttryck för världsordningen, för livet och döden (jfr 
uppsatserna i bht 1997 samt Kyhlberg 1997 och där 
anförd litteratur).

En av de allra senaste avhandlingarna som tar upp 
detta perspektiv rör gården Järrestad i Skåne (Söderberg 
2005). Avhandlingen redogör för den forskning som 
skett under 1990-talet kring järnålderns stormansgår- 
dar (jfr Skyllberg a i denna volym och där anförd litte
ratur). Bengt Söderberg uppmärksammar och fokuserar 
på hur gårdens belägenhet och byggnader tydligt signa
lerade egenskaper som användes i sociala strategier.

Det är inte möjligt att här ta upp den skandinaviska 
gårdsforskningen, som formligen har exploderat från 
1990-talets mitt och framåt, men några utgångspunkt
er som är värda att ha i tankarna när Lunda studeras 
är att:
• »Gården« kan inte begränsas till ett bostadshus el

ler en gårdstomt utan omfattar hela gårdsterritoriet.
• »Gården« är ett materiellt visualiserande av en 

rådande världsordning, för gårdens folk och för 
omvärlden.

• Den vardagliga praktiken och de idémässiga före
ställningarna samspelar med varandra. De betingar 
och upprätthåller varandra.

De gårdar som hittills har studerats inom arkeologisk 
forskning, där utgångspunkten är att gården är ett ma
teriellt uttryck för sociala ideologier och kulturella tra
ditioner, hör alla till en högre social sfär. Det kan tydas 
som att det är främst makten och överhögheten, oavsett 
om det rört sig om den kyrkliga eller världsliga mak
ten, som har haft behov av att manifestera rådande eller 
önskade samhällsordningar via bebyggelsen (jfr Söder
berg 2005, Johnson 2002, Eriksdotter 2005). Men även 
andra sociala gruppers bebyggelse ingår i ett socialt nät
verk som rimligen bör kunna studeras på samma sätt. 
Det är dock svårare, eftersom kunskapen i nuläget är 
relativt liten rörande exempelvis trälar eller landbors 
bebyggelse (Zachrisson 2003). Det finns kanske inte 
heller så många skilda element i bebyggelsen som tyd
ligt lämnat materiella spår efter sig, såsom exempelvis 
stenhus, terrasseringar och stenlagda gårdsplaner.

»Dynamiken i landskapets 
långsiktighet«
Den första tidsprocessen - den som blev känd som la 
longue durée eller geografisk tid - enligt Braudel, har 
som ovan nämnts framför allt omfattat de geografiskt 
fysiska faktorerna, de som endast mycket långsamt 
och på lång sikt förändras (Burke 1996:68). Det är lätt 
att enbart lyfta fram det naturtopografiska landskapet 
som en del av denna tidsprocess. Det finns dock fe
nomen och traditioner som mycket väl skulle kunna 
benämnas som en långsiktighet. Det faktum att man 
överhuvudtaget har en bosättning vid Lunda under två 
tusen år kan vara ett exempel på en sådan. På Lunda 
finns dock några omvälvande faktorer i landskapet 
som har förändrats och som också påverkade Lunda- 
borna. Främst är det landvinningen, i och med upp- 
grundningen under järnålderns äldre perioder. Frånsett 
detta, så finns en rad naturgeografiska element som på 
ett tämligen oproblematiskt vis kan ses som konstan-
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Fig. loo. Vid Lunda fanns i äldre tid en fornsjö. På bilden visas hur 
strandlinjerna och sjön tedde sig omkring år o (mörkare blå färg) 
och omkring år 500 ad (ljusare blå färg). Lunden är markerad med 
grön färg. Strandlinjekarta beräknad med en numerisk modell 
utvecklad vid scu. Strandlinjerna är »kantiga« på grund av att den 
digitala höjddatabanken, med nivåangivna punkter var femtionde 
meter, används som grunddata av scu. Detta innebär också att 
strandlinjekartan inte har så hög detaljeringsgrad. Se även fig. 101, 
fig. 107 och fig. 114. © Sveriges Geologiska Undersökning (scu). 
Medgivande Dnr 30-267/2005. Skala 1:4000.



Fig. loi. Strandlinjer och fornsjöar i området kring Lunda vid år 
1000 och år 1500. Sjön ovanför kvarnläget försvinner någon gång 
mellan år 1000 (mörkare blå färg) och år 1500 (ljusare blå färg). 
Lunden är markerad med grön färg. Vid 1500-talet återfinns 
Mälarstranden som en liten trekant i bildens vänstra kant. 
Strandlinjekarta beräknad med en numerisk modell utvecklad 
vid scu. © Sveriges Geologiska Undersökning (scu).
Medgivande Dnr 30-267/2005. Skala 1:4000.
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ter i tiden. Jag vill dock framhålla att deras betydelse 
och den föreställningsvärld som var knuten till dessa 
element har varierat över tid.

Begreppet landskap har - som Stefan Brink påpe
kat - urvattnats i och med den myckna användningen 
under de sista 15-20 åren. Det har blivit modernt att 
lyfta fram landskapet, utan att för den skull alls relatera 
till en fysisk plats (Brink 2001:78). Begreppet landskap 
har använts på olika sätt inom olika discipliner. En rad 
arbeten har djupare penetrerat landskapsbegreppet 
(Cosgrove & Daniels 1988, Ashmore & Knapp 1999, 
Thomas 1993, 2001, Hirsch & O’Hanlon 1995 m.fl.). 
Jag nöjer mig här med en användning och definition av 
bred karaktär: begreppet omfattar såväl materiella som 
immateriella aspekter av tillvaron (Chadwick 2004).

Det fysiska landskapet
Landskapet vid Lunda uppfattades redan tidigt i den 
arkeologiska undersökningen som meningsbärande. I 
projektprogrammet lyftes också naturen fram som en 
del av människornas kognitiva struktur. Där poängte
rades, att det inom den humanistiska forskningen fun
nits en tendens att alltför enkelt polarisera den vilda 
naturen mot de kulturellt definierade och utvecklade 
mänskliga livsmiljöerna. Kulturlandskapet symboli
serade det goda och vildmarken det onda (Svensson 
i998:25f och där anförda arbeten). På en plats som 
Lunda, som närmast kan beskrivas som en skogsgård, 
med skogen och hällmarker in på knuten, här fanns 
kanske »vildmarken« i ännu högre grad. Jag sällar mig 
dock till Svensson, som menar att den mänskliga prak
tiken visar att man inte uppfattade utmarken/vildmar
ken som något främmande och farligt. Skilda källma
terial visar istället att vårt moderna/urbana synsätt att 
likställa utmark med vildmark är en missuppfattning, 
utmarken bör istället uppfattas som ett annat markslag 
(Svensson 1998:27).

En ren naturgeografisk beskrivning av Lunda idag 
ter sig så här; gården är belägen i en forntida vik, en 
sprickdal vars botten mynnar ut i den nuvarande sjön 
Mälaren. Mitt i sprickdalen finns en mindre förkast- 
ningsbrant som delar dalsänkan i två nivåer. Den södra 
delen, vars botten länge var en forntida sjö, och den 
norra delen, som utgjordes av Mälarens sjöbotten, var 
åtskilda med en nivåskillnad på ungefär sex till sju 
meter. I nivåskillnaden bildades en mindre fors, som 
troligen var som kraftigast i perioden mellan år 1000 
och år 1500, när den forntida sjön tappades ur. Dals
änkans botten är ett relativt litet, flackt område som i 
tre väderstreck begränsades av mer eller mindre branta 
bergspartier. Den norra delen, norr om förkastnings- 
branten, bildade ett välavgränsat landskapsrum, mot 
väster öppet och vidgande sig mot de flacka strandäng
arna ned mot Mälaren. Under järnåldern, när strand
linjerna var högre belägna, accentuerades platsen som 
en gip in i en forntida vik, omgiven av berg. Strand
linjen var vid vår tideräknings början belägen strax 
nedanför en markant isälvsavlagring, en förhöjning, i 
den flacka sjöbottnen. Det område som var tillgängligt 
för bosättning, om man undantar de höglänta bergiga 
områdena runt Lunda, täckte vid år o en yta på cirka 
4 hektar. Under de följande 500 åren grundades viken 
upp, så att huvuddelen av den mark som senare blev 
gårdens inmark under järnåldern växte fram. Strand
linjen år 500 var sannolikt belägen i den bäckravin 
som nu har en konstruerad sträckning mot Mälaren. 
Då hade strandlinjeförskjutningen medfört en land- 
skapsutvidgning till en mer än tre gånger så stor areal, 
till en yta av 13,5 hektar.

Gården är belägen längs landsvägen mellan Sträng
näs och Eskilstuna. En vägkorsning söderut leder vi
dare mot Malmby och vidare österut mot Södertälje 
och Nyköping. Längs båda dessa vägsträckningar 
finns milstenar. Ett fundament är bevarat norr om går-
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Fig. 102. Utsnitt ur den äldsta bevarade kartan över Lunda som är en geometrisk 
avmätning av Lunda kronohemman från åren 1764-1774 (lmv 071:1-4).
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den (RAÄ265) och en milsten står öster om vägskälet 
(RAÄ2.67). Båda dessa landsvägar har tolkats vara en 
del av 1600-talets vägnät (Vägar i Sörmlands län 1979. 
Bilaga 10.3). Landsvägen vid Lunda är intressant, så
tillvida att den i stora delar har behållit sin belägenhet, 
sträckning och grusade yta ända fram till 2000-talet, 
trots att den nya motorvägen Strängnäs-Eskilstuna in
vigdes på 1950-talet. Längs stora landsvägen har ex
empelvis den döende missionären Sankt Eskil burits 
vid medeltidens början (jfr Skyllberg b i denna volym). 
Här har också eriksgatans följe på upp emot 1 800- 
2 500 personer enligt en ögonvittnesskildring passerat, 
åtminstone vid ett tillfälle, när Karl ix red eriksgata år 
1609 (Holmblad 1993:28).

Gårdens ekonomiska värden betonas i en karte
ring av Strängnäs stads egendomar som genomfördes 
mellan åren 1764 och 1774 (lmv €71:1-4). På kartan 
anges Lunda som »kronohemmanet Lunda. Boställe 
för Borgmästaren och Rådmännen i Strängnäs«. Vid 
den här tiden hade Lunda genom en donation övergått 
till Strängnäs stad, se vidare nedan.

Gårdens ägofigur överensstämmer väl med den ti
digare nämnda sprickdalen, i öster finns Strängnäs 
stadsskog och i väster tilltar Näsbyholms skogsmarker. 
Lundas ägor sträcker sig från Mälarens stränder i norr 
till den inre delen av skogsmarkerna i söder. Här tar 
Mälarmården vid. Gården är en så kallad ensamgård, 
belägen invid vägskälet mellan det norra och södra 
gärdet, som i sin tur är belägna i sprickdalens norra 
respektive södra del. Gården brukades således i två- 
säde, med ett huvudsakligen sammanhängande norra 
gärde med sandblandad lerjord, vars utsäde uppgick 
till cirka fem tunnor. Södra gärdet var mer splittrat 
och bestod av mindre tegar på ömse sidor bäcken, jor
den var här en mer sandblandad och grundare lerjord. 
Även detta gärde besåddes med cirka fem tunnor år
ligen. Det södra gärdet var ännu på 1700-talet delvis

sankt och vattensjukt, vilket tyder på en relativt sen 
uppgrundning av marken. Starr- och hårdvallsängar 
fanns här, men huvudsakligen återfanns de ned mot 
Mälarens stränder. Ängarnas avkastning uppgick till
sammans till cirka t 8 lass.

I norra gärdet fanns en »bergig beteshage av mycket 
ringa bete, så att den knappast kan föda 334 crea
tor halfwa sommaren« (Explicato till lmv €71:1-4). 
Denna bergiga backe utgjordes av den markanta, i vår 
tid ekbevuxna, kulle som efter den arkeologiska under
sökningen visade sig vara en offerlund (jfr G. Anders
son denna volym).

Landskapets färdvägar
Det är ett välkänt faktum att färder över vattnet spelade 
stor roll, långt innan förflyttningar över land på längre 
sträckor blev lika viktiga. Från sjön har man i äldre tid 
kunnat ta sig in via Eldsundet, som under järnåldern 
var en strandnära vattenled. Ett hamnläge bör vid den 
här tiden ha legat strax väster om lunden, där terrängen 
sjunker ned mot bäcken. Alternativt har det varit möj
ligt att fara längs bäcken, närmare gården och lunden.

De registrerade fornlämningarna inom gårdens 
ägor, som de ter sig i historisk tid, består av ett gravfält 
(RAÄ334) längst i norr invid sundet, samt enstaka rösen 
och stensättningar belägna längs norra kanten av skogs- 
brynet (RAÄ348 och 349). Dessa fornlämningar kan 
tolkas som »vägvisare« och markörer för gården, för
utsatt att man kommer sjövägen västerifrån. Gravfältet 
RAÄ334, beläget på en liten plan »udde«, kan uppfattas 
som ett sjömärke från väster, förutsatt att det har en 
relation med och är samtida med Lunda gård. Tydliga 
markeringar på motsatt sida om dalgången finns inte, 
den södra sidan saknar registrerade fornlämningar.

Naturligtvis har kommunikationerna också försig
gått över land, både från öster och väster. En resande 
som tar sig till fots eller med häst till Lunda, kommer
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Fig. 103. De registrerade fornläm- 
ningarna som finns inom Lunda 
gårds ägor. Illustration: Franciska 
Sieurin-Lönnqvist, Arkeobild.
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Fig. 104. Två parallella hålvägar är synliga i den sluttande terrängen norr 
om gården, raa 240. Helen Grenler står i den vänstra, den högra hålvägen 
används som ridstig. Foto från söder: Lena Beronius Jörpeland.

att uppfatta gårdsbebyggelsen på ett annorlunda sätt 
än den som kommer sjövägen. Det är också tydligt att 
upplevelsen skiljer sig åt, beroende om man färdas från 
väster eller öster. Huruvida dagens landsväg, och lands
vägen som den ter sig på kartan från 1700-talet, också 
ska uppfattas som en forntida sträckning, kan natur
ligtvis inte säkert sägas. Det är dock flera saker som 
talar för att landsvägen vid Lunda är mycket gammal. 
Längre norrut ansluter den till hålvägar som sannolikt 
ska ses som delar av ett kommunikationsnät över sun
det och Strängnäs stadsskog österut. Lunda är beläget 
i en vägkorsning, söderifrån ansluter landsvägen som 
bland annat leder förbi Vallby, som åtminstone under 
yngre järnålder hyste en bosättning. Här finns nämli
gen de registrerade gravfälten (raa268, raa269 och

RAÄ296). Under 1700- och 1800-talen fanns här också 
ett torp, Vallbyäng. Ytterligare en faktor som talar för 
att den befintliga landsvägen är en forntida led, är att 
gravarna på gravfältet norr om järnåldersgården är be
lägna längs vägen, på ett sätt som kan tyda på att gra
varna respekterar vägen.

Att vägar inte bara har kommunikativa, funktionel
la egenskaper har uppmärksammats av Elisabeth Ru- 
debeck i en intressant artikel om vägars sociala, sym
boliska och rituella aspekter (2002). I artikeln behand
las främst kopplingen mellan gravar och vägar från 
bronsålder och äldre järnålder. En rad aspekter kan 
associeras till vägar: de döda, offerplatser och gräns
områden. Vägar kopplas också till handel, territoriell 
kontroll och militära aspekter. Genom att bygga en väg
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kunde också »legitimeringen av makt och hög status, 
nämligen påvisande av kontakter i tid och rum« synlig- 
göras (Rudebeck 2002:182). Tack vare den rumsliga 
kopplingen mellan gravar och genomfartsvägar syn- 
liggjordes förfäderna och, genom dessa, landrättighe
terna, något som är tydligt på Lunda. Vägar har också 
haft centrala funktioner och utgjort viktiga element i 
det monumentala landskapet. De har ingått i relationer 
mellan de döda och har sannolikt fungerat som cen
trala platser. Särskilt vägskäl och vägkorsningar kan ha 
varit speciellt laddade platser (Rudebeck 2002:187).

»Varandets kontinuitet«
Hos Braudel var den andra tidsprocessen, les conjonc- 
tures, knuten till de processer som varade över flera 
generationer eller århundraden. Med begreppet kon
junkturer menas vanligtvis demografiska fluktuationer, 
jordbrukets innovationer eller ekonomiska konjunk
turer. Jag har här valt att tolka konjunkturerna som 
skeden som definieras av gårdens innehåll och uttryck 
under olika tidsperioder. Således är det så, att de likar
tade sociala, ideologiska och ekonomiska orsaker som 
inverkar på gårdens existens under ett visst skede ock
så definierar detta skede som en övergripande »kon
junktur«. Konjunkturerna på Lunda är därmed endast 
delvis desamma som de samhälleliga konjunkturer som 
Braudel syftar på i sitt arbete.

De som bebodde och brukade gården, i alla dess di
mensioner, skapade och strukturerade det landskap som 
uppfattades som en väsentlig del av livet, det förflutna 
men också det framtida. Med varande menar jag där
med det vardagliga livet som innefattar triviala sysslor 
på gården, arbetet i jordbruket, men också högtider och 
fester. Varandet förutsätter att handlingar och händelser 
upprepas, här kommer den cykliska periodiseringen in.

De rörelsemönster jag intresserar mig för skapades 
av gårdens invånare, men också i viss mån av omkring

boende som hade relationer med Lunda. Jag har valt 
att sätta mig in i hur man tar sig till Lunda utifrån, men 
också hur man har rört sig inomgårds, utifrån hur går
den är disponerad. Det innebär att jag har tagit fasta 
på de materiella lämningar som vi har undersökt, och 
var dessa finns i landskapet. Man kan ha invändningar 
mot detta sätt att arbeta, eftersom jag endast tar fasta 
på de manifesta och synliga lämningarna. Om platser 
saknar fysiska lämningar innebär det naturligtvis inte 
att dessa platser inte har haft en plats i Lundabornas 
föreställningsvärld.

Uppställningen blir ganska traditionellt kronolo
gisk, eftersom varandet har olika innehåll under järn
ålder, medeltid och senare perioder.

Järnåldersgårdens disponering och landskapsrum
Under järnåldern har gården ett relativt strandnära 
läge. Bebyggelsens lokalisering och registrerade forn- 
lämningar i närområdet gör det rimligt att anta - som 
ovan nämnts - att man har tagit sig till gården med båt. 
Avståndet från stranden till gårdsbebyggelsen uppskat
tas till ungefär 300-500 meter. Fornlämningsbilden i 
området accentuerar förhållandet att det är från väster 
man förväntas ha ärende till Lunda.

Den sammanhängande gårdsbebyggelsen låg på en 
förhöjning, ett impedimentet i norra delen av dalsän
kan, i den inre delen av den forntida viken. I ett försök 
att konstatera om det kan finnas ett äldre, fossilt vägnät 
användes dels de karterade hålvägarna RAÄ340, norr 
om gården, dels de äldre lantmäterikartornas indikatio
ner på mindre lokalvägar. Det som begränsar och styr 
möjligheterna för en landsväg, är naturligtvis dels det 
kommunikativa (och symboliska?) behovet, topogra
fins möjligheter och dels, i det här fallet, närheten till 
den kustnära sjöleden. Rimligen bör landsvägen, på vä
gars vis, löpa från gård till gård, och det fanns sannolikt 
ett vad eller en överfart över Eldsund till öarna Vansö
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Fig. 105. Äldre bruksvägar i närområdet till gården, en prickad 
sträckning på häradskartan från åren 1901-1902 är exempelvis en 
sådan bruksväg. © Lantmäteriet 2003-10-20. Ur häradsekonomiska 
kartan på dvd.

och Fogdö långt före Strängnäs stads uppkomst. Under 
järnåldern är det möjligt att en inre väg över stadssko- 
gen har varit i bruk. På häradskartan och på det äldre 
ekonomiska kartbladet finns sträckningar som tyder på 
äldre bruksvägar. En av dessa löper rakt österut, där 
nuvarande vägen gör en krök innan den stiger upp till 
högre liggande terräng. Denna väg innebär en genväg 
över skogen till den plats som numera är benämnd 
Sankt Eskils källa. Ett par av bruksvägarna visar sig 
också sammanfalla med de hålvägar norr om Lunda 
gård som karterades i den arkeologiska förundersök
ningen (G. Andersson & Beronius Jörpeland 1998).

Den nu omtalade vägen går genom en ganska sär
egen terräng: botten av en ravin som utgörs av mycket 
plan mark, omgärdad av branta, delvis lodräta bergs
sidor på södra och norra sidan

När man färdas österifrån över skogen på denna väg, 
och kommer fram till Lunda, öppnar sig landskapet som

genom ett trollslag. Gårdens lokalisering gör att när man 
närmar sig gården norr- eller österifrån ser man byggna
derna »bakifrån« eller från »sidan«. Från öster är det 
gaveln på byggnaderna som först framträder. Det som 
verkligen är i blickfånget är lunden. Förhöjningen som 
utgör lunden framstår än mer manifest, i och med att 
den omgivande marken till stor del är plan. Bokstav
ligt talat går man från den mörka ravinbotten ut i det 
öppna och ljusa landskap som skapas av de vidsträckta 
strandängarna i fonden.

Det är värt att notera att ett par förmodade gravar 
påträffades i den arkeologiska utredning som genom
fördes inför Svealandsbanans nya sträckning genom 
Strängnäs stadsskog (Beckman-Thoor 1993). I den 
ovannämnda ravinen, ungefär mitt i passagen, låg en 
osäker hög och en osäker stensättning. Det närliggande 
området var skadat av en grustäkt, vilket också för
svårade tolkningen av anläggningarna. Vid en utred- 
ningsgrävning av stensättningen ansågs den vara en del 
av grustäkten, och avfördes som fornlämning. Högen 
undersöktes däremot inte på grund av att den, trots att 
den låg inom banområdet, undantogs för utrednings- 
grävning (Schierbeck 1993). Om teorin om en forntida 
färdväg genom passagen stämmer, kan de påträffade 
anläggningarna ha fungerat som gårdsmarkörer.

Om man ser till hur gården var disponerad under 
järnåldern, slås man av det faktum att även från lands
vägen hade gården sitt visuellt mest optimala läge om 
man färdas västerifrån. Gårdens huvudbyggnad, hal
len i hela sin längd, med omgivande byggnader relativt 
högt belägna i terrängen på sina terrasser, bör ha fram
stått mycket påtagligt. Även gravfältet i sluttningen 
ovanför gården kan ha förstärkt bebyggelsen, och de 
tillsammans kommunicerar västerut. Om man däre
mot färdades norrifrån var det först när man befann 
sig alldeles inpå gravfältet och gårdshusen som man 
blev varse gårdsterritoriet.
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Fig. 106.1 slutskedet av de ar
keologiska undersökningarna 
var vägområdet avverkat. I högra 
delen av bilden syns den dalgång 
österut som har varit färdväg. Foto 
från söder: Britt-Marie Franzén, 
raä. Nedan: Utsikt från den gamla 
färdvägen i öster mot Mälarens 
forna stränder och sundet över till 
Vansö. Platsen för järnåldersgår- 
den syns till höger på andra sidan 
grusvägen. Foto: Lena Beronius 
Jörpeland.
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Fig. 107. Landskapsrummets nyttjande under järnåldern.
Skala 1:4000. Illustration: Franciska Sieurin-Lönnqvist, Arkeobild. 
Strandlinjekarta beräknad med en numerisk modell utvecklad 
vid scu. © Sveriges Geologiska Undersökning (sgu). Medgivande 

Dnr 30-267/2005.
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Gårdens byggnader kan också sägas vara disponerade 
så att förbindelsen med lunden synliggjordes, både 
genom närheten till lunden och genom det öppna lä
get, som på något sett inbegrep lunden. Gårdsstruk
turen understryker också en hierarkisk ordning av 
gårdens byggnader, där hallen framstår som den vik
tigaste och centrala delen av gårdens byggnader (jfr 
Skyllberg a i denna volym). De två gårdsplanerna, en 
yttre - främre - gårdsplan framför hallen och en in
re - bakre - gårdsplan understryker ordningen på går
den och vem som har tillträde till gårdens olika delar. 
(Skyllberg a i denna volym, fig. 9).

Gården var med sina starka kultiska förtecken inte 
en ordinär bondgård (jfr G. Andersson och Skyllberg a 
i denna volym). Troligtvis brukades jorden och betes
markerna nyttjades för djurhållning.

Vardagliga rörelsemönster omfattade troligen trans
porter till och från stranden och landsvägen. Det dagliga 
arbetslivet (förutsatt att Lunda fungerade som bond
gård under järnåldern) inbegrep under sommarhalvåret 
arbete på åkrarna som var belägna nedanför gårdens 
bebyggelse. Sannolikt fanns även tegar i backen ovanför 
gravfältet. Ängs- och betesmarker fanns vid strandäng
arna mot Mälaren och i skogsmarken ovanför, norr om, 
bebyggelsen. Djuren fördes ned till vattnet i väster och 
även upp i de högre liggande skogsmarkerna norr och 
söder om gården. En brunn fanns alldeles intill bebyg
gelsen, på motsatt sida vägkröken.

Avbrott i det dagliga livet skedde vid skilda tillfällen 
under året. När ritualer och ceremonier knutna till lun
den genomfördes, samlades sannolikt fler människor 
på Lunda än bara gårdens egna invånare. Ceremonier i 
hallen omfattade gårdens invånare, men även gäster. 
Det är under järnåldern som det ianspråktagna land
skapsrummet - när det gäller bevarade lämningar-är 
som mest omfattande. De synliga lämningarna omfattar 
konstruktioner av olika slag, såsom gravar och terrasser.

Byggnaderna är relativt väl sammanhållna i anslutning 
till impedimentet och backen upp mot gravfältet. Till 
denna sammanhållna bebyggelse kan man också knyta 
diverse »aktivitetsområden«, såsom gjuteriplatser och 
härdområden. Enstaka anläggningar, framför allt här
dar, fanns spridda över ett större landområde, dels ned
anför lundens nordöstra kant, och dels vid vägskälet, det 
som senare blir platsen för den medeltida bosättningen. 
Förutom det fyndmaterial som var spritt i lunden, finns 
inga tecken på att föremål har spridits någon annan
stans inom gårdsterritoriet under järnåldern. Exempel
vis så finns det endast ett fåtal keramikskärvor av för
historisk karaktär på platsen för den medeltida gården, 
trots att fem härdar låg i området, en av dem med da
tering till perioden romersk järnålder/folkvandringstid 
(Beronius Jörpeland & Skyllberg 2003:32).

Det är dock inte klart att keramiken härrör från 
järnålder i och med att förhistorisk keramik, så kallat 
A-gods, också användes in i högmedeltid. En bronsring 
med oklar datering låg också i anslutning till de äldre 
härdarna.

Fig. 108. Bronsring som påträffades vid förundersökningen av den 
Lunda gårdstomt 1998. Bronsringen påträffades vid rensning av en 
av de stensättningsliknande stenpackningarna. Skala 1:1. Foto efter 
konservering: Atm, raä.
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Den medeltida stugan och kvarnen
Under medeltiden var gårdens bebyggelse lokaliserad 
till vägskälet i söder. Terrängen här var något kuperad, 
med en relativt brant sluttning ned mot bäcken. Öster 
om vägskälet fanns ett litet, något oländigt område. 
Här påträffades den medeltida bebyggelsen som bestod 
av en liten stuga belägen intill landsvägen. Vid bäcken 
fanns kulturlager som daterades till högmedeltid.

Lunda har inga säkra skriftliga belägg från medel
tiden, utan nämns första gången i 1550 års jordebok 
(.Lundaqwarn 1550, Lunda 1556). Enligt frälselängd- 
en från år 156z ägde Per Brahe godset Näsby, med 
gården Näsby, och godset Göksten bestående av går
darna Göksten, Kumla och Lundakvarn (jfr Skyllberg 
b i denna volym). Ortnamnet antyder således att det 
har funnits en kvarn på Lunda. Varken kvarnhus, vat
tenrännor eller hjulhus var dock bevarade. Troligen 
beror detta på att bäcken hade muddrats i sen tid, 
men också på att yngre lämningar kan ha förstört de 
äldre. Vid bäcken fanns ett par lerblandade lager om
kring flera större stenblock, tillsammans med en skär- 
vig stenpackning. Fyndmaterialet var dock anonymt 
och svårbedömt: en defekt hästsko och hästskosöm, 
ett par järnfragment och spikar samt bränd lera/tegel. 
Lerlagren och skärvstenen har tolkats som någon form 
av aktivitet invid strömmen daterad till högmedeltid. 
Ovanför platsen för kvarnlämningen fanns rester av 
en fördämningsvall; denna anläggning och det faktum 
att det här ovanför fanns en sjö under medeltiden, bi
drar till tolkningen att kulturlagren bör ses i ljuset av 
en kvarnanläggning. Flera fragment av kvarnstenar till 
en vattenkvarn låg också spridda i området kring den 
medeltida bosättningen.

Den medeltida bosättningen, som låg på andra 
landsvägen från kvarnen sett, var inte särskilt omfat
tande. En mindre stuga, en härd och en avfallsgrop har 
tolkats höra samman rumsligt och kronologiskt. Hela

Fig. 109. En av flera kvarnstensfragment påträffades spridda över 
ytan med den medeltida bosättningen. Foto: Lena Beronius 
Jörpeland.

komplexet var orienterat längs vägen och låg på en av
sats strax ovanför vägen. Här föreföll terrängen vara 
rensad från stenblock, till skillnad från backen bakom 
stugan som var mycket blockrik. Terrängen var där 
delvis oländig. En naturlig avgränsning av hela ytan 
bildade den än mer storblockiga terrängen i högre lig
gande partier.

Stugans bevarade delar utgjordes av en infallen syll- 
stensgrund och kulturlager som låg innanför och under 
syllstensgrunden. Stugans golv var nedsänkt och in
grävt i backen, såsom hos de historiskt belagda så kall- 
lade backstugorna. Skillnaden här var att långsidan var 
nedgrävd cirka 0,3 meter i två avsatser. I ena gaveln, 
eventuellt i hörnet, fanns en härdgrop. Antydningar 
till en ingång till stugan fanns i den västra delen, mot 
vägen (Beronius Jörpeland & Skyllberg 2003). Avfalls- 
gropen låg i stugans förlängning, sydväst om gaveln 
Stugan har trots sin begränsade storlek tolkats som 
boningshus. Den nedsänkta delen var endast 2,5x3^ 
meter stor. Om härden inbegrips i stugan blir storleken 
cirka 12-15 kvadratmeter. Den begränsade storleken
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Nedsänkt 

golv

Fig. no. Plan över stugan, hus 23, härden och avfallsgropen.
Skala 1:50. Till höger, överst: Terrängen ovanför vägskälet bestod 
till stor del av stenbunden mark. Foto från nordost: Lena Beronius 
Jörpeland. Till höger, nederst: Susanne Svensson undersöker den 
medeltida stugan. Foto från söder: Lena Beronius Jörpeland.
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var länge ett frågetecken, men flera liknande, små, 
medeltida stugor har dokumenterats i Mälardalen (jfr

Tabell 2. Fyndkategorier som påträffades 1 
den medeltida stugan.

i och i anslutning till

exempelvis Vinberg & Wahl 1996:19 och 29).
Lager 6225

Sakord Antal fragment
Under den arkeologiska undersökningen diskutera- Ben, avfall (252 g) 213

des huruvida det möjligen fanns rester av husgrunder 
efter uthus och ekonomibyggnader i den blockrika back-

Bryne 1
Beslag, brons 2
Flinta 1

en. Ett stråk av stenblock i sydostlig-nordvästlig rikt- Hasselnötsskal 1

ning uppfattades som möjligt fundament till en bygg- Flästsko 1
Hästskosöm 2

nad, trots att några tydliga husgrunder inte gick att Kam, sammansatt dubbelkam 1

urskilja. I området fanns dock en rad svårförståeliga 
anläggningar, bland annat ett par stenkoncentrationer

Keramik, yngre rödgods 1
Keramik, stengods (?) 1
Kniv 4

och stenpackningar, som i förundersökningsskedet tol- Ljushållare 1

kades vara äldre gravar. Särskilt en väl lagd, rund sten- Malstenslöpare 1
Nit, järn 1

packning väckte förvåning när det visade sig att det var Porslin 1

just en enskiktad stenpackning, men utan tillstymmelse 
till brandlager, brända ben eller andra depositioner 
(Beronius Jörpeland & Skyllberg 2003, fig. 28). Den

Pärla, glasfluss 1
Spik 2
Tegel (8547 g)l 538

Lager 7969
randa anläggningen tolkades därmed som ett funda- Sakord ■■■i Antal fragment

ment med oklar funktion. En annan tydlig anläggning 
bestod av en jämnt lagd stenrad som kunde tolkas som

Ben, avfall (515 g) 499

Bryne 3

Beslag, brons 3

syllstensgrund - en gavel till en byggnad. Tyvärr låg 
stenraden i ett område som saknade spår efter andra

Föremål, järn 3

Glas, planglas? 2

Glasknapp 1
vägglinjer, vilket gör det svårt att tolka anläggningen Flänkel, järngryta 2

som en byggnad.
Det medeltida fyndmaterialet som fanns i området

Hästskosöm 4

Islägg, ben 1
Kedja, grytupphängning 1

låg dels i stugans lager inom väggarnas begränsning, i 
golvet och i avfallsgropens olika lager, dels låg ett fåtal

Kvarnsten, handkvarn 1
Lås 1
Sköldbuckla 1

föremål spritt över backen bakom stugan. Här hade Spik 6

ett magasin på plintar legat under 1800- och 1900- 

talen och en stor mängd sopor från den tiden hade

Stengods 1
Tegel (4397 g) 882

Trä (3804 g) 4

kastats bakom magasinet, men troligen också depo- Lager 11755

nerats under byggnaden. Det innebär att järnföremål Sakord jaan—aan Antal fragment

och andra icke daterbara föremål kunde härröra både Ben, avfall (91 g) 136

från det äldre skedet och från det yngre. Delar av fynd- Tegel (1 825 g) 456

Föremål, järn 1
materialet har behandlats i en kortare artikel över de Hästskosöm 1

preliminära resultaten från undersökningen (Beronius Spik 1

Jörpeland 2004). Stengods I
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Fig. in. Ett urval av de fynd som låg i stugans lager. Notera den röda glasflusspärlan som 
traditionellt dateras till yngre järnålder! Bredvid pärlan ligger en blå glasknapp, två små 
hängbrynen i skiffer, fragment av en sammansatt dubbelkam. Ovanför ligger en skobrodd, 
ett fragment av en hästsko och en islägg. Foto: Bengt A. Lundberg, raä.

I och med att ett medeltida fyndmaterial var spritt över 
hela backen, var det tydligt att ytan hade nyttjats un
der medeltiden. Ett fåtal keramikskärvor av stengods
typ och skärvor av yngre rödgods var spridda över 
hela ytan bakom den medeltida stugan. Vid en av de 
arkeologiska förundersökningarna 1998 påträffades 
en skärva stengods av medeltida typ i anslutning till 
platsen för 1900-talets boningshus (G. Andersson &

Beronius 1998). Endast ett medeltida föremål, förutom 
stengodsskärvan, har påträffats utanför platsen för den 
medeltida bosättningen: en bultlåsnyckel låg i backen 
ovanför j ärnåldersgården. Det är osäkert hur man ska 
förstå varför en nyckel fanns i detta område som för 
övrigt saknade medeltida föremål. Nyckeln har en di
rekt motsvarighet i den bultlåsnyckel som låg bakom 
den medeltida stugan.
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Fig. 112. Handkvarnens överliggare stod lutad mot gaveln inne i 
stugan. Foto: Lena Beronius Jörpeland.

Fyndmaterialet bestod till största delen av föremål som 
kan knytas till ett hushåll på platsen. Som nämnts ovan 
fanns fragment av keramikkärl, en nyckel, två bultlås, 
spikar, bitar av dåligt bränt tegel och en stor tegelsten. 
Små fragment av djurben låg i de lager som fanns på 
stugans golv. Redskap såsom knivar, brynen och frag
ment av ett blad till en skära fanns också i lagren till 
stugan. Lutad mot gaveln i stugan stod en överliggare 
till en handkvarn. I övrigt fanns delar till en hästutrust
ning: ett par hästskor och hästskosömmar. På golvet i 
stugan gjordes det något ovanliga fyndet av en sköld
buckla. En pilspets fanns utanför stugan en bit bort. 
Slutligen var en piksporre deponerad i härdgropen. 
Slående är att fynd som traditionellt kan föras till en 
kvinnlig sfär saknas. Det finns exempelvis inga textil
redskap, inga vävtyngder, sländtrissor eller nålar. För 
övrigt var inslaget av personliga föremål litet; en del av 
en sammansatt dubbelkam och en blå glasknapp kan 
räknas dit. Det enda fyndet som brukar knytas enbart 
till kvinnor är handkvarnen - malning och mjölkning 
har enligt sagamaterialet och landskapslagarna skötts 
av trälinnor (Myrdal 2003:126).

Fyndmaterialet förstärker bilden av en relativt specia
liserad verksamhet vid Lunda under medeltiden. Jäm
förelsematerial finns från en rad platser, vilka uppvisar 
både likheter och olikheter (Broberg 1996, Hållans & 
Svensson 1998 och Lagerstedt 2004 och där anförd lit
teratur). Den relativt begränsade bebyggelsen och före- 
målsbeståndet talar för att Lunda inte var en gård i en 
mer allmängiltig betydelse. Snarare tyder bosättning
ens innehåll, och det faktum att det fanns en kvarn 
vid strömmen, att landbon på Lunda huvudsakligen 
skötte kvarnen, han var troligen mjölnare. Huruvida 
mjölnaren också hade ett hushåll, en familj, vid Lunda 
är ovisst. Stugan har tolkats som kvarnstuga, och den 
ringa storleken motsäger att stugan kan ha hyst ett 
regelrätt hushåll i betydelsen familj inklusive tjänste
folk med flera (Lindström 1994:82). Möjligen kan två 
personer och kanske någon mjölnardräng ha bott vid 
kvarnen även om mycket talar för att det endast fanns 
en mjölnare här. Hur stor del av arbetet som enbart 
kvarnen tog i anspråk är helt beroende av den kapaci
tet kvarnen hade, och om det var en skvaltkvarn eller 
den mer tekniskt komplicerade hjulkvarnen. Hjulkvar
narna tillhörde ofta frälset och krävde en större till
gång på vatten. Det faktum att det fanns en sjö ovanför 
kvarnplatsen talar för att vattentillgången sannolikt 
var god under medeltiden. Den forntida sjön tappades 
ut någon gång före 1500-talet. Det är fullt möjligt att 
strömmen under medeltid hade ett större vattenflöde 
och kraftigare fall, vilket talar för att kvarnen kan ha 
haft stor kapacitet.

De vardagliga rörelserna på Lunda under medelti
den var företrädesvis knutna till det strömmande vatt
net. I vilken grad jorden brukades vid den här tiden 
är oklart. Allmänt sett konsolideras åkermarken under 
medeltiden och under 1200-talet etableras dikessyste- 
men i östra Mellansverige som ett sätt att dränera jor
den (Myrdal 1999:47). Det får till följd att åkermarken
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kan ha utvidgats på Lunda under den här perioden. 
Åtminstone de lägre liggande delarna och åkermarken 

i norra gärdet, som anslöt till bäckfåran, kan ha dikats 
ut. Det motsägs dock av diskussionen ovan, då fähus 
och ekonomibyggnader inte har lämnat några tydliga 
spår efter sig. Gården kan ha varit en mindre bruk- 
ningsenhet, med ett relativt litet jordbruk. En alterna
tiv tolkning är att Lunda har brukats i samarbete med 
Göksten, som låg på endast två kilometers avstånd. 
Kanske nyttjades betesmarkerna sommartid, medan 
ställning av djuren skedde vid Göksten?

En närmare diskussion om de medeltida datering
arna följer i nästa avsnitt, klart är dock att kvarnstu
gan har fungerat under den period som vanligen bru
kar benämnas som den senmedeltida agrarkrisen. Flera 
forskare har dock nyanserat bilden av detta skede. 
Frågan om jordbrukets nedläggning vid den här tiden 
och en själva krisens innehåll har diskuterats (Myrdal 
2004). Bland annat finns det belägg för att ett stort an
tal gårdar brukades extensivt under den här perioden. 
Det finns flera exempel i källorna på ödegårdar vars 
ängsmark nyttjades av andra brukare, i något fall kom 
en ödegård också att ingå i ett tvåsädessystem när en 
brukare i närområdet besådde ödegården vartannat år 
(Myrdal zoo4:224ff).

Intressant nog finns ett par andra näringar represen
terade på Lunda. Åtminstone en av dem går att knyta 

till den medeltida perioden och förstärker bilden av att 
brukaren av Lunda var mångsysslare. Längs landsvä
gen, längre upp vid kröken, påträffades en kolnings- 
grop som enligt I4C-metoden daterades till perioden 
hög-Zsenmedeltid, år 1280-1400 (z sigma Ua-27443).
I den steniga backen fanns smidesrester; ett mindre la
ger med slagg och glödskal låg runt ett större block 
med plan ovansida (Beronius Jörpeland & Skyllberg 
2003:25). Tyvärr har smidet inte daterats. Ytterligare 
spår fanns nedanför lunden, här påträffades en väl-

Fig. 113. Kolningsgropen som låg invid vägkröken. Kolningen sked
de under hög- och senmedeltid. Foto från öster: Lena Beronius 
Jörpeland.

bevarad tjärdal, som inte heller i nuläget är daterad. 
Sammantaget pekar också dessa näringar mot en gan
ska traditionell manlig sfär och typisk sysselsättning i 
skogsområden. De kan också vara del av arrendet till 
frälsegodset Göksten-Näsby. I det här fallet kan man 
tänka sig att mjölnaren betalade delar av räntan i mjöl, 
men även kolet kan ha utgjort en del av räntan, liksom 
smidet och tjäran, förutsatt att de hör till perioden. 
Man kan också tänka sig att transporter och olika ty
per av körslor ingick i mjölnarens åtaganden.

Landskapsrummets materiella lämningar omfattar 
ett mycket litet område, som främst berör den ome
delbara närheten till vägskälet och kvarnplatsen. Man 
kan skönja en rörelse i rummet som helt har koncentre
rats till landsvägen till och från gården Göksten-Näsby. 
Inom gården är rörelsen koncentrerad mellan stugan 
och bäcken. De medeltida aktiviteterna och handlings- 
mönstren har inte lämnat omfattande synliga spår efter 
sig på samma sätt som tidigare och senare perioder, 
undantaget den medeltida bultlåsnyckeln på platsen 
för järnåldersgården.
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Fig. 114. Landskapsrummets nyttjande under medeltiden. Skala 1:2000. Illustration: Franciska Sieurin- 
Lönnqvist, Arkeobild. Strandlinjekarta beräknad med en numerisk modell utvecklad vid scu.
© Sveriges Geologiska Undersökning (scu). Medgivande Dnr 30-267/2005.

Kvarnstugan låg av naturliga skäl intill kvarnen, men 
läget invid vägskälet gör att man också kan resonera 
i banor av att kvarnstugan fungerade som en slags 
»grindstuga« till godset Göksten-Näsby. Eftersom väg
skälet var en del av riksnätets landsvägar och samtidigt 
utgjorde godsets östra utpost, kan landbon ha försörjt 
godset med information, men också ha haft viss kon
troll över vilka som färdades längs landsvägen.

Det manifesta läge och innehåll som kännetecknar 
järnåldersgården kan inte alls beläggas för medeltiden. 
Det är möjligt att man i bosättningens ringa storlek och 
inte särskilt framträdande plats kan utläsa relationen

till Göksten-Näsby, eftersom Lunda var en underly
dande enhet till godset. Den medeltida bosättningen 
kommunicerar västerut, men till skillnad från den ti
digare perioden finns en rörelseriktning i motsatt håll 
från Lunda mot Göksten-Näsby.

Den medeltida stugan hade delvis ett lite skymt läge, 
i och med att den låg indragen i backen upp mot en 
numera skogbevuxen och relativt oländig terräng. Bo
ningshuset var inte på något sätt dolt utan fullt synligt 
längs landsvägen, men i och med stugans anspråkslösa 
storlek kan den ha synts först när man närmade sig 
huset. Inte heller kvarnen bör ha varit särskilt manifest
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Fig. 115. Landsvägen västerut. Göksten skymtar i den solbelysta 
bakgrunden. Foto från öster: Lena Beronius Jörpeland.

eller visuellt tydlig, särskilt inte om det var fråga om 
en mindre skvaltkvarn. Det motsägs av det faktum att 
kvarnar vid den här tiden bör ha varit något nytt och 
okänt, bullret från kvarnen och det strömmande vattnet 
bör ha medfört att Lunda framstod som något påtagligt 
annorlunda i bygden. Kvarnens läge vid bron, som kan
ske till och med var sammanbyggd med kvarnhuset, har 
haft en central placering i rikets kommunikationer.

Kartornas gårdstomt
Liksom den medeltida gården var också gårdsbebyg
gelsen under 1600-och 1700-talen belägen invid och

längs med landsvägen, men på motsatt sida, norr om 
landsvägen. Boningshuset utgjordes under den här ti
den av en så kallad parstuga. Byggnaden var relativt 
lång och låg något indragen från vägen, men fullt syn
lig oavsett om man kom från öster eller väster. I och 
med den, förmodligen, öppna terrängen runt huset var 
parstugan mer iögonfallande än tidigare, framför allt 
om man färdades norrifrån.

Stugans ingång vette mot vägen och låg mitt på 
långsidan. I ett yngre skede har en stenlagd gårdsplan 
uppförts framför stugan. Ytterligare en byggnad upp
fördes parallellt med parstugan i ett senare skede, vil-
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Fig. 116. Plan över den undersökta parstugan, i det yngre skedet 
från omkring mitten av 1700-talet.

ket skapade en rektangulär gårdsstruktur med stenlagd 
gårdsplan mellan husen (Beronius Jörpeland & Skyll- 
berg zoo3:izff). Landsvägen var i detta skede belagd 
med kullersten. En antydan till stenlagd infart fanns 
vid byggnadernas norra gavel.

Det är under den här tiden, som tidigare nämnts, 
som gårdstomten har karterats. Tomten utgör en lång
smal tomtfigur längs med landsvägens norra sida. Den

dokumenterade parstugan är belägen i dess västra del. 
Sannolikt har fähus och uthus legat i den östa delen. 
Det här området var tyvärr förstört av den stora loge- 
och ladugårdsgrunden som uppfördes under 1900-ta- 
lets början.

Trots att yngre byggnader fanns ovanpå parstugan, 
visade den sig vara relativt välbevarad. Ett par ned- 
grävningar för fundament till ett yngre magasin hade
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dock skadat lämningarna på ett flertal ställen (Beronius 
Jörpeland & Skyllberg 2003, fig. 7), men man återfann 
dels bevarade jordgolv, dels bevarade rumsindelningar 
för bland annat en förstuga och en källare. Två större 
spismursfundament fanns i vartdera rummet. Fynd
materialet i golvlagren gjorde det möjligt att disku
tera de två rummens funktion, särskilt i relation till 
det etnologiska källmaterialet (Beronius Jörpeland & 
Skyllberg i 2007). Detta källmaterial har visat att det 
viktigaste rummet i parstugan är stugan, det vill säga 
köket och vardagsstugan i ett och samma rum, som var 
det egentliga bostadsrummet. På andra sidan förstugan 
låg anderstugan eller gäststugan (Erixon 1982:299!^. 
Namnet antyder att detta rum endast användes tidvis 
och vid speciella tillfällen. I Lunda visar dock fyndma
terialet att det är möjligt att båda rummen har nyttjats 
som boningsrum. Det finns skillnader i fyndförekom
sten mellan rummen, men frågan är hur dessa skillna
der ska förstås. Bland annat fanns ett större inslag av 
nålar, hyskor och hakar i det rum som har tolkats som 
anderstuga (Beronius Jörpeland & Skyllberg i 2007). 
En annan fyndkategori som visar på stora skillnader är 
de mynt som påträffades i de två rummen. Av de mynt 
som präglades under 1600-talet återfanns tre i respek
tive rum. De mynt som präglades under 1700-talet var 
tolv till antalet, alltså betydligt fler. Av dessa låg nio i 
anderstugan och tre i själva stugan. Det styrker ett an
tagande om att rummen inte nyttjades på likartat sätt.

En av de stora frågorna för den här perioden är just 
hur man ska förstå det förhållande att Lunda gård ut
gjorde lön och boställe åt Strängnäs borgmästare och 
rådmän. Hur ska man förstå det fyndmaterial som 
påträffades i parstugan? Vem eller vilka har bott här? 
Enligt den fördelningsnyckel som är statuerad i her
tig Carls donationsbrev från 1584, fördelades avkast
ningen från åker- och ängsmarken enligt formeln att 
rådmännen uppbar hälften av det som borgmästaren

fick (Jägerstad 1959:294). Detta förhållande avspeglas 
också i kartmaterialet. Exempelvis heter ängen norr 
om lunden »Rådmansängen«.

Lunda var dessutom boställe år borgmästaren. Un
der 1600-talets slut infördes den statliga boställeinsti
tutionen i samband med inrättande av indelningsver
ket. Dessa boställen blev en avlöningsform för statliga 
funktionärer och ämbetsmän. Förmodligen har det här 
inte varit fråga om att borgmästaren och hans hushåll 
har bott på Lunda, utan att han tidvis kan ha vistats 
här, och att gården har haft en nära kontakt med rådet 
bör vara odiskutabelt. Gården har endast legat någon 
halvmil utanför staden så det behöver inte ha funnits 
behov av att bo över natten, men kanske en vilja att 
vistas »på landet« har vunnit insteg under 1700-talet 
som också avspeglas i rumsutnyttjandet.

Enligt husförhörslängderna från 1700-talets slut 
har det på Lunda bott en familj under respektive ar
rendeperiod, och det är först från 1820-talet som ar- 
rendatorerna omtalas som statardrängar.

En tolkning av parstugans båda rum skulle kunna 
vara att det är brukarna på Lunda som nyttjat stugan, 
medan anderstugan har varit vigd åt besökande, såsom 
borgmästaren och rådet.

Det är inte enbart parstugan och till gården hörande 
uthus och ekonomibyggnader som finns under den här 
tiden. En sågkvarn var belägen vid Lunda ström. Kvar
nens läge finns markerad som »gammalt sågqvarnsstäl- 
le« på en karta över Rådmansängen från år 1750 (lmv 
€33-41:3). Sågen har inte heller avsatt några spår i de 
skriftliga källorna, förutom själva godkännandet av så
gen hos Kungl Maj:t (Jägerstad & Collmar 1959:887^. 
Varken när det gäller hur arbetet organiserades vid 
sågen eller hur stor produktionen var, eller hur länge 
sågen var igång, har varit möjligt att bestämma. I ett 
kulturlager invid bäcken fanns smidesslagg, bland an
nat en bottenskålla som kan tyda på att det också vid
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tiden fanns en j ärnframställningsplats, som eventuellt 
utnyttjade vattenkraften från bäcken (Beronius Jörpe- 
land & Skyllberg 2003:29, jfr även Hjärthner-Holdar 
& Grandin 2002).

Under 1700-talet, kanske även tidigare, har också 
en viss expansion av åkermarken skett. Gärdena söder 
om vägskälet, i södra gärdet, är belägna i det område 
som tidigare låg under vatten. I beskrivningen till kar
tan från år 1764-1774 antyds att dikningar har skett 
för att man på så sätt ska kunna odla ängsmarkerna 
kring Vallby. De lokala namnen, exempelvis kavelbro- 
mosse, antyder också att området är sankt och delvis 
vattensjukt (lmv C7i:i-4, Explicato).

De vardagliga rörelsemönster som har ägt rum på 
Lunda under den här tiden är knutna till gården som 
jordbruksenhet. Norra och södra gärdet har odlats, 
ängsmarken i norr och söder har hävdats. Vid bäcken 
har sågen och kanske andra vattendrivna anläggningar 
funnits. Fyndmaterial är också spridda över inmar- 
ken, på ett sätt som visar att även lunden och plat
sen för järnåldersgården är införlivade i det ianspråk- 
tagna landskapet. Ett exempel utgörs av fyndplatser 
av yngre rödgodskeramik, som har påträffats på den 
stora terrassen som hyst hallen under järnåldern (Bero
nius Jörpeland, Dunér & Skyllberg. 2003, bilaga 2). I 
backen norr om, och också väster om järnåldersgården 
finns ett fåtal lager och gropar med material från 1600- 
1700-talen, men troligen också från 1800-talet. Mer 
påtagliga lämningar är de förkolnade trärester som till
sammans med yngre rödgods och andra fynd låg i åker
marken nordost om vägskälet (G. Andersson & Beroni
us Jörpeland 1998:33^. Dessa lämningar skulle kunna 
vara rester efter en bod eller en förrådsbyggnad.

Även myntens spridning visar på ett påtagligt sätt 
var och när man har rört sig över området. Den sam
mantagna bilden av myntens fördelning i rummet visar 
att den inte är en slumpmässig. Det märks en tydlig

skillnad mellan de olika århundradena, när det gäl
ler var mynten är deponerade någonstans. Här ska 
endast mynten från 1600- och 1700-talet tas upp. Av 
de femton mynt som har präglats under 1600-talet är 
alla - utom två - funna i lager i parstugan, i anslutning 
till densamma eller i kulturlagret vid bäcken, som tro
ligen är rester efter Lunda sågkvarn. Endast ett mynt 
har påträffats i anslutning till järnåldersgården, dock 
inte i gårdsbebyggelsens centrala delar, utan i kanten 
på en grop som var grävd i ett område som är markerat 
som impediment på äldsta kartan, väster om platsen 
för järnåldersgården. Under 1600-talet finns således en 
tydlig koppling mellan mynt och bebyggelse.

De mynt som är präglade under 1700-talet visar där
emot en betydligt större spridning i landskapet. Antalet 
mynt från detta sekel är något fler och uppgår till 23 
stycken. Ett par mynt låg i backen för den medeltida 
bosättningen öster om vägen. Fyra mynt påträffades 
i lunden. Två av dessa var präglade år 1719 och låg 
alldeles intill varandra. Ett tredje mynt från år 1708 låg 
en liten bit bort på nordvästsluttningen. Slutligen fanns 
ett mynt från år 1763 som låg på den högsta platån i 
lunden. De fyra mynten kan naturligtvis representera 
tre eller fyra separata händelser i tid om man betän
ker en viss cirkulationstid för mynten. De kan också 
representera en eller ett par händelser som ligger nära 
varandra i tid, särskilt för de tre förstnämnda mynten. 
Det ligger nära till hands att tro att den natursyn som 
slår igenom under 1700-talets sista hälft också visar 
sig i form att ett nytt landskapsnyttjande. Den sköna, 
tuktade naturen i lunden blir en attraktiv utflyktsplats. 
Man söker en landskapsupplevelse (Löfgren 1999:32 
och där anförd litteratur). Kanske samma personer el
ler ett sällskap bestående av flera personer har vistats i 
lunden och medvetet deponerat mynten. Kanske är det 
borgmästarens och rådets sällskap som här tillbringar 
en söndagseftermiddag? Kanske är det ett jaktsällskap
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Fig. 118. Utsnitt från karta över Näsbyholm och Göksten från år 
1748 (lmv 033-41:2). Lunda ström delar rådmansängen i två delar. 
Längst i söder vid grinden börjar Lunda gårds ägor.
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Fig. 119. Detalj från kartan över rådmansängen år 1750 (lmv C33-4K3). 
Notera att läget för »gammalt sågkvarnställe« är söder om vägskälet, 
vid platsen för den förmodade kvarnen.

eller till och med lantmätarna som karterar Lunda 
gårds ägor i mitten av 1700-talet. Myntens förhållan
devis begränsade kronologiska hållpunkter gör att en 
slumpmässigt tappande av mynt, exempelvis på grund 
av hål i byxfickan, inte verkar vara en särskilt plausibel 
förklaring. Mynten är troligen medvetet deponerade, 
kanske speglar de förändringar i samtidens folkliga fö
reställningar kring mynt och lycka (Beronius Jörpeland 
& Skyllberg Z007).

Sammantaget visar både fynden och bebyggelseläm
ningarna att landskapsrummets nyttjande återigen är

av större omfattning än under den medeltida perioden. 
Det är också intressant att notera att fynd som skulle 
kunna knytas till en förändrad natursyn återfanns i 
områden som primärt inte var odlingsmark och således 
kan förklaras med jordbruksarbete. I takt med att det 
södra gärdet uppodlas, omfattas även området kring 
landsvägen söderut mot Malmby i gårdens ianskpråk- 
tagna landskapsrum. Landsvägens centrala betydelse 
accentueras därmed ytterligare.
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Fig. 120. Landskapsrummets nyttjande under stormaktstiden. 
Skala 1:4000. Illustration: Franciska Sieurin-Lönnqvist, Arkeobild.
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Lantbruket Lunda
Gårdens belägenhet invid vägskälet och närheten till 
landsvägen bryts helt, när den allra yngsta mangårds- 
byggnaden uppförs under 1910-talet mitt ute på impe- 
dimentet i åkern. Det nya huset, med sin fruktträdgård 
och sina rabatter, visualiserar tydligt den moderna ti
dens avståndstagande till fähus och ekonomibyggna
der. Närheten till landsvägen ses inte som någon viktig 
egenskap, snarare kan man uppfatta den tvärtom. Man 
har velat bort från den allmänna kommunikationsle
den, kanske har en ökande trafik bidragit, men också 
att det avskilda läget är önskvärt. Det är också tydligt 
att härigenom får man en bättre kontroll över vilka som 
närmar sig boningshuset. Gäster och besökare måste 
följa grusvägen fram till huset, genom den öppna åker
marken, ett femtiotal meter innan man når boningshu
set. Under tiden kan husets invånare hinna förbereda 
sig på hur man vill ta emot besökaren.

Återigen blir gårdens boningshus mer dominerande 
i landskapet och väl synligt från landsvägen, oavsett 
varifrån man färdas. Boningshuset ligger på en svag 
förhöjning, ett impediment i den omgivande åkermar
ken. Fram till gården leder en mindre grusväg kantad

Fig. m. Boningshuset vid Lunda uppfördes 1921. Bilden är förmod
ligen tagen 1931. Foto: privat ägo.

Fig. 122. Den moderna gården under 1900-talet hyste ett stort antal 
byggnader, det är möjligt att inte alla iakttogs vid de arkeologiska 
undersökningarna, exempelvis saknas ladugården. Det ridstall 
som uppfördes i slutet av 1970-talet kan ha förstört äldre grunder. 
Skala 1:2000. Illustration: Franciska Sieurin-Lönnqvist, Arkeobild.
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med rabatter, enligt äldre fotografier. Ett par mindre 
uthus, bland annat ett brunnshus, finns i närheten. En 
vid den här tiden ny företeelse är också avträdet. En 
specifik byggnad för detta ändamål, som inte är be
lägen invid gödselstacken hörde ännu vid sekelskiftet 
inte till vanligheterna på landsbygden.

Vid landsvägen finns rester av den gamla parstugan 
kvar, i form av en mindre enkelstuga, fram till 1930-ta- 
let då den rivs (Beronius Jörpeland & Skyllberg 2003). 
Från den här perioden blev ett stort antal byggnader 
med flera specialiserade verksamheter karterade och 
delvis undersökta. De byggnader som påträffades var, 
förutom boningshus och enkelstuga, ett redskapslider, 
en undantagsstuga, en verkstad vid bäcken och en byk
stuga. Grunden till ladugård och loge fanns kvar längs 
landsvägen. En länga för vedbod och avträden fanns 
invid det nya boningshuset, liksom ett pumphus. Ett 
stående magasin och svinhus användes av den ridskole- 
verksamhet som var inhyst vid Lunda från 1970-talet. 
Från den här tiden är inte något detaljerat kartmaterial 
bevarat. Däremot fanns det uppgifter om byggnaderna 
i de syneprotokoll som upprättades i och med byte av 
arrendator eller borgmästare. Protokollen räknar upp 
vilka byggnader som finns på gården, men inte var de 
ligger. Endast boningshus, ladugård, stall och spann
målsmagasin, det vill säga gårdens viktigaste byggna
der, har storleksuppgifter.

Den gård som Lunda ter sig vara under 1800- och 
1900-talen, är på många sätt helt olik den äldre gården. 
Både byggnadsbestånd och landskapsrummets nyttjan
de har blivit än mer omfattande. Alla dessa byggnader 
är spridda över ett större område. Det nya är också att 
delar av åkermarken till viss del kan sägas bli inlem
mad i gårdsbebyggelsen, även om det är ett lägre im
pediment, således har odlingsbar mark inte bebyggts. 
Ett flertal byggnader finns också nu i anslutning till 
bäcken. Byggnaderna hyser funktioner där närheten

till vattnet är viktig, men funktionerna kräver inte vat
tenkraft. Alla dessa byggnader och verksamheter gör 
att hushållet på Lunda nu sannolikt är större än tidi
gare. Förmodligen bor också inhysta arbetstagare och 
hjälpare på gården.

Även under den här perioden är mynt spridda över 
hela det område som tagits i anspråk för gården på oli
ka sätt. Både i lunden och på backen söder om lands
vägen med de medeltida lämningarna finns mynt från 
1800- och 1900-talen. Förmodligen ska man förstå det 
som att mynt både var vanligare vid den här tiden och 
att de troligen bars lösa i fickan, inte som tidigare i en 
pung. Det är också möjligt att mynten förlorade sitt 
värde som viktiga markörer för gårdens välbestånd. 
Intressant nog har inte något enda mynt påträffats på 
terrasserna och impedimentet som har hyst järnålders- 
gården. Det bör dock inte tolkas som att man inte har 
nyttjat eller vistats i området, snarare har man inte bru
kat området på samma sätt som exempelvis lunden.

»Händelsernas arkeologi«
I Braudels tankegång utgörs den tredje tidsprocessen 
av händelsernas historia, les événements. Ofta är dessa 
händelser knutna till individuella levnadsöden, såsom 
olika kungliga personer, men kan också omfatta en
staka omvälvande händelser, som ett fältslag eller en 
naturkatastrof. Denna tidsprocess har varit minst pro
blematisk att applicera på det arkeologiska materialet, 
kanske för att vi arkeologer är vana vid att identifiera 
händelser. Här har jag därför inte heller modifierat 
Braudels idéer, även om han tänker sig att händelserna 
som inträffar är kortvariga och snabba. De händelser 
som inträffade på Lunda och tas upp här, är de unika, 
momentana förändringar som innebar större föränd
ringar i den fysiska miljön och landskapsrummets nytt
jande, det vill säga det som traditionellt brukar tas upp 
i beskrivningen av en plats historia.
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Fig. 123. Landskapsrummets nyttjande under 1900-talet.
Skala 1:3000. Illustration: Franciska Sieurin-Lönnqvist, Arkeobild.
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Dessa händelser var dock troligen vare sig kortvariga 
eller särskilt snabba. Naturligtvis skedde även stora 
förändringar, kanske inom familjen, eller andra sociala 
förändringar som inte tog sig dessa fysiska uttryck. Här 
har jag velat fokusera på de mer traditionella frågorna 
i arkeologiska sammanhang: etableringar, flyttningar 
och nedläggningar. Det är också här den arkeologiska 
dateringsdiskussionen kommer in, arkeologins behov 
av en precisering i tid för vissa omvälvande föränd
ringar, men också hur större samhälleliga förändringar 
uttrycks i det arkeologiska materialet.

Lunda vid lunden
Den bebyggelse, som under yngre romersk järnålder 
permanent etableras i den inre delen av dalgången, har 
setts som ett medvetet ianspråktagande av en - troli
gen sedan gammalt - helig plats. Genom anläggandet 
av gården kan gårdens överhuvud kontrollera kulten 
vid lunden, samtidigt som kulten även etableras vid 
gården. Här kommer inte järnåldergården och dess 
bebyggelse att diskuteras vidare, utan jag hänvisar till 
Skyllberg a i denna volym.

Förändringar i kult och maktrelationer
Lunda upphör att sannolikt vara permanent bebyggt 
under 900-talet. Vid den här tiden finns också en bo
sättning vid Vallby, två kilometer söder om Lunda. 
Denna etablering bör ses i ljuset av de större samhälls- 
omdanande förändringar som bland annat resulterar i 
en förskjutning av makten ut mot öarna. Lunda som 
central plats förlorar sin maktbas, troligen på grund 
av förändringar i traditioner kring kulten, men också 
förändringar i maktrelationerna.

Det är troligt att gården inte upphör att fungera 
vid ett enda tillfälle, sannolikt har en lång process lett 
fram till bebyggelsens nedläggning. Flera möjliga för
klaringar finns för hur detta kan ha gått till. Även om

förändringar i maktstrukturen i regionen och maktre
lationerna mellan gårdarna förändras, behöver det ju i 
sig inte betyda att gården läggs ned. Gårdens funktion 
som jordbruksenhet bör ha kunnat fungera trots att den 
kultiska funktionen förändras. Det är först om gården 
inte kan inlemmas i en rådande struktur eller om den 
faktiskt utgör ett hot, som en nedläggning blir aktuell.

Det kan också röra sig om mindre dramatiska orsa
ker. Kanske relationen med Göksten, som den ter sig i 
skriftliga källor, kan ha äldre anor. Om släktskapsför- 
bindelser tidigt har funnits mellan Göksten och Lunda, 
kan dessa ha resulterat i att gårdens invånare flyttar ut 
mot sundet och driften av Lunda så småningom avtar. 
Andra tänkbara alternativ är att familjestrukturen på 
gården förändras, kanske stormannen avlider och inga 
arvtagare finns att tillgå?

Frälsets expansion och strategier
Även om området vid vägskälet nyttjades under folk- 
vandringstiden, så är det först under 12.00-13 oo-talen 
som platsen tas i anspråk för mer omfattande verk
samhet. Det är i och med uppförandet av kvarnen vid 
Lunda ström. Kvarnetableringen har daterats indirekt 
utifrån två I4C-dateringar av ett lerlager invid bäcken. 
Den ena dateringen finns inom intervallet 1020-1270 
ad (Ua-26238, två sigma). Den andra dateringen finns 
inom intervallet 1040-1290 ad (Ua-9632, två sigma).

De daterande fynden från bosättningen öster om 
landsvägen har alla en tyngdpunkt i perioden 1300- 
1400-talen. En total genomgång av de medeltida fynden 
och deras tidsställning kommer inte att göras här, en
dast de fynd som är relevanta för tolkningen tas upp.

Vid en närmare betraktelse är det möjligt att separe
ra främst keramikmaterialet, det medeltida stengodset 
och lergodset i två horisonter som också skiljer sig åt 
rumsligt. En äldre horisont, med skärvor spridda över 
hela den steniga backen, ligger i perioden 1200-1300-
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Fig. 124. De stengodsskärvor som har daterats till medeltid visas i figuren, undan
tag är ett par skärvor lergods (Bäck, keramikanalys på cd), från vänster i övre 
raden: fyra skärvor av kärl 40, därefter följer kärl 41.1 andra raden från vänster: 
kärl 44, 46, 38, 39 och 34 (två skärvor). 1 understa raden: kärl 35, 36, 42, 37 och 43.

talen. En yngre horisont, i perioden 1350-1450, åter
finns främst i anslutning till backstugan.

Från backstugan finns en sammansatt dubbelkam 
som saknar ändskivor. Kamtypen förekommer huvud
sakligen under 1300- och 1400-talen, med viss tyngd
punkt i 1300-talet (Annika Nordström, muntlig upp
gift). Även mer allmänna fyndkategorier, såsom en 
ljushållare, en islägg och en skobrodd är vanliga fynd

från perioden, även om de kan vara av både äldre och 
yngre datum.

Andra daterbara fynd utgjordes av en piksporre 
som var deponerad i härden. Piksporrar med böjd 
skänkel, som det här är fråga om, börjar vanligen upp
träda under noo-talet. Piken gör det troligt att spor
ren från Lunda är från 1200-1300-talen (khlnm). 
Sköldbucklan som låg i stugan har suttit på en rund-
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Fig. 125. De medeltida kärlens 
tidshorisonter i ett diagram. 
Kärlens har grupperats i fem 
grupper. På planen presenteras 
kärlgruppernas rumsliga sprid
ning över ytan med den medel
tida stugan, öster om vägskälet. 
Skala 1:200.
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sköld. Ett par sköldbucklor har påträffats på medeltida 
gårdar. Dateringen är dock svår att precisera närmare, 
rundskölden har sannolikt levt kvar under hela medel
tiden (Olausson 1985:38). Pilspetsen, som påträffades 
utan stratigrafisk relation till någon konstruktion eller 
något äldre lager, har en parallell i ett exemplar från 
Valbo socken i Gästrikland. På platsen för den medel
tida prästgården i Vall hittades en pilspets, som i text
en antogs vara en lansspets från yngre järnåldern. Det 
troliga är att pilspetsen är en bågpilspets från medelti
den. I rapporten är fyndet beskrivet under fas iv som 
har daterats till perioden cirka 1275-1400 (Broberg 
1996:19! och fig. 14). Den bultlåsnyckel som låg rela
tivt nära pilspetsen har en direkt parallell i ett fynd från 
Grådö borg, fas 1, cirka 1350-1450 (Monié Nordin 
2005:65 och fig. 27).

Det finns således en tyngdpunkt i dateringen av fyn
den från Lunda kvarnstuga i perioden 1350 till 1400- 
talets mitt eller slut, även om enstaka föremål kan vara 
både äldre och yngre. Stugans konstruktion och om
fattning gör det svårt att tro, att den har varit i bruk 
i flera hundra år. En brukningstid på högst 100-15 o 
år är rimligt. När stugan uppförs är det troligen så att 
en bosättning redan finns i backen öster om vägskälet. 
Hur denna bosättning har sett ut är okänt. Sannolikt 
har de steniga området på ett eller annat vis nyttjats 
även om några tydliga husgrunder inte var möjliga att 
skönja i den blockrika terrängen.

Kvarnen och kvarnstugan hör till den kategori an
läggningar som under medeltiden i regel uppförs av 
kungamakten, frälset eller kyrkan. Själva tekniken har 
införts till Skandinavien via klosterväsendet. I skriftli
ga källor är ett stort antal medeltida kvarnar omnämn
da som kyrkans egendom, men vattenkvarnar finns 
också nämnda i de medeltida städernas arkivmaterial. 
I Danmark har nyligen genomförda arkeologiska un
dersökningar visat att många kvarnar anläggs under

perioden tidig- och högmedeltid. Dendrokronologiska 
dateringar av kvarnkonstruktioner och vattenrännor 
har i en del fall varit så tidiga som 11 oo-talets andra 
hälft (Fischer 2004:107).

Förmodligen ska man förstå uppförandet av kvarnen 
vid Lunda som ett uttryck för frälsets expansion under 
1200-talet. Kvarnen bör därmed relateras till frälsegod- 
set Göksten-Näsby. Som nämnts ovan fanns förmod
ligen en medeltida bosättning i backen vid vägskälet 
redan under 1200-talets andra hälft, men det är först 
mot mitten av 1300-talet som kvarnstugan vid Lunda 
uppförs. Att kvarnen och mjölnaren finns kvar under 
senmedeltiden, bör tolkas som en av frälsets strategier 
i samband med agrarkrisen under 1300-talets andra 
hälft. Andra strategier har bland annat inneburit en ut
veckling av bergsbruket (jfr Skyllberg 2002:167!). Det 
är annars svårt att förklara den kronologiska tyngd
punkten i fyndmaterialet till en period som vanligtvis 
brukar räknas som en nedgångsperiod och ödeläggelse. 
Den senmedeltida ödeläggelsen har framför allt konsta
terats i odlingsbygdernas randområden och i skogsmar
kerna (Myrdal 2004:202). Lundas karaktär av »skogs- 
gård« faller därmed väl in i den kategori av gårdar som 
kan ha ödelagts under senmedeltiden.

Den medeltida periodens mjölnarhushåll har nytt
jat ett mycket litet landområde, helt knutet till Lunda 
ström, vägskälet och vägen. Fyndmaterial och huskon
struktioner visar att mjölnarens hushåll troligen endast 
bestod av en eller högst ett par personer och att deras 
utkomst huvudsakligen har varit beroende av själva 
kvarnen. I och med att några tydliga husgrunder för 
fähus och ekonomibyggnader inte har påträffats, bru
kades jorden troligen extensivt eller inte alls.

Kvarndriften upphör
Den kvarn som endast har blivit bevarad i ortnamnet 
Lundakvarn har inte har givit några som helst avtryck
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Fig. 126. Ett urval av de fynd som låg i backstugans lager. Pilspetsen utgör 
ett undantag, den låg på backen öster om stugan. En sköldbuckla till en 
rundsköld, en piksporre och en del av en hästsko, en så kallad fliksko 
samt en hästskosöm, visar att mjölnaren både var beriden men att han 
också hade militär skyddsutrustning. Foto: Bengt A. Lundberg, raä.

i det skriftliga källmaterialet från medeltiden, och inte 
heller efter medeltiden. Troligen upphörde kvarndrif
ten före mitten av 1500-talet (G. Andersson & Bero- 
nius Jörpeland 1998:74^. Förmodligen har den agrara 
expansionen under 1500-talet, som kanske tog sin 
början under slutet av 1400-talet, medfört att jorden 
och betesmarkerna vid Lunda vid den här tiden kunde

brukas fullt ut. Det är också nu som den forntida sjön 
sannolikt tappats ur och vattenflödet i bäcken kan ha 
minskat. Den stora landtillväxten som skedde under 
järnålder och tidig medeltid har också minskat, och 
landskapet får i stort sett det utseende det har idag. 
Det är endast den öppna vattenspegeln i Eldsundet som 
fortfarande finns kvar en bit in på 1700-talet.
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I dateringsdiskussionen ovan har en beräknad bruk- 
ningstid för kvarnstugan omfattat ett par generationer 
mjölnare. Det innebär att stugan raseras och fylls igen 
i mitten av 1400-talet eller möjligen under 1400-talets 
andra hälft. En I4C-datering från härden i stugan repre
senterar troligen en slutpunkt för kvarnen och kvarn
stugan. Dateringen, 1490-1620 ad (Ua-26680) med två 
sigma, ska troligen föras till det äldre skedet av 1400- 
talets slutskede, även om det rent statistiskt kan föras 
fram i 1600-tal (Ulf Strucke, muntlig uppgift). Date
ringen motsäges i det här fallet av fyndet av piksporren 
och av härdens ålderdomliga utseende och läge.

Stugans lager och syllstenarnas läge, som om de 
vore raserade, har tolkats som en medveten rasering 
och övergivande av platsen. Vissa keramikskärvor vi
sar en vittring och erodering som talar för att skärvor
na har redeponerats innan de kastas i avfallsgropen. 
Avsaknaden av medeltida kulturlager utanför stugan 
förstärker intrycket av att platsen har »städats« och 
groparna fyllts igen. Det medeltida hushållet som var 
baserat på kvarnnäringen upphörde därmed att funge
ra på platsen. I stugan »lämnas« delar av fyndmaterial 
som reminiscenser av mjölnaren och hans familj: järn
föremål, hans »krigarutrustning«, kvarnstenen, nyckel 
och lås med mera. Allt sammantaget kan tolkas som en 
medveten nedläggning av kvarnen och kvarnverksam
heten vid Lunda.

Vid den här tiden kan frälsegodset troligen återigen 
låta landbon driva jordbruket vid Lunda. Samtidigt 
kan vattentillgången i strömmen ha medfört försäm
ringar för kvarndriften, vilket kan ha bidragit till att 
anläggningen tas ur drift.

Stormaktstidens stadsgård
På 1640-talet uppförs parstugan på norra sidan av 
landsvägen, motstående det medeltida läget (Beronius 
Jörpeland & Skyllberg 2003). I och med den nya place-

Fig. 127. Botten och en del av buken till det miniatyrkäd som på
träffades invid parstugans stensyll. Foto: Bengt A. Lundberg, raä.

ringen tas den plats i anspråk som senare i kartmateria
let är markerad som »gårdstomt«. Lunda har vid den 
här tiden varit i stadens ägo i cirka 50 år. I hertig Carls 
donationsbrev nämns inte gårdens byggnader specifikt, 
och det är oklart hur bebyggelsen under 1500-talet var 
disponerad och vilken typ av byggnader som förekom. 
Ett stengodskrus, ett så kallat miniatyrkärl, hittades i 
anslutning till parstugan. Tyvärr är kruset funnet invid 
stengrunden i en osäker fyndkontext, varför det inte 
går att använda i dateringshänseende. Miniatyrkärl 
brukar knytas till perioden 1400-1500-tal (Bäck, kera
mikanalys på cd). Det finns således en möjlig kontinui
tet i tid mellan de skilda bebyggelserna vid vägskälet, 
även om bebyggelsen från 1500-talet inte har lämnat 
några tydliga spår efter sig.

Ett mynt, som har tolkats som att det har depo
nerats i samband med grundläggningen av parstugan, 
är slaget under drottning Kristina mellan åren 1634 
och 1644. Själva uppförande av parstugan, och att
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den placeras mer synligt längs lands
vägen, sker sannolikt på initiativ av 
borgmästare Anders Henriksson Fax 
som var borgmästare i nästan 30 år 
mellan åren 1641 och 1669 (Jägerstad 
& Collmar 1959:887!). Under 1640- 
talet uppförde och bekostade borg
mästare Henriksson Fax en sågkvarn 
i »Lunda ström«. Sågen godkändes av 
Kungliga Majestät, år 1649. Det är 
troligt att det är under samma tid som 
parstugan uppförs. Borgmästare Hen
riksson Fax tjänstgjorde vid drottning 
Kristinas kansli i Nyköping i tre år, 
innan han blev ränteskrivare i Preus
sen under Gustaf II Adolfs krig. Han 
ägde flera gårdar i staden och erhöll 
Norrby på Tosterön som livstids skat- 
tebefriat hemman år 1647 ”för flitig, 
trogen och långlig tjänst« (Jägerstad 
& Collmar 1959:887!).

Vid den här tiden har parstugan 
som byggnadstyp helt slagit igenom 
som böndernas mangårdsbyggnad på 
stora och halvstora gårdar (Erixon 
1982:2.87). Under den äldre perioden 
av 1600-talet var herr- och ämbetsgårdar de miljöer i 
vilka parstugan, i sin fullt utbildade form, främst var 
företrädd (Erixon 1982:291). Att låta uppföra en ny 
och sannolikt större huvudbyggnad på Lunda, på ny 
plats med - förmodligen-nya fähus och lador, skulle 
kunna tydas som en högst medveten iståndsättning av 
gården från stadens sida. Anläggandet av en såg visar 
också att det fanns stora ambitioner för Lunda. Både 
sågen och att det förmodligen under en kort tid har fun
nits någon form av vattendriven järnframställning vid 
Lunda ström, gör att gården får en mer »industriell«

framtoning. Det är möjligt att man 
ska se denna framtoning i ljuset av 
de nya samhälleliga behov som stor
makten Sverige för med sig. Städerna 
behöver en större försörjningsbas, 
vilket medför både fler borgare och 
en bättre och stabilare stadsstyrelse, 
något som också är tydligt i Strängnäs 
stad (Jägerstad 1959:300!!).

En modern lantgård
Den sista flyttningen på Lunda är 
egentligen inte en flyttning av gårdens 
hela byggnadsbestånd, i betydelsen 
helt ny rumslig belägenhet. Snarare 
består den sista rumsliga förändringen 
av att gårdens byggnader sprids över 
ett större markområde och att ett nytt 
boningshus, en ny mangårdsbyggnad, 
uppförs på en helt ny plats. De nya 
strömningar som rör hemmet och eg
nahemsrörelsen i slutet av 1800-talet, 
påverkar även lantbebyggelsens ut
formning och belägenhet. Dessa idéer 
får ett mycket stort genomslag under 
1910-talet, som gör att man kan tala 

om en nationell rörelse som engagerar ett stort antal 
människor. Det är då som egnahemsföreningar bildas, 
informations- och propagandaskrifter börjar spridas, 
rörelsen omtalas i tidningar, och böcker och allmänna 
möten hålls (Germundsson 1993:126). Flera av tidens 
framstående arkitekter engagerades för att ta fram 
typritningar för sunda »allmogehem« anpassade till 
olika bygder. En publikation som fick synnerligen stor 
spridning var Gustaf Carlssons »Svenska allmogehem« 
(Carlsson 1909). Här publicerades ritningar för jord
brukens egnahem som var anpassade till de regionala

a
Fig. 128. Borgmästare Henriksson Fax 
epitafium i Strängnäs Domkyrka. 
Foto: Sören Hallgren, ata.
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Fig. 129. Arkitekt Jacob J:son Gate förslag på ett hantverkaresmåbruk i 
Uppland. Ur »Svenska Allmogehem« (Carlsson 1909).

byggnadstraditionerna. Idéerna och ritningarna kom 
från tidens främsta arkitekter, bland andra Ivar Teng- 
bom och Ragnar Östberg. Dessa tillvaratog de nya idé
er som hade spridits från kontinenten och omformade 
dem i nationalromantisk anda (Svala 1998:46).

Även skolan och lantbrukspropagandan intressera

de sig för allmogens familjeorganisation och hygien
frågor. Exempelvis ansågs det osunt att alla i familjen 
skulle sova i ett enda rum. Enkelstugorna utvecklades 
till små boningshus, med skilda rum för olika aktivite
ter. I mån av utrymme och ekonomi inredde man även 
med flera sovrum, så att man hade möjlighet att dra sig 
undan för sitt privata liv (Svala 1998:55).

»Renligheten och den yttre förfiningen« ansågs vara 
ett stort och nytt kultur drag. Luft, ljus och renlighet in
verkade på det nya hemmet. Väderstreckens betydelse

och fönstrens utformning var områden som nu fick stor 
betydelse (Brunius 2001 [1912]:!). Det är sannolikt det
ta som ligger bakom den nya placeringen av boningshu
set vid Lunda. Vid landsvägen fanns en enkelstuga som 
avlöste parstugan under 1800-talets andra hälft. Denna 
enkelstuga revs under 1930-talet för att ge plats åt ett 
nytt magasin. Det nya boningshuset, med flera rum på 
bottenvåningen och den inredda vinden, hade höga, 
stora fönster, som motsvarar den nya tidens ideal. Dels 
flyttas byggnaden fysiskt från de övriga ekonomibygg
naderna och fähusen, dels anläggs en fruktträdgård och 
blomsterlister längs grusgången upp mot huset.

Statens satsning på bostadsbyggande genomfördes 
i syfte att bland annat lösa jordbrukets problem med 
säsongsanställda, men man ville också lösa problemen 
med för små brukningsenheter. Genom staten tillde-
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lades ekonomiska medel till hushållningssällskapen, 
som i sin tur kunde lånas ut (Berg 1992:9!). När det 
gäller Lunda förhåller det sig något annorlunda: enligt 
det arrendekontrakt som upprättas år 1920 förbinder 
sig arrendator O.W. Andersson att före den i okto
ber 1921 uppföra »en tidsenlig byggnad innehållande 
minst 4 rum och kök« (opublicerad sammanställning 
över Lunda, Strängnäs Gille). I ett senare syneproto- 
koll framgår att Andersson själv har uppfört, och stått 
för kostnaderna för, det nya bostadshuset, mot att han 
under tiden erhållit en nedsatt arrendesumma samt en 
viss ekonomisk ersättning.

Arrendet upphör på 1960-talet. Den dåvarande 
brukaren, Karl Åke Andersson, son till den tidigare ar- 
rendatorn, övertar ett nytt arrende i Strängnästrakten 
och lämnar Lunda 1963.

Lunda trafikplats
Den sista stora händelsen som sker på Lunda är när 
marken löses in av Vägverket. Under 1990-talet har 
nya motorvägen E20 mellan Strängnäs och Eskilstuna 
blivit färdig. Den del av motorvägen som sist återstår, 
är sträckan förbi Strängnäs som färdigställs och invigs 
hösten år 2004. Vid Lunda är det sedan länge projekte
rat för en trafikplats, med på- och avfarter till Strängnäs. 
Denna händelse sätter punkt för gårdens existens - bå
de mentalt och fysiskt. I 300 år, fram till 1990-talet, har 
Lunda varit ett hemman under Strängnäs stad. Efter att 
jordbruket upphör på 1960-talet, har Strängnäs ryttare 
arrenderat marken av staden. Vid tiden för de arkeolo
giska undersökningarna var ridskoleverksamheten i full 
gång och nya byggnader var tillkomna, bland annat ett 
stort ridhus. På så sätt och vis slöts cirkeln vid Lunda 
tack vare ridskolan. Hästhagarna var väl betade och 
järnåldersgårdens terrasskanter och stenkonstruktioner 
var fullt synliga ovan mark vid tiden för de arkeolo
giska arbetena.

Landskapets noder och de tre 
tidsprocesserna
I den här studien har jag velat undersöka gårdens be
byggelse och belägenhet i ett långt tidsperspektiv. Ge
nom min metod att testa de braudelska tidsskalorna på 
ett konkret material-Lunda gård-har dimensionerna 
varande kontra förändring framträtt tydligare. Hur 
landskapsrummet definieras och nyttjas under olika 
tider har framträtt tydligare.

Inom arkeologisk forskning har varandet inte stått 
i centrum i någon högre grad. Det ligger i det arkeo
logiska källmaterialets natur att förändringar är lätt- 
tare att identifiera och dessa är möjliga att tidfästa. 
En jämförelse kan göras med den stratigrafiska metod 
som Edward Harris utvecklade på 1970-talet. Där 
kom händelserna i alltför hög grad att infogas i en 
linjär tidsuppfattning, i matrisen, och varandet fanns, 
lite enkelt uttryckt, mellan de stratigrafiska enheterna. 
Genom begreppet kontaktytor synliggjordes varandet 
i den stratigrafiska analysen, och under senare år har 
man kunnat skönja ett ökat intresse för kontaktytor
nas informationspotential.

Min studie har visat att viktiga noder i landskapet 
har bestämts och definierats av den rådande föreställ
ningsvärlden och de bakomliggande orsakerna till att 
bebyggelse etableras på de skilda platserna. Noderna 
kan beskrivas som viktiga punkter i landskapet som 
materialiserar den rådande föreställningsvärlden. Des
sa punkter har varit viktiga att förhålla sig till, och de 
har accentuerats tack vare att bebyggelsen har uppförts 
i relation till dem. På ett ytligt plan skulle man kunna 
tolka detta som att under vissa tider har ideologiska 
perspektiv i högre grad varit styrande, medan ett eko
nomiskt förhållningssätt varit förhärskande under an
dra tider. Lundas invånare riskerar på det här viset att 
reduceras till passiva utförare av andras intentioner och 
sitt eget arbete. Det har inte varit min avsikt, men här
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Fig. 130. Lunda trafikplats. Mitt i trafikplatsen står delar av lundens 
ekar kvar. Foto från söder: Eva Skyllberg.

har det inte varit möjligt att fördjupa analysen, vilket 
medför en förenkling av förhållandena. Det är dock 
tydligt att Lundas invånare i hög grad har ordnat sin 
tillvaro utifrån önskemål, mer eller mindre tvingande, 
som har kommit utifrån. Det är endast till dels som lun- 
daborna själva har påverkat var bebyggelsen ska ligga 
och på vilket sätt som närmiljön ska organiseras. Det är 
främst under järnåldern som man kan anta att ägaren 
av Lunda själv har kunnat styra och påverka detta, även 
om det legat implicit i den rådande föreställningsvärl
den och den sociala tillhörigheten i samhället. Även un
der den sista brukningsperioden under 1900-talet kan 
man skönja ett visst mått av självbestämmande och tyd
ligare kontroll över den egna gården.

Under järnåldern är det uppenbart att den föreställ
ningsvärld som är knuten till lunden, och den betydelse 
lunden har för gårdens härskare, har varit styrande för 
att Lunda gård överhuvudtaget etableras här. På samma 
vis hänger järnåldersgårdens ödeläggelse också sam
man med en förändrad syn på lunden som en väsentlig 
del av en kult- och maktsfär. Rent fysiskt är lunden 
belägen centralt i dalsänkan, och spår efter järnålderns 
bebyggelse påträffas i en vid halvcirkel kring lunden. 
Det är under järnåldern som landskapsrummets nytt
jande når sin största omfattning.

När kvarnen och kvarnstugan uppförs under med
eltiden, är det naturligt att det är Lunda ström som 
har varit styrande för bebyggelsens existens. Här kan
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man tala om en högre grad av funktionellt nyttjande 
än under den tidigare perioden. Inom folktron finns 
många föreställningar knutna till det strömmande vatt
net och vattenkraften. Nyttjandet av vattenkraft har 
setts i ljuset av det framväxande frälset, och som en 
strategi att överleva under senmedeltidens agrarkris. 
Den medeltida bosättningen har tagit ett mycket litet 
landskapsrum i anspråk, endast omgivningarna kring 
strömmen och vägskälet, samt i viss mån landsvägen, 
har lämnat materiella spår efter sig.

Under stormaktstiden har viktiga noder i landskapet 
utgjorts av tillgången till åker och äng. Skärningspunk
ten i landskapet vid den här tiden är platsen mellan 
det norra och det södra gärdet intill landsvägen. Detta 
accentuerar Lunda gård som en ekonomisk enhet för 
Strängnäs stad, något som den även framstår som i de 
skriftliga källorna. Detta kan tolkas som ett försök från 
stadens sida att få kontroll över, och lägga under sig, 
den omgivande landsbygdens produktion och mark
nad. Här har jag också velat understryka, att uppfö
rande av en parstuga och en sågkvarn, samt det centrala 
läget i vägskälet och bron, kan tolkas som en manifes
tering från stadens sida. Strängnäs stads borgmästare 
och rådmän förfogar över en stad som är en del av en 
växande stormakt. Under den här tidsperioden finns 
ett ianspråktagande av landskapet i relativt begrän
sat hänseende, såtillvida att bebyggelsen är avgränsad 
inom gårdstomten längs med landsvägen. Samtidigt är 
det tydligt att vissa delar, såsom exempelvis lunden och 
andra delar av inmarken, har haft en dragningskraft 
under den yngre delen av perioden. Till skillnad från 
äldre perioder finns nu ett mindre fyndmaterial spritt 
över en större del av inmarken.

Slutligen är det impedimentet i det öppna landskap
et som blir en viktig nod för den moderna gården un
der 1800- och 1900-talen. När mangården flyttar ut på 
det låga impedimentet i den öppna åkermarken, med

full insyn från alla håll, men avskärmad från fä- och 
uthus, är det tydligt att en förändring i synsättet män
niska-djur har fått genomslag. Nu krävs av gårdens 
invånare att de anammar ett modernt levnadssätt, med 
allt vad det inbegriper av förändringar i hemmet, bo
endet och bekvämligheten. Det är ljuset, luften och 
rymden som är styrande för hur man bor och var bo
ningshuset är beläget. Det betyder också att läget un
derordnas exempelvis närheten till landsvägen, något 
som var väsentligt under äldre perioder. Återigen har 
det ianspråktagna landskapsrummet stor omfattning. 
Framför allt är boningshuset mer centralt placerat, i 
dalsänkan närmare lunden. Men många fler byggnader 
finns under denna tidsperiod, och dessa är spridda över 
ett mycket större område än vad som var fallet med 
den stormaktstida gårdstomten.

De noder som har identifierats i landskapet kan där
med sägas vara definierade av de orsakssammanhang 
som är knutna till de enskilda händelser som har ägt 
rum på Lunda. Noderna styr också rörelsemönstren 
inomgårds och utomgårds. Det är kring dessa skär
ningspunkter som varandet cirklar och bebyggelsen 
förhåller sig. Noderna återverkar således på varandet. 
Samtidigt är det tydligt att även om lunden, strömmen 
och det öppna landskapet är närvarande och existerar 
under hela den undersökta tidsperioden, så har före
ställningar knutna till dem inte varit desamma under 
alla tider. Hur den materiella kulturen har skapats och 
deponerats vid dessa noder, har därmed förändrats 
över tid.

De tre parallella tidsprocesserna, långsiktigheten, va
randet och händelserna, har synliggjort hur dessa och 
landskapet tillsammans har verkat och återverkat på 
gårdens existens under olika tider.

I landskapets långsiktighet har de naturtopografis
ka förhållandena lyfts fram som något ständigt närva
rande, en närmast oföränderlig omgivning. Samtidigt
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har de arkeologiska lämningarna visat att det inte är 
ett enkelt oproblematiskt anammande av platsen som 
helhet och landskapet »rakt av«. Landskapets skilda 
element, de olika platserna inom Lunda, har haft bety
delse och tillskrivits mening under olika tider.

I varandet har bebyggelsen och rörelsemönstren fått 
stort utrymme. De rörelser som speglar de vardagliga 
aktiviteterna under respektive tidsskede kan, å ena sidan, 
sägas vara tidlösa, ofta cykliska, vardagliga händelser. 
A andra sidan är det just dessa som avgränsar skedena 
från varandra. Dessa skeden varar under flera århund
raden och definierar perioder i Lundas långa historia. 
Slutligen är det i händelserna som fokus ligger på själva

orsakssammanhangen. För att förstå dessa i ett större, 
samhälleligt perspektiv är det nödvändigt att tidfästa 
händelserna mer precist. Att händelserna överhuvud
taget äger rum, kan sägas hänga intimt samman med 
noderna i landskapet.

Genom att bena upp hur de tre parallella tidsproces- 
serna har inverkat på landskapsnyttjandet vid Lunda, 
har det varit möjligt att synliggöra, men också tydlig
göra, hur den materiella kulturen blir meningsbärande 
och ett uttryck för medvetna strategier, på både ett 
strukturellt och lokalt plan.

Landskapets noder speglar på det här viset både 
rummet, tiden och den rådande ideologin.
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»First, sacred space is a means of communication with the gods and about the gods. 
Second, it is a place of divine power.
And third, it serves as a visible icon of the world and thereby imparts a form to it and an 
organization to its inhabitants«
»Sacred space« J. P. Bereton 1987:528.



Epilog till en offerlund
Tore Artelius och Mats Angiert

Idéer och andra stenar
Enkelt uttryckt är det enda som enligt religionsveten
skapens rön i grunden definierar och avgränsar en för 
religiösa föreställningar viktig kultplats att den i män
niskors kollektiva föreställningar just definieras som 
en sådan. Platser som i världens kulturer förknippas 
med religiösa idéer och kult är motsägelsefulla till sin 
form och karaktär - miljöerna kan vara spektakulärt 
imposanta naturbildningar eller till det yttre alldeles 
intetsägande. De kan vara kulturellt monumentala 
byggnadsverk, helt immateriellt definierade, eller stän
digt i rörelse. Det är inte floden i sig, utan vattnet som 
strömmar, solstrålarna som når vågorna, eller fiskarna 
som slår som är centrum för kulten. Det är idén om 
platsen - inte dess form - som är dess innehåll. Efter
som en religiös idé, och följaktligen också en kultplats, 
kan iklädas vilken symbolisk form som helst blir det 
en oundvikligt självklar konsekvens att det är svårt 
att arkeologiskt identifiera sådana platser som i det 
förflutna förknippades med religiösa föreställningar. 
Arkeologihistorien visar också att kollektiva, forn
tida kultplatser har påträffats slumpartat. Föremålen 
påträffas på ett vis som vid ett första påseende inte 
verkar spegla ett rationellt beteende. Inga ovan mark 
synliga spår röjde, att en halländsk bondebefolkning 
under 300-talet byggde bryggor ut i den lilla Käring
sjön. Kärlen satte man rakt ned i det mörka vattnet. I 
Hallands blandskogar finns hundratals flyttblock - ett 
ligger i Arlösa. Inget skvallrar om att man just där, i ett 
sådant blocks skrevor, under samma period placerade

krukor med mat. Den igenvuxna mossen i Finnestorp 
är likadan som andra västgötska mossar. De hundra
tals sönderbrutna metallföremålen började man finna, 
när man för hundra år sedan skulle bygga en grusväg 
genom miljön.

Än svårare ter det sig givetvis att identifiera kult
platser där inga spår överhuvudtaget har lämnats - så
dana där elementen och naturen själv är det gudomliga 
och helgedomens kärna. Mötena med det numinösa 
lämnar i sådana fall inga som helst spår i sjökanter 
eller på bergstoppar. Fjädrarna flyter snabbt bort längs 
vattnen, ropen ekar bara två gånger, och de korslagda 
kvistarna i strandgräset är till synes inte annorlunda 
än alla andra kvistar. En religiös manifestation av det 
heliga syns sällan. För att känna den måste man vara 
införstådd med symboliken. Är man inte det, måste 
sammanhanget kunna klargöra att det man närmar sig 
är en religiös idé, och först i andra hand en jättelik 
stenkonstruktion som den som bredde ut sig över kul
len i Lunda. Ändå finns det mängder av platser i vårt 
landskap som har en så unik form att vi, vid själva 
anblicken, »känner« - även om inga spår alls finns i 
miljön - att dessa sannolikt har förknippats med reli
giösa idéer i förhistorien. Det som skapar möjligheten 
att som arkeolog ta några steg mot en förståelse av 
sådana naturplatsers religiösa funktioner och menings- 
innehåll är givetvis att kulten som bedrivits på platsen 
har efterlämnat materiella spår i någon form, och i an
dra hand att dessa spår kan inkorporeras i tolkningar 
av ett historiskt sammanhang.
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Fig. 131. Inget i miljön invid den lilla igenväxta 
mossen Käringsjön i södra Halland skvallrar 
om den plats den måste ha haft i den lokala 
föreställningsvärlden under yngre romersk 
järnålder. I södra Halland finns hundra lika
dana miljöer. Varför återfanns offerplatsen 
just här? Foto: Anne Carlie.

Vi menar att de naturvetenskapliga och arkeologiska 
analysernas resultat pekar mot att »lunden i Lunda« 
var en plats som för förhistoriens människor »alltid« 
har varit förknippad med det översinnliga. För ögat 
osynliga härdar som låg under den stora stenpackning- 
en har daterats till att vara avsevärt äldre än stenkon
struktionen. Dateringarna låter oss förstå att platsen 
besökts och att man har eldat och uppehållit sig där 
också i slutet av bronsåldern och i äldsta järnålder. 
Från dessa perioder finns dock inga konstruktioner. 
Dateringarna är intressanta, därför att vi i dem möjli
gen får en uppfattning om platsens ålder som religiös 
idé. Det kultiska bruket som kan beläggas i miljön un
der järnåldern - de märkliga stenformationerna, spri
dandet av brända djurben och obrända pärlor repre
senterar med ett sådant förhållningssätt endast synliga 
inslag i en sannolikt mycket lång religiös platshistoria 
som under andra perioder säkerligen varit av lika stor 
vikt, men som har tagit sig immateriella eller mer för
gängliga uttryck.

Möjligheten att ge den bebyggelsehistoria som fanns 
representerad på platsen ett innehåll ökar avsevärt om 
vi accepterar att denna också är ett resultat av platsens 
religiösa identitet. I miljön får vi möta hur ett kulthus 
uppförs strax ovanför lunden. De som brukade detta 
förvaltade säkerligen den »heliga lunden«. Hade tolk
ningen av husets meningsinnehåll och funktion blivit 
densamma om vi inte hade känt till lundens existens? I 
en senare fas ombyggs huset till en jättelik hall och blir 
till ett tydligt, jordiskt maktincitament. Närheten till 
lunden ger en tolkning av att byggnaden är ett uttryck 
för hur någon i vendeltid utnyttjar den religiösa platsen 
för att understryka en maktposition i bygden. De arke
ologiska lämningarna i Lunda blir ett exempel på hur 
makten konstitueras i den yngre järnåldern. Utveck
lingen i Lunda blir också en spegel av en social struktur 
som existerade inom hela den germanska kultursfären 
under perioden. I en tredje fas är all »makt« borta. 
På platsen finns redan vid vikingatidens slut »bara« en 
vanlig gård. Varthän tog den religiösa idén vägen?
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Idéns liv och död
När det gäller vår möjlighet att närma oss en tolkning 
av de arkeologiska lämningarna vid Lunda är ändå 
det viktigaste spår som lämnats åt eftervärlden den 
språkliga artefakt som själva ortnamnet är. I ortnam
net - Lunda - ryms på många vis också startpunkten 
för hela projektets genomförande. Ett ortnamn av sa
kral karaktär och åldrigt ursprung röjer direkt något 
om en specifik miljös roll och plats i den förhistoriska 
människans tankevärld och profana verklighet. Man 
kan påstå att det sakrala ortnamnet på så vis också ut
gjorde grundbulten i, och startpunkten för arkeologer
nas idéer om hur man metodiskt skulle närma sig den 
komplexa fornlämningsmiljön. Detta blir också tydligt 
i de arkeologiska analyserna. Namnet tillåter däremot 
inte att vi uttalar oss alltför säkert i frågan om huruvida 
några speciella gudomligheter stod i centrum för kul
ten på den trädbevuxna kullen under folkvandringstid 
och vendeltid. I fornskandinaviska sakrala namn som 
Frölunda, Onsala eller Ullevi stiger enskilda gudom- 
ligheter fram, som vi vanligtvis främst förknippar med 
vikingatiden, i direkt relation till specifika platser och 
miljöer. Man kan naturligtvis fråga sig varför en förled 
saknas i detta fall. Namnformerna Lund, Lunda, Lun
den och Lunna är vanliga i kulturlandskapet, så det har 
förhållit sig likadant i vårt sörmländska Lunda som det 
har förhållit sig på många andra håll. Varför har man 
inte givit någon ledtråd i frågan om detta var en plats 
som helgats åt Tyr, Njord eller Freja? Återgivningar av 
gudagestalter hade ju deponerats i miljön; dessa är be
skrivna och på många vis analyserade i arkeologernas 
första bok om miljön - Att föra gudarnas talan (G. An
dersson m.fl. 2004). I boken, där de tre små figuriner 
behandlas som påträffades i den äldsta av byggnaderna 
i sluttningen ovanför lunden, påpekar författarna att 
vi generellt sett har mycket begränsade kunskaper om 
hur man under 500- och 600-talen i Norden föreställde

sig gudarna och deras värld. Det är lätt att vi låter oss 
påverkas av den kunskap vi har om vikingatidens gu
davärld, när vi diskuterar också äldre perioders reli
gion. För att kunna komma närmare en förståelse av 
figurinerna från Lunda måste vi se bortom den karak- 
täristik som de enskilda gudarna gavs långt senare, i 
vikingatid. Vi vet inte riktigt hur gamla dessa gestal
ter är i nordisk mytologi i historisk bemärkelse. Att 
de nordiska gudarnas egenskapsområden utvecklades 
som ett direkt resultat av en yttre påverkan kan vi vara 
säkra på. Forskarna har däremot länge trätt om va
rifrån förebilderna för de vikingatida gudagestalterna 
har hämtats. Det är troligt att gestalterna får form och 
karaktär i den skandinaviska religiösa symbolvärlden 
redan i romersk järnålder (Hedeager 1997). Det äldsta 
omnämnandet av Oden förekommer också redan hos 
Tacitus år 98 e.Kr. I boken föreslår författarna att de 
tre figurinerna snarare uttrycker ett mytiskt samman
hang än några definitiva gestalter. I detta sammanhang 
menar man att tre olika gudomligheter - Frö, Tor och 
Ull - kan ha haft centrala funktioner (G. Andersson 
m.fl. 2004:13off). Möjligen är man här också nära en 
förklaring till varför ingen förled finns i platsnamnet: 
bland de stora lövträdens skuggor i den heliga lunden 
trängdes flera polyteistiska gudomligheter, säkerligen 
tillsammans med de förfäder som också stod i konstant 
centrum för kultutövningen.

Däremot får vi genom platsnamnet en alldeles klar 
bestämning om var och i vilken typ av landskapsrum 
den forntida kulten har utövats. Ritualerna har inte 
genomförts invid en mosse, på en äng eller inför ett 
bergsstup utan i just en lund, och en sådan fanns än idag 
uppe på den märkliga lilla kullen i dalen. I vår epilog till 
de arkeologiska analyserna av miljön i Lunda menar vi 
därför, som säkert redan framgått, att den järnålders- 
historia som de fragmenterade lämningarna låter oss 
skymta hade sitt ursprung i de ålderdomliga idéer som
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Fig. 132. Fotot över mossen i västgötska Finnestorp är taget kring 1980. Under de senaste årens 
grävningar i miljön har hundratals fynd av krigsbyteskaraktär påträffats. Foto: Lars Hasselberg.

levde i den dåtida bygden om kullen med den helgade 
lunden. För en reflektion över platsens funktion i järnål
derns samhälle och det rituella bruket av lunden menar 
vi, att en sådan utgångspunkt kan väljas; den bild som 
framträder när den arkeologiska dokumentationen och 
analyserna värderas får till följd att byggandet av den 
stora och knaggliga stenläggningen på kullens krön, 
där djur och pärlor »offrades«, och bygget av en hall, i 
vilken nästan osynliga gudagestalter deponerades, har 
sin förklaring i de kollektiva föreställningar som måste 
ha funnits kring lundars heliga karaktär i allmänhet 
och om »lunden i Lunda« i synnerhet. Till och med 
platsens både religionshistoriskt och realpolitiskt sett 
oundvikliga död och försvinnande ur det kollektiva 
folkminnet blir till ett belysande exempel på hur stora, 
och i en mycket vidare omvärld förankrade, sociala

och religiösa förändringar leder till hur människor i 
vikingatid överger en för samhället åldrig och grund
läggande idé och sedvänja. »Lunden i Lunda« var en 
av tusentals platser vars idéinnehåll under loppet av 
den föreställningsmässigt turbulenta vikingatiden av 
nödvändighet förpassades in i historiens dimbankar. 
Även i övergivandet rymdes en påtaglig religiös och 
social symbolik. Att döma av den arkeologiska doku
mentationen förlorar sedvänjan att använda lunden 
sin religiösa och sociala bärkraft för befolkningen i 
bygden redan i äldre vikingatid. Förklaringarna kan 
som så ofta sökas i den föränderliga omvärlden - det 
vill säga långt utom den lokala kontexten. De stora 
samhälleliga förändringar som förebådades i Skandi
navien under vendeltid, där den långsamma sociala 
process som det förestående religionsskiftet innebar är
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den tydligaste i det här sammanhanget, en idéförskjut
ning som innebar att »lunden i Lunda« på sikt kom att 
mer symbolisera det förflutna än en möjlig framtid. För 
människors förståelse och delaktighet i den nya värld 
som stod i begrepp att skapas under 800- och 900- 
talet, där både den religiösa och profana verkligheten 
bytte skepnad, hade den gamla lunden en allt mindre 
funktion. Religionsfilosofen och teologen Paul Tillich 
har beskrivit ett sådant kollektivt övergivande av en 
kultplats som det arkeologiska materialet från Lunda 
låter oss ana såsom ett typiskt exempel på »de religiösa 
symbolernas naturliga död«. Han menade att de for
mer som den religiösa symbolvärlden antar alltid är 
produkten av en specifik samhällskontext. I takt med 
att samhällets ideologi förändras, påverkas den reli
giösa symbolvärlden fram till en punkt där symboliken 
inte längre »säger« människor någonting. Resultatet 
blir att den religiösa symbolvärlden så småningom 
helt överges (Tillich 1999:331). Förändringen är i de 
flesta fall inte drastisk, utan snarare en process som 
präglas av en långsam och ständigt pågående religiös 
ackulturation som under långa perioder resulterar i en 
synkretistisk religionsutövning. Kunskapssociologer- 
na skulle antagligen beskriva de förändringar i Lunda 
som leder till det slutliga övergivandet av lunden som 
en långsam, ideologisk transformation, där samhället 
överger ett symboliskt universum för ett annat (Berger 
& Luckmann 1966). I relation till en förändrad social, 
ekonomisk och politisk verklighet sade inte längre den 
gamla tidens symboler människor något. Man kunde 
helt enkelt inte använda dem till något. Behov fanns 
av att skapa nya kultplatser som kunde ha en funktion 
i de helt nya, politiska och ideologiska sammanhang 
som kom att prägla också denna bygd på ett mycket 
tydligt vis från och med 700-talets slut. Till slut var 
lunden värdelös, till och med som ett politiskt och so
cialt maktmedel, och den lämnades därför till sitt öde,

i ett förflutet som också historien så småningom valde 
att helt förneka.

I de tre arkeologernas analyser skildras hur en sam
verkan av religiösa, sociala och politiska orsakssam
manhang resulterar i framväxten av ett sällsynt kul
turlandskap. Den förändring i religiösa traditioner och 
bebyggelseutveckling som har studerats mikroarkeolo- 
giskt framstår som en oundviklig följd av sociala, poli
tiska och ideologiska sammanhang och processer, som 
redan i romersk järnålder hade sina rötter långt utom 
den lilla dalens och regionens gränser. Vi kan knappast 
närma oss en förståelse av det arkeologiska materialets 
sammansättning utan att införliva detta i de europeiska 
sammanhang som under romersk järnålder, folkvand- 
ringstid och vendeltid också kom att, på avgörande vis, 
bidra till att forma bebyggelseutvecklingen och de reli
giösa traditionerna i Skandinavien under samma perio
der. På kullen möter oss traditioner från kontinentens 
germaner och ekon från sedvänjor som var typiska för 
romarrikets befolkning. På så vis bidrar det arkeologis
ka materialet från Lunda på ett konstruktivt vis till vår 
möjlighet att förstå hur den yngre järnålderns traditio
ner skapades. Vi får en inblick i hur det vi ibland be
handlar som en ursprungligen nordisk företeelse - den 
fornskandinaviska religionsutövningen - är en på alla 
vis mångkulturell produkt och religiös »hybrid«, vars 
form var resultatet av en långvarig religiös och ständigt 
pågående omförhandling (Andrén zoo6).

Synvinklar och rum
Texterna och analyserna vi tagit del av redovisar, enligt 
vår mening, på ett övertygande vis att miljön i Lunda 
representerar ett, i både materiell mening och ideolo
giskt innehåll, mycket sammansatt stycke mellansvensk 
plats- och kulturhistoria från järnåldern. Utan tvekan 
representerar miljön också flera metodiska komplexi
teter. Alldeles naturligt är att vi ställer oss frågan om
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Fig. 133. Lunden i Lunda. Foto: Lena Beronius Jörpeland.

»lunden i Lunda« är unik - eller finns det brottstycken 
ur liknande miljöer bevarade på många andra håll i 
det nordiska kulturlandskapet, sådana som ännu inte 
identifierats av forskarna, vare sig i arkiven eller i land
skapet? Förvisso är det riktigt att intet är nytt under 
solen, och att man vanligtvis får de svar man frågar 
efter. Förhåller det sig så också med den arkeologiska 
miljön vid Lunda och studien vi just tagit del av? Är 
det teoretiska och metodiska perspektivet alldeles av
görande för vår möjlighet att identifiera det specifika 
i miljöns meningssammanhang? Förvisso har hundra 
arkeologer på hundra platser belagt att kremerade ben 
har spritts ut över stenmonument av olika former och 
ålder, men i dessa fall har den kulturella kontexten sna

rare bedömts vara gravmonumentets och gravplatsens 
än den kollektiva offerlokalens. Det har också i dessa 
hundratals miljöer framför allt rört sig om kremerade 
människoben som dokumenterats på stensättningsmo- 
nument - monument som i det stora flertalet fall upp
förts för att just hysa mänskliga kvarlevor. Den urgamla 
arkeologiska diskussionen kring »tomma« gravar har 
varit mycket livlig även under senare år, och vi vet att 
man under perioder av förhistorien gravlade långt ifrån 
hela individer. Vi vet också att delar av de döda depo
nerades i helt andra kontexter än i traditionella grav
monument. Men stenpackningen i lunden i Lunda har 
inte successivt byggts för att hysa döda anförvanter, i 
vare sig konkret fysisk eller mer symbolisk mening. Nå
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got enda människoben skulle i så fall ha funnits bland 
stenmassorna. Ändå är »lunden i Lunda« nog i högsta 
grad, precis som gravfälten, en konkret manifestation 
och ett monument, där skapandet, bekräftandet och 
förvaltandet av kollektiva minnen och världens ord
ning utgjort det centrala i platsens meningsfunktion. 
Så att döma av en, sannolikt alltför snabb, utblick över 
den skandinaviska arkeologihistorien, ter sig lämning
arna vid Lunda i alla fall i det närvarande unika. Men 
det unika ryms alltså säkerligen mer i de metodiska 
val och teoretiska perspektiv som brukats av arkeolo
gerna i mötet med den specifika fornlämningen, än i 
en faktisk, kulturhistorisk representativitet. Om något, 
kan vi vara övertygade om att det under de närmaste 
åren kommer att påträffas fler miljöer med liknande 
spår, detta då förutsatt att liknande tolkningsperspek
tiv används. Sådan har arkeologihistorien varit. När 
Gudmund Hatt under 1930-talet använde etnologiska 
analogier för att tolka de fynd han gjorde i förhisto
riska hus, öppnade han för möjligheten att identifiera 
just offer i byggnader. Idag är den forntida kulten i 
byggnader ett ämne som fyller stora forskningspubli
kationer (Carlie 1004). Likadan har utvecklingen varit 
när det gäller synen på offer i våtmarker från äldre 
järnålder. Conrad Engelhardts publikation av de första 
stora, danska vapenoffren från romersk järnålder har 
successivt lett till att vi alla numera mer eller mindre 
betraktar alla sjöar, vattendrag och mossar som poten
tiella offermiljöer från äldre järnålder.

Sedan snart två decennier tillbaka finns det också en 
nästan unison uppfattning bland arkeologiska forskare 
om hur de skandinaviska offertraditionerna utveckla
des under järnåldern i rumslig mening. Vi ska inte gå 
närmare in på dessa teorier i detta sammanhang, utan 
nöja oss med att den process vi kan iaktta i Lunda blir 
till ytterligare en arkeologisk indikation på att kulten 
under järnåldern allt mer kom att både privatiseras och

bli till ett viktigt socialt styrelement i en samhällsideo- 
logi, som allt mer kom att handla om hur makt konsti
tuerades, bekräftades och utvecklades. I uppförandet 
av den äldsta byggnaden, där gudabilderna deponeras, 
får vi också en inblick i kultens historiska förlopp på 
platsen. Från att den fornskandinaviska kulten under 
äldre järnålder framför allt har varit kollektiv och 
knuten till dyrkandet av naturen och till platser i na
turlandskapet, knyts offersed vänj orna under romersk 
järnålder mer till människans miljöer, och så småning
om till en mer privat sfär av tillvaron. Offren relateras 
till gravplatser och byggnader, och traditionen blir en 
del av en helt annorlunda social strategi än vad som 
tidigare har varit fallet (Andrén 2002, 2006; Carlie 
2004). Den skandinaviska religiösa kulten genomgår 
en rumslig förändring, som även den kan spåras inom 
hela den europeiska kultursfären under den romerska 
järnålderns lopp. Som en spegling av romerska tradi
tioner uppförs kulthuset i Uppåkra redan i äldre ro
mersk järnålder. I utvecklingen ryms också att offer i 
allt högre grad kommer att förrättas inomhus istället 
för i det fria. Att vi i Lunda har två typer av kultplatser, 
den ovanliga stenpackningen i lunden och inomhusmil
jön i den äldsta hallen på platsen, framstår alltså som 
en helt naturlig historisk bild när miljön anpassas till 
ett kontinentaleuropeiskt, idéhistoriskt sammanhang 
(Andrén 2006:42).

De rituella spår av handlingsmönster som möter 
oss i Lunda tillåter oss också att reflektera över hur 
abstrakta idéer transformeras till konkreta kultplatser 
i mer allmänmänsklig och generell mening, över hur 
sådana miljöer föds, hur en epok har sina traditioner 
och hur platserna och minnena också slutligen dör bort 
från det allmänna medvetandet. I analyserna kan vi 
följa hur platsen förändras, också som en naturlig följd 
av den inre sociala drivkraft som religiösa traditioner 
alltid är en produkt av (Rappaport 1999). Bakom de
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stenhårda arkeologiska lämningarnas kulturhistoria 
döljer sig som alltid en avsevärt mjukare historia be
stående av kollektiva minnen och idéer, och ingen gång 
i vår forntid färdades sådana idéer in i Skandinaviens 
sedvänjor med så tydlig ideologisk kraft och social in
tensitet som under romersk järnålder.

Stabilitet är förändring
Av analyserna har framgått, att järnåldersbebyggelsen 
som dokumenterades på den stora, byggda terrassen 
ovanför lunden har indelats av arkeologerna i två olika 
faser. En tredje och yngsta bebyggelsefas från järnål
dern undersöktes strax nedom terrassen. Kronologiskt 
sett har de tre faserna en överlappande karaktär. Något 
bebyggelseavbrott fanns alltså inte bland de byggnader 
som identifierades i sluttningen ovan lunden. I arkeo
logiska sammanhang kan järnåldersbebyggelsen från 
500-700-talet, på den mäktiga stenterrassen, nästan be
skrivas som kortlivad. Man kan därför förutsätta att 
den stora hallen, eller ruinen av densamma, funnits på 
platsen också under 800-talet, det vill säga under den 
yngsta förhistoriska bebyggelsefasen på platsen, då mil
jön av arkeologerna mer beskrivs som en ordinär, vi
kingatida gårdsbebyggelse. Bruket av lunden bör ses i 
relation till att den första stora byggnaden uppförs i mil
jön. Kulten får i den äldsta bebyggelsefasen ett mycket 
manifest uttryck - i en stor byggnads fundament depo
neras gudomliga återgivningar, på ett vis som möter oss 
på många platser i Sydskandinavien under perioden. 
Samtidigt är det mycket intressant att notera, att kro
nologin i lunden och i de tre byggnadsfaserna, så som 
den beskrivits, innebär att bruket av lunden har försig
gått parallellt med att byggnaden med figurinerna, och 
senare den stora hallen, funnits i miljön. Det är därför 
högst rimligt, att den första byggnadsfasen, i sluttning
en ovan lunden, ska betraktas som en utveckling och ett 
exempel på att man i den heliga miljön har låtit uppföra

ett kulthus. Utvecklingen ter sig helt naturlig, om vi 
väger in den stora omvärldspåverkan som har funnits. 
Rimligen har denna byggnad inte varit ett boningshus 
i mer traditionell mening. Istället kan huset ha använts 
i samband med kollektiva ritualer och utgjort en av två 
viktiga komponenter i kultutövningen på platsen - där 
den fortsatta kulten i lunden varit den andra.

Vi menar, att de naturvetenskapliga och arkeologis
ka analysernas resultat pekar mot att »lunden i Lun
da« var en plats som »alltid« varit förknippad med det 
översinnliga. Av de naturvetenskapliga dateringar som 
finns att tillgå, kan vi också vara ganska säkra på att 
det förekom ett kultiskt bruk på kullen i avsevärt äldre 
tider. Att vi kan påvisa kultplatsens bruk kronologiskt 
innebär att detta bruk måste inkorporeras i åtminstone 
tre, vitt åtskilda, religiösa och kulturhistoriska sam
manhang: den yngsta bronsålderns, folkvandringsti- 
dens och den framväxande vikingatidens.

Avgörande för hur man väljer att närma sig en tolk
ning av det symboliskt religiösa meningsinnehåll som 
uttrycktes under de olika epokerna på just denna plats 
är hur man som forskare i grunden förhåller sig till frå
gan om vad skandinavisk forntida religion är. Många 
arkeologer och kulturhistoriker har skildrat hur vår syn 
på den fornskandinaviska religionens bakgrund avgör 
våra tolkningsperspektiv. Man kan grovt sett säga, att 
det finns tre huvudlinjer i hur man har valt att betrakta 
den religion som fanns i det vikingatida Skandinavien. 
I en äldre forskningstradition betraktades den forn
skandinaviska religionen som en uråldrig och genom 
århundradena oföränderlig, religiös värld som var av 
nordiskt ursprung. Att den religiösa symbolvärlden är 
uråldrig är klart, men samtidigt visar oss mängder av 
arkeologiska och historiska belägg att den ständigt är 
föränderlig till sin karaktär, och att denna förändring 
endast kan förstås utifrån en bedömning av samtida 
historiska sammanhang. En intressant sak som är värd
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att påpeka är, att samtliga de symboler som förekom
mer på vikingatida gravplatser - som cirkeln, skeppet, 
fyrkanten och trehörningen också finns representerade 
i en långt äldre, nordisk kontext - bronsåldern. Detta 
faktum påpekas sällan när den yngre järnålderns religi
ösa symbolvärld diskuteras. Att det förhåller sig på det 
viset är bevisligen sant; det finns till exempel ingen vi
kingatida kategori av gravmonument vars utformning 
inte också finns representerad i bronsålderns miljöer.

Mycket av det som ryms i de forntida, skandina
viska sedvänjorna påträffar vi också i andra religioner 
av indo-europeiskt ursprung. Mycket är gemensamt 
och visar på ett ursprung som sträcker sig mycket långt 
ned i forntiden. Andra menar att all information vi har 
om den forntida, religiösa världen endast exklusivt 
kan sägas gälla just för vikingatiden, detta därför att vi 
har tillgång till medeltida, skriftliga källor som anses 
spegla dessa vikingatida föreställningar.

I arkeologin blir ofta avsaknaden av mätbara för
ändringar tolkade som perioder av stabilitet av olika 
slag. Långvariga sociala/religiösa processer, som före
går och förebådar en avgörande och synlig samhälls
förändring, är däremot svårare att gripa i de arkeolo
giska analyserna. För att vi ska kunna närma oss en 
förståelse kring »uppkomsten av Lunda« menar vi, 
att det är centralt att just sådana sociala och religiösa 
processer värderas som måste ha föregått att de mate
riella manifestationerna uppfördes både i lunden och 
på sluttningarna kring dalsänkan.

Som framgått kan många olika adjektiv användas 
för att beskriva de kulturhistoriska lämningar och den 
sociala och religiösa symbolik som under yngre järnål
der rymdes i bruket av platsen Lunda. Människors fö
reställningar om miljön, såväl som det konkreta använ
dandet av den, uppvisar också stora kontraster. För oss 
som har följt det arkeologiska projektet lösgjorde sig två 
adjektiv som hade motsatt betydelse. Miljön rymmer

spår som visar att dess karaktär i ett yngre järnålders- 
och medeltidsperspektiv både var mycket föränderlig 
och mycket stabil till sin natur. Som läsare gör ni nu 
sannolikt reflektionen, att alla platser som människor 
har relationer till uppvisar sådana, över tid växlande, 
brukningsspår. Givetvis är det så och inget märkvärdigt 
med det. Att återge en lokal kulturhistoria utifrån ana
lysen av arkeologiska spår, innebär ofta att endast mer 
eller mindre abrupta förändringar kan identifieras i ut
vecklingen. Kontrasterna i de arkeologiska materialen 
är stora och beskrivningen av en förändringsprocess blir 
därför oundvikligen grov. I de arkeologiska analyser vi 
har tagit del av, beskrivs till exempel bebyggelsen som 
dokumenterades på terrassen i tre relativt daterade och 
överlappande tidsfaser, som alla ryms inom en mycket 
begränsad del av den yngre järnåldern: under perioden 
cirka 500-800 efter Kristus. Det som kännetecknar de 
tre faserna är att både bebyggelsens karaktär och dess 
yttre form förändras.

I varje byggnadsskede som arkeologerna kan iden
tifiera, ryms i grunden en förändring också av hela 
platsens identitet. I den äldre byggnadsfasen kan be
byggelsen karaktäriseras främst utifrån sina kultiska 
funktioner. Det är också till denna fas som arkeolo
gerna vill knyta den ursprungliga depositionen av gu- 
dafigurinerna. Dessa kan givetvis ha återanvänts, och 
medvetenheten om den märkliga depositionens ex
istens har säkerligen funnits under den andra fasen i 
bebyggelsens utveckling, då den stora hallen uppförs 
på den uppbygda terrassen. I en tredje fas får bebyg
gelsen en mindre anslående och mer profan utform
ning. I denna materiella förändring rymdes säkerligen 
också mer djupgående förändringar i bebyggelsens ka
raktär. För oss blir det tydligt att miljöns funktion och 
symbolvärde förändras på avsevärt vis under de olika 
faserna. Den fysiska förändringen av byggnaderna 
speglar ideologiska förändringar i miljöns funktion för
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bygden. Från att ha definierats utifrån religiösa ställ
ningstaganden kan uppförandet av den 50 meter långa 
hallen ses som en naturlig utveckling, där den religiösa 
makten som rymdes i platsen kommit att annekteras av 
en släkt eller ett hushåll. Av någon anledning har den 
jättelika hallen sannolikt inte längre någon funktion i 
vikingatid. Även om den stått kvar på platsen verkar 
det främst vara en mindre gårdsmiljö som nu är i bruk 
i området. I denna tredje fas kan inga särtecken anses 
vara typiska för bebyggelsemiljön. Det är en »vanlig« 
gård som återfinns i miljön. För oss framstår det som 
ganska klart, att miljön genomgår en utveckling som 
väl anknyter till det innehåll vi inom arkeologin bru
kar tillskriva de tre begreppen kulthus, hall och gård. 
I första fasen har vi ett kulthus, i den andra en hall 
och i den tredje en gård. Vart och ett av begreppen är i 
den nordiska arkeologin förbundna med ett kulturhis
toriskt definierat innehåll.

Om den materiella kulturen i Lundamiljön uppvisar 
en stor föränderlighet, så har platsens idéhistoria enligt 
vår tolkning däremot varit stabil. Vad vi då avser är att 
de många förändringar som denna miljö under järn
åldern uppvisar, i grunden har kretsat kring en stabil 
föreställning om platsens karaktär. Det stabila i miljön 
är de kollektivt accepterade idéer som i järnåldersbyg- 
den fanns kring offerlunden på kullen mitt i dalen. I 
de lokala myterna var föreställningarna kring lunden 
sannolikt av avsevärt äldre datum än det bruk är, som 
har lämnat materiella spår i form av konstruktioner. 
Hur gamla föreställningarna om platsen är lär vi däre
mot aldrig få veta. Men avgörande för våra kommen
tarer, också kring tolkningarna av bebyggelsehistorien 
på platsen, är att naturformationen i sig under mycket 
lång tid utgjorde dennas centrum. Utan idéerna om 
lunden hade sannolikt de arkeologiska spåren på plat
sen berättat en helt annan och mer »profan« historia 
för oss. Kanske hade inget funnits i miljön överhuvud

taget. Ironiskt nog är det sannolikt att lämningarna på 
kullen och alla depositioner av pärlor och svinben en
dast utgör slutfasen på en kanske mångtusenårig kult 
som har försiggått på platsen.

De sociala och religiösa strategier som alltid ligger 
bakom formandet av den materiella kulturen kan ta 
sig mycket olika uttryck och former. Ett sammansatt 
kulturlandskap som miljön vid Lunda rymmer många 
komponenter som kan ses som tecken på förändringar i 
de dåtida sociala strukturerna och i samhällets ideologi. 
Enligt de arkeologiska rapporterna är det formspråk 
som ryms i monumenten i gravplatsen, uppe i den branta 
sluttningen, av yngre karaktär än det symboliska form
språk som uttrycks i de konstruktioner som fanns i lun
den. I sluttningen har de döda gravlagts under vendel- 
och vikingatid. Gravskick såväl som fynd visar detta 
(G. Andersson 2004b:i8, G. Andersson 20050:13). Det 
alldeles intill den vendel- och vikingatida gravplatsen 
liggande stora huset med fynd av de diminutiva guda
bilderna har däremot sitt ursprung i en äldre period - i 
folkvandringstid och äldre vendeltid (G. Andersson 
m.fl. 2004:13). Den typ av sammansmältning av religi
ös och social makt som både projicerades och expone
rades i den stora byggnaden på terrassen saknas under 
andra perioder. Möjligen ryms en, i strategisk mening, 
likartad symbolik i de stora högar som återfinns ome
delbart utanför undersökningsområdet. Gravhögarna 
är sannolikt uppförda efter att individerna som använ
de den stora hallen genomlevde sina sociala glansdagar. 
De materiella uttrycken av social och religiös makt har 
på platsen tagit sig olika former under olika perioder. 
Under folkvandringstid och tidig vendeltid blir »makt« 
definitivt manifesterad i bebyggelsens karaktär. Den 50 
meter långa hallen med sina gudabilder är ett starkt 
uttryck för hur den jordiska och religiösa makten i den 
förhistoriska ideologin socialt sammanfogades under 
loppet av den yngre järnåldern. För att uppföra hallen

238 Epilog till en offerlund



har topografin omformats. En kraftig terrass byggs för 
att härbärgera den ståtliga byggnaden. De kontinentala 
parallellerna är tydliga i hur fusionen av jordisk och 
gudomlig makt åstadkoms.

Kronologiska glapp förekommer i miljön under vis
sa tider. Då har inga eller mycket begränsade aktiviteter 
kunnat beläggas av arkeologerna. En sådan period är 
den tidiga medeltiden. När bebyggelsen »återvänder« 
till miljön i medeltid, är den av helt annan karaktär än 
tidigare. Kopplingen till det numinösa saknas. Borta 
är all religiös symbolik. Försvunna är de religiösa fö
reställningar som under yngre järnåldern styrde de so
ciala mekanismer som låg bakom manifestationerna på 
platsen. Under medeltiden är idéerna om platsen helt 
förändrade. Kanske återberättas historier om miljön 
som rester av folkliga traditioner. Endast namnet lever 
vidare i källorna (G. Andersson m.fl. 2004).

Aristokratisering och glömska
De konstruktioner som uppförs på kullen under ven
deltid kan betraktas i analogi med den stora, mani
festa gårdens invånares behov av att sanktionera sin 
maktposition i bygden. Under loppet av yngre romersk 
järnålder och folk vandringstid ökar omfattningen av 
religiösa och kultiska inslag som kan knytas till gårds- 
byggnader. Samtidigt avtar religiösa projektioner i na
turens formationer på ett markant vis. Depåerna i na
turlandskapet blir mer av skattfynds- än av offerkarak
tär. Utvecklingen brukar tolkas som ett uttryck för att 
kultutövningen dels knutits till de styrande i samhället 
och att den privata kulten i anslutning till byggnader 
också utvecklas (Carlie 2004). Det är troligen denna 
fusion av religiös och social makt som kommer oss till 
uttryck i uppförandet av den jättelika hallen och de
positionerna av figurinerna. Hallens ägare hade såväl 
den jordiska som den numinösa maktens befogenheter. 
Samtidigt vill vi mena, att traditionen att manifestera

sig i landskapet får sitt materialiserade uttryck även 
i lunden. Under 500-talet byggs det monument som 
»lunden i Lunda« sedan fortsätter att vara under en 
period av kanske 300 år. Vi ser hur ett äldre kultbruk 
i vendel- och vikingatid, på ett för den fornskandina- 
viska traditionen typiskt konkret vis, omformas och 
införlivas i en social och politisk strategi.

Vi har förutsatt att kullen med lunden hade en viktig, 
samlande kultisk funktion för bygdens människor redan 
i äldre järnålder. Vilken var då denna bygd och hur åter
fanns Lunda inom den? Som nämnts framträder några, 
sannolikt dominerande, områden i regionen genom forn- 
lämningarnas utbredning. Dessa är odlingsbygder kring 
Härad, på Fogdön samt i området söder om Strängnäs, i 
anslutning till den försvunna bebyggelsen vid Gorsinge 
(se Skyllberg b i denna volym). Bygderna har varit tyd
ligt skilj da åt och Lunda är inte beläget i någon av för
tätningarna, utan återfinns istället mellan dessa bygder. 
I förhållande till centralbygden ligger Lunda perifert, 
kan man tycka. Ur flera aspekter kan Lundas läge i den 
större bygden också uppfattas som liminalt. Lokalise
ringen mellan bygderna har redan nämnts. Kontrasten 
mellan odlingsbygd, vatten, skog och berg har varit på
taglig vid Lunda. Polariseringen eller dialektiken mellan 
det kända och det okända, det levda och det mytiska har 
förmodligen karakteriserat platsen. Som nämnts är lä
get också kommunikativt fördelaktigt. Liminala platser 
eller mellanrum i bygderna bör ha uppfattats som ge
mensamma för bygdens invånare och därför fyllt viktiga 
funktioner för människor i ett större område. Möjligen 
ska Lunda ses som en gemensam angelägenhet för de 
nämnda bygderna under järnåldern. En sådan gemen
samhet förutsätter dock att en öppnare samhällsorgani
sation än den traditionellt hierarkiska funnits i regionen 
under romersk järnålder.

Varför blev Lunda i vendeltid ett residens med både 
kultiska och aristokratiska förtecken? Centralplatser
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och storgardar har genom de senare årens arkeologis
ka verksamhet identifierats och definierats på många 
håll och i stort antal i vårt land. Flera av dessa har 
»uppstått« i den mellersta järnålderns samhällsföränd
ringar, samtidigt med uppkomsten av en aristokratisk 
samhällsklass (Mogren 2005). Trots den numera rikli
ga förekomsten av centralplatser där den sociala mak
ten har understrukits som definierande för platsens ka
raktär, är frågor kring hur makt uppstår sällan berörd 
av den arkeologiska forskarkåren. Varifrån kom alla 
dessa den yngre järnålderns aristokrater? Betydelsen av 
utvecklingen av ett jordägande med en följande gods
bildning beskrivs av forskarna. Men hur jordägandet 
ursprungligen ackumulerades hos några få är i högsta 
grad oklart. Så långt vi kan veta, finner vi inga argu
ment för att jordägandet har spelat någon större roll 
för utvecklingen vid Lunda. Ur förhållandena på plat
sen framträder snarare en alternativ utveckling kring 
storgårdens framväxt. Något som är tydligt i Lunda är 
avsaknaden av vapen och andra manifestationer av mi
litär natur, som annars är vanliga vid eller i anslutning 
till den yngre järnålderns storgårdar. I den undersökta 
gravplatsens stensättningar påträffades heller inga va
pen eller hästutrustningar. Avsaknaden av sådana klas
siska manifestationer som vapen kan tolkas i linje med 
att Lunda verkligen var en undantagsplats i den dåtida 
bygden; en plats där kopplingen till lunden och kul
ten hela tiden varit avgörande för dess identitet i både 
landskapet och människors föreställningar.

I forskningen menar man att människors rörelser 
och handlingar avsätter mer eller mindre avläsbara 
mönster. Kultplatsfunktionen, kombinerat med ett gott 
kommunikativt läge, har onekligen utgjort ett förträff
ligt incitament för möten i Lunda mellan människor i 
trakten. Kommunikativa noder uppstår, där människor 
regelbundet och av flera olika anledningar strålar sam
man. Orsakerna till dessa mötesplatsers uppkomst kan

alltså i grunden ofta sökas i de funktionella och naturto
pografiska förutsättningar som olika miljöer har. Återi
gen är vi tillbaka vid den egenartade kullen i den lilla 
dalen. Mötesplatsernas kontext kan också bestå av att 
dessa miljöer härbärgerade centrala föreställningar om 
det förflutna och ideologiska förhållningssätt - och fö
reställningsvärlden är minst sagt framträdande i Lunda. 
Den heliga lundens funktioner bör ha haft en betydelse 
som sträckte sig långt utanför den närmaste miljön.

Genom fyndet av figurinerna kan platsens järnål- 
dersbebyggelse också knytas till kultens utövande, och 
därmed även indirekt till lundens funktioner (Skyllberg 
a i denna volym). Gården bör ha haft en tydlig funktion 
i relation till de ritualer som praktiserades också i lun
den. De som vistades/bodde på gården kan förmodas 
ha spelat en viktig roll i kultens utövande och sannolikt 
också för den »löpande förvaltningen« av den heliga 
platsen. Ritualerna och ceremonierna kan ha iscensatts 
och kontrollerats av dessa människor.

En total omgestaltning av gården har skett under 
perioden. Den äldre gården rivs och en omfattande 
markplanering av den bebyggda ytan har genomförts. 
Gårdsläget får en ökad monumentalitet, vilket givetvis 
förstärkte det intryck som hallbyggnaden gjorde på alla 
besökare. Det är i detta skede vi kan tala om att miljön 
aristokratiseras. Förvaltningen av den religiösa och kol
lektiva kulten har säkerligen haft en central plats och 
funktion för en aristokratisering.

Längre fram i tid visar bilden av aristokratisering- 
en i bygden istället en koncentration till Fogdön. Här 
finns i yngre järnålder en rik fornlämningsmiljö med 
storhögar, runsten och många gravfält. Till detta kan 
fogas en mängd ortnamn som också indikerar områ
dets betydelse och centrala funktion. Under tidig med
eltid framträder i bygden kungsgården Husby och inte 
minst Vårfruberga kloster, ett av cistercienserordens 
nunnekloster, som centrala inslag i maktens landskap.
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Aristokratins jordägande var även koncentrerat till 
dessa områden och miljöer. Flera huvudgårdar, sätes
gårdar och gods har kunnat beläggas på Fogdön. Ge
nom den senare urbaniseringen i Strängnäs etablerades 
även en stadsaristokrati. Stadens borgerskap växer sig 
allt starkare och blir vid slutet av medeltiden en makt
faktor att räkna med, även långt utom stadens gränser. 
Detta leder många gånger till konflikter med landsbyg
dens jordägande aristokrati.

Det arkeologiska materialet antyder att det finns ett 
kronologiskt glapp i bruket av miljön vid Lunda un
der en period efter järnåldersgårdens nyttjande. Den 
tidiga medeltiden är svagt representerad i materialet 
från platsen. Spåren efter en mindre gård från senare 
delen av medeltiden har lokaliserats till korsningen 
mellan bäcken och vägen. I anslutning till gården och 
bäckfåran har även resterna efter en kvarn undersökts. 
För övrigt fanns mycket få spår, även indirekta, från 
medeltida bosättningar i dalsänkan. Gården med kvar
nen kan betraktas som ett resultat av den feodalisering 
som samhället genomgick under medeltid och som kom 
att innebära ett helt nytt, både mentalt och konkret, 
förhållningssätt till landskapet. Miljön och bebyggelsen 
i Lunda var nu en del av den nya godsstrukturen i land
skapet - i det här specifika fallet troligtvis represente
rad av det närliggande Göksten. Den genomgripande 
samhällsomvandlingen innebar även en accelererande 
kristianisering och urbanisering av landskapet. Under 
1600-talet sker förändringar i bebyggelsen vid Lunda. 
En parstuga byggs på andra sidan vägen, men fortfa
rande ligger den i närheten av »Lunda ström« där en 
sågkvarn också omtalas i det skriftliga källmaterialet. 
Förändringarna på platsen under 1600-talet kan för
modligen också ses mot bakgrund av en ny, ideologisk, 
samhällelig diskurs. Den mänskliga självuppfattningen 
förändrades i spåren av reformationen. Samtidigt drevs 
konflikten mellan stad och landsbygd till sin spets (se

exempelvis Johnson 1996). För Lunda innebar detta att 
borgerskapet (rådet) i Strängnäs fick ett tydligt regionalt 
inflytande, och parstugans arkitektur kan tolkas som ett 
uttryck för denna nya auktoritet. I medeltid och histo
risk tid definieras bebyggelsens utformning och miljöns 
karaktär av beslut som tas långt utanför Lunda, i både 
politisk och geografisk bemärkelse. I långtidsperspek
tiv har bebyggelsebilden i Lunda förändrats ett flertal 
gånger, och då inte bara med hänsyn till lokaliseringen 
inom området. Under samtliga perioder tycks det dock 
endast ha funnits en gård på platsen.

Ovan föreslog vi att platsen Lunda i äldre järnålder 
fungerade som en kultplats, som har brukats gemensamt 
av befolkningar från tre omkringliggande, mindre byg
der. En sådan gemensamhet förutsätter som sagt, att en 
öppnare samhällsorganisation än den traditionellt hie
rarkiska existerade i bygden under romersk järnålder.

Inom bebyggelsearkeologin har synen på landska
pets och samhällets organisation tillämpats utifrån ett 
hierarkiskt ovanperspektiv. Perspektivet genomsyrar be- 
byggelsearkeologisk och bebyggelsehistorisk forskning. 
Det föreligger emellertid minst två typer av samhälls
hierarkier dels den som har sin grund i olika skalni
våer, och dels den som bygger på social kontroll. Ofta 
sammanblandas dessa typer av hierarkier, såväl inom 
bebyggelsearkeologin som inom andra discipliner. Ru
tinmässigt uppfattas skalhierarkier som kontrollhie
rarkier. Förväxlingen leder ofta till feltolkningar kring 
de orsakssammanhang som skapat en viss social or
ganisationssituation (Crumley 1995:2). Landskapets 
komplexitet har givit upphov till en mängd olika sätt 
att organisera tillvaron. Relationerna mellan människa 
och landskap har inte varit enkelriktade och statiska, 
och kan inte formuleras eller sammanfattas i en enda 
teoretisk modellkonstruktion. Sambanden i organisa
tionen av landskapet har funnits på olika nivåer och i 
varierande sociala skalor.
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Relationerna mellan olika sociala enheter i en bygd 
behöver dock inte vara rankade sinsemellan eller ingå 
i ett överordnat system. Dynamiken och flexibiliteten 
i landskapet har genererat ständiga förändringar av 
maktrelationer och utveckling av nya strategier. Som 
ett alternativ till centralplatsmodellen inom bebyggel
searkeologin introducerade Carole L. Crumley 1979 
begreppet heterarki (Crumley 1979). Heterarki kan 
definieras som olika elements relation till varandra, 
med en potential för att rankas på ett antal olika sätt 
(Crumley 1995). Ett maktförhållande kan exempelvis 
existera i ett tillstånd av jämvikt. För att förstå Lunda 
och lunden under äldre järnålder är naturligtvis plat
sens funktion i det omgivande samhället av central be
tydelse. För att tolka lunden måste vi ha en uppfattning 
om samhällets organisation och vilken roll platsen haft 
i detta sociala sammanhang. En plats som Lunda väck
er många frågor. Samhällsstrukturen under järnåldern 
har uppenbarligen varit föränderlig. Skillnaden mellan 
den äldre och den yngre järnålderns bebyggelsemönster 
och manifestationer i landskapet är tydlig. I och med 
att samhällsstrukturen i Mälardalen under den yngre 
järnåldern genomgår en ökad aristokratisering, blir or
ganisationen av landskapet tydligare i relation till våra 
nutida och mer moderna begrepp. Om denna organisa
tionsutveckling innebar att en mer eller mindre central 
överhöghet skapades är oklart. Det är också oklart hur 
denna överhöghet formerades i politiskt administrativ 
mening (se Hyenstrand iggóryyff). Forskningen kring 
den administrativa samhällsutvecklingen har främst 
utgått från förhållandena i Uppland. Den södra sidan 
av Mälaren har ägnats mindre intresse. Under vikinga
tid och tidig medeltid framstår landskapsbilderna norr 
och söder om Mälaren som tämligen olika, bland an
nat kan variationerna i runstensresande tas som exem
pel på detta förhållande.

Minnen och framtid
I den arkeologiska dokumentationen finns mycket som 
antyder att det vendel- och tidigvikingatida bruket av 
den heliga lunden handlat om att återge bilder och fö
reställningar som kretsat kring det förflutna. Även om 
hundratals fyndposter och inmätningspunkter skvall
rar om att nuet alltid finns, är det ändå som om det på
gående livet nästan har varit frånvarande när man när
mare betraktar de sociala och religiösa målsättningar 
som i vendel- och vikingatid kan ha styrt bruket av lun
den. Mycket talar för att man i de sociala strategierna 
valt att hämta sin religiösa symbolik ur sina föreställ
ningar om det förflutna. Byggandet av formerna i lun
den återanknyter till det förflutna. I den arkeologiska 
rapporten pekas på att det i relationen mellan fynden 
och stenkonstruktionerna på kullen ryms en kronolo
gisk komplexitet (G. Andersson 20043:19). Pärlorna, 
pilspetsarna och viktlodet som fanns på stenpackning- 
arna dateras till 600-800-talen e.Kr. Dessutom finns 
naturvetenskapliga analyser att tillgå som daterar ak
tiviteter under samma period. Samtidigt menas, att de 
konstruktioner som artefakterna återfinns på är av en 
typologiskt sett äldre utformning. De tomma stenpack- 
ningarna är av en karaktär som i östra Mellansverige 
mer minner om bronsålderns och den äldre järnålderns 
formvärld och symbolspråk än om vikingatidens, enligt 
Gunnar Andersson. Konstruktionerna på kullen liknar 
inte heller de monument som fanns i den undersökta 
vendel- och vikingatida gravplatsen uppe i sluttningen, 
i den östra delen av undersökningsområdet. Det äldsta 
föremål man fann i lunden, en hålkälad bronsring, med
ger däremot inte en datering som går längre ned i för
historien än till 400-talet e.Kr.

Trots motsättningen som framträder i relationen 
mellan lämningarna och fyndmaterialets ålder, ger 
hela kontexten på det vis som också Gunnar Anders
son menar ett tydligt sammanhängande intryck. Om
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detta skvallrar också stratigrafin. Tolkningen blir att 
konstruktionerna på kullen har anlagts i vendel- och 
vikingatid. En konsekvens av tolkningarna måste ock
så bli att de inte har utformats på ett tidstypiskt vis. 
Varför gjorde man så? För att kunna tolka förhållandet 
bör man åter påminna sig om att »lunden i Lunda« än 
så länge är en, så vitt vi kan veta, unik fornlämning. 
Jämförelselokaler saknas därför helt.

I senare års forskning har betydelsen av hur min- 
neskonstruktioner fungerar, när föreställningar kring 
platser och landskap struktureras, betonats hårt. Ing
et landskap är ett nytt landskap - en förändring är i 
grunden samtidigt både framåt- och tillbakablickan
de (Olivier 1999). De forskare som under 1900-talet 
kanske mest djuplodande har ställt sig frågan om hur 
människan använder myter och materiell kultur för 
att skapa historia och kollektiva identiteter är Mau
rice Halbwachs och Claude Lévi-Strauss. Båda visade 
bland annat hur den materiella kulturen alltid för
medlar ett religiöst/socialt innehåll som tidsmässigt är 
komplext till sin karaktär. Myter och idéer både från 
och om äldre tider kapslas successivt in i det levande 
samhällets historia och strukturer (Lévi-Strauss 195z). 
För dessa strukturalister fanns i varje specifik kultur
kontext alltid idéerna om förflutna samhällens myter 
och strukturer representerade. Detta förflutna tog sig 
två gestaltande uttryck. Dels finns alltid en känd histo
ria representerad i den materiella kulturen: en relation 
till det förflutna, där släktskap med namngivna indi
vider och platser kan identifieras. I Lunda blir denna 
plats synonym med gravplatsen. I den andra historie
dimensionen saknas däremot all släktskap. Halbwachs 
beskrev denna historia som samhällets kollektiva min
nen - allmänt erkända idéer som vårdas genom tiden 
och relateras till en specifik form, plats och/eller tid. 
Han visade också hur människan skapar former som 
fungerar som bärare av sådana kollektiva minnen. När

minnet fokuserades till en plats blev denna central 
för samhällsmedlemmarnas gemensamma identitet. 
Platsen blev helt enkelt formen, eller containern som 
han uttryckte det, för samhällets officiella hågkomster 
(Halbwachs 1992, Burke 1989:98). I vår tolkning av 
historien biir kulien med lunden en sådan plats. I den 
kronologiska komplexitet som finns i relationen mel
lan de märkliga stenpackningarna och fyndmaterialet, 
kommer vi antagligen den förhistoriska människans 
sätt att använda det förflutna nära. I lunden uttryckte 
man, under vendel- och vikingatid, idéer som var en 
avbildning av det förflutna. I denna avbildning av det 
förflutna rymdes, naturligt nog, de föreställningar man 
hade om det förflutnas formspråk och symboler. De 
bilder som producerades avbildade inte bara det för
flutna. De var projektioner av det förflutna i det när
varande. I offerlunden fanns möjlighet till interaktion 
med myterna och det förflutna. Platsen blir, i en sådan 
tolkning, en helgedom och offentlig social konstruk
tion, som mycket starkt bidrog till att upprätthålla en 
identitet och synliggöra en historia (Artelius 2004).

Av fynden och de naturvetenskapliga dateringarna 
förstår vi att uppförandet av de märkliga stenpack
ningarna sannolikt bara är fragment ur den »heliga« 
platsens historia. I äldre faser har inga konstruktioner 
uppförts - bara enstaka fynd och naturvetenskapliga 
dateringar synliggör kulten på platsen. Bronsringen 
kan vara ett exempel på spår av detta äldre bruk. I 
vendeltid förändras beteendet: kullen kläds med sten- 
packning och offerverksamheten intensifieras. Samti
digt blir lunden en del av ett monument över dem som 
bebodde de stora husen. Man börjar gravlägga sina 
döda i sluttningen ovanför husen och offerlunden.

Dikotomin som ryms i relationen mellan det förän
derliga och stabila blev en startpunkt för hur vi valde 
att betrakta människans sätt att under järnålder och 
medeltid använda miljön i Lunda. Vår nästan aprio-

Epilog till en offerlund 243



244 Epilog till en offerlund



Epilog till en offerlund 245



riska utgangspunkt var, att de förändringar som be
skrivs av arkeologerna grundar sig i att den unika plat
sen i människors föreställningar »alltid« haft en tydligt 
definierad roll och funktion. För dåtidens människor 
var den sakrala platsen »lunden i Lunda« ett över tid 
mycket stabilt och historiskt identifierande inslag i den 
lokala idévärlden. I yngre järnålder blir offerplatsen in
korporerad i en social maktstrategi. Den jordiska makt
ens representanter använder sig av religionen för att 
rättfärdiga anspråk på omvärlden. Frånvaron av fynd
kategorier som till exempel vapen antyder dock att 
gården aldrig växer ut till en klassisk stormannagård.

Naturen var det element som en gång födde möj
ligheten för att idéerna om Lunda kunde uppstå. Na
turens förändring ryms också i det vikingatida övergi
vandet av miljön. Framtidens marker och gudar fanns

inte längre, vare sig i den heliga lunden eller i Lunda. 
Påverkan från en kristen omvärld gjorde sig allt mer 
påmind. För fortlevnaden av en miljö som Lunda måste 
denna påverkan ha haft stor effekt, eftersom platsens 
identitet i första hand var kultisk och religiös. Bruket 
av platsen kom, naturligt nog, att påverkas av de för
ändringar som pågick i den vikingatida människans 
föreställningsvärld. Offerlunden var i högsta grad det 
förflutnas plats. I samband med att de gamla gudarna 
gradvis blev av allt mindre »vikt« i social mening, för
ändrades också platsens karaktär. Det kollektiva min
net kom på sikt att även det förnekas och det livsrum 
som »lunden i Lunda« så länge hade representerat gick 
förlorat. Den ständiga kampen om framtiden har man 
alltsedan dess fått framleva på annan plats och under 
en annan guds och andra herrars beskydd.
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Figur- och tabellförteckning

Figurer
1. Översikt med de olika delområdena.

Skala 1:4000. 6
2. Undersökning av den centrala delen av järn- 

åldersgården pågår! Längre bort syns lunden 
och i fonden skymtar de flacka strandängarna 
ned mot Mälarens vatten. Foto: Lena Beronius 
Jörpeland. 13

3. Fas i - Lunda under yngre romersk järnålder
och tidig folkvandringstid. Hallbyggnaden, 
smedjan och kulthuset har I4C-dateringar, med
an övriga byggnader har placerats i fas 1 utifrån 
stratigrafi och typologi. För husen i åkermarken 
och långhuset i söder är dock dateringen något 
osäker. Skala 1:800. 14

4. Fas ii - Lunda under folkvandringstid och tidig
vendeltid. De flesta av fasens byggnader har 
I4C-dateringar och fynddateringar till folkvand- 
ringstid och tidig vendeltid. Skala 1:800. 16

5. Fas m- Lunda under senare vendeltid och tidig 
vikingatid. Huset i väster (hus 47) och huset 
med eldpall (hus 50) har I4C-dateringar till 700- 
och 800-talen medan långhuset på norra terras
sen har flera fynd med motsvarande datering. 
Skala 1:800. 18

6. Sammanlagt 22 kolprover från järnåldersgår- 
den har I4C-daterats. De kalibrerade resultaten 
(2 sigma) ligger inom ett spann som maximalt 
sträcker sig mellan 360 f.Kr. till 960 e.Kr. eller 
som minst mellan 140 f.Kr. och 710 e.Kr. 19

7. Fynden visar olika funktionsområden inom 
gården och i hallen. Det är dock svårt att med 
säkerhet knyta samtliga fynd till konstruktioner 
och faser, men sammantaget ger de en vägled
ning om aktiviteterna på platsen. Med undan
tag för glasfragmenten var den södra gårds
planen relativt fyndtom, medan den norra har 
många härdar och ett kulturlager. I övrigt är 
fynden fördelade till husen. Bilden visar samt
liga härdar och fynd av de valda kategorierna 
tillsammans med bebyggelse som har förts till 
fas ii, med tillägg av kulthuset och ett försök 
till rumsindelning i hallen. Skala 1:400. 21

8. Vedartsanalyserna visar att den äldre huvud
byggnaden var byggd av tall, medan den yngre 
hallens takbärande stolpar var av ek. Den yngre 
hallen verkar ha stått på platsen under mer än 
hundra år. Antagligen var ekstolparna både 
hållbara och kraftiga, vilket stolphålens storlek 
visar. Skala 1:800. 23

9. »Det är dags för gästabud i Lunda. Framför 
den stora hallen väntar gårdsfolket på följet 
från Härad som kommer längs den gamla färd
vägen. På den inre gårdsplanen lagas maten.« 
Bilden av järnåldersgården i Lunda har gjorts 
utifrån resultaten som presenteras i denna arti
kel och bygger på inmätningar i fält och tolk
ningsplaner, i kombination med analyser och 
fyndstudier. Visualiseringen har gjorts av Maria 
Ytterberg. 26
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10. Högsätet som det framställs i ett träsnitt som 
illustrerar Olav den heliges saga, i den norska 
praktutgåvan från 1896-1899. 28

11. De centrala stolphålen kring härden var hall
byggnadens största, med en diameter mellan 
0,74 och 1,68 meter och ett djup mellan 0,46 
och 0,78 meter. Foto: Jan Dunér. 29

12. Från höger: figurin A gjuten av en bronslege
ring med förgyllt huvud, figurin B gjuten av 
en bronslegering och helt förgylld och figurin 
C som är snidad av en massiv guldten. Foto: 
Bengt A. Lundberg, raä. 31

13. Bronsgrisarna från Uppåkra är två spegelvända 
figurer som antagligen suttit på en hjälm av 
vendeltyp, troligen från 600-talet. Foto: Bengt 
Almgren, Lunds Historiska museum. 3 3

14. Gudafigurinerna låg på ömse sidor om hallen 
medan övriga amuletter låg i nordvästra delen 
av gården, det vill säga i det område som har 
fynd och konstruktioner som kunnat dateras till 
Lundas senare faser. Skala 1:800. Den infällda 
bilden:. I Lunda fanns tre typer av amuletter: 
gudafiguriner av guld, miniatyrliar av järn och 
amuletter av yx- eller hammarform av järn, 
varav några på en fragmentarisk amulettring. 
Foto: Bengt A. Lundberg, raä. 3 6

15. Knivarna har en tydlig fördelning till terrass
kanter och vägglinjer, vilket indikerar en rituell 
funktion som husoffer. Detta rituella mönster 
kan inte alls urskiljas för vissa andra föremål, 
såsom perforerad keramik och pärlor.
Skala 1:800. 37

16. I Lunda påträffades sju degelfragment. De två 
deglarna längst ned i bilden innehåller guldres
ter. En av dessa deglar har kunnat sättas i sam
band med figurin B. Foto: Bengt A. Lundberg, 
raä. 40

17. Den lilla guldtenen, sannolikt en rest av tillverk
ningen av figurin C, är endast 7 millimeter lång 
och avknipsad i bägge ändar. Foto: Bengt A. 
Lundberg, raä. 40

18. Två av smidesplatserna hade också fynd av 
degelfragment, medan ett antal spridda deglar 
låg invid hallen utan koppling till någon känd 
härd. Den tredje smidesplatsen i söder hade 
inga degelfynd. De förhållandevis stora mäng
derna slagg i söder kan höra samman med en 
eventuell ytterligare, förstörd smideshärd.
Skala 1:800. 42

19. Kvantitativt är fragmenten flest från Snartemo- 
bägaren. Även den bruna klockbägaren företräds 
av ett flertal fragment. Av de två karolingiska 
trattbägarna finns ett fragment vardera. 45

20. De flesta glasfragmenten påträffades i och utan
för byggnader på den södra gårdsplanen. Detta 
område framstår som den mest »officiella« i 
Lunda och som platsen för fester och ceremo
nier. Skala 1:800. 47

21. Många slipstenar och brynen av sandsten fanns 
i olika storlekar och för olika användnings
områden. Den stora slipstenen består av porös 
sandsten, medan brynena är gjorda av en röd, 
tät sandsten som fått en mycket glatt slipyta.
I bildens framkant syns ett litet skifferbryne. 
Foto: John Hamilton. 48

22. De flesta malstenarna låg i områden med kul
turlager som också hade många andra fynd som 
indikerade matlagning. Två av vridkvarnarna 
låg däremot i kanten till den norra terrassen, en 
placering som snarare antyder byggnadsoffer. 
Foto: John Hamilton. 49

23. Utbredningen av sädesslagen visar i stor ut
sträckning en förekomst av tjockare kulturlager, 
samt var provtagningen och analyserna utförts,
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men säger inget om mellanliggande ytor.
Skala 1:800. 50

24. Lundas vä vtyngder var huvudsakligen ganska 
likartade, men vissa variationer förekom. Två 
vävtyngder i bildens framkant har cirkelorne- 
ring. Den mörka vävtyngden till vänster var 
betydligt lättare och plattare än övriga väv
tyngder. De fem tyngderna längst bak kommer 
från vävtyngdskoncentrationen som visas i den 
infällda bilden på nästa sida.
Foto: John Hamilton. 52

25. Vävtyngderna är spridda över större delen av 
gården. Varje prick på kartan motsvarar en vikt 
om 10 gram. Skala 1:800. Den infällda bilden: 
En koncentration av vävtyngder låg intill vägg
linjen i det hus som överlagrade smedjan (hus 
47), och som genom 14C-analys från en härd 
kan dateras till 800-talet. Vävtyngdskoncentra
tionen bestod av 332 fragment som tillsammans 
vägde cirka 3,5 kilo. Foto: Jan Dunér. 53

26. Utbredningen av malstenar och perforerad
keramik visar områden med kulturlager och 
främst de med köksaktiviteter. För kvarnar 
och löpare visar varje prick ett föremål eller ett 
fragment, medan keramiken redovisas i vikt om 
3 gram per prick. Skala 1:800. 55

27. I Lunda fanns två huvudtyper av perforerade 
kärl. Överst i bild syns ett fragment av ett kärl 
av rödbränt, poröst gods som har en utsida 
med en vit beläggning. Nedan syns två frag
ment av mörkt, hårdbränt gods med en sintrad 
baksida. Foto: Bengt A. Lundberg raä. 56

28. Baksidan av de mörkbrända keramikfragmen
ten är tydligt sintrade. Här kan man fundera på 
om dessa perforerade kärl haft en funktion som 
glödkärl, det vill säga behållare för glödande 
träkol som använts i bostäderna som en mobil

värmekälla. Foto: Bengt A. Lundberg, raä. 57
29. Endast två bronsspännen finns från Lunda, 

ett ormöglespänne och ett runt knappspänne. 
Pärlorna är något fler. Bilden visar bärnstens- 
pärlan, spiralpärlan av brons och de två ler- 
pärlorna, samt ett urval av glaspärlorna. Foto: 
Bengt A. Lundberg, raä. 5 9

30. Glaspärlorna förekom spridda över hela bebyg
gelsen, medan de vendeltida spännena var kon
centrerade i den nordvästra delen - det område 
som även hade andra fynd med förhållandevis 
sen datering. Lerpärlorna, liksom kamfragmen
tet med en äldre datering, fanns däremot vid 
hallen. Skala 1:800. 61

31. Det finns ett stort antal järnföremål från Lunda. 
Bilden visar ett urval av föremål: pilspetsar,
en pincett, två eldstål, en bultlåsnyckel och en 
pryl. Foto: Bengt A. Lundberg, raä. 62

32. Stensättningarna i lunden har påfallande ofta 
anlagts i grupper eller klungor. Vissa ytor, som 
exempelvis den mellersta flacka ändmoränen, 
har man av något skäl undvikigt att förlägga 
några stensättningar uppå. A andra sidan har 
man där konstruerat en i det närmaste heltäck
ande »matta« av olikstora stenar. I andra fall 
tycks man ha koncentrerat sig till ytor där na
turtopografin varit utmärkande eller på annat 
vis särpräglad. Skala 1:600. 71

3 3. Ett exempel på en i det närmaste heltäckande 
»matta« av olikstora stenar finns på den meller
sta, flacka ändmoränen. Foto: Gunnar 
Andersson. 72

34. På toppen av lunden låg bland annat dessa 
båda stora stensättningar. Den ena har i sam
band med upprättandet av en lantmäterikarta 
1750 markerats som ett gränsmärke, ett så kall
lat femstenarör. Foto: Gunnar Andersson. 73
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35- På en markerad moränrygg i sydost låg ett antal 
olika utformade stensättningar kant-i-kant som 
på pärlbandsmanér. På fotografiet syns A16471, 

A1044, aiozo, A1169 och A1065. Skala 1:100. 

Foto: Gunnar Andersson. 74

36. Anläggningskomplexet A6481, A6537 och 
A6819 i lundens nordvästra del samt närbild på 
det centrala partiet av A6481 i samband med 
undersökningen. Inget av de stora blocken var 
markfast i den bemärkelsen att de låg på orörd 
morän. Tornfoto och foto: Gunnar 
Andersson. 75

37. Terrassen och den kraftiga vallen i lundens syd- 
slänt. Vallen var till delar ett av naturens egna 
verk men undersökningen av ett schakt genom 
dess mellersta del gav också vid handen att 
människorna »bättrat på« detta verk genom att 
tillföra sten och block i två skift. Foto från söder 
respektive nordväst: Gunnar Andersson. 77

38. En av de härdar som låg i eller under stenmat- 
tan på den mellersta ändmoränen har genom 
I4C-datering av träkol från dess innehåll resulte
rat i ett värde till mellersta eller början av yngre 
järnålder, cirka 430-680 e.Kr. Foto: Gunnar 
Andersson. 78

39. Ben av spädgris dominerar fullständigt uppe i 
lunden. 80

40. De mänskliga kvarlevorna från lunden härrör 
från tre vuxna personer och två barn. Överst 
till vänster respektive nederst till höger ligger 
benfragmenten från de små barnen: ett finger- 
ledsben och ett klippben. Den infällda bilden 
visar benfragmenten i naturlig storlek. Fragmen
ten är alla mycket små och väger mellan 0,1 
och 0,6 gram styck. Foto: John Hamilton. 81

41. Fältarbetet pågick från juli till sen november år 
zooi och var stundtals både fysiskt och psy
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kiskt påfrestande. I de brantaste partierna av 
lunden fick torv- och vegetationslager avlägsnas 
för hand. Handleder, fingrar och knän blev 
hårt ansatta när kulturlagren och stenmattorna 
undersöktes och jorden vattensållades. Att 
ideligen, dag efter dag i flera månaders tid, på
träffa samma slags fyndmaterial i samma slags 
svårbestämda lagerkontexter, var en ny erfaren
het som under senhösten bitvis tärde hårt på 
mången arkeologs motivation och inspiration. 
Skala 1:600. Foto: Gunnar Andersson. 83

4z. Spridningen av brända ben. Trots att benfrag
ment återfanns praktiskt taget överallt framträ
der ett antal förtätningar väldigt tydligt. Såväl 
inom de vattensållade som de handplockade 
ytorna. Skala 1:600. 85

43. Spridningen av hartskulor. Skala 1:600. 87
44. Spridningen av bränd lera uppvisar ställvis en 

lite annorlunda fördelning än andra material.
Så till exempel finns en tydlig koncentration 
kring stensättningarna längst ut på den norra 
ändmoränen. Skala 1:600. 88

45. Spridningen av hårt bränd, sintrad lera.
Skala 1:600. 89

46. Spridningen av förhistorisk keramik (A-gods). 
A-godset förekommer endast i mycket begrän
sad omfattning utanför de centralt belägna kul
turlagren. Skala 1:600. 90

47. Spridningen av flintavslag. Flintavslag var ingen 
stor fyndpost, men deras rumsliga fördelning 
vittnar om att de vid något, eller några, tillfäl
len utgjort en av ritualens ingredienser.
Skala 1:600. 9z

48. Spridningen av pärlor. Till skillnad från kera
mik och flintavslag, uppvisar pärlor generellt 
en hög rumslig överensstämmelse med de andra 
materialen. Skala 1:600. 93



49- Spridningen av förhistoriska metallföremål.
En anmärkningsvärd skillnad gentemot andra 
material är att de inte förekommer uppe på lun
dens topplatå. Skala 1:600. 94

50. Lejonparten av metallföremålen kan betecknas 
som smidda eggverktyg av järn. Förutom sex 
knivar och sju pilspetsar utgörs de av en om
böjd så kallad navare, en brodd och en (isP)pik. 
Vidare återfanns två böjda järntenar med platt 
tvärsnitt, en så kallad hålkärlad ring av koppar
legering samt ett bipolärt viktlod (det sistnämn
da saknas dock på bilden ovan). Foto: Bengt A. 
Lundberg, raä. 97

51. Någon överensstämmelse mellan benmäng
der och eventuella strukturer, eller lakuner, i 
»stenmattan« på den mellersta ändmoränen, 
var svårt att konstatera. Skala 1:100. Tornfoto: 
Gunnar Andersson. 99

52. De absoluta dateringarna visar på en lång peri
od av rituell aktivitet uppe i lunden, men de in
dikerat även att 300-årsperioden 400-700 e.Kr. 
kan vara den mest vitala. De daterade kontex
ternas utbredning visar att man under slutet av 
denna sannolikt tog hela lunden i anspråk för 
aktiviteterna. Skala 1:600. 101

53. Terrängmodell över lunden och omgivningarna 
vid olika tidpunkter av historien. Vid tiden för 
yngre bronsålder/äldsta järnålder (cirka 500 
f.Kr.) då Mälarens vatten stod omkring 15 me
ter högre än idag. Vid tiden för äldre/mellersta 
järnålder (cirka 500 e.Kr.) var vattennivån cirka 
10 meter högre än idag. Till vänster en flygvy 
över landskapet vid de arkeologiska under
sökningarna hösten 2001 ur ungefär samma 
perspektiv som terrängmodellerna visar. Ter
rängmodellen: Helen Grenler. Flygfoto: Mikael 
Lyckholm, Sky Movies. 103

54. The Fastern Connection. Överst till vänster: 
Vainionmäki A. Undersöktes 1986-1994, da
terat till 550-800 e.Kr. Överst till höger Stora 
Näset i Karis. Provundersökt 1999, fynd av 
spjutspetsar daterade till mitten av 700-talet. 
Underst till vänster: Vainionmäki B, lager 2 i 
samband med undersökning 2005. Underst till 
höger. Vainionmäki B, lager 3 (efter att stenen 
tagits bort). Likheterna med kontexterna i lun
den är påfallande. Foto: Anna Wickholm. 105

55. The Western Connection. Ovan: Säby i Närke. 
Undersökt 2005, datering till 700-900 e.Kr. 
Foto: Gunlög Graner. Nedan: Värnhem, Picka- 
gården i Västergötland. Undersökt 1977-1978, 
datering till cirka 500 f.Kn-400 e.Kr. (alt. 
700/800 e.Kr.). Tornfoto: Elfstrand. 106

5 6. Merparten av de undersökta gravarna kan både 
till utseende och innehåll betecknas som »or
dinära« för vendeltid och tidig vikingatid i den 
här delen av Mälardalen. Skala 1:100. Torn
foto: Gunnar Andersson. 109

57. En del av den rituella begravningspraktiken vid 
Lunda (och på många andra platser) bestod av 
att separera de kremerade kvarlevorna. En min
dre mängd av kvarlevorna placerades i speciella 
urnor, annat föstes, tillsammans med rester av 
gravbålet och föremål, ihop men lämnades kvar 
på marken för att - tillsammans med benur
norna - döljas under stensättning och jord och 
ytterligare en mängd kvarlevor deponerades på 
någon annan plats under andra omständigheter. 
Var och hur så skett förblir en stor arkeologisk 
gåta! Foto: Bengt A. Lundberg, raä. ii i

58. Vad konstituerar en förhistorisk grav? Frågan 
ställs på sin spets när de »fyndtomma« sten- 
sättningarna på gravfältet relateras till mer 
avvikande, men ändå »beninnehållande« an
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läggningarna. Till vänster: en stenkrets i vars 
centrum ett fragment bränt ben påträffades. Till 
höger: en av de sju »fyndtomma« stensättning- 
arna. Skala 1:100. Tornfoto: Gunnar Anders
son. 113

59. En svårfångad typ av anläggning? Bålplatsen 
med dess anläggningar jämte förekomsten av 
brända ben och bränd lera. Skala 1:100. Torn
foto: Gunnar Andersson. Benen från bålplatsen 
(till vänster) är avsevärt större och till karaktären 
mer »normala gravben« än de från lunden (till 
höger) - trots att båda materialen kan betecknas 
som spridda. Foto: John Hamilton. 115

60. Gravarnas benmängder uttryckt i gram. Ingen 
av gravarna vid Lunda innehöll så mycket brän
da ben att de motsvarar hela individer, oavsett 
om det rör sig om människor eller djur. 117

61. Några av altarstensättningarna (och härdarna) 
uppe på lundens topplatå. Även om brända ben 
också återfanns såväl över som i och under an
läggningarna, så framkom de största mängder
na i kulturlagren utanför anläggningarna. Skala 
1:100. Tornfoto: Gunnar Andersson, izi

62. Spåren efter guden Tors framfart eller »The 
Clashing Rocks« eller jätten Ymers krossade 
ben? Foto: Gunnar Andersson. 123

63. Lundens glaspärlor. Även om flera av dem är 
fragmenterade så är väldigt få eldpåverkade. 
Bland pärlorna finns såväl kronologiskt lite mer 
anonyma som distinkta och signifikanta exem
plar. Skala cirka 1:1. Foto: Bengt A. Lundberg, 
RAÄ. 125

64. Den rituella rekvisitans fyra huvudingredienser: 
brända ben, bränd lera, sintrad lera samt harts
kulor. Foto: Bengt A. Lundberg, raä. 127

65. Foto: Gunnar Andersson. 129
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66. Gravar från äldre järnålder i form av stensätt- 
ningar med stenfyllning och röseliknande sten- 
sättningar ligger spridda längs dalgångens sidor. 
Däremot ligger de inte på platsen för yngre 
järnålderns gravfält och bebyggelselägen invid 
Lunda. Foto: Eva Skyllberg. 133

67. 1748 års karta över säteriet Näsbyholm visar 
läget för herrgården Näsbyholm (nr 3) samti
digt som de två äldre lägena för Näsby (nr 2) 
och Göksten (nr 1) återges. Gravfältet och run
ristningen Gökstenen finns dock inte redovisade 
på kartan. Geometrisk avmätning 1748 lmv 

Gävle C33 41:2. 134
68. Herrgården Näsbyholm har mycket kraftiga 

stenmurar som omgärdar den gamla trädgårds
anläggningen. Stenmurarna har uppförts av 
moränstenar på platsen, men sten har troligen 
också tagits från gravar i närheten, möjligen in
dikerat gravarna invid stenmuren ett försvunnet 
gravfält. Foto: Eva Skyllberg. 135

69. En ringbrynja som gömts i jorden tillsammans 
med två nycklar är en mycket tankeväckande 
fyndkombination. Vem tog av sig sin brynja? 
Och till vilka lås gick nycklarna? Foto: Bengt A. 
Lundberg, raä. 136

70. a. Äldre järnålderns fornlämningar är koncen
trerade till högre liggande partier i landskapet. 
De flesta gravfält ligger på moränhöjder och 1 
sluttningarna ned mot åkermarken. Härad har 
en framträdande äldre järnåldersbebyggelse i 
jämförelse med övriga bygder. Vansö och södra 
delen av Fogdö saknar däremot i stort sett äldre 
järnåldersgravfält. Skala 1:160 000. Vatten
nivån anges med nivån för år o enligt strand
linjekarta beräknad med en numerisk modell 
utvecklad vid sgu. © Sveriges Geologiska Un
dersökning. 140



70. b. Yngre järnåldersgravfälten är fördelade till 
lägen i direkt anslutning till dagens odlings
mark. På Fogdön och i Strängnäs skedde en 
omfattande bebyggelseexpansion under mel
lersta järnåldern i samband med tillkomsten av 
ny odlingsbar mark. I Härad skiljer sig däremot 
inte bebyggelsens omfattning nämnvärt från 
äldre järnåldern. Urvalet av yngre järnålders- 
gravfält har gjorts av gravfält som har minst 
fem gravar av lämningstypen stensättning med 
egenskap i: övertorvad och/eller en hög. För 
ytterligare kommentarer kring redovisning av 
fornlämningskartorna, se föregående uppslag. 
Skala 1:160 ooo. Vattennivån anges med nivån 
för år 500 e.Kr. enligt strandlinjekarta beräknad 
med en numerisk modell utvecklad vid sgu. © 

Sveriges Geologiska Undersökning. 141
71. I västra Härad finns en äldre järnåldersmiljö 

med cirka zoo gravar söder om gården Berga. 
Gravarna på detta gravfält är dock inte särskilt 
iögonfallande, utan är över lag ganska små och 
oansenliga stensättningar, uppbyggda av mate
rial från den omgivande blockiga moränmark
en. Foto: Eva Skyllberg. 14z

7z. Vid den arkeologiska undersökningen av Kumla- 
gravfältet 199z undersöktes 148 gravar. Fynd
materialet från Kumlagravfältet var ovanligt 
rikt med flera intressanta fynd, bland annat ett 
hänge i form av en ansiktsmask från 900-talet. 
Teckning: Anders Eide. Skala 1:1. 14z

73. Många fornlämningar i norra Södermanland 
uppmärksammades av fornforskaren och 
landskapsmålaren Olof Hermelin under 1860- 
1870-talen. Här en teckning av ett gravfält vid 
Brunna i Härad med gårdens bebyggelse i fon
den. ATA. 143

74. Från fornborgen Jättekyrkan hade man en 
vidsträckt utsikt över Sörfjärden, vilket syns 
på den över 100 år gamla akvarellen av Olof 
Hermelin. Idag är platsen betydligt mer skogs- 
beväxt. ATA. 144

75. Härads kyrka är en liten sockenkyrka som i 
stor utsträckning bevarat sina medeltida pro
portioner, med en äldre romansk del i väster 
och en senmedeltida utbyggnad mot öster. Kyr
kan har ovanligt många medeltida träskulpturer 
och på kyrkogården finns två runstenar. Foto: 
Eva Skyllberg. 144

76. Det är framför allt Fogdön som utmärker sig 
genom många stora gravfält, stora högar och 
runstenar. Runstenarna finns framför allt längs 
kommunikationsleder, såsom de uppgrundade 
sunden, och vid kyrkorna. De stora gravfälten 
med fler än 50 gravar sammanfaller i stor ut
sträckning med bebyggelse med lång kontinui
tet. Det finns endast en så kallad kungshög med 
en diameter över 30 meter, Ingjaldshögen. Öv
riga stora högar har en diameter om 15 meter. 
Traditionella så kallade storhögar på över zo 
meter saknas i Strängnästrakten. Längre väster
ut mot Eskilstuna finns dock ett flertal liksom
i Åkers socken. Skala 1:160 000. Vattennivån 
anges med nivån för år 500 e.Kr. enligt strand
linjekarta beräknad med en numerisk modell 
utvecklad vid sgu. © Sveriges Geologiska Un
dersökning. 145

77. Strängnäs domkyrka började uppföras under 
izyo-talet och färdigställdes i mitten av 13oo
talet. Under 1400-talet tillkom tornet och ko
ret, men efter medeltiden har i stort sett inga 
tillbyggnader gjorts. Foto: Eva Skyllberg. Invid 
ingången till Strängnäs domkyrka finns, bland 
flera Ingvarsstenar, ett runstensfragment (Sö
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279) med texten: E—hugga stenen—Emunds 
söner—söderut i Särkland. Det är troligen Ing
vars far Emund som nämns på stenen. Foto:
Eva Skyllberg. 147

78. Strängnäs var en liten stad som helt dominera
des av domkyrkan. Från vattnet var kyrkan ett 
riktmärke som var synligt på långt håll. Plansch 
i Erik Dahlberghs Suecia antiqua et bodierna 
(1660-1715). Kungliga biblioteket. 148

79. Väster om Strängnäs längs utfarten mot Eskil
stuna ligger Sankt Eskils källa. I Eskilslegenden 
berättas, att när likfärden med den döde Eskil 
passerade förbi källan där han brukat förrätta 
dop, blev kroppen extra tung och vattnet brusa
de högre än annars. Under medeltiden var käl
lan ett känt vallfärdsmål. Foto: Eva Skyllberg. 
Det fanns ett stort antal reliker av helgonet 
Sankt Eskil, de flesta i gravkyrkan i Eskilstuna.
I detta relikvarium av förgyllt silver från cirka 
1400 har ett av Eskils armben förvarats. Det 
påträffades i en åker utanför Linköping tillsam
mans med andra liturgiska föremål. Skatten an
ses ha tillhört Linköpings domkyrka. © Gunnel 
Jansson/Statens historiska museum. 149

80. -Sy-namnen dominerar de odlingsbygder som 
till stora delar tillkommit under yngre järnålder, 
exempelvis Vansö och Strängnäs. Områdets få
taliga -mge-namn ligger huvudsakligen i högre 
terräng, vilket bekräftar uppfattningen om dessa 
bebyggelseenheters höga ålder. Kartan har upp
rättats utifrån underlag av Per Vikstrand, sofi. 

Skala 1:160 000. Vattennivån anges med nivån 
för år o enligt strandlinjekarta beräknad med en 
numerisk modell utvecklad vid sgu. 150

81. Den uppgrundade farleden Eldsundet, som skil
jer Fogdön från det sörmländska fastlandet, är 
idag endast en sankmark. Foto: Eva Skyllberg. 152

82. Ingjaldshögen ligger omgiven av ett gravfält 
i ett strategiskt läge invid bebyggelseenheten 
Husby. En gammal färdväg passerar gravfältet 
och strax intill finns en runsten, i anslutning 
till en bro över det uppgrundade sundet mellan 
Vansön och Fogdön. Foto: Eva Skyllberg. 154

83. Ar 1950 påträffades en vikingatida guldarm
ring i en åker vid Viksberg nära Kinger vid 
Eldsundet. Fotot visar antagligen upphittaren. 
Foto: ata. Guldarmringen från Vansö dateras 
till 900-talets senare hälft. Den är dock kraftigt 
försliten, särskilt vid låset, och bör därför ha 
varit länge i bruk innan den deponerades. Foto: 
Ulf Bruxe, SHM. 155

84. Vårfruberga klosters godsinnehav är känt ge
nom Vårfruberga klosters jordebok från 11 oo
talet som finns bevarad i en 1500-talsavskrift. 
Ursprungsdonationen gjordes av Sivard Jarl, 
men när gårdarna förtecknas i jordeboken hade 
ytterligare donationer på Fogdön och i Härad 
tillfallit klostret. I 1233 års brev som fastställer 
klostrets ägande nämns huvudgårdarna Tuna 
och Husby, vilket antyder en kunglig donation. 
Kartan bygger på texten i jordeboken som utgi
vits av F. Ossianilsson 1945 samt kommentarer 
av C. I. Ståhle 1948. Skala r:i6o 000. Vatten
nivån anges med nivån för år 1000 e.Kr. enligt 
strandlinjekarta beräknad med en numerisk 
modell utvecklad vid sgu. 156

85. Fogdö kyrka är en förhållandevis stor sock
enkyrka. Troligen under mitten av 1200-talet 
genomfördes en mycket stor utbyggnad av lång
huset, vilket antagligen bör sättas i samband 
med funktionen som klosterkyrka). Foto: Eva 
Skyllberg. 157

86. Klosterruinerna har inte varit föremål för någon 
regelrätt arkeologisk undersökning. Däremot
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har andra typer av insatser gjorts. Under 1840- 
talet frilädes murarna och jord och rasmassor 
fraktades bort. Sannolikt påträffades en stor 
mängd föremål, men något dokumentations
material verkar inte ha upprättats. Murarna 
lämnades utan vård och föll samman. Under 
1900-talet har sedan de kvarvarande murarna 
restaurerats. Foto: Eva Skyllberg. 157

87. Med sitt manifesta läge med utblick mot Sträng
näs över vattnet hör Stenby skans till ett av 
traktens mest uppmärksammade fornlämningar. 
Litografin av Richard Dybeck publicerades 
1861 i boken Mälarens öar. I en av kvinnogra- 
varna på gravfältet vid Stenby påträffades ett 
ryggknappspänne av brons med granater och 
rester av förgyllning. Skala 1:1. Teckning: 
Anders Eide. 160

8 8. Stora gravmonument var en fornlämningskate- 
gori som tidigt vann intresse från antikvariernas 
sida. Gravhögarna kopplades samman med olika 
kungar som var kända från Ynglingasagan, så
som i detta fall med ynglingakungen Ingjald 111- 
råde. Denna koppling görs för högen vid Husby 
på Vansö förhållandevis sent. I boken Mälarens 
öar 1861 har Richard Dybeck beskrivit och av
bildat högen som han kallar Husby hög. 162.

89. Gökstenens runtext är svårtolkad och det är 
oklart om den har någon språklig mening. En 
annan bildrik runristning i närheten, med text 
som inte har kunnat tolkas, finns i Åsby i Helga- 
rö där en mansfigur med ett yxliknande föremål 
i handen avbildas. Foto: Eva Skyllberg. 165

90. På 1690 års karta över bygden väster om 
Strängnäs syns, att den gamla vattenleden vid 
tiden kring 1700 fortfarande skilde det sörm
ländska fastlandet från Fogdön. Sockenkarta 
Vansö Cgi-i:! lmv Gävle. 167

91. Sommaren 1919 undersöktes Ingjaldshögen 
under ledning av Sune Lindqvist. Bilden visar 
gravkärlet före upptagandet. Foto: ata. 168

92. Jordmanteln visade sig vara uppbyggd ute
slutande av grästorvor. Kärnröset hade sedan 
täckts med enris och trävirke, vilket gjorde att 
stenkonstruktionen hade skyddats från jordin
blandning. Foto: ata. 169

93. Från äldre järnålder till yngre järnålder sker en 
tydlig maktförskjutning från det sörmländska 
fastlandet mot Mälaröarna. Medeltidens städer 
ligger dock sällan på öar utan fastlandets åmyn
ningar är de vanligaste lägena. Illustrationen av 
händelseförloppet har både en kronologisk och 
en rumslig dimension. Den har en kronologisk 
axel samtidigt som den är en schematisk karta 
över Strängnästrakten. Ilustration: Franciska 
Sieurin-Lönnqvist, Arkeobild. 171

94. Under 11 oo-talet utvecklades kulten av Sankt 
Eskil, framför allt i Södermanland. Den heliga
ste platsen var Sankt Eskils grav i Tuna kyrka
i Eskilstuna, där johanniterklostret uppfördes 
strax före 1185. Biskopen Sankt Eskil avbilda
des med attribut i form av stenar som represen
terade martyrdöden genom stening till döds. 
Här en träskulptur från mitten av 1200-talet i 
Länna kyrka. Foto: Lennart Karlsson, Medelti
dens bildvärld, shm. 173

95. Ingemo källa och lund i Dala socken i Väster
götland var kultplatser som med största sanno
likhet vilar på förkristna traditioner, vilka sena
re inlemmats inom den kristna kulten. Teckning 
av Peringskiöld publicerad av Sahlström 1932.
I Rannsakningar efter antikviteter« 1667 finns 
uppgiften att träden i lunden ansågs så heliga 
att ingen dristade sig att bryta någon kvist. Om 
källan i lunden sades, att människor gick kring

Figur- och tabellförteckning 275



kallan och sedan offrade till exempel kläder från 
sjuka med förhoppningen om tillfrisknande. I 
källan tvättade man sig och drack vatten, samt 
offrade pengar och småföremål. 174

96. En flygbild är, kan man säga, raka motsatsen
till ett kognitivt synsätt. Ingen människa i äldre 
tid kunde se sin gård ovanifrån, från ett fågel
perspektiv. Detalj från Lantmäteriets flygbild 
över Lunda gård, från 1955. 178

97. Soluret på Linköpings domkyrka är ett exempel 
på ett senmedeltida solur. Det var inom kyrkan 
som behovet av att mäta tiden tidigt togs upp. 
Foto: Lena Beronius Jörpeland. 180

98. Den romantiska bilden skapar en stämning men 
visar också hur landskapet skapas via 
rörelsen i rummet. Målning av Vilhelm Kyhn, 
Vinteraften i en skov, från 1853. Verket finns på 
Statens Museum for Kunst i Köpenhamn. Foto 
SMK. Publicerad med deras tillstånd. 182

99. Gården Lunda vid tiden för den arkeologiska 
undersökningen, då ridskoleverksamheten 
fortfarande var igång. Foto från söder:
Lena Beronius Jörpeland. 184

100. Vid Lunda fanns i äldre tid en fornsjö. På bil
den visas hur strandlinjerna och sjön tedde sig 
omkring år o och omkring år 500 ad. Lunden 
är markerad med grön färg. Strandlinjekarta 
beräknad med en numerisk modell utvecklad 
vid SGU. Strandlinjerna är »kantiga« på grund 
av att den digitala höjddatabanken, med nivå- 
angivna punkter var femtionde meter, används 
som grunddata av sgu. Detta innebär också att 
strandlinjekartan inte har så hög detaljerings
grad. Skala 1:4 000. 186

101. Strandlinjer och fornsjöar i området kring 
Lunda vid år 1000 och år 1500. Sjön ovanför 
kvarnläget försvinner någon gång mellan år

1000 och år 1500. Lunden är markerad med 
grön färg. Vid 1500-talet återfinns Mälarstran
den som en liten trekant i bildens vänstra kant. 
Strandlinjekarta beräknad med en numerisk 
modell utvecklad vid sgu. Skala 1:4000. 187

102. Utsnitt ur den äldsta bevarade kartan över
Lunda som är en geometrisk avmätning av 
Lunda kronohemman från åren 1764-1774 
(lmv 071:1-4). 189

103. De registrerade fornlämningarna som finns 
inom Lunda gårds ägor. Illustration: Franciska 
Sieurin-Lönnqvist, Arkeobild. 191

104. Två parallella hålvägar är synliga i den sluttan
de terrängen norr om gården, raä 240. Helen 
Grenler står i den vänstra, den högra hålvägen 
används som ridstig. Foto från söder: Lena 
Beronius Jörpeland. 192

105. Äldre bruksvägar i närområdet till gården, en 
prickad sträckning på häradskartan från åren 
1901-1902 är exempelvis en sådan bruksväg. 
Ur häradsekonomiska kartan på dvd. 194

106. I slutskedet av de arkeologiska undersökning
arna var vägområdet avverkat. I högra delen av 
bilden syns den dalgång österut som har varit 
färdväg. Foto från söder: Britt-Marie Franzén, 
raä. Nedan: Utsikt från den gamla färdvägen i 
öster mot Mälarens forna stränder och sundet 
över till Vansö. Platsen för järnåldersgården 
syns till höger på andra sidan grusvägen. Foto: 
Lena Beronius Jörpeland. 195

107. Landskapsrummets nyttjande under järnåldern. 
Skala 1:4000. Illustration: Franciska Sieurin- 
Lönnqvist, Arkeobild. Strandlinjekarta beräk
nad med en numerisk modell utvecklad vid 
sgu. 196

108. Bronsring som påträffades vid förundersök
ningen av den Lunda gårdstomt 1998. Brons-
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ringen påträffades vid rensning av en av de 
stensättningsliknande stenpackningarna. Skala 
1:1. Foto efter konservering: Atm, RAÄ. 197

109. En av flera kvarnstensfragment påträffades 
spridda över ytan med den medeltida bosätt
ningen. Foto: Lena Beronius Jörpeland. 198 

no. Plan över stugan, hus 23, härden och avfalls- 
gropen. Skala 1:50. Till höger, överst: Terräng
en ovanför vägskälet bestod till stor del av sten- 
bunden mark. Foto från nordost: Lena Beronius 
Jörpeland. Till höger, nederst: Susanne Svensson 
undersöker den medeltida stugan. Foto från 
söder: Lena Beronius Jörpeland. 199 

in. Ett urval av de fynd som låg i stugans lager. 
Notera den röda glasflusspärlan som traditio
nellt dateras till yngre järnålder! Bredvid pärlan 
ligger en blå glasknapp, två små hängbrynen i 
skiffer, fragment av en sammansatt dubbelkam. 
Ovanför ligger en skobrodd, ett fragment av en 
hästsko och en islägg. Foto: Bengt A. Lundberg, 
RAÄ. 201

n2. Handkvarnens överliggare stod lutad mot ga
veln inne i stugan. Foto: Lena Beronius Jörpe
land. 202

113. Kolningsgropen som låg invid vägkröken. Kol- 
ningen skedde under hög- och senmedeltid.
Foto från öster: Lena Beronius Jörpeland. 203

114. Landskapsrummets nyttjande under medel
tiden. Skala 1:2000. Illustration: Franciska 
Sieurin-Lönnqvist, Arkeobild. Strandlinjekarta 
beräknad med en numerisk modell utvecklad 
vid sgu. 204

n5. Landsvägen västerut. Göksten skymtar i den 
solbelysta bakgrunden. Foto från öster: Lena 
Beronius Jörpeland. 205

ii6. Plan över den undersökta parstugan, i det yngre 
skedet från omkring mitten av 1700-talet. 206

n 7. Utdrag ur Donationsbrevet till Strängnäs in
vånare undertecknat av Carolus den 30 april 
1584. Här omnämns Lunda som torpet Lunda- 
qvarn, exempelvis i sista raden på sidan. Riks
arkivet. 209

n8. Utsnitt från karta över Näsbyholm och Göksten 
från år 1748. Lunda ström delar rådmansängen 
i två delar. Längst i söder vid grinden börjar 
Lunda gårds ägor. 210

119. Detalj från kartan över rådmansängen år 1750. 
Notera att läget för »gammalt sågkvarnställe« 
är söder om vägskälet, vid platsen för den för
modade kvarnen. 211

120. Landskapsrummets nyttjande under stormakts
tiden. Skala 1:4 000. Illustration: Franciska 
Sieurin-Lönnqvist, Arkeobild. 212

121. Boningshuset vid Lunda uppfördes 1921.
Bilden är förmodligen tagen 1931.
Foto: privat ägo. 213

122. Den moderna gården under 1900-talet hyste ett 
stort antal byggnader, det är möjligt att inte alla 
iakttogs vid de arkeologiska undersökningarna, 
exempelvis saknas ladugården. Det ridstall som 
uppfördes i slutet av 1970-talet kan ha förstört 
äldre grunder. Skala 1:2000. Illustration: Fran
ciska Sieurin-Lönnqvist, Arkeobild. 213

123. Landskapsrummets nyttjande under 1900-talet. 
Skala 1:3000. Illustration: Franciska Sieurin- 
Lönnqvist, Arkeobild. 215

124. De stengodsskärvor som har daterats till med
eltid visas i figuren, undantag är ett par skärvor 
lergods, från vänster i övre raden: fyra skärvor 
av kärl 40, därefter följer kärl 41. I andra raden 
från vänster: kärl 44, 46, 38, 39 och 34 (två 
skärvor). I understa raden: kärl 35, 36, 42, 37 
och 43. 217
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125- De medeltida kärlens tidshorisonter i ett dia
gram. Kärlens har grupperats i fem grupper.
På planen presenteras kärlgruppernas rumsliga 
spridning över ytan med den medeltida stugan, 
öster om vägskälet. Skala 1:200. 218

126. Ett urval av de fynd som låg i backstugans la
ger. Pilspetsen utgör ett undantag, den låg på 
backen öster om stugan. En sköldbuckla till en 
rundsköld, en piksporre och en del av en häst
sko, en så kallad fliksko samt en hästskosöm, 
visar att mjölnaren både var beriden men att 
han också hade militär skyddsutrustning.
Foto: Bengt A. Lundberg, raä. 220

127. Botten och en del av buken till det miniatyrkärl 
som påträffades invid parstugans stensyll.
Foto: Bengt A. Lundberg, raä. 221

128. Borgmästare Henriksson Fax epitafium i Sträng
näs Domkyrka. Foto: Sören Hallgren, ata. 222

129. Arkitekt Jacob J:son Gate förslag på ett hant
verkaresmåbruk i Uppland. 223

130. Lunda trafikplats. Mitt i trafikplatsen står delar 
av lundens ekar kvar. Foto från söder:
Eva Skyllberg. 225

131. Inget i miljön invid den lilla igenväxta mossen 
Käringsjön i södra Halland skvallrar om den 
plats den måste ha haft i den lokala föreställ
ningsvärlden under yngre romersk järnålder.
I södra Halland finns hundra likadana miljöer. 
Varför återfanns offerplatsen just här?
Foto: Anne Carlie. 230

132. Fotot över mossen i västgötska Finnestorp är ta
get kring 1980. Under de senaste årens grävning
ar i miljön har hundratals fynd av krigsbyteska- 
raktär påträffats. Foto: Lars Hasselberg. 232

133. Lunden i Lunda. Foto: Lena Beronius Jörpe- 
land. 234

134. Lunden före undersökningen.
Foto: Gunnar Andersson. 245

Kapitelbilder
»Det är dags för gästabud i Lunda.« Visualisering av 

Maria Ytterberg. 10 
Lunden i Lunda, augusti 2000 e.Kr. Foto:

Gunnar Andersson. 64 
Ingjaldshögen. Foto: Eva Skyllberg. 130 
Landsvägen västerut mot Göksten.

Foto: Lena Beronius Jörpeland. 176 
Stensättning uppe i Lunden, augusti 2000 e.Kr.

Foto: Gunnar Andersson. 228

Tabeller
1. Per Brahes gods 1562 enligt Frälsegodsen i Sverige 

under storhetstiden av J. A. Almquist 1934 och 
1935. 133

2. Fyndkategorier som påträffades i och i anslutning 
till den medeltida stugan. 200
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Lunda - en spännande plats
När utgrävningarna av Lunda resulterade i det ena unika fyndet 
efter det andra väcktes ett stort intresse hos såväl allmänheten som 
experterna. Det stod snart klart att denna gård utanför Strängnäs 
hade en ovanlig historia. Mest uppmärksamhet fick tre gyllene 
gudafiguriner och den suggestiva lund med ekar som har varit en 
kultplats. I boken Att föra gudarnas talan - figurinema från Lunda 
kunde vi år 2004 presentera några aspekter av de arkeologiska 
fynden från järnåldern. Men Lunda gård har haft flera funktioner, 
under en lång tidsperiod. Som ett resultat av flera forskares analyser 
kan vi nu ge en mångskiftande bild av händelser på platsen.

I boken vill vi presentera det stora arkeologiska materialet från 
Lunda, men även diskutera Lundas betydelse i sin region, noder i 
landskapet, religionens betydelse i ett lokalsamhälle och omgestalt
ningen av en plats över tid. Arkeologi är alltför intressant för att 
man ska presentera en enda historia - och därför bjuds läsaren av 
denna bok på olika tolkningar och synsätt.
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