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Förord

arkeologin i mälardalen har ofta haft ett be- 
byggelsehistoriskt fokus. Denna bok behandlar till 
stor del bebyggelsearkeologiska frågor utifrån mellan
svenska material, men ger också några inspel i diskus
sioner om föreställningsvärd och kulturell praktik.

Mathias Bäck vill i sin artikel undersöka vad 
kulturella föreställningar och kulturell kontext inne
bär för den dåtida synen på föremålen. Vad beror 
det på om tingen ger andra signaler i sina nya sam
manhang när de byter ägare? I Katarina Appelgrens 
och Anders Nilssons artikel handlar det. också om 
föreställningsvärlden men ur en helt annan aspekt. 
Tolkningen av gravliknande anläggningar med inga 
eller få spår av gravlagda människor har diskuterats 
flera gånger - frågan berör oss uppenbarligen. Det 
beror kanske på att tanken på »gravar« utan någon 
begravd skiljer sig så från vad vi känner till från vår 
egen samtid. Exempelvis har Terje Gansum (2004) 
argumenterat för att högen under yngre järnålder

var ett begrepp som ibland, men inte alls alltid, stod 
för en grav. Appelgren och Nilsson tar sin utgångs
punkt i ett äldre samhälle och en annan, visuellt 
mindre manifest konstruktionstyp - stenansam
lingar vid block - och föreslår tolkningar utifrån 
fruktbarhetsföreställningar.

Stormansgård, Tuna-enhet och bybildning är 
också laddade och omstridda begrepp. Vad händer 
när man gör nya undersökningar på en klassisk 
arkeologisk lokal, och dessutom studerar det äldre 
undersökningsmaterialet med nya ögon? Anders 
Nilsson påminner oss om Hans Hanssons utgräv
ningar vid det så kallade Tuna i Sollentuna. Hans
son (1944) såg enheten som en viktigare vikingatida 
gård. Nilsson presenterar de nya undersökningar 
som gjordes 1998 och problematiserar detaljtolk
ningar, dateringar och den nya bild som träder 
fram. Daterar fynden gravarna eller bebyggelsen? 
Har man verkligen etablerat vikingatida byggnader



på vikingatida gravar? Vilka uttryck tar behovet av 
att legitimera sig via andras, äldre monument? Ann- 
Mari Hållans Stenholm ger ytterligare ett perspektiv 
på platsen Tuna och på undersökningarna. Vilka 
centralitetsindikationer finns här, och vad är plat
sens roll i den tidigare medeltidens kontext?

Vi har idag ett oerhört stort material i form av 
undersökta järnåldershus (t.ex. Göthberg zooo; 
Artursson 2005). Det är dock relativt ont om un
dersökningar av mer välbevarade hus, och om mer 
djuplodande analyser. John Hamilton skriver här i 
två artiklar om ett rikt folkvandringstida material 
som tål en noggrann studie (Arninge) respektive 
företeelsen terrassbyggda hus under yngre järnål
der (Frövik). Undersökningarna belyser inte bara 
hur husen i sig har sett ut - de ger oss underlag till 
diskussioner om nivåer, karaktärer och samband i 
järnålderssamhällets struktur. En övervägande del 
av boken behandlar alltså perioden järnålder. Leif 
Karlenby ger oss dock ett längre tidsperspektiv ge
nom sin artikel om förändringar och kontinuitet i

södra Uppland. Många och stora undersökningar 
inom en bygd har möjliggjort en bredare studie som 
spänner över större delen av förhistorien. I detta fall 
är platsen Håbo-området, men det exemplet borde 
ha även generella värden.

De avslutande tre artiklarna utgår från samma 
undersökningar, i Frövik i Södermanland. Förfat
tarna har dock tagit sig an olika delar av materialet 
och undersöker olika frågor. Som nämndes ovan 
analyserar John Hamilton en specifik hustyp och be
byggelseförändringar. Mats Pettersson har fördjupat 
sig i vilka frågor historiska kartor kan ge upphov 
till. Sveriges ovanligt goda källförhållanden vad gäl
ler kartmaterial är väl känt men kartorna utnyttjas 
alltför lite i forskningen, kan man tycka (se Jansson 
2007). Här använder Mats dem bland annat för att 
lyfta fram de obesuttna - i detta fall torpare. Patrik 
Gustafssons artikel är en metod- och fyndstudie. 
Patrik undersöker de kronologiska dimensionerna i ett 
till synes ostratifierat material, och diskuterar gårdens 
roll utifrån en analys av bland annat vävtyngderna.

johan Anund
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Om distributionen av främmande 
föremål i Svealand med utgångspunkt 
i Birka och dess omland.

Mötets dynamik - tröghets- och 
motståndsfaktorer i mellansvensk vikingatid

ARTIKELN DISKUTERAR FRÅGOR kring väSteUTO- 
peiska föremåls spridning i Mälardalen och de 
västliga kontakternas betydelse för människorna i 
nuvarande Östskandinavien under vikingatiden1. 
Syftet är att presentera metodologiska problem och 
frågeställningar för att arbeta med förståelsen av 
den materiella kulturen, och därmed möjligheterna 
att utläsa något om samhällets konstitution under 
vikingatiden. Till exempel, vad är det som gör att 
vissa föremålskategorier får en större spridning än 
andra? Kan människor relatera till vissa föremåls
grupper och formelement bättre än till andra?
Är det sådana föremål/former vars symbolspråk är 
möjligt att förstå för lokalbefolkningen i Mälardalen 
eller spelar en liknande förståelse inte någon roll för 
hur föremålet utnyttjats? Är det vissa grupper i sam
hället som har tagit till sig eller haft möjlighet att ta 
till sig dessa föremål, och i så fall i vilket syfte?

Bakgrund
Norden måste betraktas som ett utomeuropeiskt 
område i sociopolitiskt hänseende under vikinga
tiden. Den nordiska vikingatiden och den skandi
naviska kultur som vanligen presenteras utifrån de 
bevarade kontinentala krönikorna, baseras på ett 
alltför ensidigt källmaterial vilket har lett till en 
(inte minst i kontinental litteratur om Skandinavien) 
eurocentrisk hållning i frågan. Detta förhållnings
sätt kan liknas vid det sätt på vilket människor 
från utomeuropeiska kulturer idag kan uppleva 
européer som centralistiska (jfr t.ex. Lévi-Strauss 
1994). Vi vet egentligen mycket litet om vad gemene 
man i Kontinentaleuropa hade för uppfattning om 
Norden. De källor som finns härrör från en hög 
administrativ och social/hierarkisk nivå. Bilden av 
eurocentrism är en rent källkritisk aspekt. Frågan 
är egentligen av övergripande karaktär och rör den
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subjektiva ryggsäck som vi alla bär med oss i våra 
vetenskapliga analyser. Sociologen Immanuel Wal- 
lerstein sammanfattar detta i en uppgörelse med 
problemet, här exemplifierat av eurocentrismen i 
samhällsvetenskaplig forskning

»If one denies the specificity of the modern 
world, one has no plausable way of arguing for 
the reconstruction of knowledge structures, and 
therefore no plausible way of arriving at intelli
gent and substantively rational alternatives to the 
existing world-system« (Wallerstein 1997:106).

Detta bör tolkas som att forskaren löper risk att 
styras av rådande politiska paradigm, vilket försvå
rar eller rent av förhindrar förståelsen av främman
de (i geografisk eller kronologisk bemärkelse) sam
hällssystem. Med vetskapen om detta förhållande 
tror jag att man har de bästa förutsättningarna för 
att begripa de skandinaviska samhällenas relation 
till resterande Europa under den tidiga kontinentala 
medeltiden.

De vikingatida norska hövdingarnas och kung
arnas regelbundna kontakter med den västliga delen 
av den europeiska kontinenten framträder tydligt 
i både det skriftliga och det arkeologiska materia
let (t.ex. Hernæs 1994, 1997; Hines 1993; Myhre 
1993, 1998; Opedal 1998; Titlestad 1996; Wamers 
1997a; Weber 1993). Frågan är vilken form de 
västliga influenserna haft på det östskandinaviska 
området och i vilken omfattning samhället faktiskt 
påverkats. Tidigare forskning har till övervägande 
del tillmätt den folkgrupp som vanligen benämns 
friser stor betydelse för utvecklingen av samhället i 
den tidiga vikingatidskulturen i Mälardalen, och då 
särskilt i Birka (se t.ex. Arne 1929; Holwerda 1930; 
Jellema 1955; Lindkvist 1926a, 1926b; Stjerna 
1909; Wadstein 1914). Det arkeologiska materialet 
visar emellertid att kontakterna med Västeuropa 
varit etablerade åtskilliga århundraden före vikinga

tidens början (t.ex. Helgö, Gamla Uppsala, Vendel, 
Valsgärde och Barkarby). Det mesta talar även för 
att vi måste betrakta hela den yngre järnåldern som 
en period av kulturell, om än inte politisk, konti
nuitet. I Danmark har man kunnat se att statsbild- 
ningsperioden karaktäriseras av en stor rikedom i 
gravarna (Hedeager 1992:253). I Sverige ökar på 
motsvarande sätt mängden vapen i gravarna under 
vendeltiden (Bodin 1987:85). Efter en stabilisering 
blir mängden prestigegods i gravarna mindre (jfr 
t.ex. de vendeltida resp. vikingatida gravarna i Ven
del, se nedan). Undersökningar av populationer i 
modern tid visar tydligt, att människor har en ten
dens att bli mer religiösa i perioder av instabilitet 
och krig. Man blir helt enkelt mer medveten om sin 
egen dödlighet och reagerar därefter (se även Hag
berg 1937). Sexhundratalet och början av 700-talet 
bör betraktas som en formativ period i mellersta 
Skandinaviens historia (jfr strukturerna i 600- och 
700-talets Gamla Uppsala och Vendel, [se Arrhe
nius 2000 och Duczko 1996]). I Danmark förlägger 
Hedeager denna formativa period något hundratal 
år tidigare (Hedeager 1992). En konsolidering av 
centralmaktens eller kungadömenas gränser innebar 
att kraft kunde satsas på handel och andra progres
siva handlingar utanför det egna territoriet (Hedea
ger i992:25off). Gravskicket i ett landskap som 
Dalarna, en plats som har varit en av de närmaste 
råvarukällorna för mälardalsborna, illustrerar detta 
politiska/religiösa förlopp. Gravmaterialet är under 
folkvandringstiden av allmän norrländsk karaktär. 
Från vendeltiden (600-talet) finns tydliga kontakt
punkter med Mälardalen i fyndmaterialet, även om 
lokala produkter dominerar. Denna kontakt kan 
spåras i södra, centrala och norra Dalarna. Den 
nordvästra delen av landskapet uppvisar liksom 
tidigare kontakter med Norge (Serning 1966:1 i6f). 
Dalarna dras alltså vid denna tid in i en central
svensk kultursfär och förstärker bilden av att en



koncentration av den politiska 
makten (dock enligt min mening 
ej i stormaktspolitiskt hänseende, 
som t.ex. i de merovingiska eller 
senare karolingiska dynastierna) 
är på väg att växa fram (se Ny- 
lén & Schönbäck 1994:140h Näs
man 1998 för analogidiskussion).

Att Birkas äldsta historia, 
vilken alltså enligt denna teori 
skulle sammanfalla med slutske
det i en formativ period eller 
koncentrering av makten, så 
nära kommit att förknippas med 
friserna framstår snarast som en 
forskningshistorisk skapelse. En 
av frågorna handlar om huru
vida friserna är initiativtagare till 
handelsplatsen på Björkö. Det är 
bekant från skriftliga källor att 
friserna bedrev sin handelsverk- 
samhet genom att etablera vad 
som närmast bör betraktas som 
kolonier (Jellema 1955:25!). Detta 
har fått till följd att flera av de 
ovan nämnda forskarna betraktat 
Birka som en frisisk koloni. Dessa 
författare skapar enligt min me
ning en förenkling av verkligheten 
och ignorerar till exempel den 
känsla av osäkerhet eller respekt i 
den frankiska relationen till Skan
dinavien, som de kontinentala 
källorna inte sällan ger uttryck 
för. Vi måste ha klart för oss att 
Ansgars uppdrag var mycket pre
stigefyllt, eftersom han var ansva
rig för missionen till en så avläg
sen plats som Sverige (fig. 1).

ftre-effenc • trm err. ip, p y-rnWofftmd&r?*~j . 

'i/trcutnnc uLläaoort?i c~tf:kjm-r- fc-uivt
Lie t~A cfen cl em nr - erpnwio^miemmOTnA. 

cacjyc> mr • ip fee-undo A.be-i/Ae-m pvmrif~de- '.-raw 

utECT.xcduperxnfurrr- ta.urftAüefer«nnu.. 
cyu-xe-L-xbcfiArrr-eifruLeT-trrr- erripftut-epcdiL- 
xd-re-mwn fu^-ierrcef eiujfértnr' jbtrraxjue- 
errrnuner^rrc^iju^ujye-i LLuc dofcrrc-cielnic- 
ranr- CTTOtri-ntavcjtt xc-IiclLlze-rrxnrpdtde-r-upf.' 

ex copvoparu.meju.iA-cjiu>dfaĄepf>ftliertzei~ 

e-nju.11 feeum juifcr~re- enoefp o/fevj-c- pormvnr,' 

it-ö?-rrju_xe-en-xmpene-xL-LLrT>fr^uofxAfer 

utnurn AffibiJuf^p-a^jjeronr- lUifcLirpien 
Tlhu fXm 1 femnT i t~ioc trxej-feuzo-curnefuuidi
reuefl i • c^tudum in xn-tco-inxiifponere-nT- / 

femufdi xcoepnutincrt'- nttLLcrttnone— 
j-Leca jaon.fi t CjuinpontifinJti ponemf 
-Xr~bir-r~tocju:A iLLiconmn^er-er toettu jujua. 
r~odinv-d1fpofunr- ^nrecjuom ntxtniAfAtnofcc- 

r-e-rr- ttn-itm miLLifpxAl buf Ucenn^prcxh 

_^co.ndif-ic-r-ipoffer- * 1

umi vz=vq• cłtfficulcere-. pcelth-pofx4>er 
Loruni ffimA.m u.txm inccde-nrref e-t-uh 1 

con el?.vr. irtrer umwu. r>iArxxnxŁiięio

trnxnfmntrf. nvniem julpo fbumr^m tp

forum • cyuitnmiAtcirur pemcrienmr- 
VLthenu^te-Anc^eot-urn^LLtLeT-nuocA.
bxrzxn- fp- fceprtfunrftmffifciufrefcrvrm b •

Fig. 1. Stuttgarthandskriften fol. 16 med skildringen av Ansgars 
första resa till Sverige (kap. 10-11). Efter Hallencreutz 1986:29. 
Publicerad med tillstånd av Württembergische Landesbibliothek, 
Stuttgart, HB XIV 7, 2004.
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Rimbert ger uttryck för hur man faktiskt uppfattade 
Sverige vid den här tiden:

»När Guds tjänare [Ansgar] hade haft denna syn 
långt före resan, var han övertygad om att det 
var Guds befallning som förde honom till det här 
landet, framför allt med tanke på formuleringen 
’Lyssna, ni öar’, eftersom nästan hela det här 
landet består av öar, och det som kom sedan: ’du 
skall bli till frälsning för dem ända till jordens yt
tersta gräns’, eftersom världens ände ligger i norr 
i svenskarnas land« (Rimbert 1986:5^ [förf. 
markering]).

Ett troligare scenario i frågan om Birkas bakgrund 
är att den inhemska befolkningen, och då antagligen 
de familjer som sedan flera generationer haft kon
takter med kontinenten, varit initiativtagare till en 
handelsplats som skulle kunna locka till sig främ
mande köpmän (jfr Schück 192.6). Det är rimligt att 
antaga att de västeuropeiska handelsmännen/bolag
en haft någon form av emissarieverksamhet på 
Björkö, det vill säga utlokaliserade uppköpare, vilka 
bott i staden under kortare eller längre tid (Bäck 
i997a:i53f). En annan fråga i sammanhanget är att 
en eventuell frisisk koloni lämnat så få fysiska spår

0 50 km



efter sig. Den samlade mängden västeuropeiska fö
remål från vikingatiden i Mälardalen är påfallande 
liten och inte särskilt jämnt spridd. Som exempel på 
detta kan fördelningen av västeuropeisk keramik 
respektive västeuropeiska glaskärl och så kallade 
getingpärlor, vilka anses ha sitt ursprung i Sydväst- 
skandinavien, i gränslandet till den frisiska kultur
sfären (fig. 2-3), ses. En jämförelse skulle kunna 
göras med högmedeltiden och det dokumenterade 
tyska inflytande som Hansan då hade på svensk 
mental och materiell kultur. Mängderna av till 
exempel stengods från tyskt område är ibland på

fallande stora i städerna och framför allt finns en 
relativt stor geografisk spridning av keramiken 
även på landsbygden (Bäck 1997b, 2000a, 2000b 
och manus b). Vi nöjer oss här med konstaterand
et att mängden västeuropeiska föremål och deras 
spridning utanför vissa centrala platser är mycket 
begränsad. Denna koncentration till särskilda 
platser innebär snarast att det blir intressant att 
titta närmare på de landsbygdslokaler som utifrån 
fornlämningsbeståndet inte har tillmätts någon 
framträdande roll. Med utgångspunkt i de mönster 
som fördelningen av till exempel importerad kera-

11
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mik visar, börjar koncentrationer av importföremål 
skymta fram i vissa, framför allt uppländska bygder. 
Ett tredje, starkt argument för att staden har sitt ur
sprung i den lokala politiska och ekonomiska sam
hällsutvecklingen i Mälardalen erhåller vi i Rimberts 
beskrivning av Ansgars liv. I samband med Ansgars 
andra resa till Svearna år 8 51-8 5 z var omständig
heterna sådana att ting måste hållas innan Ansgar 
kunde påbörja sitt uppdrag. Folket i Birka enades 
vid detta ting om att det skulle få finnas präster i 
staden. Kungen

»uppskattade detta men kunde, påstod han, 
ännu ej ge Ansgar definitivt tillstånd, innan han 
på ett annat ting, som skulle hållas i en annan del 
av hans rike, framlagt saken för invånarna där« 
(Rimbert 1986:56, not 393 [förf. markering]).

Denna skrivning visar otvetydigt att det krävs en 
självklar förankring i »riket« utanför Birka för att 
ett så viktigt beslut ska kunna fattas av kungen. Det 
betyder samtidigt att staden, i socialt och politiskt 
hänseende, inte kan betraktas som en solitär i sitt 
omland. I samband med dessa ting i syfte att ge 
Ansgar och hans sändebud möjligheten att predika 
i Birka, kan vi samtidigt konstatera att ett relativt 
egalitärt sociopolitiskt system varit förhärskande i 
Skandinavien (jfr Bäck 1999), i varje fall i förhål
lande till vad berättaren Rimbert var van vid från 
sitt hemland.

»Det är nämligen brukligt hos dem, att varje of
fentlig angelägenhet avgörs mera genom folkets 
enhälliga vilja än genom kungligt maktspråk« 
(Rimbert 1986:54, jfr not 381 som antyder en 
enkel men dock hierarkisk struktur där en grupp 
hövdingar [principes] figurerar, mellan kungen 
och folket).

Vi ska nedan resonera kring den korologiska bilden 
ur olika aspekter som jag här valt att benämna trög

het eller motstånd. Det handlar om de inneboende 
trögheterna i olika delar av ett samhälle. Sådana 
fenomen har främst diskuterats av de historiker 
som kan räknas till den så kallade Annaleskolan i 
Frankrike, (för en sammanfattning se t.ex. Burke 
199z). Vad representerar då de västliga föremålen 
när de påträffas i gravar och på boplatser i Mälar
dalen? Har de någon annan betydelse än föremål 
från slaviskt område? Är det en konstruktion i våra 
forskarhjärnor då vi förutsätter att man under vi
kingatiden haft klart för sig vad som är västligt och 
vad som är östligt? Är vi så färgade av den senare 
historiens uppdelning i väst och öst att vi lägger för 
stor vikt vid denna geografiska skillnad?

Som bakgrund till denna analys behövs en upp
fattning om de kontakter med Västeuropa som finns 
dokumenterade i samtida kontinentala källor. Dels 
för att möjligen skapa oss en bild av européernas 
syn på skandinaverna (och därmed kritiskt granska 
den allmänt förhärskande bilden av vilka vikingarna 
var och hur deras kontakter med Europa såg ut, 
framför allt eftersom inte minst arkeologer har en 
tendens att betrakta skriftliga källor som närmare 
sanningen än de arkeologiska), dels för att se vilka 
skandinaver det kan ha varit frågan om.

Skandinaverna i samtida 
västeuropeiska källor
En genomgång av konfrontationer mellan det ka- 
rolingiska rikets befolkning och de »attackerande« 
vikingarna ger vid handen att ett stort antal möten 
ägt rum under framför allt 800-talet. De källor som 
använts här är samtliga av karolingiskt ursprung. 
Årsberättelserna, vilka oftast har en religiös un
derton, är: Annales Bertiniani, Annales Fuldenses, 
Annales Vedastini, Annales Xantenses och Annales 
Regni Francomm. Följande resonemang bygger 
på en statistisk sammanställning av de tillfällen då
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Fig. 4. Det frankiska riket och Skandinavien under 800-talet.

skandinaver omtalas. Kronologiskt spänner littera
turen över en period från år 777 till år 900. Med 
andra ord omfattar undersökningen i princip det 
nionde århundradet (fig. 4). Då denna artikel ger sig 
ut för att spåra östskandinavernas kontakter med 
Västeuropa, blir den första frågan huruvida dessa 
kan skiljas ut gentemot andra nordbor i det skrift

liga källmaterialet. Två benämningar dominerar 
fullständigt i den här använda litteraturen, nämligen 
nordmän (92 ggr) och danskar (58 ggr).

Ger man denna lista ett tidsdjup blir bilden 
genast mer intressant än de faktiska siffrorna i ta
bell i. Benämningen danskar dominerar under den 
tidigare delen av 800-talet, från de första uppgif-
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terna runt år 800 fram till början av 860-talet. Från 
år 863 och fram till cirka 900 används i praktiken 
uteslutande benämningen nordmän för att beskriva 
inkräktarna. Som framgår av tabell 1 utnyttjas det 
negativaj?) uttrycket pirat vid relativt få tillfällen.
I de flesta fall sker detta tillsammans med en av 
de etniskt anstrukna benämningarna danskar eller 
nordmän. Endast en gång förekommer pirat som 
isolerat uttryck. Danskar är dessutom de som oftast 
jämställs med pirater. Vid ett enda tillfälle, år 839, 
används begreppet Rus. Detta beskriver ett möte då 
ett sändebud från Rus anländer till Ingelheim i nu
varande Tyskland (Nelson 1991:44). Anmärknings
värt är att detta är det äldsta skriftliga belägget som 
beskriver skandinaver i österled. Intressant är också 
att denna första beskrivning av kontakterna mellan 
östskandinaver och Frankerriket (förutom Ansgars 
besök tio år tidigare) sker via sydöstra Europa och 
inte över Nordsjön.

» When the Emperor investigated more closely 
the reason for their coming here, he discovered 
that they belonged to the people of the Swedes« 
(Nelson 1991:44 [förf. markering]).

Notera att danska annaler nämner svenskar för 
första gången år 902 i samband med kung Olovs er
övring av Danmark (Axelson 1956:26). Sverige var, 
som geografiskt område, bekant för kejsaren sedan 
Ansgars mission. Källorna visar dock att det förefal
ler ha förekommit flera kontakter med svenskarna, 
eller Rus, som inte varit av uttalat religiös karaktär.

Tabell 1. Antal 
förekomster av 
olika benämningar 
för nordborna i 
europeiska källor.

I detta sammanhang bör man nog fråga sig vilket 
som var den egentliga orsaken till Ansgars första be
sök i Sverige. Det är nämligen inte alldeles självklart 
vilka de underliggande skälen till Ansgars resa var. 
Officiellt handlade det om att frälsa hedningarna, 
men den politiska historien antyder att det kan 
ha funnits mer profana orsaker än vad kyrka och 
kejsare ville tillstå. Den politiska situationen mel
lan Sverige (Svealand) och Danmark var ansträngd 
under 800-talets första årtionden. Detta var en in
direkt följd av de häftiga tronstriderna i Danmark 
i början av 800-talet. De landsflyktiga Godfridssö- 
nerna och deras anhängare hade sökt hjälp i Sverige 
och attackerade (år 827) med bistånd av de svenska 
»trupperna« kung Harald Klak i Danmark. Harald 
flydde vid detta tillfälle till kejsar Ludvig den from
me. Den sittande danske kungen Hårik Godfridsson 
understöddes av den svenske kungen, medan den 
landsflyktige kung Harald var under den frankiske 
kejsarens beskydd. Parallellt med dessa händelser 
skedde maktpolitiska förändringar i Sverige. Kung 
Anund fördrevs av (sin bror?) Björn och flydde till 
sin anförvant Hårik som tidigare hjälpts till tro
nen i Danmark. Anund lär sedan ha försökt återta 
makten med hjälp av danskarna. Detta skulle hypo
tetiskt kunna motsvara en av de historiskt kända at
tackerna på handelsplatsen Birka i Mälaren. Ett sätt 
för Björn att få stopp på Anunds återerövringsför- 
sök och anfall på det centralsvenska kärnområdet 
i Mälaren var att sätta press på Hårik i Danmark.
På ett naturligt sätt sammanföll därför kung Björns 
och kejsar Ludvigs intressen då kejsarens skydds- 
ling, den fördrivne kung Harald, strävade efter 
att återta makten. Henrik Schiick framför här en i 
sammanhanget sällan beaktad infallsvinkel då han 
menar att det var

»med denna fråga, som den ambassad skulle sys
selsätta sig, hvilken konung Björn enligt Rimbert
829 skickade till kejsaren« (Schiick 1910:7).

Benämning Antal

Danskar 58
Nordmän 92
Rus 1
Pirater 1
Danskar/nordmän 2
Danskar/pirater 10
Nordmän/pirater 3



Schück betvivlar kung Björns fromma intresse av 
kristendomen utan menar att

»hufvudsaken var [nog] att locka kejsaren till ett 
anfall mot Danmark eller att, i händelse af ett 
dylikt, lofva honom understöd från Sverige, och 
måhända användes den frankiska missionen där
vid såsom lockbete« (Schück 1910:7).

Schück presenterade här en alternativ och rent po
litisk förklaring till Ansgars första besök i Birka.
För att driva denna tes vidare kan man tänka sig 
att det sätt, på vilket detta alliansbyggande skulle 
ske, mycket väl kan ha baserats på handelsförbin
delser mellan kung Björn och kejsar Ludvig. Ans
gars förhållningssätt i samband med att man söker 
tillstånd av kung Hårik för att få predika, avslöjar 
således både ekonomiska och politiska undertoner 
(Bäck i997a:i44f) (fig. 5). I detta sammanhang bör 
en tankeväckande tolkning av symbolspråket på 
Sparlösastenen i Västergötland, på gränsen mellan 
det svealändska och danska maktsfärerna beaktas. 
Kombinationen av kors och skepp har tagits som 
intäkt för kontakter mellan ledande grupperingar 
i Svealand och det frankiska riket, och då särskilt 
med Dorestad (Westerdahl 1996). Arnfrid Opedal 
föreslår i en kommentar att Sparlösastenen kanske 
ska ses som ett symboliskt uttryck för en allians 
mellan Sveaväldet och frankerna mot danerna 
(Opedal 1998:157). Denna tolkning sammanfaller 
som synes i det närmaste helt med, den av. Schück 
uppmålade politiska situationen vid just denna tid, 
det vill säga 800-talets första årtionden. Detta skulle 
innebära att Ansgar lika mycket varit en ekonomisk 
som kristen missionär med ett inofficiellt uppdrag 
av kejsaren att utnyttja den svenske kungens förfrå
gan om militärt stöd till att etablera en handelsfilial 
i Mälaren. Ett annat alternativ är att man ville 
stadfästa ett redan befintligt »ekonomiskt brohu
vud« i ett läge då svenskarna alltmer börjar vända

Fig. 5. Bild av Ansgar som kyrklig och världslig (?) missionär. Staty 
i S:t Petrikyrkan i Hamburg, tidigare i Hamburgs domkyrka. Slutet 
av 1400-talet. Foto: Rheinländer, Photo atelier.

sig österut, samtidigt som frankerrikets förbindel
ser med Orienten sedan en tid tillbaka förändrats 
i samband med den arabiska expansionen under 
600- och 700-talet. Det har också antytts att interna 
konflikter mellan kyrka och kejsare dragit in skan-
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dinaviska ledare i kontinentalpolitiska sammanhang 
(Jakobsson i99z:izz; Rausing 1993:17). Religiösa 
och politiska delar av samhället var sannolikt nära 
sammanlänkade på frankiskt område, liksom i 
Skandinavien, varför också den politiska struktu
rens försvagningar i Frankerriket kan ha föranlett 
skandinaviska ledare att intervenera på kontinenten 
(Opedal i998:i7off).

Denna nyanserade bild av kristendomens kopp
ling till ekonomiska intressen illustreras väl i Rim
berts Ansgarsvita i samband med att

»Hårik den äldre mot 840-talets slut söker ge 
garantier för internationell handel via Danmark 
och samtidigt främja kristen mission med Slesvig 
som bas« (Hallencreutz 1986:169).

En tolkning som den ovan presenterade öppnar 
möjligheter för alternativa förklaringar till enskilda 
vikingatåg, genom att vissa av de konfrontationer 
(attacker) som beskrivs i de frankiska källorna skul
le kunna vara ett resultat av kejsarens inblandning i 
interna skandinaviska angelägenheter.

Sture Bolin påpekar å ena sidan att den västliga 
inblandningen i syd- och östskandinaviska interna 
angelägenheter blir betydligt mindre påtagliga efter 
800-talets mitt (Bolin i939:zzi). Detta bekräftas av 
det arkeologiska material som framtagits i samband 
med Birkaprojektets undersökningar 1990-1995 i 
Svarta Jorden på Björkö. I sammanställningen av 
de västeuropeiska källorna framgår å andra sidan 
en tydligt ökad intervention av skandinaverna på 
kontinenten från 840-talet och framåt. Vem är det 
egentligen som är ledande drivkraft i handelsutbytet 
mellan skandinaverna och Frankerriket efter det att 
den östra vägen till kalifatet etablerats? Det finns 
naturligtvis inte något enkelt svar på detta men up
penbart är att Frankerriket på intet sätt förefaller att 
ha haft något större inflytande på det östskandina
viska området efter 800-talets mitt. Anmärknings

värt i detta sammanhang är att de stora mängderna 
myntat silver (arabiskt) i Östskandinavien kommer 
in efter mitten eller sista fjärdedelen av 800-talet 
(ex. Ambrosiani 1997, zooza, zoozb).

Låt oss kort återgå till de sammanfattande in
trycken av annalistiken för det nionde århundradet. 
Som vi redan konstaterat, omtalas skandinaverna 
fram till mitten av 800-talet främst som danskar 
och efter 863 uteslutande som nordmän. Jag har 
roat mig med att titta på vilken typ av kontakt som 
förekommit över tid och huruvida skandinaverna 
eller frankerna framställs som segrare i konfronta
tionerna. Under 800-talets första hälft är det nästan 
uteslutande skandinaviska segertåg som beskrivs, 
endast enstaka frankiska segrar redovisas. Från slu
tet av 850-talet och framför allt under 860-talet och 
framåt är den presenterade bilden förändrad i och 
med att frankerna registreras för lika många eller 
fler segrar än skandinaverna. Notabelt är sambandet 
mellan detta förhållande och det faktum att benäm
ningen på skandinaverna tydligt skiftar vid denna 
tid. Är det frågan om andra skandinaviska gruppe
ringar som rör sig i Europa, eller är beteckningen en 
följd av det ökande antalet segrar för frankerna, det 
vill säga att man i ett segrande skede, i propagan
dasyfte, använder sig av andra benämningar? Detta 
skulle till exempel ger de slagna fienderna sken av 
större kraft, men ändå besegras de. Eller ska man 
söka politiska förklaringar? Var allianssituationen 
sådan att kejsaren inte längre ville eller kunde visa 
att det faktiskt var danskar som härjade hans land? 
Denna skillnad mellan beskrivna segrare och förlo
rare före respektive efter 850-talet, är så tydlig att 
man nog bör tillmäta den någon form av betydelse. 
En brasklapp måste föras in i resonemanget här, 
då detta är en statistisk genomgång och ingen för
djupning i enskilda händelsers förlopp och förluster 
på respektive sida. De frankiska annalernas seger
uppgifter följs ofta av förluster på samma platser.



Uppenbarligen har frankerna alltså lidit svåra ne
derlag även efter år 860. Inte minst under 880-talet 
drabbades många viktiga politiska och religiösa 
platser i det frankiska riket, Corbie, Köln, Trier, 
Liege, Aachen, Tongres, Cambrai, Reims, Koblenz, 
Deventer med flera, av skandinavernas härjningar 
(fig. 6). Till detta ska föras att inre motsättningar 
försvagat delar av riket. Från mitten av 870-talet 
finns till exempel flera uppgifter som tyder på inbör
deskrig (Nelson 1991:197).

Eftersom den precisa benämningen danskar an
vänds konsekvent frågar man sig vad det mindre dis
tinkta nordmän står för. Fem alternativ är aktuella: 
i. ett samlingsnamn på alla skandinaver 
z. en av någon anledning förändrad benämning på 

danskar
3. norrmän
4. skandinaver från andra områden än Danmark
5. svenskar.

Alternativ två torde inte vara aktuellt då benäm
ningarna danskar och nordmän används parallellt 
under 800-talets första hälft. Likaså kan man ifråga
sätta att det skulle röra sig om svenskar, då begrep
pet Rus förekommer samtidigt. Det behöver emel
lertid inte vara någon motsättning i detta, då Rus 
skulle kunna vara ett uttryck för de svenskar som 
kom öster ifrån, medan övriga svenskar omtalats 
på annat sätt, till exempel som nordmän. Situatio
nen blir inte lättare att tyda då danska kungar som 
Hårik nämns i samband med räder av nordmän.
Vid andra tillfällen omtalas Vestfold i samband 
med begreppet nordmän. År 858 svär en viss Björn 
trohet till kejsaren. Är denne Björn en svensk kung, 
eller svensk överhuvud taget? Är detta samma kung 
Björn, som tillsammans med Erik, är en de första 
svenska kungar som år 871 respektive år 870 om
talas i isländska annaler? (Axelson 1955:25). Eller 
är det den gamle kung Björn, som i samband med

fördrivningen av sin bror Anund kom i kontakt med 
den frankiske kejsaren, och som på ålderns höst ge
nom trohet till kejsaren och kristna influenser ville 
säkra sig en kristen begravning?

I skandinavernas västliga expansionsområden 
på Brittiska öarna och Irland förefaller de norska 
vikingarna (benämnda vita främlingar) ha agerat 
i grupper med egna anförare (Wamers 19973:15). 
Danska vikingar omtalas ibland som svarta främ
lingar på Brittiska öarna, alltså separerade från 
norrmännen. Med utgångspunkt i Ottars reseberät
telse (880-tal) ligger benämningen nordman/nord
menn mycket nära de ord som används för Norge, 
Nordweg eller nordmannaland och norrmän, 
nordmen (Jakobsen 1967:334). Ottar förefaller ha 
en klar bild av att det i Skandinavien även funnits 
folk från vad som kallas Denemeark (Danmark) och 
Sveöland (Sverige). Uttrycket nordmenn torde sna
rast betyda »män som bor i norr« eller »längst den 
nordliga kusten« (Jakobsen 1967). Problemet här 
är var berättaren befinner sig geografiskt. Nordliga 
kuster förekommer ju överallt norr om Kontinental
europa varför alla skandinaviska kuster skulle kun
na innefattas i beskrivningen ovan. Det är emellertid 
svårt att ignorera den uppenbara likheten mellan 
begreppet nordmän och de beteckningar på Norge 
som förekommer i de tidiga källorna.

I Ansgarskrönikan skiljer Rimbert på danskar 
(Dani) och svenskar (Suenones) och förefaller vara 
väl medveten om att det även funnits skillnader i 
de politiska systemen i olika delar av Skandinavien 
(Hallencrutz 1986:169, jfr även Bäck 1999). Frågan 
är om skandinaverna agerade i så enhetliga grupper 
på kontinenten som de förefaller ha gjort på Brit
tiska öarna. Detta skulle i så fall tala för att de olika 
beteckningarna i annalistiken faktiskt kan hänföras 
till skilda skandinaviska grupperingar. Mot detta 
talar det faktum att det, i Europa, vanligen förekom 
övergripande benämningar på skandinaverna (bort-
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O Nordbornas härjningar 
under sent 800-tal 

+ Viktiga skandinaviska 
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Fig. 6. Nordvästra Europa med ett un/al viktiga platser vilka utsattes för nordbornas 
härjningar under 800-talets senare del och några viktiga skandinaviska centralplatser.



sett från att man i vissa fall uppenbarligen kunnat 
skilja de olika skandinaviska folken åt, se ovan). I 
England talas om daner, i Östeuropa används be
teckningen Rus och i Frankerriket dominerar, som 
vi konstaterat, normanner eller nordmän (Jakobsen 
1:967:334). Sammantaget antyder dessa exempel en
ligt min mening på att man snarast bör se begreppet 
nordmän som samlingsnamn på skandinaverna.

Uppenbarligen finns inga övertygande bevis för 
mer omfattande svensk inblandning i de västliga ko
lonisations- och plundringsfärderna. Det finns dock 
arkeologiska exempel som påvisar direkta eller indi
rekta kontakter långt in i de franska flodsystemen. 
Ett i svensk vikingatid unikt föremål påträffades i 
Birka av Alexander Seton på 1820-talet (Arbman 
i937:taf 18:1). Det rör sig om en kanna med rör
pip, en så kallad »Röhrenausgusskanne« (fig. 7). 
Anmärkningsvärt är att en direkt parallell till denna 
kanna har hittats i Berry-au-Bac i Champagne i 
nordöstra Frankrike, i ett område som skulle kunna 
vara produktionsplatsen för denna keramik (Bäck i 
manus, a). Givetvis är det omöjligt att i detalj säga 
hur sådana föremål kommit att hamna i svensk 
jord. De är dock tillräckligt tydliga indikationer på 
att direkta kontakter mellan svenskar och franker 
kan ha förekommit, särskilt då keramiken i sig 
knappast varit en handelsvara utan i detta fall sna
rare är att betrakta som personlig utrustning. Perry 
Anderson var redan för 25 år sedan inne på tanke
gångar om skilda orsaker till skandinavernas färder 
i Europa. Han menar att den östskandinaviska 
expansionen i öster var kommersiellt betingad och 
att huvudsyftet för expeditionerna inte var koloni
sation utan att kontrollera flodvägarna, det vill säga 
handelsvägarna, till Bysans och kalifatet (Anderson 
1984:159).

Detta leder oss naturligt över till frågan om de 
främmande föremålens spridning och status i Öst- 
skandinavien under vikingatiden.

Fig. 7. Röhrenausgusskanne, Birka, Uppland. Foto: Nils Lagergren, 
SHM. ATA neg. nr 1411:12.

Religiöst/psykologiskt motstånd
Föremål såsom smycken, religiösa symboler, vapen, 
kläder med mera, representerar eller signalerar all
tid någonting för en betraktare. De signalerar dock 
olika saker till olika betraktare, beroende på kultur, 
social miljö, ekonomisk klass och så vidare. Här går 
det inte att komma ifrån begrepp som etnicitet, nå
got som ofta exponeras genom just de ovan nämnda 
föremålskategorierna. Men som Bjørn Myhre på
pekat är etnicitet ett föränderligt fenomen (Myhre 
1:993:193). Detta faktum komplicerar i hög grad 
arkeologens analys av vad föremålen representerar. 
Frågan här är hur man upplever föremål med ett 
främmande utseende och därmed förmodligen med 
osäker betydelse i det lokala samhället. Vilka etnis-
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ka grupper har använt sig av de olika föremålskate- 
gorierna? Som vi ska se är frågan om etnicitet sär
skilt besvärlig att hantera i ett polyteistiskt samhälle 
som det norröna.

Flera av de stora religionerna är dokumenterat 
reaktionära och intoleranta fungerar dessa ofta som 
konserverande fenomen i ett samhälle. Detta torde 
visa sig genom att främmande föremål inte gärna 
används på traditionellt sätt i ett samhälle starkt 
präglat av religion. Myhre menar att den skandina
viska befolkningen uttryckt sin etniska identitet och 
stärkt sin religiösa och politiska ståndpunkt genom 
byggnadskultur, kläder, ornament, gravskick, kult, 
offer samt stil och stilelement (Myhre 1993:195). 
Myter och ritualer har ofta en funktion som kitt 
mellan äldre identitetsskapande traditioner och det 
samtida samhället. Med utgångspunkt i den franske 
antropologen Maurice Blochs analys av ritualer 
skulle situationen kunna sammanfattas som följer: 

»Ritualens form har karakter av fastsatt, forma
lisert tale, av sang, formaliserte kroppsbevegelser, 
dans og bruk av materielle symboler. Ritualenes 
medium har på denne måten karaktertrekk som 
skiller seg sterkt fra vanlig kommunikasjon, 
dvs den daglige tale« (Fuglestvedt & Hernæs 
1996:144).

Det finns naturligtvis ett inneboende motstånd mot 
såväl förändring som öppenhet mot nya former och 
idéer, i den typ av konserverande kraft som riter 
kommer att representera i detta perspektiv (se Bäck 
i manus, d). Frågan är då hur motståndet kan spå
ras i det arkeologiska materialet. Den hedniska reli
gionens synkretistiska karaktär, vilken också präglar 
den politiska situationen eftersom religionen inte 
kan betraktas som en separat del av det vikingatida 
skandinaviska samhället, skapar emellertid problem 
då det gäller att urskilja till exempel lokalbefolkning 
och främlingar utifrån det arkeologiska materia

let (Kilbride 2000:i2.f; Price 2002:55; jfr Staecker 
19973:446). Det finns emellertid även företeelser 
som talar för en stark dikotomi i mötet mellan för- 
kristen och kristen trosutövning. Jörn Staecker har i 
flera analyser av den kronologiska och korologiska 
relationen mellan torshammare och korshängen i 
Nordeuropa visat att dessa i viss utsträckning så att 
säga, »tar ut varandra« istället för att uteslutande 
representera en materialisering av synkretistiska 
tendenser i samhället (t.ex. Staecker 1997b, 1999b, 
2000, se också fig. 9 och 10). Staecker menar att 
korshängena kan betrakta som

»christliche Symbole oder synkretische Amulette 
zu interpretieren, ein reiner Schmuckcharakter 
scheidet hingegen aus« (Staecker 19993:344).

Trots vissa tveksamheter i fråga om hur den skandi
naviska synkretismen ska identifieras och definieras 
(se nedan för alternativa begrepp) kommer vi inte 
ifrån det faktum att den skandinaviska kosmologin 
ur många aspekter utgör en idealisk grund för att 
synkretistiska fenomen ska uppstå och frodas 

»...we are by no means sure exactly what 
a northern European Christian would have 
thought and believed in the eight to eleventh 
centuries... It is problematic to apply what is 
effectively a monotheistic framework of inter
pretation to a whole pantheon of gods, and this 
also ignores the whole host of other supernatural 
entities that were at least as important as the 
Æsir and Vanir. Viking ‘paganism’ was probably 
never a consistent orthodoxy such as writers like 
Snorre tried to present, and may never have been 
systematically understood by those who prac
tised it... The question of ‘believing in’ the Norse 
gods was probably irrelevant. In fact it is clear 
that their mythology was far from static, and 
changed both regionally and over time. [Vilket 
framgår klart i de regionala skillnader som fram-



träder i det arkeologiska materialet från olika de
lar av Skandinavien] It was influenced by Chris
tianity, in different ways at different periods, and 
in different places« (Price 2002:55 [förf. anm.]).

Ansgars roll som diplomatisk förhandlare mellan 
kung Hårik i Danmark och kejsar Ludvig den Tyske 
understryker dels den komplexa roll som missionens 
män upprätthållit, men den avslöjar också synkre
tistiska tendenser hos den nykristnade befolkningen 
i Slesvig:

»De mottog visserligen gärna korsets tecken 
[primsigning], så att de kunde få undervisning i 
kristendom och fick rätt att gå i kyrkan och delta 
i gudstjänsten, men uppsköt själva dopet. De 
ansåg det nämligen vara en fördel att döpas först 
vid livets slut, så att de utan dröjsmål kunde gå 
in genom det eviga livets portar, tack vare att de 
just blivit renade i frälsningens bad och var helt 
utan fläck« (Rimbert 1986:50, not 331, och not 
387 som ger en viktig bild av förutsättningarna 
för synkretistiska fenomen, samt Hallencreutz 
1986:175 [förf. anm.]).

Av Rimberts formulering att döma har skandina
vernas förhållningssätt till dopet uppenbarligen inte 
uppfattats som någon stötande okristlighet, utan 
accepterats av Ansgar och hans medhjälpare, bara 
det skedde i livets slutskede. I detta sammanhang är 
det på sin plats att erinra om den viktiga oćh svåra 
källkritiska aspekten av dessa skriftliga källor.

»We must be highly critical of sources, not least 
where these are clerical sources discussing reli
gious matters. This goes without saying. But in 
the case of Christianisation there is a danger of 
assuming an anachronistic superiority. This as
sumed superiority is disseminated a little more 
every time a historian or archaeologist uses the 
word syncretism. This is surely one of the most

abused terms of the entire analytical diction
ary. It is also one of the most absurd... So the 
concept of syncretism is founded upon false 
antithesis. It should be wholehartedly rejected« 
(Kilbride 2000:8).

Kilbrides kritik är i många stycken insiktsfull och 
berättigad, men enligt min mening väl kategorisk 
och generaliserande för enskilda platser och tidspe
rioder.

Synkretistiska tendenser förekommer emellertid 
inte ensidigt hos dem vars världsbild baserades på 
ett förkristet skandinaviskt »trossystem« i mötet 
med kristendomen. Det finns även ett fåtal exempel 
där kristendomen införlivat icke-kristen rituell prax
is, vilket delvis skulle kunna tolkas som strategiskt/ 
politiskt beteende i ett missionsskede, eller med 
andra ord ackulturation eller assimilering (Gräs
lund 2000:93ff; Hultgård 1992:61^. På en stor 
internationell skandinavisk handelsplats och mis
sionsort som Birka kan ett fenomen som synkretism 
bli särskilt påtagligt då gravmaterialet här antyder 
att det är frågan om ett blandat etniskt samhälle, 
snarare än ett system av olika etniska grupper som 
lever jämsides, men som hålls kulturellt separerade. 
Polyetniska samhällen, enligt den antropologiska 
definitionen syns inte i gravarna (Jansson 1994:19^. 
Frågan är till exempel vad de traditionella kvinno- 
smyckena (ovalspännena) representerar. Är de gene
rellt förekommande dräktdetaljer, eller är det frågan 
om en tradition endast inom vissa kretsar av sam
hället? Representativiteten är här ett svårt källkri
tiskt problem. Med den hypotetiska utgångspunkten 
att cirka hälften av de drygt 1100 undersökta gra
varna i Birka är kvinnogravar, är det anmärknings
värt att endast 30 procent av dessa innehöll oval
spännen (Gräslund 1980:82; Pettersson 2002:361). 
Ytterligare ett källkritiskt problem i detta samman
hang är naturligtvis att mindre än en tredjedel av de
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Fig. 8. Sista årets undersökning av det sena 700-talets hamnområde i Birka. I bakgrunden syns ett 
av de två bryggfundament som påträffades vid undersökningen. Denna brygga kan ha tagit emot 
mängder av främmande människor årligen. Foto: Mathias Bäck.

kända gravarna på Björkö har undersökts. Bortser 
vi från detta, måste man ändå fråga sig vad oval
spännena egentligen har för begreppsinnehåll (jfr 
Bäck i997a:i45ff). Med vetskap om Birkas roll i 
sin tid och det ymniga införda materialet måste man 
förutsätta att det rört sig relativt många främlingar 
på Birkas gator. Frågan är hur bofasta dessa främ
lingar varit. Jag har tidigare föreslagit att ett han
delssystem med emissarier från olika länder kan ha 
varit i bruk i Birka (Bäck 1997a:!53). Detta torde 
ha inneburit att främmande köpmän eller deras 
sändebud bodde en kortare eller längre tid i Birka. 
Om vi förutsätter att vissa stannade under flera

år, är det troligt att nya släktskapsband skapades. 
Efterhand måste också somliga av dessa främlingar 
ha gravlagts på Björkö. Så småningom kom säker
ligen andra och tredje generationens invandrare att 
begravas på ön. Frågan för oss som arkeologer kan 
i detta fall tyckas ohanterbar. Flur ska vi utifrån 
ovan beskrivna premisser kunna se skillnad på olika 
generationers främlingar och lokalbefolkningen? Är 
det meningsfullt att försöka spåra dessa skillnader? 
Sker integrering av främlingar så snabbt att vi redan 
kort tid efter Birkas grundande inte kan tala om 
separata befolknings- eller etniska grupper? Stadens 
själva idé kanske var att utgöra en samlingspunkt



(frihamn) för ekonomiska möten, det vill säga ut
byte (fig. 8) (jfr Bäck 19973:153).

Det religiösa motståndet har i Skandinavien ett 
janusansikte. Med detta menar jag att en politisk 
eller psykologisk motvilja att ta till sig främmande 
element kan ha motverkats av den synkretistiska re
ligionens relativt sett egalitära konstitution, genom 
dess öppenhet för influenser utifrån. Ibland kan 
detta fenomen spåras i de enskilda föremålen (fig. 9 
och 10). Andra exempel på den religiösa ambivalen
sen framträder i de uppsättningar av gravgåvor som 
vissa individer fått med sig i döden. Kammargraven 
Bj 750 i Birka innehåller både västligt och östligt 
importmaterial såväl som inhemska föremål. Bland 
annat återfanns ett kors och en torshammare, båda 
i silver, bredvid varandra i graven (Arbman 1940, 
Abb. 2.18:2.4-25; Wamers 1997b, ang. Nordeu
ropa). En anmärkningsvärt tidig parallell till denna 
kristna och hedniska ambivalenta synkronisering 
kan vi återfinna i Storhauggraven vid Avalsnes på 
den norska sydvästkusten. Denna grav som genom 
nya dateringar kan föras till perioden cirka 680- 
730/750, innehöll bland annat en vaxskiva med 
punktornamentik, vilket tolkats som ett kristet kors 
(Opedal 1998:65, 155; Trotzig 2001, 2004). Detta 
försvårar givetvis arkeologens möjligheter att förstå 
betydelsen av främmande föremål i gravar. Ska man 
till exempel tolka föremålen på ett särskilt sätt om

Fig. 9. Exempel på ambivalensen i den tidiga kristna tiden i 
Skandinavien. Gjutform för torshammare och kors. Trendgården, 
Jylland, Danmark. Niohundratalets andra hälft. Observera att detta 
är ett av de mycket få exempel där det arkeologiska materialet 
tillåter oss tolka kontexten som tecken på synkretism (jfr 
Staecker 1999b:99). Publicerad med tillstånd av Nationalmuseet, 
Köpenhamn, Danmark.

Fig. 10. Torshammare med inpunsade kors. Från vänster:
Stenby, Östergötland; Fønsskov, Fyn; Kabbarp, Skåne; Lugnås, 
Västergötland. Teckning efter Wamers 1997b, förtydligande av 
Franciska Sieurin-Lönnqvist, Arkeobild.
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de påträffas i ett område där det kan tänkas finnas 
relativt stor »utländsk« befolkning, jämfört med 
platser där den lokala kulturen kan antagas vara 
helt dominerande? Ska vi tolka främmande föremål 
som påträffas på landsbygden på ett annat sätt än 
de som tillvaratagits i Birka? Det motstånd som 
här omtalas ligger delvis i den arkeologiska tolk
ningen av fyndkontexten och inte i det vikingatida 
samhället. Den skandinaviska religionens mentalt 
undanglidande karaktär medför att det motstånd 
som de facto fanns svårligen kan spåras i det fysiska 
arkeologiska materialet. Som arkeolog kan man 
uppleva detta som frustrerande. Det får emellertid 
inte leda till att nya vägar inte söks för förståelsen 
som vi egentligen söker bakom arbetsredskapet, det 
vill säga det arkeologiska källmaterialet.

Ser vi på det samlade gravmaterialet i mellersta 
Sverige finns det klara regionala skillnader, dels mel
lan de olika folklanden i Mälarområdet, dels mellan 
östra Mälardalen och södra Norrland - Dalarna 
(Norge). I de sistnämnda områdena är de vikingati
da gravarna påtagligt rika på vapen och järn. Svärd, 
sköldbucklor, hästutrustning, järngrytor, yxor, 
pil- och spjutspetsar är vanligt fyndmaterial i dessa 
gravar (Grundberg 2005; Jakobsson 1992 och där 
anf. litt.; Johansson 1993; Serning 1966; Thorén 
1997). I sammanhanget mycket intressant material 
har framkommit vid utgrävningar i Dalarnas största 
sammanhängande jordbruksbygd. Under senare 
år har ett flertal arkeologiska undersökningar på 
Tunaslätten i Stora Tuna socken påvisat vikingatida 
gårdsplatser, där det ser ut som om i stort sett varje 
gård har haft sin egen järnproduktion (Carlsson 
1994; Hjärthner-Holdar m.fl. 1995:66).

Gravmaterialet i den östra delen av Mälardalen 
har en annan prägel, dels genom att andelen vapen 
och järn är betydligt mindre, dels för att det finns 
en liten, men ändå påtaglig, mängd främmande fö
remål. Majoriteten av vapengravarna från vikinga

tiden påträffas i den centrala delen av Uppland, 
utefter Fyrisleden, och i den västra utkanten av Mä- 
lardalsbygden. På samma sätt finner man de flesta 
gravfält med båtgravar i utkanten av den etablerade 
bebyggelsen, gärna i anslutning till färdvägar från 
norr ned mot Mälaren (Ambrosiani 1983; Nordahl 
200i:65f; Nylén & Schönbäck 1994). Björn Am
brosiani konstaterar att distributionen av båtgrav- 
fält inte stödjer idén att de där begravda var poli
tiska eller maritima ledare för svearna (Ambrosiani 
1983:21; se även Bäck i manus, e). Båtgravfälten 
som gränsfenomen betonas och den koncentrerade 
rikedomen i dessa gravfält förklaras med delaktig
het i distributionen av produkter från skogsområ
dena i norr till Mälardalen och säkerligen vidare ut 
i Europa (Ambrosiani 1983:22). Samma fenomen 
förekommer även på andra platser i Skandinavien.
I Trøndelag, mellersta Norge, har man iakttagit en 
liknande relation mellan rikedom och ett geografiskt 
gränsläge i förhållande till råvarukällorna. De eko
nomiskt och socialt mest framträdande bygderna, 
Verdal och Stjørdal, belägna i anslutning till stora 
skogs- och fjällområden med riklig tillgång på vilt 
men också råvaror såsom järn (Sognes 1998:333, jfr 
också Opedal 1998:153).

Handelsplatsen Birka avviker i detta hänseende 
(inte minst i gravskickets skelettbegravningar) ra
dikalt från den omgivande landsbygden. Birka är 
ett undantag, också i sin bygd, genom att mängden 
vapen i stadens närmaste omland är påtagligt liten 
medan Birka i sig har den största koncentrationen 
i mellersta Sverige (Bodin i987:karta 3). I gravma
terialet från staden finner man alla element, från 
både skogsbygderna, jordbruksområdena kring Mä
laren och inte minst från främmande kultursfärer 
med en spännvidd från Brittiska öarna i väster till 
Tadzjikistan i öster (Bäck i manus, c). De skillnader 
som beskrivs här är grovt generaliserade, men visar 
ändå en faktisk tendens. Frågan är då vad detta



betyder. Kan man inte tänka sig att det lokala pro
duktionssättet eller levnadsmönstret avspeglar sig i 
gravmaterialet? Gränsen mellan livet och döden var 
på intet sätt absolut så som vi, i vårt sekulariserade 
samhälle, vanligen uppfattar den. Går det, genom 
gravmaterialet, att spåra dominerande produktions
sätt i olika delar av landet, såsom järnproduktion i 
Dalarna, jordbruk i Mälardalen och nya yrken som 
har med hantverk, handel och stadens ämbeten att 
göra i handelsplatser som Birka? Är det de handels- 
inriktade entreprenörernas rikedom som avspeglas i 
de rika båtgravarna?

För att visa den komplexitet som finns i ett sam
hälle, och som vi vanligen förenklar för mycket, i 
våra försök att förstå skeenden utifrån det knapp
händiga källmaterialet, kan vi söka stöd i grannve- 
tenskaper. Genom klädedräkten kan många olika 
företeelser och relationer manifesteras. Kläder kan 
signalera etnisk tillhörighet, ekonomisk eller social 
status, yrke, nationalitet med mera (Arwill-Nord- 
blad i998:i53ff). Jag refererar här ett längre stycke 
här för att illustrera vilka sociala, psykologiska och 
politiska relationer kläderna kan dölja. Citatet är 
hämtat ur en uppsats om förhållandet mellan lokal
befolkning, i det här fallet indianer i Ecuador, och 
handelscentra som organiseras av mestisen Artikeln 
ger exempel på varför och hur klädedräkten hos lo
kalbefolkningen ändras i samband med att männen 
skaffar sig arbete i staden. Det är ofta frågan om 
nya typer av arbeten i ett annars huvudsakligen tra
ditionellt samhälle, »Urbanisering skapar olikheter« 
(Hägerstrand 1970:13). Detta ska jämföras med den 
situation som rådde i Birka där nya yrkesgrupper 
öppnade möjligheter för människor att skaffa sig 
arbeten och därmed etablera relationer som tidigare 
inte existerat.

»...especially in the earlier phase but also later in
the second phase of widening the general sphere
of use, it is not exclusively economic constraints

which have led to the adoption of new articles of 
clothing. Ethnic conflicts and striving for social 
recognition and acceptance in the village play 
just as important a role. Male migrant workers 
respond to the discrimination they experience on 
the coast with attemps to hide their ethnic affili
ation by adopting mestizo dress. Wearing ‘mod
ern’ clothing upon returning to the highland, 
however, is also a way for them to display their 
access to cash and to rebel against the mestizos 
who attempt to stigmatize them as members of 
an inferior, uncivilized race. Many men use this 
adoption of mestizo dress as a way of emphasiz
ing their raised consciousness. Women, on the 
other hand, held and hold on to their ‘tradi
tional’ dress with new fabrics and colors« (Lentz 
1995:2-89).

Hur skulle en situation som denna avspegla sig i 
det arkeologiska materialet och kan vi rätt tolka 
det mönster som vi i så fall identifierar? Bevaran
deförhållanden i de flesta vikingatida kontexter är 
sådana att själva kläderna, klädedräkterna eller 
detaljer därav, ytterst sällan finns kvar (Andersson 
i999a:i6f). Det material som återstår att arbeta 
med i detta syfte är olika slags smycken som hör 
till klädedräkten, eller fastkorroderade fragment 
av organiskt material på dessa smycken. Intres
santa exempel på kläder som har överlevt till följd 
av korrosion är fynd av bäverpäls från sju gravar 
i Birka (Ågren 1995:54^ table 1). Pälsverk var en 
handelsvara, och av skriftliga källor att döma en ef
tertraktad sådan (Birkeland 1954; Wigh zooitizif, 
table 10). Det är ett ofta uttryckt önskemål i ara
biska källor att förvärva svart päls. Så berättar till 
exempel al-Mas'udi under rubriken »Geografiska 
anmärkningar om Norden« om att de svarta päls
verken är de mest eftertraktade och dyraste (Birke
land 1954:41, se även 1954:50 och 1954:71). Att
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just de svarta pälsverken var eftertraktade antyder 
att den svarta färgen har haft en viktig och, kanske 
därför, tvetydig symbolisk betydelse för Kalifatets 
framväxt. Snart blev abbasiderna officiell symbol, 
vilket lett till epitetet musawidd - de som bär svart. 
Den svarta färgen också att betraktas som synonymt 
med denna dynasti (Athamina 1989:317). Men sym
boler kräver per definition tolkning. Färgkoder var 
aktivt använda element i syfte att berättiga genealo- 
gisk/rättslig tillhörighet till Profeten. Betydelsen av 
svart blev så småningom närmast till en generell lag 
vilket ledde till att

»Some Caliphs, unwilling to limit themselves 
to the traditional royal uniform, went further 
- making use of various objects and articles 
which were also black« (Athamina 1989:320, 
förf. markering).

Hur ska man då betrakta de svarta (ibland ara
biska?) pärlor eller pälsverk som finns under vendel- 
och vikingatid? Låt oss efter denna utsvävning göra 
en återkoppling till bäverskinnen i Birka. Bäverpäl
sarna har, i kombination med andra rangbetecknan- 
de fynd, tolkats som högstatusindikerande (Hägg 
1983:213). Jag är benägen att hålla med om rimlig
heten i detta. En fråga som dock inte diskuteras är 
vilken typ av rang vi talar om. Är den av politisk, 
religiös eller ekonomisk betydelse? Om något av de 
två senare alternativen varit viktiga utgångspunkter, 
har detta i så fall varit en förutsättning för politisk 
status? Vilken information behöver vi för att kunna 
svara på dessa frågor? Om till exempel en muslim 
begravts i någon av dessa gravar (kanske rent av en 
nordbo som konverterat, eller snarare kanske följt 
vissa seder), representerar då gravgåvorna denna 
persons sociala status i en främmande miljö eller 
hans/hennes kulturella identitet? Källäget vad gäl
ler mängden bäverskinn i Birka är sådant att vi inte 
säkert kan avfärda att många av dem som begravts

vintertid hade en bäverpäls i form av en krage eller 
liknande. Alltså tillbaka till ett av huvudsyftena med 
denna uppsats: uppfattas/»läses« bäverpäls i bekläd
naden hos en människa på olika sätt av skandinaver 
respektive av de »främmande« invånarna?

Som vi sett ovan finns uppenbarligen ett större 
motstånd mot att ändra klädmodet på landsbygden 
än i staden, något som till viss del varit giltigt ända 
in i våra dagar. Hur ska vi komma åt de fenomen 
(t.ex. vissa sociala eller ekonomiska grupperingar) 
som sätter den generella trögheten ur spel, det vill 
säga tränger igenom det psykologiska motstånd 
som representeras av kulturell identitet? Vad visar 
egentligen spridningsbilden av ovala spännbucklor 
i Mellansverige? (Jansson 1985:153, fig. 118). Stäl
ler man denna bild mot någon annan företeelse, till 
exempel de områden där järn producerats, finns ett 
tydligt mönster i det att smyckena i princip inte fö
rekommer inom dessa områden, men däremot ofta 
i anslutning till dem (Bäck i997a:fig. 4). Föremål 
som smycken och pärlor har inte sällan symboliska 
undertoner, som kan analyseras (Gansum 1999).

Vilka producerade till exempel järnet och hur var 
arbetet med distributionen av produkterna organise
rat? Visar den korologiska bilden att det rör sig om 
olika sociala grupperingar med skilda roller i pro
duktion och distribution av järn, som därmed kan 
bidra med kunskap om hur samhället varit organi
serat? Vad säger könstillhörighet hos de inblandade 
parterna om organiseringen av arbetet? Har bilden 
möjligen något samband med etniska grupperingar 
eller ekonomiska förhållanden i olika delar av mel
lersta Sverige, eller är det en reaktion mot nya influ
enser i anslutning till ökad lokal och interregional 
rörlighet genom den växande handeln? Tolkningen 
av spännbucklorna är ett första steg i att försöka 
förstå ett samhälles infrastruktur. I en kulturhisto
risk analys av Ångermanälvens dalgång (Ådalen) ser 
Leif Grundberg mönster som antyder att



»området under mycket lång tid har utgjort en 
kulturell gränszon eller smältdegel, där förete
elser från nord och syd, öst och väst har mötts« 
(Grundberg 2005:61).

Tolkningen är av intresse här i det att man tillåter 
det arkeologiska källmaterialet att tala utan att vara 
låst vid ett centralistiskt synsätt. Det visar att vi inte 
behöver låsa oss i den eurocentriska bilden av det 
vikingatida Europa. Det betyder att det psykologiska, 
mentala och fysiska avståndet till Ådalen inte behöver 
vara större än till Birka om man betraktar världen från 
till exempel Rhenlandet. Att vissa platser har utveck
lat särskilda roller i ett regionalt eller interregionalt 
nätverk har att göra med lokala förhållanden. Det 
rör sig om platser som haft termostatiska funktioner 
i ett samhälle baserat på lokala förutsättningar (Bäck 
19973:158). En grundlig kontextuell analys av större 
mängder lokalt grav- och boplatsmaterial är därför 
nödvändig för att komma vidare.

Innan vi går över till nästa motståndskategori 
bör påpekas, att det i en undersökning av detta slag 
naturligtvis är av största vikt att vara medveten om 
att gravarnas form, placering, storlek, jämte begrav
ningskick och inte minst ritualer i samband med be
gravning, i sig själva utgör viktiga element (se t.ex. 
Andersson 1997a, 1997b, 2005; Gansum 1995 och 
där anf. litt.; Gansum m.fl. 1997).

Politiskt/ekonomiskt motstånd
Samtliga här omnämnda typer av motståndsfakto- 
rer går i ett vikingatida samhälle till stora delar in 
i varandra, och kan egentligen inte skiljas åt som 
separata enheter av strukturen. Samtida källor visar 
att denna uppdelning av samhället inte funnits i 
Skandinavien under vikingatiden; Hallencreutz me
nar att Rimbert inte tycks ha varit främmande för 
att tingsförhandlingar, under ledning av lagmannen

eller goden, kunde ha både religiösa och kultiska 
inslag (Hallencreutz 1986:173). Den uppdelning i 
olika typer av tröghets- eller motståndsfaktorer som 
presenteras här är därför endast ett resultat av att vi 
behöver analytiska redskap. Politisk/ekonomisk ka
tegori av motstånd skiljer sig emellertid från andra 
i det att den innefattar ett större mått av medveten 
handling. Det är här sannolikt oftare frågan om 
ett aktivt motstånd medan övriga typer i högre ut
sträckning fungerat på ett undermedvetet plan.

Ett principiellt problem, i en analys som denna, 
är att veta i vilka ekonomiska eller politiska sfärer 
olika föremål haft betydelse. Detta kan vara avgö
rande för att förstå vad föremålen egentligen repre
senterar. Otaliga antropologiska studier visar att de 
symboler som aktiveras vid till exempel viktiga poli
tiska händelser inte nödvändigtvis behöver uttryckas 
med det vi vanligen, under vikingatiden, räknar som 
maktsymboler, såsom svärd, häst, rikedom i form av 
ädla metaller eller importerade föremål.

»Politics is (thus) most powerfully manifested 
in overtly nonpolitical institutions like kinship, 
marriage, other rites of passage, ethnicity, elit
ism and various group ceremonies« (Lewellen 
1983:110).

Detta fenomen är sannolikt mycket vanligt i ett 
politiskt system där delarna (religion, släktskapsför
hållanden, handelsförbindelser, mytologi, ekonomi, 
politik o.s.v.) är så tätt sammanvävda som i det 
vikingatida Skandinavien. I ett skandinaviskt vikinga- 
tidsperspektiv bör dock även nämnas monumentens 
betydelse för att manifestera politisk ställning och 
hierarkiska/släktskapsrelaterade förhållanden (se t.ex. 
Andersson 1997a, 1997b; Bratt 1999; Fuglestvedt 
1997; Fuglestvedt & Hernæs 1996; Gansum 1997a; 
Herschend 1997, 1998; Jakobsson i992;Nyhlén & 
Schönbäck 1994; Opedal 1998; Staecker 1999a, 
1999b; Wijkander 1983; Zachrisson 1994, 1998).
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I en analys av reaktionära krafter i ett samhälle vi
sar den amerikanske samhällsvetaren Albert Hirsch- 
man att delar av samhällsstrukturen aktivt argu
menterar mot förändringar. Ekonomiskt eller poli
tiskt ledande krafter är ofta de grupper som tjänar 
mest på ett ekvilibrium och har därför stått för de 
stabiliserande åsikterna i ett samhälle. Det klargörs 
i det som av Hirschman benämns »meningslöshets- 
tesen« (se nedan) att även radikaler som Marx låser 
sig i sin uppfattning om ett samhälles utveckling. 
Hirschman menar att

»Alla påståenden om att mänskliga samhällen 
nödvändigtvis genomgår ett bestämt och givet 
antal uppåtstigande stadier är nära släktingar på 
den progressiva sidan till det som här har beskri
vits som den reaktionära meningslöshets-tesen« 
(Hirschman 1996:152.^.

Det viktiga i denna kritik är att den riktar sig mot 
alla utvecklingsmodeller som baseras på någon form 
av lagbundenhet, det vill säga när samhällsvetaren 
använder naturvetenskapliga metoder. Hur starkt 
präglat av liknande krafter är det vikingatida sam
hället? Bör vi räkna med att reaktionära krafter an
vänder symboler och materiell kultur, på ett sådant 
sätt att det går att spåra i det arkeologiska materia
let? Kan denna konserverande effekt i så fall märkas 
i den korologiska bilden för olika föremålsgrupper? 
Kan vi genom en sådan analys, och i så fall olika 
i olika delar av landet, via deras kontext komma 
närmare en förståelse av vilka samhällskrafter som 
funnits, samt hur och var de har verkat? Hirsch- 
mans uppfattning kan tolkas som att de lagmässigt 
bundna återupprepningar som eftersträvas av de 
reaktionära krafterna i samhället i hög grad är själv- 
genererande.

»De så kallade lagar som bär upp meningslös
hets-tesen [d.v.s. påståendet att vissa mänskliga 
försök att åstadkomma förändringar är dömda

att misslyckas eftersom de kolliderar med tingens 
oföränderliga natur eller ’lagbundenhet’] har en 
gemensam egenskap: de avslöjar någon tidigare 
dold regelmässighet som ’styr’ den samhälleliga 
världen och skänker den stabilitet« (Hirschman 
1996:150).

Motsvarande kritik har inom arkeologisk forskning 
riktats mot den så kallade processuella skolan, och 
inom antropologin mot kulturmaterialistiska tolk
ningar, där lagbundna naturkrafter sätter gränser 
för människors handlande. Resonemanget är inte 
oviktigt, då vi behandlar kontakter mellan skandi
naviska politiska strukturer och starkt hierarkiskt 
uppbyggda samhällen på kontinenten.

Som vi konstaterat är det inte självklart att 
betrakta den karolingiska missionen, personifierad 
av munken Ansgar, enbart i religiösa termer. Bjørn 
Myhre ser även möjliga konfliktsituationer i denna 
mission då han menar den tidiga missionen i det 
hedniska Skandinavien även kan ses som ett an
grepp mot det lokala sociala och politiska systemet 
(Myhre 1993:195). De politiska systemen i den 
skandinaviska kulturen skilde sig på många avgö
rande sätt från det relativt sett mer centralistiska 
frankiska kejsardömet (Titlestad 1996, och kom
mentarer i Bäck 1999). Detta kom naturligtvis att 
skapa konfliktsituationer i mötet mellan dessa poli
tiska/ekonomiska strukturer. Det råder inget tvivel 
om att det skandinaviska samhället var stratifierat. 
Stratifieringen var emellertid inte lika komplex som 
den frankiska och byggde inte heller på samma 
grunder (jfr citat från Ansgarsvitan). Makt på kon
tinenten rörde sig länge kring två grundläggande 
faktorer, nämligen kontroll över människor och 
kontroll över land. Fram till vikingatidens början 
var dessa kriterier sannolikt grundförutsättningen 
för stratifiering även i Skandinavien. Specialisering 
inom varuproduktion, till exempel genom tillkom



sten av en större handelsplats som Birka, tenderar 
dock att leda till ökad stratifiering i berörda delar 
av det skandinaviska samhället. I och med handels
systemets, och det därav påverkade hantverkets, ut
veckling tillkom under vikingatiden således en mer 
utpräglad handels-Zproduktionsekonomisk social
grupp. Det motstånd som är aktuellt i detta fall har 
alltså att göra med etablerade yrken och en självför- 
sörjningsekonomi kontra de nya ekonomiska rela
tioner som det innebär att, införa nya yrkesgrupper 
och långväga handelsförbindelser. Det är just detta, 
delvis förändrade, utbytessystem som möjliggör 
för aktörerna att skaffa sig nya positioner, vilka i 
förlängningen kunde generera rikedom och kanske 
makt. I en viktig artikel diskuterar Carlos Astarita 
införandet av det han kallar asymmetrisk handel i 
ett feodalt ekonomiskt system. Två huvudsakliga 
historiska modeller har utkristalliserats rörande 
handelsstrukturer i traditionella självförsörjnings- 
ekonomier.

»...the ‘circulationist’ model, espoused by 
Wallerstein and Braudel, attributes develope- 
ment and under-development to the transfer of 
value from peripheral to central areas through 
unequivalent exchange. The endogenous model, 
by contrast, denies the influence of commerce in 
capitalist evolution« (Astarita 1997:109).

Analysen baseras på handel och produktion med 
kläde i ett senmedeltida feodalt system på kontinen
ten. Detta innebär naturligtvis att direkta analogier 
med det vikingatida Skandinavien har begränsad 
betydelse, då graden av feodalisering i Norden 
under den tidiga medeltiden enligt min mening inte 
är helt självklar (för diskussion se t.ex. Lindkvist 
1979, 1990) och definitivt inte lika utvecklad som 
på kontinenten. Ett överförbart fenomen är dock 
troligen relationen mellan social status och vissa 
föremålsgrupper.

»This analysis can be furthered by comparison 
with the fetishism of exchange value under capi
talism, where social relations take on the appea
rance of relation between things. In the feudal 
system the opposite is the case. Social relations 
take the form of hierarcical interpersonal ties: 
things are both their transparent reflection and 
their source. The social relation is not reduced 
to ‘things’, but expressed by them. In feudalism, 
the display of luxuary goods evinced the person’s 
political position: the ostentatious possession of 
such goods made the relation of domination ap
pear to be mediated by them, so that fetishism 
grew up around their use. ... For the feudal 
consumer the price of these luxuary goods was 
secondary: their fundamental social value did not 
lie in their price but in the hierarcical social rela
tions generated by them. Thus, primary surplus 
goods —which lacked any such idealized image— 
were exchanged unequally for luxury goods pos
sessing virtues deemed well worth the surcharge« 
(Astarita 1997:110!).

Detta resonemang förs i samband med en analys av 
förändrade produktionsförhållanden, i och med att 
den feodala härskarklassen var villig att betala ett 
överpris för vissa prestigevaror. Det innebar att köp
männen kunde kanalisera en del av överskottspro- 
duktionen till att bygga upp ett eget vinstkapital.

»It was the conditions of the social reproduction 
of the ruling class that influenced circulation, 
and not the opposite« (Astarita 1997:11z).

Avgörande är således om vi kan förutsätta att de 
härskande grupperna i mellersta Sverige reagerade 
på liknande sätt för att manifestera sin grupptillhö
righet och ledande ställning. Astarita menar att det 
var handelsmännen som var de stora vinnarna, då 
vissa produkter genomgick kraftiga värdeökningar,
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det vill säga i asymmetri mellan inköpsvärde och 
försäljningsvärde. Det befintliga skråsystemet i Asta- 
ritas exempel förhindrade samtidigt producenterna 
att reagera på denna utökade marknad. Asymmetrin 
ligger således i att köpmannen kunde fortsätta att 
inhandla prestigevaror till ett betydligt lägre pris 
än marknadsvärdet, för att sedan sälja det i den 
ekonomiska sfär som innefattade handel med presti- 
geskapande eller prestigebevarande produkter. Sam
tidigt var hantverkaren låst i sin yrkesroll, i ett i sig 
prestigebaserat system, där mästartitel och »kända« 
produkter gav en hög hierarkisk status. Skillnaden 
ligger i att denna status inte var direkt kopplad till 
möjligheter att ändra den ekonomiska situationen 
för hantverkarna, trots att deras produkters värde 
steg hos konsumenten. Olika typer av prestigeva
ror är bra exempel på produkter som skulle kunna 
tränga igenom det motstånd som det ekonomiska 
systemet i en materiellt förhållandevis homogen 
jordbrukskultur genererar. Sådana prestigevaror 
skulle alltså kunna tänkas ha ett större spridnings
område än produkter som endast ingår i den ekono
miska försörjningssfären, och således visa var ledan
de grupper i samhället haft sitt säte. Nu behöver det 
emellertid inte vara på det viset i ett samhälle med 
den politiska struktur som rådde i Skandinavien, 
där det feodala systemet inte var utvecklat som på 
kontinenten. Andra grupper än stora jordägare kan, 
genom att till exempel vara förmedlare av viktiga rå
varor, skapa sig ett ekonomiskt överskott, liknande 
det som beskrivits ovan i köpmannens roll i det feo
dala systemet. Skillnaden är dock att ackumulering- 
en av överskott inte nödvändigtvis behöver baseras 
på prestigeföremål. Ett exempel från Uppland är den 
eller de sannolikt välbärgade släkterna i Vendel och 
Valsgärde. Dessa människor omtalas ofta i termer 
som småkungar eller lokala hövdingar. Om vi utgår 
ifrån att de hörde till ett övre samhällsskikt, kan ter
merna ha att göra med att det ekonomiska värdet av

de produkter de troligen handlade med, det vill säga 
järn, päls, tjära eller boskapshantering i stor skala, 
även kunde generera en politisk maktposition (Bäck 
1997a; Isaksson & Seiler 1997; Seiler 1997). Regio
nala skillnader i Skandinavien vad gäller mängden 
järn eller vapen i gravarna ger uttryck för sociala 
beteendemönster (Jakobsson 199z) men säger även 
indirekt något om järnets betydelse eller värde i 
samhällssystemet. Frågan är då varför vendelsläkten 
haft kontaktnät som sträckt sig ner i Europa, medan 
producenterna i Dalarna och Gästrikland av det ar
keologiska materialet att döma inte åtnjutit eller, vil
ket är viktigt, inte haft något intresse av att komma 
över främmande föremål och vad de stod för.

Det är också troligt att den traditionella jord
brukskulturens inbyggda tröghet gjorde att till ex
empel monetära bytesstrukturer inte etablerades di
rekt då möjligheten fanns. Sannolikt har Birkas när
maste omland under en period varit integrerad i en 
eller flera skilda ekonomiska sfärer i förhållande till 
Birka (Bäck 1997a). Omsmältning av silver i form 
av arabiska dirhemer - till barrar, smycken och lik
nande, innan det kom i omlopp som betalningsme
del, visar kanske att silvret i första hand användes 
i större transaktioner och inte i utbytet av vardags- 
föremål (Bohannan 1987; Gustin 1997:15if). Om 
vi utgår ifrån att en föremålskategoris spridnings- 
bild faktiskt är tolkningsbar och avspeglar olika 
ekonomiska eller politiska förhållanden kommer 
fördelningen av mynt i Mälardalen att visa en bild 
av de områden där de ekonomiska sfärer fanns, 
vilka utnyttjade mynt. Myntens funktion var att un
derlätta handelsutbytet, varför de cirkulerade länge 
istället för att hamna i jorden som skatter (Callmer 
1990:30). Kanske är det så att vi hittar skatterna 
där vi har ett traditionellt jordbruksbaserat lev
nadsmönster och silvret inte har fyllt en funktion 
i gårdens/familjens ekonomi. Med utgångspunkt i 
den franske historikern Jaques Le Goffs uppfattning



om tabun i traditionella samhällen, kan ytterligare 
en aspekt läggas på myntens spridningsbild i Mälar
dalen.

»The taboo on money played an important role 
in the struggle of societies living within the frame
work of a natural economy against the invasion of 
a monetary economy« (Le Goff 1982:60).

Det viktiga med resonemanget ovan är som sagt 
det faktum att motstånd av politisk och ekonomisk 
karaktär till stor del innefattar medvetet styrda ske
enden. Hur identiherar vi de fyndgrupper som kan 
tänkas ingå, eller på något sätt vara aktiverade, i ut- 
byteshandlingar, det vill säga visa en spridningsbild 
som påverkats av politiska beslut, avspegla använ
darnas sociala status eller på annat sätt kan knytas 
till grupper eller individer i samhället som kan bryta 
lokala ekonomiska sfärers motstånd?

Kommunikativt/fysiskt motstånd
Man måste ha klart för sig att vikingatidens männis
kor hade helt andra kommunikativa förutsättningar 
än vad som är fallet nu. Spridningen av information 
var sannolikt betydligt mer selektiv både vad gäller 
innehåll och vilka mottagare som nåddes av den.
Om det var på detta sätt, så blir frågan vilka fakto
rer som påverkade denna sortering av information. 
För att beskriva olika kommunikativa motstånd, 
måste vi först reda ut vilka former kommunikatio
nen kan ta sig. Här kan begreppet kommunikation 
delas in i två eller tre kategorier (jfr Lunden 1995). 
Det första man tänker på är naturligtvis det sociala 
och mentala informationsflöde som i modern tid 
sker verbalt, via brev, massmedia, it eller telefon. Det 
handlar kort sagt om det utbyte av kunskap (eller 
okunskap), makt, information (skvaller, rykten) och 
så vidare som sker mellan parter i ett samhälle. I det
ta sammanhang bör man komma ihåg att föremål,

genom deras form, används i kommunikationen mel
lan människor inom ett samhälle eller mellan sam
hällen. Det utbyte av information som skedde var 
tidigare helt beroende av fysiska förmedlare. Detta 
medförde att det fysiska motstånd som landskapet 
utgjorde var ständigt närvarande i kommunikatio
nen, oavsett ifall det rörde sig om förflyttning av tan
kar/idéer eller av gods (jfr Hägerstrand 1970:159).

En annan del av kommunikationen mellan män
niskor innefattar ett mer uppenbart moment av 
fysiska relationer. Det är frågan om förflyttningar 
av varor och människor. I ett samhälle med så spar
samt utvecklade tekniska kommunikationer som det 
vikingatida, var landskapets fysiska motstånd betyd
ligt mer påtagligt än vad det är i våra dagar. Dess
värre är vår kunskap om det historiska landskapets 
infrastrukturella status på land mycket begränsad 
(se Mogren & Månsson 1995:75^. Arkeologin har 
i huvudsak i teorin ägnat sig åt de vattenbärande 
kommunikationslederna. Dessa vattenleder har na
turligtvis varit av största vikt och säkerligen burit 
den största delen av resorna och transporterna, både 
sommar- och vintertid (se Ambrosiani 1956, 1957, 
1991). På senare tid har det emellertid visat sig att 
det kan finnas betydande delar bevarade av fastlan
dets kommunikationsleder som bundit bygder till 
varandra, och därmed talar för att det funnits rela
tioner mellan människor i dessa områden (se t.ex. 
Ambrosiani 1987; Gansum 2002; Jørgensen 1996; 
Kunwald 1996; Mogren & Månsson 1995; Skarre 
1997; Smedstad 1988, 1994). Det finns, ibland om
fattande, hålvägssystem inom undersökningsområ
det. Dessa visar att landbaserade kommunikationer 
förekommit som komplement till vattenvägarna.
Ett problem är att dateringarna från undersökta 
landvägar i mellersta Skandinavien inte går längre 
tillbaka än till vikingatidens slutskede. Detta är en 
källkritisk fråga vid tolkningen av kommunika
tionsmöjligheter under en tidigare period. Frågan är
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Fig. 11. Exempel på en väg som sträcker sig genom ett järnåldersgravfält. Frågan är när vägen 
är anlagd och vilken relation de som färdades på denna väg hade till de närliggande gravarna. 
Vestfold, Norge. Foto: Mathias Bäck.

om det landbaserade vägsystemet är en medeltida 
skapelse (fig. ii). Bristen på daterade hålvägar är 
emellertid besvärande. Ett nytt förhållningssätt 
i samband med arkeologiska undersökningar av 
hålvägar är önskvärt. Förslagsvis skulle en större 
insats med metalldetektor kunna belysa hålvägarnas 
användningsperiod (Bäck 2001; Gansum 2002).
Om liknande leder kan spåras i trakter där det finns 
tecken på att regionala och interregionala kontakter 
har förekommit blir detta av största vikt i analysen 
av föremålens spridning. Ett fynd från östra Dalarna 
är ett exempel. Från Svärdsjö härrör ett gotländskt 
spänne som daterats till 900-tal (Nylén 1956). 
Varken någon känd forntida bebyggelse eller några

gravar finns dock i området. En förklaring till att 
det unika fyndet återfanns på denna plats kan vara 
den gamla inlandsvägen från Svealand till Trond
heim, som anses ha gått över Svärdsjö (Flesselman 
1930:52^. Förekomsten av goda kommunikationer 
är i sig en grund för att underlätta spridandet av 
främmande föremål. Avgörande för tolkningen är 
naturligtvis bedömningen av den sociala och ekono
miska statusen hos dem som bebott målplatsen. Bra 
kommunikationer torde kunna öka möjligheterna 
för en ekonomiskt och politiskt lägre socialgrupp 
som producerar en essentiell men enkel basvara, till 
exempel livsmedel, kläde eller virke, att på ett enkelt 
sätt distribuera varan till mellanhänder eller konsu-



menter, och därmed öka möjligheterna att komma 
i kontakt med andra ekonomiska sfärer, där främ
mande föremål cirkulerar (se Bäck 1997a). Då en 
sådan kontakt hade skapats och cementerats genom 
beroendeförhållanden fanns goda förutsättningar 
att vidmakthålla en dylik led, eftersom alla parter 
hade ett intresse av att hålla flödesvägarna öppna. 
För Mälardalens del bör man nog räkna med att det 
har varit stora avstånd till källorna för vissa råva
ror, såsom metaller, pälsverk och tjära. Distributio
nen av till exempel järn måste ha krävt en om inte 
omfattande så i alla fall väl planlagd organisation. 
För dessa tunga transporter behövdes också goda 
transportvägar. Så länge vi saknar dateringar för 
landvägarna måste vi ha denna brist i åtanke.

I en situation med ett utbyggt vägsystem får en 
tredje typ av kommunikation betydelse. Informa
tionsutbytet som sker via moduleringen eller använ
dandet av ett landskap som kommunikativt element, 
påvisar ett ställningstagande. Storhögarna är här 
ett välkänt exempel. Sannolikt förmedlar de till om
världen vissa relationer av politisk/rituell-och där
med maktanknuten natur (Fuglestvedt & Hernæs 
1996:144, 147; se även Fuglestvedt 1997; Gansum 
1997a; Opedal 1998). Det är dessa betydelsebä
rande skapade landskapsrum som utgör den fysiska 
ramen för tolkningen av inhemska och importerade 
föremåls betydelse. Det av människan påverkade 
landskapet inte är neutralt utan kommunicerar med 
betraktaren (Gansum m.fl. 1997). Frågan är om ex
otiskt material som påträffas utanför bebyggelsens 
centralområden betyder att där kan förväntas mil
jöer med status över genomsnittet? Hur »nationali
tets«- eller etnicitetsmedveten har man varit under 
vikingatiden? Det kan ligga något i att etablerade 
kontakter, under den tid som förflyter i relationen 
mellan deltagarna i ett specifikt landskapsrum efter 
hand suddar ut skillnader och förändrar tidigare 
identiteters fysiska uttryck (Gansum 19970:64).

Med andra ord - ska vi räkna med att främmande 
föremål har ett »bäst före-datum« när det gäller 
att tolka dem som representerande människor från 
andra delar av världen? Vad har den internationella 
handelns uppsving under vikingatiden för betydelse 
i ett sådant sammanhang? Att uppmärksamma dessa 
typer av motståndsfaktorer kan vara avgörande för 
att förstå varför och hur föremål och företeelser 
sprids med utgångspunkt i det arkeologiska materia
let. Det är alltså ett sätt att försöka aktivera förkla
ringarna bakom den korologiska bilden snarare än 
att bara konstatera att det ser ut på ett visst sätt och 
därmed acceptera att fördelningen av föremål har 
skett på samma grunder och av samma anledningar.

Historiskt eller kulturellt motstånd
Tiden utgör i sig själv ett motstånd genom den trög
het som finns i att ett fysiskt och mentalt avstånd 
skapas till en händelse eller beslut som tagits i det 
förgångna. Le Goff menar att mentaliteten är det 
som förändras långsammast i ett samhälle (Le Goff 
1982:58), eller om man så vill kan betraktas som 
en tröghetsfaktor i ett samhällsystem. Handlingars 
och händelsers betydelse förändras även med tiden, 
i samband med att minnen av handlingar förbleknar 
eller blandas samman.

»Any idea of epochs in time is absent from their 
mind; the past is one vast storehouse of events, 
and the line of demarcation between myth and 
history does not coincide with any division into 
definite and distinct periods of time« (Malinow
ski 1985:300!).

Om tillräckligt lång tid förflyter kan betydelsen av 
föremål som är knutna till särskilda handlingar, till 
exempel ceremonier, förändras eller helt glömmas. 
Frågan blir då varför vissa symboler och föremål 
inte förändras nämnvärt över tid (studier av hur
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former och mönster förändras över tid, typologi, 
är ju en klassisk metod inom arkeologin). Vilka är 
dessa föremål som uppbär och för vidare särskilda 
betydelser, som motstår tidens inverkan trots att 
tiden förändrar människors uppfattning av vad 
som är viktigt? Här kan man återigen påpeka att 
samtliga här omtalade tröghets- och motståndsfakto- 
rer tillsammans utgör samhället och att det därför 
oftast inte finns några skarpa gränser mellan dem. 
Således kan även tiden manipuleras genom att för
flutna händelser kan användas (förvrängas) i högst 
medvetna politiska beslut eller ställningstaganden. 
Ritualer är lysande exempel på företeelser där tiden 
används på ett dynamiskt sätt för att väva samman 
händelser i skilda kronologiska världar. Riter är 
med andra ord ett typexempel på hur man förhål
ler sig till tid i ett samhälle som det fornnordiska. 
Det handlar återigen om att identifiera hur tröghe
ten/motståndet tiden påverkar spridningsbilden av 
föremål. Vilka föremål påverkas och vilka berörs 
inte alls? Hur inverkar tiden på förståelsen av främ
mande föremål och deras användning i jämförelse 
med inhemska dito? Vad kan vi förstå av samhällets 
konstruktion utifrån kunskap om hur de olika före- 
målskategorierna reagerar på tidens motstånd?

Det finns även en geografisk aspekt på tidens be
tydelse som motstånd. Vi kan förutsätta att tid upp
levdes på olika sätt i skilda delar av samhället. Jord
brukarna var till exempel mer beroende av naturens 
tid, årstidsväxlingarna, än vad köpmännen var 

»Bönderna hade en uppgiftsorienterad tid som 
liknade hantverkarnas.« (Lundmark 1989:30).

I motsats till detta kom stadens tid att, enligt Le Goff, 
bli mer komplex och förfinad än landsbygdens enkla 
tid (Le Goff 1982:369). För köpmannen finns en 
självklar koppling mellan tid och geografiskt avstånd 
(= kommunikativt motstånd) i det att långa transpor
ter tog mycket tid i anspråk.

En direkt koppling till det jag har benämnt religi
öst/psykologiskt motstånd ligger i uppfattningen 
om tid i kristendomen, jämfört med den hedniska 
religionen. En grundläggande skillnad innebär det 
faktum att den kristna tiden är ändlig, har ett telos.
I förlängningen av detta finns som ett avgörande 
moment föreställningar om återuppståndelsen. Det
ta synsätt skiljer sig från den skandinaviska religio
nens manifesterade fysiska övergång till »det andra 
livet«, och avsaknad av mental, tidsmässig skillnad 
mellan livet före och efter den fysiska döden. För 
att få perspektiv på att tid kan uppfattas på många 
olika sätt kan man utgå ifrån Torsten Hägerstrands 
tidsgeografiska samhällsanalys. Hägerstrand menar, 
visserligen i en analys av moderna urbaniserings
problem, att den mänskliga varelsens fysiska odel
barhet medför att tiden är av avgörande betydelse 
för aktiviteter och kommunikation i ett sammhälle 
(Hägerstrand 1970:24). I det vikingatida samhället 
kan vi inte utgå ifrån att tiden utgjorde en domine
rande restriktion på detta vis. Både vanliga männis
kors relation till sina förfäder och ensilda individers 
(Oden, »shamaner«) förmåga att byta skepnad eller 
tusenfalt dela sig, antyder motsatsen (jfr Gurevic 
1969:46). Historikern Lennart Lundmark beskriver 
kopplingen mellan myter och tid, vilket åter visar 
att de olika motstånden oftast på något sätt går in i 
varandra:

»Det förflutna ingår som en dimension av till
varon i alla samhällen. Det kan användas på 
många olika sätt; till att förklara människans ur
sprung och tillvarons mening, för att legitimera 
eller ifrågasätta styrelsesätt och samhällsformer, 
för att tillhandahålla moraliska exempel eller för 
att tolka framtiden« (Lundmark 1989:72).

Det är i en väv av liknande föresatser och relationer 
som vårt arkeologiska källmaterial någon gång varit 
aktivt. Problemet är att urskilja i vilka tidsskikt,



mytologiska eller verkliga, föremålen haft betydelse. 
Hur var uppfattningen om äldre föremåls värde, 
som till exempel traditionsbärare/traditionsbevara- 
re? Vi ser situationer där människorna under med
eltiden ställts inför föremål som av någon anledning 
skilde sig från vardagens materiella värld, såsom 
stenåldersföremål kopplade till himmelska krafter 
i det medeltida Lund (Carelli 1997), äldre bildste
nar, som har använts som gravhällar i vikingatida 
gravar på Gotland (Burström 1996) eller baltiska 
vikingatida smycken i en senmedeltida stadsmiljö i 
Uppsala (Anund m.fl. i manus). Hur går vi tillväga 
när vi inte kan avgöra om ett »ovanligt« föremål är 
samtida med det samhälle som studeras eller om det 
rör sig om en kronologisk anomali (Trotzig 1989)? 
Ett belysande exempel kan hämtas från det totalun- 
dersökta gravfältet i Luistari i Satakunta i sydvästra 
Finland. Denna stora begravningsplats användes 
under lång tid och de undersökta gravarna dateras 
till perioden cirka ad 600-1100 (Lehtosalo-Hilan- 
der zoooizzyff). I ena kanten av gravfältet fanns 
en så kallad röykkiö, vilket är det finska namnet på 
hög. Järnåldersgravarna i Luistari respekterar röyk
kiön och gravfältet »växer« utifrån denna grav som 
av Lehtosalo-Hilander jämörs med svenska gravar 
(Alby, Botkyrka sn) från sen bronsålder eller tidig 
järnålder. I anslutning till röykkiön, som visade spår 
av att ha brukats under längre tid, hittades förutom 
stora mängder slagg också en stenyxa. Shepherd 
menar att de som använde röykkiön hade vetskap 
om att yxan var ett gammalt föremål och att det 
av den anledningen tillmättes magisk betydelse 
(Shepherd 1999^7). Vi kan konstatera att man 
under den yngre järnåldern har förhållit sig både 
fysiskt och mentalt till den äldsta konstruktionen 
Pä denna plats, ett rumsligt och själsligt kontinuum. 
Det är således inte bara en plats där relationen mel
lan avliden och levande odlas, det är också en min-

nesplats. Möjligen ska vi tänka oss funktionen som 
minnesplats för människor i deras relation till i tid 
avlägsna händelser och människor, det vill säga my
tologier. Det finns nämligen plats för mytologiska
pande, etnologiska uppgifter som antyder att man 
i traditionella »gammalfinska« samhällsstrukturer 
under en bestämd cyklisk tid (upp till tre år efter 
dödsfallet) hyllade den avlidne med åminnelsefester. 
Därefter övergår den döde till så kallad vainajat 

»...the collective ancestral dead, never referred 
to again by earthly name and lacking in individu
al identity« (Shepherd 1999:40; jfr även 
Pentikäinen 1989).

Det förefaller som om den avlidne försvinner in i 
en anonym förtid, en annan dimension. En mycket 
intressant aspekt av detta förhållningssätt är att Lu
istari måste ses i ett perspektiv där platsen för vissa 
människor är forum för utbytet med den/de nyligen 
avlidna, medan den samtidigt för andra represente
rar förfädernas mer anonyma eller mytiska varande. 
Under en livstid förändras givetvis den enskilde 
individens förhållande till gravplatsen, beroende på 
frekvensen av familjemedlemmars bortfall. Trots att 
man under en tid kanske inte lever med återkom
mande åminnelsefester, har man upplevt detta, och 
man vet då också att det kommer att bli så igen.

Inhemska, äldre föremål kan därför ha betrak
tats som traditionsbärare och därmed har åldern 
i sig givit föremålet ett högre socialt eller religiöst 
värde. Frågan är hur man ska komma åt dåtida 
människors värdering av föremål, till exempel främ
mande sådana.

Resonemanget ovan kan sammanfattas i vad jag 
här valt att kalla för chronos- och choroseffekten, 
det vill säga hur människorna kan tänkas ha uppfat
tat föremålens kronologiska och rumsliga (i fråga 
om proveniens) sammanhang i sin egen samtid.
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Tolkningsaspekter utifrån en 
diskussion om avståndets arkeologi

En korologisk studie av insulära importfynd i Skan
dinavien under vikingatiden (Wamers 1997a) visar 
skillnaderna mellan Syd- och Västskandinavien i 
förhållande till det östskandinaviska området. Fyn
den i Mälardalen är koncentrerade till den centrala 
delen av Mälaren, kring Birka och Helgö (Wamers 
i997a:fig. iz.) Genom att till detta lägga spridnings- 
bilden av karolingiska metallarbeten med växtorna- 
mentik, förstärker man ytterligare bilden av en kon
centration till Birka i det östskandinaviska området 
(Rattenhuber 1996, katalog). Denna föremålsgrupp 
från nuvarande svenskt område påträffas nästan 
uteslutande i Syd- och Västsverige. Ett par andra fö- 
remålstyper förstärker, som vi sett, denna bild även 
om ett något större geografiskt område är repre
senterat (fig. z). En inventering av importerad eller 
införd västeuropeisk keramik i Mälardalen pekar åt 
samma håll som övriga här utnyttjade föremålskate- 
gorier (fig. 3) (Bäck i manus, a). Detta resonemang 
gäller bara den västeuropeiska keramiken samt 
metallföremålen, främst i form av smycken. Slaviska 
och baltiska keramiktyper uppvisar generellt en 
större spridning på landsbygden i Mälardalen (Bäck 
i manus, c). Wamers tolkar den korologiska bilden 
som att större delen av befolkningen i Norge (märk
ligt nog med undantag av Østfold och Hordaland) 
deltog i vikingatågen (Wamers 19973:13).

Utifrån denna tes torde utbytet mellan östskandi
naver och omvärlden ha försiggått på ett annat sätt, 
då de främmande föremålen generellt inte uppvisar 
samma jämna spridning över landet som fallet är 
i Norge. Vad är det då som gjort att spridningsbil- 
derna ser ut så? Kan det till exempel vara så att de 
begränsade levnadsrum som det norska landskapet 
i sig ofta utgör tvingar varje enskilt hushåll att 
skapa och vidmakthålla kontakter med omvärlden?

I Trøndelag har undersökningar gjorts som styrker 
hypotesen.

»Gjennom det meste av vikingtiden synes hver 
dal å ha hatt sitt sentrum ved eller nær elveo
sen. Dette systemet kan ha gitt grunnlag for 
konkurranse dalene (fylkene) imelom« (Sognes 
1998:333).

Vad än orsaken är kan vi här ana en skillnad som 
antyder ett västskandinaviskt samhälle med en 
infrastruktur som underlättar regional och inter
regional rörelse, samt med mindre eller andra typer 
av motståndsfaktorer än vi finner i Östskandinavien. 
Vidare kan konstateras att de religiöst präglade före
målen är färre i Mälardalen än i Norge. De svenska 
fynden i form av glasbägare, vigvattenskålar så 
kallade tatingkannor och kors hänger snarare sam
man med den första missionen än med plundring av 
kyrkor på kontinenten. I Norge däremot utgörs en 
stor del av fyndmaterialet av smycken med kristna 
förtecken, ofta tillverkade av ädla metaller och dyr
bara stenar. Dessa föremål kan, enligt min mening, 
sägas representera ett högre »plundringsindex« än 
de östmellansvenska importerna. Det understryker 
tesen att de klassiska vikingatågen i Västeuropa inte 
i någon större omfattning medförde människor från 
Mälardalen. Wamers konstaterar också ett samband 
mellan koncentrationer av insulära fynd i Norge och 
platser som i historiska källor är kända som poli
tiska centra (Wamers 19973:13). Detta samband är 
(alla fyndkategorier inräknade) inte mindre påtagligt 
inom det östskandinaviska området med platser som 
Helgö, Hovgården på Adelsö, Birka, Gamla Uppsala, 
gårdarna kring Åshusby i Norrsunda socken, Vendel 
och Valsgärde samt möjligen Lida i Åkers socken.

Bilden av vikingatågen har med tiden nyanserats 
men trots detta finns en tvetydighet i den betydelse 
man tillmäter skandinavernas verksamhet utanför 
Norden. I mina ögon är den självklara infallsvinkel,



som detta ämne oftast återspeglar, anmärknings
värd; att nordborna hela tiden skulle vara mot
tagare av influenser medan man på kontinenten är 
avsändare av materiell kultur och idéer. Mängden 
västeuropeiskt material är förhållandevis liten i 
Mälardalen. Till detta ska läggas att det faktiskt 
finns en viss spridning av skandinaviska föremål 
på frisiskt område (Besteman 1996, zooz; Jellema 
i955:zo). Endast något enstaka fynd kan föras till 
800-talet, medan huvuddelen av materialet dateras 
till efter år 900 (Arbman i937:z4if; vissa undantag 
finns dock, se Besteman zooz). Perry Anderson upp
märksammar detta i sin omfattande studie av det 
europeiska samhällets utveckling under medeltiden 
då han poängterar skillnaderna i de tidigare kon
frontationerna mellan germaner och romare under 
folkvandringstiden och nordbornas relationer till 
européerna under medeltiden. Han menar att den 
stora skillnaden ligger i att skandinaverna, i stark 
kontrast till germanerna, grundade och byggde långt 
flera städer än vad de förstörde, eftersom städerna 
var viktiga noder i nordbornas handel i Europa 
(Anderson 1984:158). Exempel på vad som inte 
kan tydas som annat än skandinaviskt inflytande i 
byggnadskonst och tomtstruktur finns i York och 
London (Addyman & Hall 1991; Hall 1984; Porter 
1997). Detta faktum stöder i hög utsträckning en 
kontroversiell uppfattning. Hur skulle människor 
norrifrån kunna tillföra den kontinentala civilisatio
nen något nytt, på så grundläggande områden som 
organisering av en stad? Skillnader i byggnadskultur 
utgör emellertid ett bra exempel på att det som vi 
idag vanligen förknippar med medeltida städer i 
Norden, det vill säga förhållandevis små tomter och 
hus, ursprungligen inte kommer från till exempel 
frisiskt område. Den tomtstruktur som påträffats i 
en av de största handelsplatserna, Dorestad, har en 
närmast landsbygdsliknande form med mycket stora 
tomter och långhus (van Es & Verwers 1980).

Detta kapitel fokuserar på internationella kontakter 
men det är viktigt att påpeka att framför allt den 
regionala handeln skulle kunna avslöja mönster 
som kan utveckla förståelsen av tingens betydelse. 
Det är inte alldeles självklart, att de som hade till
gång till det som vi idag kan se som överlägsna 
importprodukter, såsom vissa typer av keramik, 
pärlor, ädelmetaller eller glas, ska förknippas med 
högreståndsmiljöer. Tittar man istället på importe
rade svärd och tyger framträder en annan bild, då 
dessa föremål uppenbarligen har haft många signa
ler kopplade till sig (t.ex. Andersson 1999a, Z003; 

Hägg 1983; Jakobsson 199z). Det är samtidigt vik
tigt att inte bortse ifrån de inhemska produkter som 
i många fall var överlägsna importerna, dels i tek
nisk kvalitet dels genom ornamentikens budskap i 
kommunikativ betydelse. Jag tänker till exempel på 
smycketillverkning, benVhornhantverk och träsnide- 
rier. Totalt sett har en stor mängd föremål cirkulerat 
i samhället, av skilda ursprung, olika ålder, funktion 
och värde (i vid bemärkelse). Föremålens komplexa 
betydelse i den väv av relationer som utgör samhäl
let kan sammanfattas i en modell över alternativa 
tolkningsmöjligheter (fig. iz).

Ett föremål kan nå en människas hand genom 
alla tänkbara kombinationer av de sociala samhälls- 
sfärerna och tid. Hur ska den människan reagera? 
Antag att endast ett fåtal av de människor som får 
något mer exotiskt föremål i sin hand har en möjlig
het att närmare veta hur detta objekt ursprungligen 
använts, vad det betyder på den plats det härrör 
ifrån, var det kommer ifrån, vad det kan tänkas ge 
för signaler i den lokala kulturen och så vidare:

»... as a locus through which these relations flow, 
a thing can be said to assemble different aspects 
of the world. The world which surrounds us is 
not composed of distinct and separate proces- 
sual entities or systems (material, economic, 
ecological, social, cultural, spiritual). Rather, the
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relationships which connect persons and things 
might be said to have social, ecological, econom
ic and spiritual dimensions to them, which can 
nevertheless not be prised apart without doing 
a fundamental damage to our understanding« 
(Thomas 1996:7z).

Jag är benägen att i stora drag hålla med om detta. 
Frågan vi bekymrar oss med här är emellertid bety
delsen av de kulturella skillnader, vilka är inbyggda 
i föremål från i grunden olika samhällssystem. Tolk
ningsproblemen för den skandinaviska befolkningen 
blir uppenbara om man räknar med att alla utom- 
skandinaviska föremål som nådde Norden hade ett 
främmande profant eller religiöst symbolvärde. För
mådde de skandinaviska samhällena och deras invå

nare sortera detta? Kunde man avgöra om föremå
len var nya eller gamla? I de fall man förstod att ett 
föremål haft en religiös innebörd: fick det då denna 
status även lokalt? Ett talande exempel på hur främ
mande föremål medvetet eller omedvetet används 
på ett sätt som medför att föremålets sociokulturella 
kontext förändras, kan hämtas från Finland. I detta 
fall handlar det om den finska vikingatida kulturens 
kontakter med de centrala/östliga delarna av Ryss
land kring floderna Kama, Volga-Oka. I ett flertal 
gravar i sydvästra Finland har den döde fått med 
sig ett så kallat permiskt bälte som gravgåva. Denna 
typ av bälten anses härröra från övre Kamaregionen 
i östra Ryssland (Erdélyi m.fl. 1969). Christian Car
pelan har i en analys av kontakterna mellan Finland 
och östra Ryssland visat ett korrologiskt samband

Fig. 12. Modell över tolknings
möjligheter av främmande föremål 
i ett lokalt skandinaviskt samhälle. 
När ett föremål flyttades från sitt 
ursprungliga sammanhang (överst) 
filtrerades kategoriseringen genom 
mottagarens förförståelse. I sin nya 
kontext (underst) kunde föremålet 
få en ny innebörd.



mellan yxor av rysk typ och permiska bälten. Hans 
tolkning av fyndkombinationen lyder som följer:

»... goods from the Kama area was first trans
ported by traders to Central Russia. Hence, local 
traders from the Volga-Oka region, equipped 
with ‘Central Russian’ axes, transported belts 
and other objects towards the nw as far as Fin
land. The Finnish warriors did not know that the 
impressive belts they purchased for themselves 
originally, in the Nevolino-Lomovatovo culture, 
were women’s belts.« (Carpelan zooz:iy9, förf. 
markering).

Oavsett om tolkningen är den riktiga har vi här ett 
utmärkt exempel på den tes jag driver; nordborna 
hade kanske inte beredskap för att tyda främmande 
symbolspråk, tecken och former. Här har uppen
barligen ett uttalat kvinnligt attribut förflyttats till 
den manliga sfären och signalerar därmed sannolikt 
andra saker än det gjort ursprungligen.

Går det att, genom studier av andra fyndma
terial, spåra effekterna av ovan skisserade hän
delseförlopp så som till exempel konsolidering av 
en kungamakt eller uppkomsten av centraliserade 
handelsplatser och därmed vidgade kontaktnät 
över större geografiska områden? Ökad diversitet 
i materiell kultur (geografiskt och hierarkiskt) kan 
vara ett symptom på social förändring och interna 
motsättningar. Från 500-talet uppvisar Mälardalen 
en mycket enhetlig gravläggningskultur som skiljer 
sig från andra delar av Norden. Brandgravskicket 
är i det närmaste allenarådande under yngre järnål
der (Ambrosiani 1983). Inom detta område avviker 
Birka och några andra platser där en tradition att 
begrava de döda obrända förekommer. Vad beror 
skillnaderna på? Som nämnts i början av denna 
uppsats går det att se en skillnad i både kvalitet och 
kvantitet vad gäller fyndmaterialet i vendelgravarna. 
Gravarna från 600- och 700-talet i Vendel innehål

ler över 70 procent av det totala fyndmaterialet i 
Vendel medan 800- och 900-talsgravarna står för 
endast knappt 30 procent, detta trots att över hälf
ten av gravarna är vikingatida. Som bekant är det 
inte bara mängden föremål som skiljer de olika tids
perioderna i Vendel, utan även kvaliteten antyder 
en stor rikedom och ett brett geografiskt kontaktnät 
under vendeltiden, medan det vikingatida materialet 
ger ett mer måttfullt intryck. Till detta ska läggas att 
man vid de nyligen avslutade undersökningarna sö
der om Vendels kyrka påträffade ett par byggnader 
varav den ena tolkats som en hall. Det intressanta 
i detta sammanhang är att byggnaden daterats till 
500-600-tal och att den övergivits på 800-talet 
(Arrhenius zooorpj). Varför finns denna skillnad i 
fyndmängd och kvalitet? Vilka förändringar i ven- 
delgården (-gårdarnas) struktur och relation med 
omvärlden ligger bakom mönstret? En utgångs
punkt är tesen att Vendel beboddes av människor 
som hade en ekonomiskt och politiskt framträdande 
ställning grundlagd på, förslagsvis, exploatering 
av skogsområdenas produkter (Ambrosiani 1983). 
Genom denna inblandning i distributionen av vik
tiga råvaror och de påvisade internationella kon
takterna, är det inte orimligt att tänka sig ett kon
taktnät som sträckt sig ut i Europa via till exempel 
Helgö (Ambrosiani 1983:zz). Efterhand har dessa 
kontakter sannolikt blivit mer och mer etablerade 
(Bäck i997a:i5z). I ljuset av de skillnader vi kun
nat konstatera mellan 600- och 800-talens grav- och 
boplatsmaterial i Vendel, är det frestande att fråga 
sig om de som haft kontroll över de instrument och 
kontakter, vilka skapat rikedomen i Vendel, har flyt
tat sin verksamhet under den tidiga vikingatiden. En 
möjlighet är givetvis att man har flyttat hallbyggna
den till någon annan plats inom vendelkomplexet. 
Eller kan det faktiskt vara så att entreprenörerna i 
Vendel tagit steget ner till Mälaren och kommit att 
bli en av säkerligen flera initiativtagare till handels-
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platsen på Björkö? Kvar i Vendel blev släktingar 
som säkerligen fortfarande kunde räknas till de 
högre skikten i samhället. Skillnaden är att järnhan
deln, eller snarare omlastningen av järnet, fysiskt 
flyttats till Mälaren. Gårdarna ackumulerade med 
andra ord inte längre den rikedom som järnhandeln 
inneburit. Det är detta vi ser i det förändrade inne
hållet i gravarna i Vendel. En tes som denna visar 
inte bara ändrade förhållanden för vendelborna, 
utan implicerar även att de som producerat och/eller 
haft ansvar för järnets distribuering, sannolikt har 
upplevt eller skapat ett nytt forum för sina produk
ter (för en alternativ tolkning se Nylén & Schön- 
bäck 1994:142). Björn Ambrosiani betonar skillna
derna i spridningsmönstren av föremål mellan ven
deltiden och perioden efter Birkas tillkomst. Denna 
skillnad anses ha ett samband med en förändring av 
det ekonomiska systemet i och med att »en centrali
serad marknadshandel med industriellt framställda 
serier« förekom parallellt med den traditionella 
självförsörjningsekonomin (Ambrosiani 1957:151, 
fig. i och 2). En av de frågor som måste klaras ut 
är hur mycket och vilka delar av ekonomin som det 
nya fenomenet Birka påverkar. Ändrar detta endast 
bilden av främmande föremåls spridning in i landet 
eller innebär det att också lokala produkter når en 
större spridning? Ett förslag som det ovan presente
rade, rörande vendelbornas förehavanden, är natur

ligtvis djärv, men jag anser att det är nödvändigt att 
formulera liknande idéer för att kunna föra diskus
sionen vidare.

Vi börjar nu, i och med grundliga genomgångar 
av större fyndmaterial, få en förhållandevis bra kun
skap om varifrån olika föremålsformer ursprungli
gen härrörde. Detta är av stor vikt för att förstå vil
ka geografiska områden den dåtida världen faktiskt 
har omfattat. Den bild som fortfarande är rådande 
vad gäller idéspridning och relationer mellan olika 
folkgrupper i det vikingatida Europa är emellertid 
i många fall föråldrad och baseras sällan på grund
liga analyser av större fyndmaterial. Genom analy
sen framträder ett komplicerat nätverk av kulturella 
särdrag och strukturella politiska/religiösa mönster 
som bör ha påverkat skandinavernas syn på, upp
fattning om och mottagande av främmande föremål, 
vilka i sitt ursprungliga sammanhang har haft vitt 
skilda konnotationer. En nyckel till förståelsen av 
möten mellan samhällssystem under vikingatiden är 
att på så jordnära nivå som möjligt försöka förstå 
hur enskilda grupper i det dåtida samhället uppfat
tat och mottagit inte bara föremålen i sig, utan även 
de signaler som uttolkaren tillmäter dessa. Denna 
artikel försöker väcka frågor som är relevanta för 
att vi bättre ska kunna analysera det arkeologiska 
materialet, i vårt sökande efter hur samhället var 
konstituerat under vikingatiden.



ANDERS NILSSON
med kommentar av A.-M. Hållans Stenholm

Gammalt och nytt om en mangtydig plats 
i mellansvensk arkeologi.

»Tuna« i Sollentuna
- gammalt och nytt om en mangtydig plats

DEN plats I SOLLENTUNA som i arkeologisk littera
tur har kallats »Tuna« och som har givit upphov till 
spännande tolkningar kan nu diskuteras med nya 
utgångspunkter2. Dels gjordes nya undersökningar 
under 1990-talet, dels har arkeologin förändrat sy
nen på platskontinuitet, åter-ianspråkstagande och 
på det som ofta kallas bybildning. Frågan om huru
vida denna plats var en »Tuna-enhet« är kanske inte 
den viktigaste. Fenomen som legitimitet genom eta
blering på äldre gravplatser, centralitetsindikationer 
och platsens roll i ett socialt system är aktuella dis
kussioner. Detta återbesök på Hanssons välkända 
undersökningslokal invid Norrviken ger ingångar. 
Idag finns det bland annat en golfbana, en borgruin, 
en medeltida kyrka, modern bebyggelse och över
givna skyttevärn på platsen. De äldre skeendena har 
lämnat mer blygsamma spår men Tuna omkring år 
1000 är värd en ny diskussion.

Inledning
»Tuna« i Sollentuna är en klassisk fornlämnings- 
lokal inom mellansvensk bebyggelsearkeologi. 
Väster om Sollentuna kyrka och kyrkby i Uppland 
undersökte arkeologen och byggnadshistorikern 
Hans Hansson på 1940-talet vad han tolkade som 
en vikingatida stormannagård med två gravfält (fig. 
13-14). Drygt femtio år senare, 1998, återvänder 
arkeologer till platsen. De nya undersökningarna 
ger anledning till en förnyad diskussion av Tuna.

Målsättningen med föreliggande artikel är därför 
att sammanställa och jämföra de olika undersök
ningarna på platsen och att kritisk granska de olika 
tolkningarna av bosättningen i ljuset av dagens kun
skap om järnålderns samhällsstrukturer.

En viktig forskningshistorisk aspekt är att Tuna 
länge var en av få undersökta boplatser från järn
åldern i regionen. Hansson hade visserligen tio år
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Fig. 13. Utdrag ur Ekonomiska kartan 101 9d Sollentuna med de undersökta 
och de i texten omnämnda fornlämningarna markerade. Skala 1:10000.



Fig. 14. Tuna bytomt sett från gravfältet Krigshagen år 1959, från norr (U788:22). 
Foto: ATA, okänd fotograf.

tidigare grävt delar av två bytomter, Glia och Linta, 
inför flygfältsbygget i Bromma, men i övrigt var det 
främst gravar och gravfält och andra väl synliga forn- 
lämningar som tilldrog sig arkeologernas intresse.
Inte ens i samband med i960- och 1970-talens om
fattande förortsbyggen kring Stockholm undersöktes 
boplatser i någon större utsträckning. Den exploate- 
ringsarkeologiska verksamheten som nu inleddes på 
allvar utvecklade visserligen tekniker och metoder 
för att lokalisera och undersöka boplatslämningar, 
men det var fortfarande vid gravfältsundersökningar 
som boplatserna vanligtvis upptäcktes (Bennett 
1987; Hedman 1987; Säfvestad 1995). Det är först i 
samband med 1980- och 1990-talens exploaterings- 
undersökningar som boplatser prioriterades. Trots 
detta är antalet undersökta bosättningar från yngre 
järnåldern i Mellansverige ytterst få, vilket gör att en 
undersökning som Tuna, fortfarande har relevans.

Hans Hansson var en föregångsman inte bara inom 
boplats- utan också inom bebyggelsearkeologin. 
Han använde sig av historisk- och kartografiskt 
källmaterial liksom fornlämningsinventeringar och 
äldre ortnamn, vilket skapade förutsättningar för 
att arbeta med mer storskaliga perspektiv. Hansson 
såg exempelvis Tuna som en del av den bygd som 
under järnåldern bands samman av vattenleden 
Edsviken-Skarven mellan Stockholm och Uppsala. 
Greta Arwidsson, som inledningstalade vid det 
n:e Nordiska arkeologmötet 1963 började sitt 
anförande med att lyfta fram Hans Hanssons insat
ser för mellansvensk bebyggelsearkeologi (Arwids
son 1964:29). Hon menade att han genom sina 
undersökningar lyckats visa på vilka forskningspo
tentialer som fanns inom just bebyggelsearkeologin. 
Aret efter publiceras Björn Ambrosianis banbrytan
de bebyggelsearkeologiska avhandling (1964), vil-
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ken tillsammans med Åke Hyenstrands avhandling 
tio år senare länge bildade skola för bebyggelsear
keologiska studier (1974). Varken Ambrosiani eller 
Hyenstrand lade emellertid någon större vikt vid 
»Tuna-undersökningen« eftersom de huvudsakligen 
utgick ifrån gravar och gravfält i sina bebyggelsear
keologiska analyser.

Det finns emellertid två tidiga ansatser att kri
tiskt närma sig platsen. Dels i ortnamnsforskaren 
och språkvetaren Karl Axel Holmbergs avhandling 
om de svenska Tuna-namnen, dels en trebetygsupp
sats i arkeologi som framför allt lyfter fram källkri
tiska aspekter på undersökningens dokumentations
material (Althin 1963; Holmberg ijóy.yzti). Holm
berg intresserade sig för Tuna i egenskap av möjlig 
Tuna-ort och det var med den utgångspunkten han 
ställde sig tveksam till Hanssons slutsatser som 
han ansåg vara »alltför långtgående« (Holmberg 
1969:93). Det han framför allt ifrågasatte var att 
Tuna varit en »kungsgård«, vilket för övrigt låg helt 
i linje med hans teori rörande Tuna-orternas gene
rella funktion (Holmberg 1969:94).

Hanssons Tuna-undersökning innefattar dels 
Tuna bytomt (raä 104), dels gravfältet Krigshag- 
en (raä 105), vilket också var de fornlämningar 
som berördes av den senare undersökningen 1998. 
Till saken hör också att de båda fornlämningar- 
na undersöktes vid ytterligare ett tillfälle, åren 
I959-I96°> under ledning av Valdemars Ginters vid 
Riksantikvarieämbetet. Såväl resultaten från denna 
som efterföljande undersökningar 1998 skiljer sig 
avsevärt från Hanssons tolkning. Detta kan bara 
delvis förklaras med att de senare undersökningarna 
inte berörde exakt samma yta som den Hansson 
undersökte. Varken Hans Hanssons eller Valdemars 
Ginters undersökningar av Tuna har publicerats, 
annat än för Hanssons del i en summarisk artikel 
i Sollentuna hembygdsförenings årsbok (Hansson 
1944). Eftersom de båda äldre undersökningarna

spelar en vital roll för förståelsen av platsen presen
teras de mer ingående i denna artikel.
Tuna är en fascinerande plats som väcker många 
frågor. De nya undersökningarna och den senare 
forskningen gör diskussionen om platsen om möjligt 
mer sammansatt och frågorna både fler och andra. 
Det handlar om lämningarnas kronologi och karak
tär, men också om hur Tuna på olika plan relaterar 
till omgivande fornlämningar och bebyggelseen
heter. Frågor som i förlängningen handlar om vad 
Tuna egentligen representerade i ett förhistoriskt 
och historiskt sammanhang.

»Tuna i Sollentuna« enligt Hans Hansson
Bakgrunden till undersökningarna av Tuna presen
teras i Hanssons knapphändiga men spännande ar
tikel. Till skillnad från hans boplatsundersökningar 
i Bromma som föranleddes av exploateringar, ingick 
undersökningarna av »Tuna-komplexet« i ett större 
forskningsprojekt. Det handlade om förutsättning
arna för Stockholms uppkomst och framväxt och 
initierades redan på 1920-talet av statsgeologen 
Erik Granlunds analyser av landhöjningen i Stock
holmstrakten. Parallellt med Granlunds arbeten 
gjordes en inventering av fornlämningarna kring 
Stockholm. Inventeringen visade att

»en storbygd under vikingatiden funnits norr 
om det blivande Stockholm i Sollentuna härad 
med centrum i Spånga och Sollentuna« (Hansson 
1944:2).

Det var i det här området som Hansson sökte och 
fann en plats med potential att kunde bidra till ovan 
nämnda projekt. Han lokaliserade Tuna med hjälp 
av i huvudsak historiskt och kartografiskt material 
samt en fosfatkartering. Det var ett område några 
hundra meter väster om Sollentuna kyrka som fos- 
fatkarterades. Fosfatvärdena visade sig vara högst
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Fig. 16. 1942 års kartering av RAÄ 104. Skala 1:1 000.

på ett impediment mellan gravfälten raä 102. och 
RAÄ 105, vilket var den plats som fick beteckningen 
raä 104 och sedermera tolkades av Hansson som 
en Tuna-ort (Hansson 1944:2).

Hanssons undersökning omfattade en kartering 
av lämningarna på impedimentet och dess västra 
sluttning samt en arkeologisk utgrävning av flera 
konstruktioner som tolkades som hus (fig. 15-16). 
Enligt Hansson omfattade bebyggelsen sju hus
komplex (hus A-g), varav två var längor med flera

ingående hus (hus b och c) (Hansson 1942, 1944; 
Ginters tolkningar av husen i Hansson 1942). 
Eftersom Tuna endast finns presenterad i en artikel 
görs en sammanställning nedan av såväl artikeln 
(Hansson 1944) som den opublicerade rapporten 
(Hansson 1942), vilket även inkluderar Valdemar 
Ginters senare tolkningar av husen som finns info
gade i Hanssons rapport.

En källkritisk granskning av dokumentations
materialet visar emellertid att det innehåller flera

i



begränsningar. Det saknas till exempel ritningar av 
husen, som endast finns dokumenterade i form av 
foton. Dessvärre framgår inte alltid vad fotografier
na föreställer. En annan källkritisk aspekt är att un
dersökningen endast koncentrerades till ovan mark 
synliga lämningar utan att beakta mellanliggande 
eller angränsande områden. Flera av husen saknade 
dessutom fullständiga begränsningar, vilket tyder på 
att de inte undersöktes i sin helhet. Förutom detta 
saknar det omfattande fyndmaterialet i stort sett 
uppgifter om fyndläge. Ginters har emellertid i ef
terhand lyckats rekonstruera enstaka fyndplatser.

Trots dessa begränsningar har rapportmaterialet 
inspirerat till alternativa tolkningar framför allt 
av husen. Det är framför allt uppbyggnaden och

formen hos vissa husfundament samt sammansätt
ningen av de fynd som hittats i anslutning till dessa, 
som leder tankarna till gravar snarare än till hus. 
Dessutom framstår det som om delar av fynden här
rör från förstörda gravar från vikingatid. Hansson 
har också uppmärksammat gravar på platsen, men 
dessa menar han var vendeltida och skadade i sam
band med den vikingatida etableringen.

Hus A är ett exempel på en lämning som skulle 
kunna tolkas som en grav. Hansson menar emeller
tid att det är ett fundament till ett torp från 1700- 
talet. Det var ett 6x9 meter stort, stenlagt golv med 
otydlig begränsning (fig. 17). Under den stenlagda 
ytan hittades spår efter en äldre byggnad. Fynden 
kring hus A utgjordes bland annat av keramik, en

Fig- 17. Husgrund A efter avtäckning från nordöst. Foto: Ingrid Westin.
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Fig. 18. Husgrund B. 
Foto: Ingrid Westin.

Fig. 19. Husgrund C efter 
avtäckning från sydväst. 
Foto: Ingrid Westin.

Fig. 20, till höger. Kartöverlägg 
baserat på en karta från 
år 1635 med RAÄ104 och 
RAÄ105 samt de idag bort
grävda impedimentspartierna 
på respektive fornlämning 
markerade. Historiskt 
kartöverlägg, Ulf Jansson, 
Stockholms universitet.
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sländtrissa samt en benkam daterad till omkring 
år 6oo e.Kr. Ginters konstaterar att merparten av 
fynden är av boplatskaraktär och tillhör övergången 
mellan folkvandringstid och vendeltid. Fotot av 
hus A (fig. 17) visar en rektangulär stenpackning av 
jämnstora, grova stenar. Den tycks vara avgränsad 
på två sidor av block. De lämningar som avbildas 
på fotot påminner emellertid mer om en förhistorisk 
grav än ett husfundament.

Huslängan B bestod av tre huskroppar med 
delvis otydlig begränsning (6:1-3). De låg inom en

cirka 16x35 meter stor yta (fig. 18). Husgrunderna 
var 6-7,5 meter breda och 9-1 z meter långa, och 
har tolkats som syllstenar för en timrad konstruk
tion. Den närmast fyndtomma husgrunden B:3 
kan enligt Hansson tillhöra torpbebyggelsen från 
1700-talet medan hus B:i och B:2 är tolkade som 
vikingatida hus.

Under hus B:z låg lämningar efter vad som tol
kades som en smedja med omgivande kulturlager. 
Smedjan daterades till övergången mellan folk- 
vandringstid och vendeltid och var således samtida



med byggnaden under hus A. Smedjan bestod av 
ett brandlager som var intill en halv meter tjockt 
och med skörbrända stenar som Hansson uppfattat 
som lagda. I resterna efter smedjan fanns myrmalm, 
slagg, brynen och så kallade »trissor av bränd lera«, 
som tolkades som blästermunstycken. Dessa hade 
stämplar som enligt Hansson liknande stämplar 
på munsstycken från Birka. Blästermunstyckena 
finns dock inte upptagna i rapportens fyndlista.
I kulturlagret hittades ett likarmat spänne från folk- 
vandringstid/vendeltid, brynen, järnslagg samt väv- 
tyngdsfragment, varav ett ornerat med triangulära 
stämplar. Utifrån Birkamaterialet kan de dateras till 
900-tal (Svensson, muntlig uppgift). Det kan möj
ligen vara dessa vävtyngdsfragment som Hansson 
tolkade som blästermunstycken.

I övrigt framkom bland annat en möjlig ringnål, 
knivar, bronsfragment, glaspärlor, keramik, varav 
vissa skärvor var ornerade med tand-, linje- och 
sicksackdekor, en spelbricka, obrända djurben, 
handkvarnar samt tegel. Av rapporten framgår att 
den stratigrafiska relationen mellan B-husen var 
komplicerad och svårtolkad. Det är oklart om det 
förekom härdar i eller i anslutning till husen. På fo
tot (fig. 18) framträder hus B som en större, fyrsidig, 
stenbemängd yta med en uppstickande berghäll i 
den centrala delen.

Enligt Hansson var huslängan C den centrala de
len i den vikingatida »stormansgården«. Den bestod 
av tre sammanbyggda hus som låg parallellt med 
och öster om huskomplex B, som för övrigt hade 
en liknande struktur (fig. 19). Hansson menade att 
huskomplex C planmässigt var jämförbart med den 
>>sydgötiska gården« (Hansson 1944:5). Hus C:z 
var tydligt avgränsat och låg mitt i längan. Det var 
7 meter brett och 10-17 meter långt och hade ett 
jordgolv med inblandning av enstaka stenar. Huset 
har tolkats som en timrad stuga med en stensatt 
härdgrop belägen i den centrala, västra delen. På

ömse sidor om hus C:z låg två vinkelräta hus (C:i, 
C:3), som fått beteckningen bodar av Hansson. I 
den ena boden (C:i) fanns en härdgrop. Bland fyn
den i huskomplex C kan nämnas bronsringar, ovala 
och ornerade bronsfragment som kan vara resterna 
efter en oval spännbuckla, 46 glaspärlor, 13 guldfo- 
liepärlor (dubbla, tre- och fyrdubbla), spikar, nitar, 
slagg och obrända djurben. Flera hus framstår på 
foto eller i beskrivningen som gravar, vilket emel
lertid inte gäller för husen i komplex C (fig. 19). På 
fotot syns en större, rektangulär stenram, möjligen 
C:z, som verkligen liknar någon form av husgrund. 
Den centralt placerade härden talar också för att det 
är en huskonstruktion.

Husgrund C överlagrade tre-fyra gravar. Brand
lagren i gravarna innehöll brända ben, bronsringar, 
keramik, nitar, spikar, hästbrodd, en järnring (eld
stål?), fragment av ett spänne, slagg samt en mängd 
pärlor. Det är emellertid oklart hur många gravar 
som egentligen undersöktes och vilka som åsyftas i 
rapport- och artikeltexten. Förutom gravarna under 
husgrupp C, ska det ha funnits tre kraftigt skadade 
små gravhögar cirka zo meter öster om huslänga 
C. De senare har utifrån fyndmaterialet daterats till 
vendeltid. Ritningar, foton och detaljerade fyndlis
tor från gravarna tycks dessvärre saknas.

Som tidigare nämts finns det dessutom fynd som 
tyder på betydligt fler men framför allt yngre gravar 
än de Hansson undersökte. De yngre fynden som 
kan relateras till förstörda gravar är exempelvis 
guldfoliepärlor, en grön glasflusspärla med inlagda 
gula trådar, en vit glaspärla med inlagda röda trå
dar, en eventuell spännbuckla och en ringnål. Hit 
kan också höra brynen av sandsten eller skiffer som 
är vanligt förekommande i gravar från vikingatid 
(Petré 19843:57). Sannolikt härrör till exempel den 
större mängden pärlor funna inom husgrupp C från 
yngre gravar. En försvårande omständighet är emel
lertid att grav- och boplatsfynd inte hållits isär i
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samband med dokumentationen. Grunden till hus D 
bestod, enligt Hanssons rapport, av

»ett med mindre stenar stensatt golv utan härd 
och begränsad av större klumpstenar som torde 
ha uppburit timrade väggar« (Hansson 194z).

Beskrivningen ger mer associationer till en grav det 
vill säga en stensättning med kantkedja. I hus D hit
tades bronsfragment, en kniv, ett bryne, en lertrissa, 
keramik, varav två skärvor ornerade med vågräta 
linjer, och ett eventuellt fragment hartstätning. Hu
set daterades till sen vikingatid eller möjligen äldsta 
medeltid.

Husen E, F och G undersöktes endast genom 
provschakt. Det finns inga fynd knutna till dessa 
hus. De betecknas som »bodar« till skillnad från 
det centrala huset i huskomplex C som benämns 
»stuga«.

Hansson menade att bebyggelsen hade tillkom
mit under tre skeden; tidig vendeltid, vikingatid
tidig medeltid och 1700-tal. Indelningen stöddes av 
såväl stratigrafi som fynddateringar. De vendeltida 
lämningarna representerades av en husgrund (under 
A), en smedja (under B:z) samt ett antal skadade 
gravar. Den vikingatida bebyggelsen omfattade nio 
till tio husgrunder (B:i-z, C:i-3, D-G) som anlagts 
på det äldre gravfältet. De vikingatida begravning
arna menade Hansson hade företagits på de båda 
intilliggande impedimenten, raä ioz och raä 105.

Delar av de två gravfälten, raä ioz och raä 105 
undersöktes parallellt med boplatsen. Förutom 
1940-talets undersökning, som omfattade 18 gra
var på raä ioz och ett tiotal gravar på gravfältet 
Krigshagen, så berördes det senare gravfältet vid 
flera senare undersökningar; åren 1959, 198z och 
1998 (tabell z-4) (Nilsson & Sander zooo; Vinberg 
1996). Inklusive de gravar som grävdes av Hans
son har sammanlagt z8 gravar undersökts på Krigs- 
hagen, varav majoriteten var brandgravar eller helt

bentomma gravar. Huvuddelen av dem har daterats 
till vikingatid. De senare undersökningarna berörde 
gravar utanför det karterade gravfältet, och visar att 
gravfältet ursprungligen har varit större och att det 
etablerats betydligt tidigare än man tidigare ansett, 
redan under yngre bronsålder till äldsta järnålder 
(fig. Z3).

Förhållandet mellan de två gravfälten och mel
lan gravfälten och bosättningen ingick i Hanssons 
hypoteser kring Tuna. Han menade att det fanns 
en social differentiering inom såväl bosättningen 
som mellan gravfälten. De rikt rustade gravarna 
på raä ioz tydde på att gravfältet var ämnat för 
gårdens husfolk som bebodde de centralt belägna 
huskomplexen på boplatsen. Den både äldsta och 
fyndrikaste graven (nr 114) innehöll bland annat 
en komplett vapenutrustning och två hästar. Den 
avlidne hade sannolikt blivit bränd i en båt. Graven 
kan dateras till 900-talets första hälft och tolkas 
av Hansson som tillhörig bosättningens grundare, 
eftersom den ligger närmast bosättningen. I jäm
förelse med raä ioz ansågs gravfältet Krigshagen 
vara torftigare och tillhörde således huskarlarna 
som också tillskrevs de mindre och mer perifert lig
gande husen på boplatsen. Den del av bosättningen 
som huskarlarna var hänvisade till vette dessutom 
mot detta gravfält. Bosättningen och gravfälten 
ingick således enligt Hansson i en gemensam rums
lig struktur som uttryckte en social differentiering 
(Hansson i94z:8f).

Den sociala uppdelning som Hansson såg kan 
sannolikt istället tolkas som kronologiska skillnader 
avspeglade i olika gravskick. Hansson daterade vis
serligen de undersökta gravarna på såväl raä ioz 

som raä 105 till vikingatidens senare del (cirka 
950-1050), men samtidigt tycks gravfältet raä ioz 

även innehålla ett äldre skede. Detta skulle förklara 
de delvis rikt utstyrda gravarna som kan knytas till 
den äldre vikingatidens mer fyndrika gravskick.



De senare undersökningarna

Undersökningarna 1959-1960 och 1998

Undersökningarna under 1900-talets senare hälft 
ger en betydligt mer komplex bild av Tuna än den 
Hansson en gång presenterade. Bosättningen har 
haft en avsevärt större omfattning i såväl tid som 
rum och aktiviteterna har sannolikt varit mer mång
facetterade än vad som tidigare framkommit.

De senare undersökningarna berörde inte exakt 
samma yta som den Hansson undersökte, utan ett 
område öster därom (fig. 15). Karteringen 1998 
innefattade emellertid det äldre undersökningsområ
det (fig. 15 och 2.3).

Inför ombyggnaden av riksväg 13, nuvarande 
väg E4, gjorde Riksantikvarieämbetet åren 1959- 
1960 en mindre undersökning under ledning av Val
demars Ginters (Ginters i960). Då undersökningen 
inte blev koordinatsatt går det emellertid inte att 
exakt identifiera läget, men det var sannolikt bo
platsens östra del som berördes (fig. 15 och 18)3. 
Sammanlagt grävdes sex provschakt som innehöll 
stenrader, tunna och fyndtomma kulturlager, ett 
skärvstenslager samt nio härdar (fig. 18). I anslut
ning till skärvstenslagret hittades omkring 150 
keramikskärvor från grovmagrade, grågula kärl. 
Mellan flera av lämningarna fanns en stratigrafisk 
relation dokumenterad till exempel att stenraderna 
överlagrade kulturlagret och ett antal härdar, vilket 
tyder på åtminstone två tidsskeden på platsen.

En av stenraderna (schakt I) har tolkats som res
ter efter ett byggnadsfundament (fig. 7). I anslutning 
till stenraderna fanns fyra härdar (A-C, F) samt en 
rund sot-Zkolfläck. Härden B överlagrades delvis av 
den ena stenraden i schakt I och utmärkte sig ge
nom att innehålla en stor mängd keramik från olika 
grova kärl, bland annat påträffades resterna efter 
ett grovmagrat, grågult kärl med en närmast rak

mynning och hartstätningsbitar med avtryck av ett 
större träkärl. Två större härdar, »1959« och »E«, 
var belägna i den nordöstra delen av undersöknings
området. Utmed den norra delen av härden 1959 
fanns en stenläggning av olikstora stenar.

I den norra delen (schakt III) och i anslutning 
till berg i dagen låg ett skärvstenslager med en stor 
mängd keramik. Lagret var bitvis treskiktat och 
låg delvis direkt på berget. Strax öster om skärv
stenslagret påträffades två härdar (G, H). Varken 
lämningarna eller fynden tillät en datering av akti
viteterna.

Under 1998 gjorde Riksantikvarieämbetet för
undersökningar och undersökningar sydöst, öster 
samt nordöst om »Tuna bytomt« (Nilsson & Sander 
2000:2) (fig. 15). I den sydöstra delen hittades bland 
annat två ugnar med arbetsgrop och ett antal här
dar, vilka tyder på någon form av verkstadsområde. 
Ugnarna kan utifrån kol 14-resultaten föras till 
yngre bronsålder respektive förromersk järnålder. 
Tre av de totalt sex härdarna kol 14-daterades till 
perioden förromersk järnålder till tidig romersk 
järnålder.

Området i öster låg på ett bergskrön och här 
fanns rester efter ett kulturpåverkat lager, härdar, 
en kokgrop, en grop med okänd funktion, en skärv- 
stensansamling samt ett skärvstensflak. Gropen 
kol 14-daterades till övergången mellan bronsålder 
och järnålder. I denna del fanns även rester av två 
härdar som kunde kol 14-dateras till yngre romersk 
järnålder-folkvandringstid respektive romersk järn
ålder. I bytomtens sluttning åt nordöst undersöktes 
även en härd och en skärvstenssamling.

Förutom området med ugnar och härdar som in
dikerat någon slags verkstadsaktivitet, har de övriga 
anläggningarna en mer renodlad boplatskaraktär. 
Fyndmaterialet var sparsamt och bestod huvudsakli
gen av keramik, men även av enstaka järnföremål.
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Berg i dagen/sten Röjningsröse
( \ Röjd yta Akeryta
i i Husplatå Grav?

■**•• Stensträng
C Stensatt kant z-----* Terrass

\
Fig. 22. 1999 års kartering av RAA 104. 
Skala 1:1000.

In r



Berg i dagen/sten Röjningsröse
Röjd yta Åkeryta
Husplatå Grav?

iri<~ Stensträng
^ Stensatt kant * ■ Terrass

1942 års kartering Fig. 23. En jämförande kartbild mellan 1942 
och 1999 års karteringar. Skala 1:1 000.
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Karteringen 1998

Det inmätta området 1998 motsvarar Hanssons 
karterade bytomtsyta. Den äldre karteringen utgick 
emellertid inte från något koordinatsystem, vilket 
omöjliggör en exakt jämförelse mellan de två karte
ringarna. Det går dock att göra dem delvis kompa
rativa genom att utgå ifrån partier med berg i dagen 
(fig. 23 )4. En jämförelse visar att inmätningarna 
förefaller ha god överensstämmelse, men att fler de
taljer observerades vid den senare karteringen, som 
tyder på att platsen är mer komplex än vad som 
framgått tidigare.

Karteringen 1998 kan grovt delas in i två del
områden, dels själva bytomten, dels åkerytorna och 
torpgrunden söder därom (fig. 22). De mest fram
trädande lämningarna som karterades var husplatå
erna och tre möjliga lägen för ytterligare hus. Därtill 
kommer plana och röjda ytor med anslutande 
röjningssten, en grav, delar av en stensträng samt 
äldre odlingslämningar med åkerhak. En utförligare 
beskrivning av karteringsresultaten finns under rub
riken 1998 års kartering.

Diskussion kring bebyggelseutvecklingen 
inom »Tuna-enheten«
Platsen för Hanssons »vikingatida gård« har genom 
senare undersökningar tillförts nya och andra kom
ponenter. För det första har det framkommit betyd
ligt äldre lämningar än de som dokumenterades på 
1940-talet och för det andra representerade dessa 
lämningar sannolikt andra typer av aktiviteter än de 
som tidigare dokumenterats.

Med reservation för att såväl boplats som grav
fälten är delundersökta kan en hypotetisk bild 
av bebyggelseutvecklingen inom Tuna-enheten 
diskuteras. Bilden bygger på en utvärdering av de 
undersökningar som gjorts under 1900-talet. En 
etablering på platsen sker under yngre bronsålder

eller äldsta järnålder. Från detta skede vittnar fram
för allt ugnar med anslutande härdar om ett pro
duktions- eller verkstadsområde i den södra, lägre 
liggande delen av impedimentet. På en platå i öster 
fanns även rester efter kulturlager, kokgropar, här
dar och skärvstensflak. Dessa lämningar är mer av 
boplatskaraktär, även om avsaknaden av huskon
struktioner tyder på att undersökningarna berört 
utkanten av en bosättning. Den centrala delen av en 
äldre boplats kan ha varit belägen i lägre liggande 
åkermark, vilket är vanligt för boplatser från den 
här perioden (Göthberg 2000:149), möjligen där 
väg E4 nu ligger. Några gravar från den här perio
den finns inte belagda på platsen. Det är emellertid 
sannolikt att de äldre gravgrupperna som Ginters 
undersökte på gravfältet Krigshagen är samtida 
(gravgrupp 108 och 117).

Tidsskedet romersk järnålder till folkvand- 
ringstid finns representerat i kol 14-dateringar av 
två härdar från 1998 års undersökning. Om dessa 
lämningar ska ses som tecken på ett kontinuerligt 
nyttjande av platsen alltsedan yngre bronsålder till 
äldsta järnålder är ovisst. Undersökningar i cen
trala och sydvästra Uppland och Västmanland visar 
emellertid på en ökad tendens till ett mer stabilt och 
stationärt bosättningsmönster från sen förromersk 
järnålder fram till folkvandringstid, vilket skulle 
tala för en kontinuitet av bosättningen (Göthberg 
2000:141).

De äldsta lämningar som Hansson menade sig ha 
undersökt var en vendeltida bebyggelse, i form av 
en smedja (under hus B:a) och en huslämning (un
der hus A). Den kan emellertid knappast beläggas 
i materialet. Den vendeltida dateringen av smedjan 
utifrån ett likarmat spänne får anses högst osäker. 
Sannolikt härrör fyndet snarare från en förstörd 
vendeltida grav. Hansson undersökte tre små grav
högar i direkt anslutning till bebyggelsen, vilka han 
daterade till vendeltid.



rév,, ^ /7 c*
(?) m;

i© vv
V®@ © ®© v / 24

) Flytiblock
Ak.tr

fl/HHctki
( 30 '• f -’'

O» (»T 

-y (£>

®

Al 324

t«) ;;-,v_ V
/hi'/ f^y) /—xxz (,^k)©

A284

Ä Vrøx\ ®js7®S ,vj©€>\ ^ % @ o»'™'

i)

y
C”) f).vo'i

r^x i fw
‘J>\d^ ^1 '
£%<*&

rv-xb">

M©

Fig. 24. Gravfältskarta över RAÄ 105. Upprättad av 
E. Bellander och O. Hallin 1928. De undersökta gravarna 
från 1982 och 1998 är insyftade. Skala 1:600.

O Undersökt 1941

•» Undersökt 1959

© Undersökt 1982

o Restaurerat 1988

O Undersökt 1998

r @),v
II . ©
V

»TU
N

A
« 

I SO
LLEN

TU
N

A



TU
N

A
« I 

SO
LL

E
N

T
U

N
A

58

Den vikingatida bebyggelsen skulle enligt Hansson 
ha varit en »stormansgård« med planmässiga asso
ciationer till en sydgötisk gård. Undersökningar av 
vikingatida bebyggelse i Mellansverige är emellertid 
få och kunskapen således begränsad (Göthberg 
2000:231). Det faktum att husen som undersöktes 
på Tuna låg på syllstenar, ger dock vid handen att 
bebyggelsen sannolikt inte är äldre än sen vikinga
tid. Senare undersökningar av boplatser från järn
åldern visar nämligen att med början omkring 900- 
talets mitt, sker en omstrukturering av bebyggelsen. 
Det innebär att de treskeppiga, ofta flerfunktionella, 
husen ersätts med mindre hus som ofta är avsedda 
för endast ett ändamål. Denna omläggning i bosätt- 
ningsmönstret kunde konstateras på bytomterna 
vid Sanda i Fresta socken samt Pollista i Övergrans 
socken, båda belägna i Uppland (Åqvist 1992:316, 
326-327, 331; Hållans & Svensson 1999:67, 86). 
Gravar från vikingatid har undersökts såväl på 
gravfältet Krigshagen som på gravfältet raä 102. 
Samtidigt indikerar fyndsammansättningen på 
boplatsen att det också kan ha funnits förstörda 
vikingatida gravar i direkt anslutning till de vikinga
tida husen.

Nya undersökningar tillsammans med nytolk
ning av den äldre undersökningen har gjort bilden 
av Tuna betydligt mer sammansatt och svårtolkad. 
Hansson beskrev visserligen en bosättning som 
omfattade flera bebyggelseskeden, vilka inrymde 
såväl gravar som hus. Det framgick också att de 
stratigrafiska relationerna inte alltid var lätta att 
tolka. Vad som däremot tillkommit är lämningar 
efter betydligt äldre aktiviteter i anslutning till den 
yta han undersökte. Hur dessa lämningar från 
yngre bronsålder till äldsta järnålder ska relateras 
till bebyggelsen och gravarna från yngre järnåldern 
är däremot oklart. Det saknas såväl en direkt kro
nologisk som en rumslig koppling mellan de två 
skedena. Den vikingatida bebyggelsen som Hansson

menade sig ha undersökt, tycks dessutom i sig vara 
mycket mer svårtolkad än vad som tidigare fram
gått. En omvärdering av fyndmaterialet och i någon 
mån också konstruktionerna som påträffades vid 
Hanssons undersökning tyder dessutom på både fler 
och yngre förstörda gravar än de som observerades 
på 1940-talet. Vissa fynd pekar till exempel på att 
gravar från sen vendeltid och vikingatid inte kan 
uteslutas. Det har dessutom antytts tidigare att vissa 
huskonstruktioner på grund av formen skulle kunna 
tolkas som gravar.

Ett försvunnet Tuna?
- diskussion och konklusion
Hansson var övertygad om att det var en försvun
nen Tuna-ort med två gravfält som han undersökt. 
De arkeologiska kriterier han anför för att gården 
ska ha tillhört en storman är husens karaktär och 
bosättningens planmässiga struktur, det rikhaltiga 
fyndmaterialet från såväl bosättningen som det ena 
gravfältet (raä 102) samt att bosättningen haft två 
gravfält som tillhört husbonde respektive huskarlar 
och därmed

»framhäva ytterligare gårdens ståndsmässiga
prägel« (Hansson 1944:10).

Boplatsen tillmättes också en särskild betydelse 
genom närheten till Sollentuna kyrka och dess 
strategiska läge invid en dåtida farled från Saltsjön 
till Uppsala (Edsviken-Norrviken-Edssjön-Ox- 
undasjön). Han framhåller att Tuna-gårdar varit 
knutna till kungamakten och därmed haft speciella 
funktioner samt att de haft fördelaktiga lägen för 
handel. Han menar till och med att om inte landhöj
ningen grundat upp farleden skulle handelsplatsen 
Edsbacka-Tuna ha kunnat utvecklas till en stad lik
nande Sigtuna och således varit en direkt föregång
are till Stockholm.

i



Tunas topografiska läge talar verkligen för att plat
sen kan ha en särställning i området. Den ligger i 
en central järnåldersbygd, vilket en rik och varierad 
fornlämningsbild vittnar om. Den har också doku
menterade aktiviteter från en stor del av järnåldern, 
om inte kontinuerligt så åtminstone återkommande.

En analys av kartografiskt material i relation till 
fornlämningsinventeringen gör emellertid bilden 
av det förhistoriska Tuna svårtolkad. Den äldsta 
kartan över platsen för Tuna är från år 1635.
Kartan visar att impedimenten för boplatsen res
pektive gravfältet Krigshagen ursprungligen har 
varit större, men också att boplatsimpedimentet, 
genom en långsträckt åkerholme varit förbundet 
med gravfältet raä 102 (fig. 17). Likaså fanns ett 
impediment mellan raä 102 och Krigshagen. Det 
framgår också att bygränserna för den närmaste 
historiskt belagda bebyggelsen, Skillinge gamla tomt 
respektive Sollentuna by, skär gravfältet Krigshagen, 
gravfältet raä 102 samt boplatsen Tuna (fig. 6). 

Hans Göthberg har visat på flera exempel i Uppland 
där historiskt belagda gränser korsar såväl gravfält 
som boplatser från järnåldern (Göthberg 2000:198, 
2i8f). Hur gränsdragningen mitt i Tuna ska tolkas 
är oklart.

Fornlämningsbilden för Skillinge och Sollentuna 
byar samt impedimentet där Tuna ligger, komplice
rar bilden ytterligare. I anslutning till och väster om 
Tuna bytomt finns ett gravfält och en hög. Sydväst 
om gravfältet raä 102 ligger en stensättning i krön
läge och strax sydväst om denna återfinns en sten
sättning samt en hög. I nära anslutning till gravfältet 
RAÄ 102 finns dessutom en runristning på fast häll, 

»Atfare och Torgil läto rista runorna efter Horse, 
sin fader och efter Vidfare sin broder« samt en 
hålväg (U99, Wessen 1940:133).

Direkt norr om Tuna ligger dessutom gravfältet 
Krigshagen. Det finns således flera gravfält och

gravar registrerade i anslutning till Tuna, liksom en 
runsten och en hålväg (fig. 13).

Ser vi till Sollentuna kyrkby saknas kända forn- 
lämningar helt, såvida inte de som tycks tillhöra Tuna 
istället ska hänföras dit, och såvida inte Sollentuna 
har haft gravfält som vid tidpunkten för invente
ringen var förstörda och borta (Holmberg 1969:94). 
Till Skillinge bytomt (raä 107), belägen omkring 400 
meter nordväst om Tuna bytomt, hör sannolikt två 
gravfält raä 106 och raä 109 (fig. 13).

Fornlämningsbilden tillsammans med den till sy
nes besynnerliga gränsdragningen på den äldsta kar
tan är svår att tolka. Det stora gravfältet, raä 105, 
ligger förvisso cirka 150 meter norr om Tuna men 
bara omkring 200 meter öster om Skillinge, vilket 
kan motivera frågan om vart gravfältet egentligen 
hör eller om det tillhör båda enheterna.

Enligt Hansson tycks det däremot inte finnas 
någon direkt rumslig relation mellan den medeltida 
enhet som omnämns i det äldsta skriftliga belägget 
och platsen som han undersökt. Han anför »en herr 
Rörik i Tuna« (dominus Röricus in Tunum), som 
finns omnämnd i en byteshandling från år 1298, 
men som i andra handlingar går under namnet do
minus Röricus de Solendaethunum. I det av Hans
son refererade brevet, som endast är känt i form av 
en avskrift, omnämns två personer som intygar 

»att Dominus Röricus in Tunum genom byte 
erhållit jord i Husby samt Bergby och Lundby i 
samma socken«.

Det har även funnits en känd dominus Röricus från 
Sollentuna åren 1287, 1291 samt 1296. Sannolikt 
är det samme man (Holmberg 1969:90^. Denna 
»Röriks gård« kan enligt Hansson ha »varit efter
följaren till den nu utgrävda«, men han menar att 
den medeltida gården låg närmare kyrkan »liksom 
den ännu vid 1600-talets början omtalade Sollen
tuna kyrkby« (Hansson 1944:10).

59

TU
N

A
« 

I SO
LL

E
N

T
U

N
A



»T
U

N
A

« I 
SO

L
LE

N
T

U
N

A

60

Fig. 25. Gravkomplex 108.1 förgrunden grav VII, i bakgrunden 
till vänster grav VI, till höger grav V, från väster (U787:22).
Foto: ÄTA, okänd fotograf.

Fig. 26. Gravkomplex 117. Grav 1. Rektangulär stensättning, från 
nordväst (U787:9). Foto: ATA, okänd fotograf.

Beaktas sedan Sollentuna bys historiska källmaterial 
är det onekligen märkligt att kyrkan vid Sollentuna 
by uppfördes vid uoo-talets slut, men att byn Sol
lentuna först finns belagd i skriftliga källor år 1518, 
Solnetwne kirkebyn. År 1584 heter byn Soituna 
byn. I Holmbergs »De svenska Tuna-namnen« an
ges det första skriftliga bybelägget som i Solntwna, 
1515. Därefter benämns byn för Solnetwne kirke-
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byn (1518) för att år 1538 heta Soltwna, det vill 
säga utan tillägget kyrkbyn (Holmberg 1969:90).

Sockennamnet Sollentuna omnämns dock redan 
år 1287 som de Solendatunum (dms 1992:306 och 
där anf. litt.). Utifrån uppgifter om jordetal för 
olika jordnaturer från år 1540 går det att utläsa att 
Sollentuna kyrkby hade fyra kyrkohemman om ett 
markland vardera medan den omkring tvåhundra år 
tidigare, 1331, ägde drygt sex markland (ds 2819; 
dms 1992:292, 294, 306). Byn förefaller således ha 
varit större före 1540.

Det är rimligt att tänka sig att kyrkbyn uppstår 
under tidig medeltid. Då närområdet kring kyrkan 
till synes saknar förhistoriska gravfält förefaller byn 
ha tillkommit som en direkt till kyrkan hörande 
bebyggelse. Det är endast undantagsvis som järnål- 
dersgravfält inte ligger i nära kontakt med bytomter 
belagda på de äldsta lantmäterikartorna och i skrift
liga källor. Där gravfält saknas kan det bero på att 
det skadats eller förstörts, att ägogränsen flyttats 
eller att bosättning saknar kontinuitet från järnålder 
(Göthberg 2000:205).

Möjligheten finns att Hanssons undersökta bo
sättning tidigt upptogs i kyrklig ägo genom exem
pelvis en omarrondering eller att man helt enkelt 
valde att flytta etableringen till kyrkan. Tuna och 
Skillinge bytomt kan före kyrkans inträde ha haft 
någon form av samarbete vilket motiverade en tu
delning av Tuna bytomt och Krigshagens gravfält 
mellan Skillinge och den nya kyrkbyn.

Då kyrkan sedan finns färdigställd i slutet av 
iioo-talet kan ett rimligt antagande vara att en 
utflyttning från Tuna bytomt till kyrkbyn ägde rum 
någon gång under 11 oo-talet.

En hypotetiskt antagande är att Krigshagen i 
samband med kristnandet har nyttjats som grav
fält av såväl Tuna som Skillinge. Krigshagen har 
då ersatt Tunas (raä 102) och Skillinges gravfält 
(raa 106). En gemensam gravläggning på Krigsha

gens gravfält skulle kunna förklara det stora antalet 
med cirka 150 stycken synliga gravar. Detta tillsam
mans med ytterligare 30 gravar på raä 102 samt ett 
okänt antal gravar på närbelägna lokaler. Jämförel
sevis hör omkring 8 5 synliga gravar fördelade på 
två gravfält till Skillinge. Antalet inventerade gravar 
i anslutning till de ovan nämnda bytomtsunder- 
sökningarna vid Pollista och Sanda i Uppland var 
också färre; cirka 70 respektive 100 stycken (Aqvist 
1992:314, 3 x^f). Andra förklaringar till Krigshagens 
storlek kan vara att gravfältet även nyttjats under 
äldre järnåldern, vilket Ginters undersökningar ty
der på. Det kan också ha varit så att bebyggelsen på 
Tuna bytomt ursprungligen var av en ansenlig stor
lek, vars faktiska omfattning ännu är höljt i dunkel. 
En by av denna storlek skulle mycket väl ha kunnat 
såväl initiera som organisera byggandet av kyrkan 
med syfte att ena bygden kring den nya kyrkbyn un
der ett gemensamt sockennamn; Sollentuna.

Kommentar
av Ann-Mari Hållans Stenholm
Är det verkligen en vikingatida »stormansgård« 
som Hansson undersökt? Frågan är högst berättigad 
eftersom artikeln väcker lika många tankar som 
frågor. Vad som emellertid framstår som klart är att 
Hans Hanssons Tuna är en sammansatt och spän
nande plats som sannolikt har hitintills outnyttjade 
potentialer att bidra till en diskussion kring bebyg
gelseutvecklingen i området under järnåldern. För 
att aktivera undersökningen krävs emellertid en för
nyad analys av källmaterialet från undersökningen, 
framför allt det omfattande fyndmaterialet.

I Anders Nilssons artikel förekommer i vissa 
fall ett ifrågasättande av Hanssons tolkningar. Re
sonemangen blir emellertid aldrig fullt utvecklade 
och får heller inga egentliga konsekvenser för arti
kelförfattarens egen tolkning av Tuna. Min kom-
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mentar syftar därför till att följa upp de ansatser till 
ifrågasättande som görs i artikeln samt till att kort 
inspirera till alternativa tolkningar i ljuset av senare 
forskning.

Kommentaren tar endast sin utgångspunkt i 
Anders Nilssons samt Hans Hanssons artiklar om 
»Tuna i Sollentuna« (Hansson 1944) och har såle
des inte föregåtts av en analys av fynd eller original
dokumentation från 1940-talets undersökning.

En vikingatida gård

Hanssons Tuna framstår som en mycket mångfacet
terad plats i såväl funktionellt som kronologiskt 
hänseende. En vikingatida bosättning har enligt 
Hansson föregåtts av en vendeltida eller möjligen 
en ännu äldre bosättning samt ett gravfält från tidig 
vendeltid. Den rumsliga relationen mellan hus och 
gravar framgår bland annat av att gravar från tidig 
vendeltid överlagras av ett vikingatida huskomplex 
(C). Dessutom ska ytterligare gravar från samma 
skede ha legat strax intill samma huskomplex. Den 
äldre gården menar Hansson har »övergivits el
ler lagts öde« före vikingatidens början (Hansson 
1944:4). I samband med bebyggelseetableringen i 
början av 900-talet etableras de två intilliggande 
gravfälten, raä 105 och raä ioz (Hansson 1944:8). 
Det vikingatida skedet dominerar helt i Hanssons 
tolkningar. Det bestod av två byggnadskomplex 
med flera hus i vinkel samt tre fristående hus. Samt
liga hus vilade på stensyll. Fynden från den vikinga
tida gården var enligt Hansson rika:

»Bland en mängd kreatursben anträffades en bly
tacka, järntenar, verktyg av järn och ben, hand
kvarnstenar av sandsten, en mängd krukmakar- 
gods, i ett par fall med avtryck av sädeskorn, 
några smycken, bland annat ringnålar av samma 
slag som från det samtida Birka, krossade gjut
formar för bronsgjutning, hästbroddar och ett 
par små hästskor.«

Medeltiden var svagt representerat i Tuna, menar 
Hansson. Han skriver att »Möjligen har den (går
den) ännu varit i bruk ett eller ett par århundra
den in i medeltid.« (Hansson 1944:6) men sedan 
övergivits eller flyttats till en plats närmare kyrkan 
(Hansson 1944:10). Platsen tas inte i anspråk förrän 
under 1700-talet då Hansson menar att en »torp
bebyggelse« etableras (Hansson 1944:3). Det finns 
många frågetecken kring hans tolkning.

Relationen mellan gravar och hus 
Ett skäl att ifrågasätta Hanssons bild av bebyg
gelseutvecklingen inom Tuna är att det förefaller 
osannolikt att bebyggelse från vikingatid skulle ha 
etablerats på ett gravfält från yngre järnåldern. Be
byggelse och gravar från järnålder har onekligen en 
nära rumslig relation i landskapet, men de upptar 
ändå klart åtskilda rum. Det förekommer visserligen 
exempel på att enstaka mer eller mindre samtida 
gravar påträffats på boplatser från romersk järnål
der till folkvandringstid, men gravarna har mycket 
sällan skadats av bebyggelsen, utan ligger intill el
ler i utkanten av boplatsen, till exempel i Arninge 
raä 335, Täby socken, Uppland (Hamilton 2001a), 
Kocktorp raä 271, Täby socken, Uppland (Edenmo 
m.fl. 2005). Det är möjligt att graven eller gravarna 
i de här sammanhangen kan associeras med boplat
sens grundläggare. Ett allmänt känt fenomen, om 
inte jämförbart i det här sammanhanget, är också 
det omvända förhållandet med gravfält etablerade 
på boplatser.

Fyndmaterialets sammansättning och datering 
En annan aspekt som styrker ett ifrågasättande av 
en vikingatida bebyggelse i Tuna är fyndmaterialets 
sammansättning och datering. I Anders Nilssons 
artikel framgår att fyndmaterial som knutits till hu
sen i flera fall har karaktären av gravinventarier och 
således skulle härröra från gravar. Det kan visserli-
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gen vara svårt att särskilja boplats- och gravfynd, 
eftersom de i många stycken sammanfaller. Stora 
pärluppsättningar och dräktdetaljer som spännen 
brukar dock vanligtvis förknippas med den dödes 
utstyrsel i graven. Nilsson menar också att det inte 
kan uteslutas att dessa fynd tillhör skedet yngre ven
deltid och vikingatid, det vill säga är betydligt yngre 
än de gravfynd som Hansson beskriver. De fynd 
som särskilt lyfts fram i artikeln ovan som exempel 
på senare gravfynd är guldfoliepärlor, en vit glaspär
la med inlagda röda trådar, en grön glasflusspärla 
med inlagda gula trådar, en möjlig spännbuckla och 
en ringnål. I exempelvis huskomplex C, som Hans
son framhåller som det centrala i den vikingatida 
gården, hittades bland annat 16 guldfoliepärlor.
Det tycks således som om dessa sena fynd snarare 
daterar gravar än hus och att det således funnits 
både vendel- och vikingatida gravar på platsen. Om 
så är fallet blir sannolikheten för en överlagrande 
bebyggelse från vikingatid om möjligt ännu mindre. 
Möjliga tolkningsalternativ är att bebyggelseläm
ningarna var betydligt yngre, medeltida eller senare, 
och/eller att delar av de lämningar som tolkats som 
hus istället var skadade gravar.

Husens konstruktion och funktion 
I artikeln ovan har också vissa av de lämningar som 
Hansson tolkade som bebyggelse ifrågasatts. Nils
sons noterar att två lämningar som beskrivits som 
hus från sen vikingatid till tidig medeltid respek
tive 1700-tal, istället skulle kunna vara gravar. På 
grundval av fotografier menar artikelförfattaren att 
framför allt hus A och D framstår som gravar. En
ligt Hanssons beskrivning av husen har det rört sig 
om byggnader på stensyll med stenlagt golv, medan 
de för Anders Nilsson istället ter sig som stensätt- 
mngar med kantkedja. Han ifrågasätter emellertid 
mte de hus som daterats till vikingatid, utan menar 
exempelvis att hus C:z kan tolkas som just en bygg-

nadslämning med en centralt placerad härd. Enligt 
diskussionen ovan om rumsliga relationer mellan 
gravar och hus så kan emellertid huvuddelen av 
Hanssons vikingatida hus ifrågasättas, antingen i 
fråga om datering eller typbestämning.

Som Nilsson mycket riktigt framhåller är det dock 
svårt att bilda sig en uppfattning om husen i Tuna, 
eftersom lämningarna sällan totalundersöktes och 
dokumentationsmaterialet dessutom är bristfälligt.

Trots den reservationen dristar jag mig ändå till 
en alternativ tolkning av de två hus som Anders 
Nilsson uppfattar som möjliga gravar, hus A och D. 

En intressant tanke är att dessa lämningar skulle 
kunna vara samtida med gravfältet i egenskap 
av kult- eller blothus. De ingår inte i de två sam
manbyggda huskomplexen på platsen, utan ligger 
helt fristående. En möjlig parallell till husen skulle 
kunna vara konstruktion 84 i Sanda, Fresta socken 
i Uppland. Huset bestod av en ram av kraftiga ste
nar, varav ett block. I den östra delen var stenramen 
fylld med en gles, delvis flerskiktad stenpackning. 
Såväl ramen av grova stenar och block som den 
invändiga stenpackningen påminner om Tuna-hu- 
sens konstruktion. Huset i Sanda låg alldeles intill 
gravfältet och hade vid fornminnesinventeringen 
tolkats som en stensättning. Till huset kunde bland 
annat knytas miniatyrskäror av järn samt söljor 
och beslag av järn. Huset saknade härd samtidigt 
som det också saknade spår av brända ben eller an
dra tecken på begravning. Sanda-huset har tolkats 
som ett möjligt »kulthus« med utgångspunkt från 
fyndet av miniatyrskäror, men också dess närhet 
till en hallbyggnad. Kulthuset antas ha tillkommit 
550-650 e.Kr. men det är oklart när huset förlorade 
sin funktion (Åqvist zoo6). Ett annat exempel på 
lämningar med en liknande tolkning är fyra fyrsidi- 
ga stensättningar på ett gravfält i Valsta, Norrsunda 
socken, Uppland. Stensättningarna utgjordes av en 
vällagd men ofta ofullständig stenram med en inre

63

TU
N

A
« 

I SO
LLEN

TU
N

A



TU
N

A
« I 

SO
LL

EN
TU

N
A

 g
stenpackning. Ingen av lämningarna hade spår av 
gravsättning. I två av de förmodade kult- eller blot- 
husen hittades amulettringar (azo och azz) (An
dersson 1997:5 iff).

Även om husen i Tuna konstruktionsmässigt 
skulle kunna vara jämförbara med exemplen ovan 
så saknas emellertid uppgifter om ett motsvarande 
fyndmaterial av amulettringar, hängen eller miniaty
rer. En förnyad genomgång av fynden skulle även i 
det här avseendet vara intressant.

Ett försvunnet Tuna?

Trots de många frågetecken som anförts ovan angå
ende en vikingatida boplats så går det inte att helt 
avvisa möjligheten att Tuna varit en boplats med 
särställning under järnåldern, men sannolikt inte 
under vikingatid. Bland det omfattande fyndmate
rialet finns enstaka fynd och fyndkategorier av an
märkningsvärd karaktär som trots allt skulle kunna 
tyda på en plats med speciell status.

I Hanssons artikel exemplifieras de vikingatida 
fynden (se citat ovan) med en uppräkning av olika 
föremål. Två av dessa framstår som potentiellt 
intressanta för tolkningen; gjutformar för brons
föremål och hand- eller vridkvarnar. Det framgår 
emellertid inte i vilken omfattning eller i vilket sam
manhang fynden hittats, men exempel från senare 
forskning och undersökningsresultat visar på poten
tiella tolkningsmöjligheter.

Förekomsten av bronsgjutning av mer långlivad 
och omfattande karaktär är ett kriterium av flera 
på en centralplats under järnåldern. Det förekom
mer dock en stor variation mellan lokaler med 
bronsgjutning i fråga om skala och inriktningen 
och alla är således inte platser med centrala funk
tioner (Hjärthner-Holdar & Risberg zooz:i6i).

Det finns 14 kända bronsgj utningslokaler i Sverige 
från perioden folkvandringstid till vendeltid, vilka 
således tidsmässigt korresponderar med delar av

dateringarna på Tuna (Hjärthner-Holdar & Risberg 
zooz:i6i). Såväl datering, sammanhang som om
fattning av en eventuell verksamhet i Tuna är emel
lertid oviss i nuläget. Gjutformarna behöver inte ens 
tillhöra en boplatskontext utan kan härröra från 
gravarna, vilket gjutformar och deglar funna i 
gravar i Högom, Hälsingland är ett exempel på 
(Ramqvist I99z:i79). Det skulle dock vara in
tressant för en diskussion om platsens roll i ett 
dåtida samhälle att närmare studera möjligheten 
av bronsgjutning. Vad har gjutits? Finns det andra 
dokumenterade lämningar eller fynd som skulle 
kunna knytas till bronsgjutning? Till vilket tids
skede kan gjutningen knytas? Vilken omfattning har 
gjutningen haft? Har den varit av tillfällig eller mer 
permanent karaktär?

Ytterligare en fyndkategori som skulle kunna 
vara betydelsefull för tolkningen av Tuna är hand
eller vridkvarnar. På den tidigare nämnda boplatsen 
Sanda tyder förekomsten av ett stort antal hand
kvarnar tillsammans omfattande fynd av vete på 
att platsen haft en mycket speciell roll i regionen.
Ett 40-tal hand- eller vridkvarnar har hittats sekun
därt i uppbyggda eldstäder i de vikingatida husen. 
Kvarnarnas primära användning för sädesmalning 
har emellertid knutits till 700-tal. Hälften av det 
vete som hittades på platsen kan bestämmas som 
triticum aestivum, vilket är en vetetyp som sanno
likt inte har odlats på platsen, utan förts dit för att 
malas. Denna typ av vete ger ett ovanligt fint mjöl 
och blir inte vanlig som gröda förrän under 1800- 
talet. Sanda har således tolkats som en plats med en 
position och ett välstånd uppbyggt på malning av 
vete (Åqvist zoo6).

I exemplen ovan har såväl bronsgjutning som 
hand- och vridkvarnar kunnat knytas till ett folk- 
vandringstida och/eller vendeltida sammanhang.
Kan det vendeltida skedet i Tuna vara undervärde
rat? Enligt Hansson bestod den äldre vendeltida bo
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platsen av en fragmentarisk huslämning (under hus 
A) och en smedja (under hus B:z). Boplatsfynd som 
hänförs till det här skedet är

»ett antal krukskärvor av bränd lera härrörande 
från flera olika kärl, en sländtrissa och en kam 
av ben samt en pilspets av järn.« (Hansson 
1940:4).

Smedjan var ett område med riktligt med skärvsten 
och ett lager med stort inslag av träkol. I lagret 
hittades myrmalm, slagg från myrmalm, slip- och 
brynstenar, järnfragment och trissor av bränd lera 
som tolkades som blästermunstycken. Ett likarmat 
spänne i träkolslagret samt kammen som tas upp 
som boplatsfynd ovan daterar aktiviteterna till 
tiden omkring 600 e.Kr. (Hansson 1940:4). De bo
platslämningar som Hansson tolkat som vendeltida 
har således en betydligt mindre omfattning än de 
vikingatida lämningarna. Det är egentligen den så 
kallade smedjan som har en mer påtaglig karaktär, 
men samtidigt redovisar han förutom fynd inga 
lämningar som skulle kunna knytas till en sådan 
verksamhet, exempelvis smidesgropar och dylikt.

Det är svårt för att inte säga omöjligt att med 
nuvarande kunskapsunderlag vidare diskutera 
Hansson tolkningar, men det finns uppenbara frå
getecken med hans bild av såväl enskilda lämningar 
som bebyggelseutvecklingen på platsen.

Förutom fyndkategorier som gjutformar och 
vridkvarnar vill jag också uppmärksamma ett en
staka fynd av intresse. Det är en keramikskärva som 
hittades vid undersökningen på 1940-talet, men som 
bestämdes först på 1990-talet av Mats Roslund.
Han betonar i sin avhandling skärvans unika ka
raktär och sammanhang. Det är en mynningsskärva 
av östersjökeramik, typ b, som härstammar från ett

kärl som direktimporterats från Rus (med beteck
ningen Upp z enligt Mats Roslunds registrering), 
vilket är ett så unikt fynd att det är den

»... enda mynning på Upplands landsbygd 
som kan vara importerad från Rus« (Roslund 
zooi:zz6).

Paralleller till skärvan har påträffats i Sigtuna, 
men i agrara miljöer i Mälardalen är det en total 
dominans för den inhemska keramiken (Roslund 
zooi:zz6). Roslund diskuterar skärvan i ett tids
mässigt sammanhang som omfattar noo-talets för
sta hälft och skriver att

»Platsen bör i framtiden inlemmas i en vidare 
diskussion om sociala hierarkier på Upplands 
landsbygd under tidig medeltid« (Roslund 
zooi:z37).

Det rör sig visserligen endast om en enstaka skärva, 
men en ny genomgång av fyndmaterialet i sin helhet 
skulle eventuellt kunna sätta in den i ett tydligare 
sammanhang. Det finns fynd och företeelser i Tuna 
som av Hansson hänförts till vikingatid men som 
lika gärna skulle kunna höra hemma i ett något 
senare tidigmedeltida sammanhang till exempel 
ringspännen och hus med mitthärd. Fyndmaterialet 
tycks även i det här avseendet rymma ingångar till 
tolkningen av Tunas roll i området.

De många frågetecken som är vidhäftade Hans
sons tolkningar gör platsen inte mindre intressant. 
Jag anser att Tuna förtjänar ny uppmärksamhet 
som inbegriper en analys av källmaterialet utifrån 
riktade frågeställningar. Detta är något som är syn
nerligen angeläget för en vidare diskussion om vad 
Tuna representerar i ett såväl förhistoriskt som 
forskningshistoriskt sammanhang.
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I den centrala och nordvästra delen av bytomten är 
husplatåerna A418 och A512 belägna. Båda utgörs av 
gräs- och nyponbevuxna, stenfria ytor. Husplatå A418 
är cirka 26 meter lång, 10 meter bred och orienterad i 
nord-sydlig riktning medan den andra är cirka 17 me
ter lång, 8 meter bred och har en öst-västlig riktning. 
Utmed den centrala platåns (A418) västsydvästra 
del finns en stensatt kant, A386. Den var lagd med 
halvmeterstora stenar. Det förekommer även enstaka 
stenar i förlängningen av denna stenkant, men då ter
rängen utanför platån ställvis är blockig gick det inte 
att avgöra om de är naturliga eller inte.

Två (l-ll) av de tre möjliga husytorna I-III observe
rades söder om den nordvästra husplatån, medan en 
(III) finns belägen väster om den centrala husplatån. 
Husytorna ligger på plana, gräsbevuxna ytor. Strax väs
ter om husyta I och II finns en platåkant mot en brant 
sluttning. Omedelbart öster om husyta II förekommer 
en ovalformad, cirka 5x14 meter stor, plan försänk
ning och en halvcirkelformad stenkant, A565, av 
okänd funktion. Ytterligare en plan yta finns norr om 
husyta III, belägen i en blockrik nordsluttning mellan 
berg i dagen. Den är långsmal och cirka 6x15 meter 
stor. Söder om den plana ytan ligger en terrassering, 
A337, som möjligen kan vara naturlig. Mellan husyta 
III och husplatå A418 i den södra delen ligger resterna 
efter en sentida odling samt ett åkerhak, A347. Res
terna efter en eventuell källargrund, A377, finns söder 
om husyta III.

Den röjda ytan A601, belägen i den norra delen, 
utgörs av en plan, cirka 20x25 meter stor, tresidig 
yta med enstaka block. Ytan begränsades i norr av 
dels en stensträng, A652, dels en röjningssträng,
A620.1 den sydvästra begränsningen finns ett vat
tenhål, A440. Vattenhålet är cirka 3 meter stort med 
två trappstegsstenar. Stensträngen A652 norr om 
den röjda ytan utgörs av sex block. I den östra änden 
finns ett markfast block. Röjningssträngen A620 be
står av ett tiotal, 0,4-1 meter stora, stenar i den östra

förlängningen av stensträngen. Norr om dessa båda 
objekt finns ett mindre röjningsröse, A645. Röset tyck
tes överlagra det i norr begränsande diket A631. Diket 
avgränsade bytomten mot den nutida åkern i norr och 
kunde följas till en längd om 50 meter i huvudsakligen 
en öst-västlig riktning.

Ännu en del av en stensträng, A685, konstate
rades, något avsides belägen, i den nordösta delen 
och även denna låg i anslutning till en röjd yta, A676. 
Stensträngen är närmare 5 meter lång och ligger i en 
nord-sydlig riktning. Endast halva stensträngsdelen 
var möjlig att mäta in. Söder om stensträngen finns tre 
större block på rad. Stensträngen begränsar den anslu
tande, röjda ytan i sydväst. Den röjda ytan är närmast 
tresidig och cirka 10x12 meter stor. Begränsningen 
i öster utgörs av en sluttning som i sin tur leder upp 
mot en plan yta med ett sentida dike.

På impedimentets högsta punkt och i den östra de
len av bytomtskomplexet finns en grav eller gravrest, 
A200. Graven är rundad, flack och omkring 4 meter 
stor. Stenmaterialet är blandat med en storlek varie
rande mellan 0,3 och 0,8 meter. Väster och sydväst om 
graven förekom recenta inslag såsom en urgrävning 
respektive sentida stolphål med sprängsten. Söder om 
bytomtskompIexet finns ytterligare två åkerytor, A691 
och A738. Åkerytan A691 är cirka 25x25 meter stor.

1 det norra hörnet förekommer en stenansamling, med 
antydan till kant varvat med tegel. Den södra åker
kanten är störd och urgrävd. Här återfinns eventuellt 
resterna efter en loge, dock utan tydliga grundstenar. 
Åkerytan A738, som ligger väster om den förra, är om
kring 30x30 meter stor. Ytan förefaller vara mer sten- 
röjd söder om den i norr belägna stenraden. I söder 
syns en markerad kant mot påförda massor. Åkerytan 

är i övrigt topografiskt avgränsad gentemot en brantare 
sluttning. En terrasskant med sten, A796, finns i åkery
tans centrala, södra del. Den ligger öster om en pla- 
tåliknande yta som skulle kunna vara en parcellgräns. 
Mellan åkerytorna finns resterna efter ett torp, A716.
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Tabell 2. 1941 års undersökta gravar.

Anr Typ Form Storlek Inre konstr.- 

detaljer

Gravskick Fynd Anmärkning

18 Jordblandat
röse

Runt 4 m i diam.,
0,7 m hög

Kistgrop
(Ö-V)

Skelettgrav 2 kistspikar Kollager Ö om kistgropen

22 Hög Rund 6 m i diam.,
0,5 m hög

Brandlager 
med urna

Brända ben, järnfragment -

25 Hög - Brandlager Brända ben Ritning saknas

49 Hög - - Kistgrop
(NÖ-SV)

Skelettgrav 2 glaspärlor, brons 
och järnfragment

2 skiktat röse, ritning saknas?

65 Hög Rund 9 m i diam.,
0,8 m hög

Kistgrop
(NÖ-SV)

Skelettgrav 10 kistspikar, 1 kniv Huvudet i NÖ, 3 skiktat röse

76 Hög Rund
(oval?)

6x7,7 m,
0,3 m hög

- Brandlager Brända ben, järnfragment Ett dike löpte tvärs över graven 
och en hålväg i Ö-delen

88 Stensättning Rek
tangulär

- - Brandlager Brända ben, 1 järnsölja Kollager i S, ett lager brända ben 
i V-kanten, ritning saknas?

103 Jordblandat
röse

Runt 6 m i diam., 0,8 
m hög

Brandlager Brända ben, 26 nitar,
5 järnkrampor, 9 spikar, 
obrända djurben

-

107/
109

Två högar Brandlager 
med urna

Brända ben, 107: cirka 50 
nitar mellan brandlagren: 
järnfragment

Gemensam packning i ett skikt, 
ritning saknas?

112 Hög En samling 
brända ben 
under röset

Brända ben 2 skiktat röse, 2 kollager på röset, 
ritning saknas?

114/
119:
(l-l V)

Stensättning/
jordblandat
röse

Runda 114: 5,5 m i diam.
119:1: 4 m i diam.
119:11: 2 m i diam.
119.IV: 2,5 m i 
diam.

114: brandlager 
med urna
119:1: brand
lager med urna 
och 2 mindre 
lerkärl
119:11 och IV: 
brandlager 
med urna

114: Brända ben,
1 genombrutet häng- 
smycke, 13 glaspärlor.
119:1:1 urnan fanns 2 
järnhalsringar, varav en 
med torshammare och en 
med ringar. 1 brandlagret 
cirka 50 nitar, spikar.
119:11: nitar, spikar.
119:IV: kamfragment, nitar

Röset täckte en samtida grav 
(119:1), 2 äldre stensättningar 
(119:11, IV), ett obränt hästskelett 
(119:111) samt delvis en rund 
stensättning (114), ritning saknas?

Tabell 3. 1959 års undersökta gravar.

Anr Typ Form Storlek Yttre konstr.- 

detaljer

Gravskick Fynd Anmärkning

1 Stensättning Kvadratisk 2x2 m - 1 anslutning till markfast block, 
grova kantstenar, 2 härdar i 
anslutning.

2

3

4

Stensättning Rundad 3,5 m i diam. Kantkedja - Grova kantstenar, 1 härd i 
anslutning.

Stensättning Närmast
fyrsidig

2,5x2,8 m Kantkedja _ Enhetligt grova kantstenar.

Stensättning Rund 2,5 m i diam.

..........................................

Kantkedja

....................

Grova kantstenar, stenrad 
(SV-NÖ).
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Anr Typ Form Storlek Yttre konstr.- 

detaljer

Gravskick Fynd Anmärkning

5 Stensättning Närmast
tresidig

5x2,5x3 m Kantkedja 1 botten fanns en gles, 1,2 m 
lång stenrad med underliggande, 
0,25x1,5 m stor sotstrimma 
(SÖ-NV). Tangerar A6 i N.

6 Stensättning Rundad 2,5 m i diam. Kantkedja 1 botten fanns en gles, 1,3 m 
lång stenrad med underliggande, 
0,3x2,2 m stor sotstrimma (SV- 
NÖ), varav den S änden sträckte 
sig 0,5 m utanför kantkedjan 
och in under A5. Vid och delvis 
under kantkedjans Ö del fanns en 
0,4x0,7 m stor sotfläck.

7 Stensättning Oregel
bunden,
närmast
oval

2x3 m Rest sten?
(omkull-
fallen)

1 botten fanns ett 0,5x1,2 m stort 
sotlager, som delvis täcktes av 
gravens begränsningsstenar.

8 Stensättning Närmast
fyrsidig

1,8x2,8 m 1 botten fanns ett tiotal stenar i en 
oregelbunden rad (SÖ-NV). Strax 
utanför gravens S del fanns en 
tunn, 0,4-1 m stor sotfläck.

Tabell 4. 1982 och 1998 års undersökta gravar samt 1989 års restaurering.

Anr Typ Form Storlek
HgjnHHHHl
Yttre konstr.-

detaljer

Gravskick Fynd Anmärkning

1 Stensättning Rund 1,5 m i diam. Brandlager 
med urna

Brända ben, tunnformig 
bronspärla.

Ny numrering.

2 Stensättning Oregel
bunden,
rundad

4x5 m Skelettgrav Bronsbjällra omgiven av 
förmultnade trärester, 
rembeslag? av brons, 
järnkniv med trärester.

Ny numrering, möjligen en förstörd 
hög. Inre konstruktionsdetaljer:
2 m lång nedgravning (ÖSÖ-VNV).

60 Hög Rund - - Brandlager Brända ben, keramik
fragment.

1027 Stensättning Rund
-oval

2x3,2 m : Skelettgrav 1 botten i den V delen fanns en 
härd. Inre konstruktionsdetaljer: 
0,8x1,7 m stor nedgravning (Ö-V).

1324 Stensättning Rund
-oval

4,3x5,2 m Skelettgrav 24 kistspikar, 
slagen kvartssten.

Inre konstruktionsdetaljer:
1,7x3,6 m stor kistbegravning 
(NÖ-SV).
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Strategier och organisation utifrån 
exemplet Arninge.

Gårdsbebyggelse under folkvandringstid

MÄLAROMRÅDETS TIDIGARE UNDERSÖKTA llUS- 

lämningar från järnålder har ofta visat sig vara 
fattiga på bevarade konstruktionsdetaljer. I denna 
artikel görs ett försök att relatera ett ovanligt väl- 
bevarat mälardalshus till ett varierat skandinaviskt 
material i urval. Diskussionen utmynnar i förslag 
till en funktionsplan och vissa konstruktionslös
ningar, dock utan anspråk på att kunna presentera 
en helhet. Därefter diskuteras gården som en del 
av bygden, där det aktuella undersökningsobjektet 
antas representera en allmän folkvandringstida inre 
bebyggelseexpansion. Den ses emellertid också som 
ett resultat av den speciella bakgrunden och gäl
lande förutsättningar i den omgivande bygden.

Inledning
Vid undersökningar i Arninge i Täby, nordöst om 
Stockholm, gjordes under säsongen 1997 primärt en 
boplatsundersökning. Inom fornlämningsområdet 
framkom dock även agrara lämningar och gravar. 
Karaktäristiskt för platsen var ett varierat inslag av 
konstruktioner i sten. Här påträffades bland an
nat husgrunder, stensträngar, röjningsrösen och en 
stensättning i vad som uppfattats som delar av en 
sammanhängande och samtida gårdsmiljö från yngre 
romartid till folkvandringstid (Hamilton 2001c). Ned
anstående utgör en genomlysning och problematise
ring av några aspekter av det undersökta materialet.

En rad studier med syftet att strukturera och påvi
sa konstruktionsmässiga skillnader och likheter bland 
Mälarområdets undersökta hus från romartid till 
folkvandringstid har utförts tidigare (Eriksson 1994; 
Göthberg 1995, 2000; Hamilton 2000a; Ulväng 
1992). Genom att nytt material fortlöpande tas fram
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på olika håll känns det dock angeläget att fortsätta 
på detta tema. Trots allt är kunskaperna inom detta 
område fortfarande mycket översiktliga och det finns 
genom Arningeundersökningen, som jag ser det, 
en klar potential att nå vidare. Till Arningegårdens 
förtjänster som undersökningsobjekt kan framhållas 
förhållandevis goda bevarandeförhållanden och en 
förhållandevis okomplicerad stratigrafi.

En tät bygd men få monument
Fornlämningsområdet låg på en åt söder utskjutan
de berg- och moränrygg som överblickade Arninge- 
bäckenet från norr. Övriga kända fornlämningar 
i området ligger till stor del i liknande lägen längs 
med kanten av bäckenet eller på något av talrika 
impediment längre ner i området. Den undersökta 
boplatsen bestod av fem huslämningar varav den 
största, hus i, behandlas nedan. Hela sydsidan av 
moränryggen var terrasserad i fyra nivåer som inne
höll var sitt hus (fig. 27 och z8). Husen kan antas 
ha bildat en gårdsenhet med skilda funktioner för de 
olika byggnaderna. Gården har undersökts i sin hel
het, då provschakt visade att boplatsen inte sträckte 
sig ut i den i sen tid plöjda åkermarken intill morän
ryggen. Österut, norrut och västerut från gården sett 
fanns rester av stensträngsystem. Dessa områden var 
delvis skadade, men vissa undersökningsinsatser har 
avslöjat åkersystem med oregelbundna stenplockade 
ytor, intilliggande röjningsrösen och ställvis när
mast vallformade åkerbegränsningar. En möjlig 
fägata ledde från boplatsen upp till skogen norrut 
och delade i så fall av åkerområdena i två gärden. 
Systemets bortre gräns österut och västerut har 
inte kunnat fastställas, men det är tänkbart att de

Fig. 27. Flygfoto som visar den centrala delen av undersöknings
området efter avtorvning och rensning. Flyghöjd: 600 meter.
Foto: LMV, Metriä.

fortsatte fram till och var förbundna med närmaste 
granngårdarna, vars lägen indikeras av husterrasser 
(jfr Olausson 1997:97). Ängsmarken bör ha legat 
söderut vid lägre och sankare terrängavsnitt.

Täby utgör den sydöstra utkanten av Upplands 
mer sammanhängande stensträngsbygd (Höglin 
i99o:z5). I de nordvästra delarna av Arningeområ- 
det kan relativt sammanhängande stensträngar föl
jas. I väster leder stensträngarna ner mot Rönninge- 
sjön. På motstående västra sida av sjön, i nuvarande 
Gribbylund, finns stensträngar från sjökanten och 
vidare västerut fram till en delundersökt gård från 
romartid till folkvandringstid (Olausson 1997:97; 
Hamilton zooob). Norrut mot Vågsjö och söderut 
mot Rönninge finns spridda stensträngsrester, men 
det framstår som oklart om dessa ursprungligen 
varit förbundna med Arninges mer samlade sten- 
strängsförekomster. Trakten är rik på fornlämningar 
från järnåldern; förutom stensträngarna finns i 
Arninge talrika mindre och medelstora gravfält och 
boplatser registrerade (Olausson 1993; Hedman 
1996). De fasta fornlämningarna tillsammans med 
ett flertal undersökningar vittnar om en förhållan
devis omfattande och tät järnåldersbygd. Däremot 
saknas i stor utsträckning mer monumentala och 
centralortsindikerande fornlämningar och ortnamn 
(Hyenstrand 1984:189). I Rönninge, grannbyn syd
väst om Arninge, finns dock en fornborg (Olausson 
1996:23).

Arninge - två byar
De historiska källorna som rör Arninge har behand
lats av Carl Ivar Stähle (Stahle 1946). Arninge har 
åtminstone från 1600-talet och senare uttryckligen 
varit delat i Västerarninge och Österarninge som har 
haft sina bytomter cirka 500 meter från varandra.

Österarninge finns även omnämnt under 1500- 
talets slut (Hedman 1996:63). Byarna bestod under
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Fig. 28. Plan över konstruktioner med 
stenpackningar, delvis detaljutritade 
och delvis som begränsningslinjer. 
Hus och stolphål är markerade.
Skala t :400.

+ X 4600

,1,1, Schaktkant

• Stolphål

Hus/linjär
stolpkonstruktion

o Ospecificerad
stenpackning

0 Sten



RAA26&

RAÄ 335 •

Västerarninge
bytomt

:aa 334

Rg. 29. Fornlämningar och topografi mot en bakgrund bestående 
av renritade historiska kartor över Västerarninge och Österarninge. 
Observera att de båda kartorna inte är helt jämförbara, eftersom 
kartan över Västerarninge är väsentligt äldre än kartan över 
Österarninge. Skala 1:10000.

Ullnasjön

□ Äng
□ Åker • Fornlämning
□ Bete ■ \ ■ Bebyggelse
0 Ödeåker Hägnad
0 Impediment Höjdkurva
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1700-talet av tre hemman vardera, i Västerarninge 
tre skattehemman och i Österarninge tre frälsehem
man. I de medeltida omnämnanden som finns från 
izoo-talets slut och fram till 1500-talet, kan denna 
uppdelning däremot inte spåras (Stähle 1946:308). 
Istället nämns Arninge kort och gott utan särskiljan
de väderstreck. Detta förhållande behöver dock inte 
utesluta att Arninge även under medeltid var delat i 
två byar. Liknande förhållanden med byar som upp
träder parvis under samma namn förekommer på 
flera håll i Roslagen och bör förstås så, att det inte 
fanns behov av att i alla sammanhang uttryckligen 
särskilja de båda byarna (jfr Rahmqvist & Skoglund 
1986:21). Storleken på byarna i Arninge och forn-

lämningsmiljön med gravfält och numera också del- 
undersökta boplatslämningar från yngre järnåldern 
(Hedman 1996) intill båda bytomterna, talar även 
för att båda byarna varit bebyggda också under åt
minstone vikingatid och medeltid (fig. 29).

Husanalyser
Arningegårdens hus och övriga strukturer

Hus i kan betraktas som huvudbyggnaden, ett 
3 5 meter långt och 8 meter brett treskeppigt lång
hus. I den västra änden fanns hörnstolpar indi- 
kerande en valmad gavel medan den östra gaveln 
var rundad. Huset föreföll vara relativt fritt från

Fig. 30. Den centrala delen av hus 1 framrensad. Stenpackningar i långsidornas 
väggar är frilagda. Foto från sydöst av John Hamilton.
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Fig. 31. En terrängmodell över 
boplatsområdet med ett urval av 
anläggningar. Terrängmodellen 
är framställd av LMV, Metriä. 
Ekvidistans 0,1 meter. Skala 1:400.
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Fig. 32. En terrängmodell i 3D av den centrala delen av undersökningsområdet sett från 
sydöst. Anläggningar och hus har markerats. Husen har försetts med takbärande stolpar. 
Bearbetning av Lars-Inge Larsson. Baserad på terrängmodell upprättad av LMV, Metriä.



överlagringar och hade en stengrund som sträckte 
sig längs båda långsidorna och en av gavlarna. Den 
stengrundsförsedda gaveln var massivt uppbyggd av 
en cirka i z meter stor stenpackning med inre kon
struktionsdetaljer. Den norra långväggen var mar
kerad av en ränna som var fylld av en stenpackning. 
Den södra långväggen var i den östra delen likadant 
konstruerad som den norra långväggen, medan 
den västra delen bestod av en ojämn och otydligare 
sträng av löst liggande stenar (fig. 30). Fyra ingång
ar (två motställda par) avtecknade sig som avbrott 
i långväggarna. I några fall markerades ingångarna 
också av indragna stolphål. Dessutom fanns en eller 
möjligen två ingångar som markerades av stenlägg
ningar (fig. 31 och 3z).

Med ledning av främst stolphålens, härdarnas och 
ingångarnas lägen, underlagets karaktär, fyndsprid
ningen och en fosfatkartering kan ges ett förslag på 
en rumsindelning av huset. I västra änden kan ett 
fähus ha funnits, som bestod av ett längre spann. 
Här var fosfatvärdena förhöjda, fynden var fåtaliga 
och härdar saknades. I södra långväggen fanns en 
bred ingång med en tröskel som var förstärkt med 
en häll och en stenläggning. Innanför fähuset öst
erut fanns ett utrymme där både fynden och anlägg
ningarna indikerar en bostads- eller arbetsfunktion. 
Eventuellt var det delat i två delar eftersom det 
bestod av två spann. Två härdar fanns i sydväst.
I sydöstra hörnet av rummet fanns en cirka 3 meter 
stor, flack, rundad anhopning av olika stora stenar,

F'g- 33. Gavelterrassering i östra gaveln av hus 1 i Arninge frilagd. Foto från nordöst: Gunnar Andersson.
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Husets ursprungliga 
östra gavel

Fig. 34. Sektion sedd från söder genom gavelterrassering till hus 1 i Arninge. Den övre, 
ursprungliga delen bestod av en jämn stenpackning av medelstora stenar på båda 
sidor av en kant av större block och med fyllning av sotig kulturjord. Den nedre delen, 
tillbyggnaden, bestod av större block med fyllning av grusig kulturjord och i ytan 
medelstora stenar. Skala 1:50.

vilken möjligen kan tolkas som rester av någon 
form av stenfundament. På stenfundamentet fram
kom en anmärkningsvärd ansamling av malstenar 
och malstenslöpare. Vidare österut låg det egentliga 
bostadsrummet, med en centralhärd centrerad i 
ett långt spann. Ingångarna låg i västra kanten av 
rummet, i södra och troligen också på norra sidan. 
Öster om det centrala bostadsrummet fanns ett rum 
med två motställda ingångar som möjligen var för
bundet österut med ett förrådsrum. Längst österut 
fanns ett halvcirkelformat terrasserat rum, ovanpå 
den stenpackning som bildade husets gavelterrass 
(fig. 33 och 34). Rummet var avskilt från övriga 
rum genom en stengrundsförsedd vägg och låg som 
en separat »hylla« på stenpackningen. På norra 
sidan fanns en ingång till rummet. Fynden i huset 
framkom huvudsakligen i mellersta och östra delen 
och bestod främst av krukskärvor och bränd lera.

För att kunna diskutera och relatera en funktions- 
indelning av huvudbyggnaden i Arninge bör också 
nämnas något mer om gårdens övriga byggnader. 
Omedelbart norr om hus 1 fanns ett mindre hus, 
hus 3. Det var treskeppigt, innehöll tre stolpbockar, 
och var cirka 8 meter långt. Fluset har tolkats som 
ett litet kok- eller stekhus med ledning av ett par 
härdrester, keramikspridningen och fosfatprover med 
relativt höga värden från stolphålsfyllningarna. Det 
har eventuellt fungerat som komplement till de mat- 
lagningsmöjligheter som fanns i det stora huset intill. 
En plats för matlagning utomhus fanns dessutom 
sannolikt invid nordvästra hörnet av det stora huset. 
Här fanns en relativt stor härd i och kring vilken 
krukskärvor påträffades. Möjligen var den avsedd 
för framställning av mejeriprodukter, då den låg intill 
fädelen av huset. I övrigt fanns mycket få härdar eller 
andra anläggningar närmast utanför det stora huset.



Hus z och 4 var två sinsemellan likartade hus som 
låg 15 respektive 3 5 meter söder om huvudbyggna
den. Husen var treskeppiga, innehållande tre stolp- 
bockar och hade rester av hörnstolpar, indikerande 
raka gavlar. Husen var 11 meter långa och 5,5 me
ter breda. Funktionen för dessa hus är knappast 
möjlig att avgöra utifrån det arkeologiska materia
let. Ett av husen, hus z, överlagrade äldre boplats
lämningar och är därför svårbedömt. Hus 4 låg pe
rifert i södra kanten av boplatsen, inom ett område 
som i hög grad saknade övriga boplatsindikationer 
såsom sot, skärviga stenar, fynd, makrofossil och 
förhöjda fosfatvärden. Mellan huvudbyggnaden och 
hus z fanns också en fyrstolpsbyggnad eller stack
lada, hus 5. Väster om hus z fanns en viss anhop
ning av större utomhushärdar. Mellan härdområdet 
och hus i fanns en jämn yta som var relativt fri från 
anläggningar och fynd och som förmodligen bör 
uppfattas som en gårdsplan.

Räknat efter byggnadsyta har gårdens fyra lång
hus omfattat sammanlagt väl över 300 kvadratme
ter (zoo+50+50+40). Ett frågetecken kan dock sät
tas för om hus z och hus 4 varit samtida eftersom 
de i så fall förefaller representera en dubblering av 
någon funktion. De har kanske istället avlöst varan
dra i en kronologisk sekvens. I det senare fallet skul
le totalytan hamna på strax under 300 kvadratme
ter. Dessa siffror ligger något över vad som tidigare 
beräknats som normala behov för en järnåldersgård 
(Carlie 1999).

Jämförelse med hus från andra regioner
Grunddragen i Arningegårdens huvudbyggnad kan 
kännas igen från många håll. Men det finns också 
flera tydligt anlagda detaljer som inte så lätt kan 
förstås och som inte är allmänt förekommande i 
hus med likartad grundstomme, åtminstone i Mä- 
larområdet. Det kan därför vara värt ett försök att 
diskutera husets konstruktion och funktion i ett vi

dare jämförande perspektiv för att se om det går att 
nå fram till en mer preciserad tolkning. För att hitta 
undersökta hus med bevarade detaljer i nivå med Ar
ningegårdens huvudbyggnad får man som sagt söka 
sig utanför Mälarområdet. Om man ser något längre 
bort efter välbevarade och väldokumenterade jämfö
relseobjekt förefaller undersökningarna i Gene i Ång
ermanland (Ramqvist 1983) vara en bra startpunkt.

I Gene undersöktes två längre hus, hus 1 och hus 
z, som på flera punkter är jämförbara med huset i 
Arninge. Husen i Gene låg visserligen till skillnad 
från Arningehuset på slät mark utan någon sten
grund. De detaljer som ändå kan jämföras är in
gångarnas placering, väggarnas utformning, husets 
form och funktionsindelning och här är likheterna 
många, även om vissa skillnader också förekommer 
(fig. 35). Det stora bostadsrummet med centralhärd 
och långt spann brukar kunna identifieras i de flesta 
hus av den här typen och låg på ungefär samma 
ställe i Genehusen och i Arningehuset. Ingångarna 
till detta rum fanns intill skiljelinjen mot nästa rum 
inåt mitten av huset. Rummet intill bostadsrummet 
med centralhärd, åt närmaste kortsida till, hade 
ingångar markerade med indragna stolpar ome
delbart utanför det rumsskiljande stolphålsparet. 
Även i motstående ände av husen fanns en ingång. 
Förutom centralhärden fanns några asymmetriskt 
placerade härdar i husens andra halva. Beträffande 
husens form är det i samtliga fall möjligt att på pla
nerna se långsidornas välbalanserade spolformade 
linjer där bostadsdelen är något bredare och gaveln 
närmast bostadsdelen endast lätt avsmalnande, 
medan motstående gavel är mer långsträckt avsmal
nande. En skillnad är dock att i Arninge fullföljs 
linjerna och övergår i en rundad gavel medan Gene
husen förefaller ha rakare gavlar. En likartat asym
metrisk yttre form på Genehusen har också tidigare 
påtalats (Liedgren i99z:i6o-i6i). Alla tre husen 
har ställvis rännor längs väggarna. För Arningehuset
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Gene 
hus 1

Gene 
hus 2

Arninge 
hus 1

H Härd 

^ Stolphål

Stenpackning/sten 

y v Skärvsten 

Ränna/grop 

••.V\ Bostadsdel 

Förrådsdel

Fig. 35. En jämförelse mellan 
hus 1 i Arninge och hus 1 och 2 
i Gene. Funktionellt jämförbara 
utrymmen är markerade. 
Husplaner från Göthberg m.fl. 
1995 och Hamilton 2001a, 
bearbetade av Karlis Graufelds. 
Skala 1:400.

och hus i i Gene finns en till viss del likartad skill
nad mellan de båda långväggarnas konstruktion.
I båda dessa hus finns rännor längs större delen av 
den ena långväggen medan den andra långväggen i 
ena halvan är otydlig. Ett gemensamt drag är också 
de otydliga eller obefintliga spåren av väggar i den 
smalare änden av husen. Ramqvist har, utifrån lång
husen i Gene, antytt att detta kan vara ett generellt 
drag som påvisar en särskild väggkonstruktion eller 
eventuellt avsaknad av väggar i denna del av husen 
(Ramqvist 1983:146-147).

Funktionsindelningen är delvis problematisk. 
Den mest påtagliga skillnaden mellan husen är att

stallet placerats i mittdelen i Genehusen, medan Ar- 
ningehuset, enligt mitt indelningsförslag, har stallet 
i den smalare änden av huset. Skillnaden kan dock 
vara en tolkningsfråga. För hus 1 i Gene har en 
alternativ funktionsindelning presenterats utifrån i 
första hand makrofossilanalys (Viklund 1998:126). 
Fähusdelen har här förskjutits något ut mot närmas
te gavel, innanför ett gödselförråd. I andra änden av 
huset har en trösklada/sädesförråd placerats. Den 
föreslagna rumsindelningen för Arningehuset före
faller ligga väl i linje med vad som skisserats som 
allmänna drag för motsvarande hus från Ffälsing- 
land (jfr Liedgren 1992:156).



Äldre undersökningar av norska hus med stengrund 
har sammanställts av Bjørn Myhre (Myhre 1980). 
Beträffande längre hus från yngre romartid till folk- 
vandringstid följer rumsindelningen ett fast mönster 
som exemplifieras tydligt i husgrund 3 i Ullandhaug. 
Mönstret stämmer mycket väl överens med den 
rumsindelning som föreslagits för hus 1 i Arninge.
I husets ena ände fanns ett fähus, vilket karaktärise
ras av få fynd, ingen eldstad och golvstenläggning. 
Innanför stallet fanns två bostadsrum med härd. 
Rummet närmast stallet har haft en allsidig funktion 
för olika sysslor, till exempel matlagning och malan
de av säd. Det andra bostadsrummet har mer fung
erat som uppehållsrum. I motsatt ände, från stallet 
sett, fanns ett kallt förrådsrum och allra längst ut 
en öppen tillbyggnad. Mindre utbyggnader i gaveln 
är tämligen vanliga i norska stengrundshus, både 
under äldre järnålder och senare (Myhre 1980:25z, 
368). Alla rum har haft separata ingångar. Bostads
rummen har haft två motställda ingångar.

Tidigare har vissa likheter påtalats mellan Genehu- 
sen och ett av de undersökta flatmarkshusen, hus II, 
från Forsand i sydvästra Norge (Ramqvist 1983:148 
och Komber 1989:95). De detaljer som diskuterats 
berörde de indragna stolparna vid ingångarna samt 
husens och stolpbockarnas bredd. Även vid en jäm
förelse mellan Arningehuset och hus II i Forsand är 
likheterna slående bland annat beträffande propor
tioner, stolpsättning, ingångar och härdar (fig. 36).

I Arningehuset framkom krukskärvor i båda 
bostadsrummen, i det östra bland annat flera bitar 
med fermen terad skorpa på insidan, vilket ger en 
viss indikation om att matlagning förekommit i 
båda rummen. Det kalla förrådsrummet och till
byggnader i de norska husen, som även de före
slagits som förrådsutrymmen, kanske för ved, har 
möjligen sin motsvarighet i Arningehuset på den 
stenbyggda terrasseringen. I Arningehuset fanns som 
ovan nämnts i den östra gaveln ett nivåsänkt och 
från övriga huset avgränsat halvcirkelformat rum.
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^ Härd 

(T) Stolphål 

O Stenpackning 

O Övrig anläggning

Fig. 36. En jämförelse mellan hus i Arninge 
och hus II i Forsand. Arningehuset visas utan 
tillbyggnad i öster. Ritning: Karlis Graufelds 
efter Komber 1989 och Hamilton 2001a. 
Skala 1:400.
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I Arninge kunde avgränsningen mellan bostadsrum
men i husets mittparti och det möjliga kallutrymmet 
i husets ände urskiljas i form av att en stolpbock var 
inbyggd i en tätt ställd stolphålsrad. I andra änden 
av husets bostadsavdelning fanns extra stolphål i 
sidoskeppen, dock inte helt i linje med en stolpbock. 
De extra stolphålen på båda sidor om det centrala 
bostadsrummet kan kanske ses som en parallell till 
de i Norrlandshusen ofta förekommande extra inre 
stolparna (jfr Ramqvist 1983:141 och Liedgren 
1992:16z). De antas där ha förstärkt den takbä
rande konstruktionen i vissa delar av husen.

Karin Viklund har, som ovan nämnts, diskute
rat rumsindelning av långhus från äldre järnåldern 
utifrån spridning av makrofossiler (Viklund 1998). 
Hon har noterat att koncentrationer av sädesfröer 
generellt förekommer nära härdar och mellan den 
större härden och närmaste gavel. Spridningsmönst- 
ret ser hon som ett resultat av var sädesförråden 
legat och var olika steg i hanteringen av säd ägt 
mm. Sädesförråd kan också ha varit kombinerade 
med ett särskilt utrymme för tröskning (Viklund 
1998:124). 1 Arningehuset fanns mycket sparsamt 
med makrofossiler i stolphålen och någon funk- 
tionsindelning av huset utifrån detta material har 
inte bedömts som meningsfull (Hamilton 2001a). 
Exemplet ovan från Gene skulle dock försöksvis 
kunna appliceras på hus 1 i Arninge. Här fanns 
motsvarande utrymme öster om bostadsdelen och 
fram till den raka stensatta kanten/mellanväggen 
uppe på gavelterrasseringen. Utmärkande för trösk- 
ningsutrymmet antas bland annat vara motstående 
ingångar eller öppningar i väggarna för att få ett 
vinddrag som underlättat rensningen av säden 
(Liedgren 1992:182; Viklund 1998:125). Eventuellt 
har även motsvarande utrymme i Arningehuset haft 
en likartad funktion.

I Ullandhaug och i Arninge fanns ansamlingar 
av malstenar i ungefär samma lägen inom respek

tive hus. Myhre ger malstensspridningen i hus 3 i 
Ullandhaug en funktionell förklaring och menar 
att den utvisar var i huset malandet av säd ägt rum 
(Myhre 1980:258, 323). Malstenar och löpare utgör 
en tämligen allmän fyndkategori på boplatser från 
bronsålder och äldre järnålder. De påträffas många 
gånger återanvända i sekundära lägen som del av 
skoningar till stolphål, i stengrunder och även i 
gravkonstruktioner. Även den sekundära använd
ningen skulle kunna ses som praktiskt funktionell 
eller slumpmässig, men också en mer symbolisk 
innebörd har diskuterats. Förutom den rent prak
tiska redskapsfunktionen har de ofta givits en starkt 
symbolisk laddning med kopplingar till återväxt och 
fruktsamhet (jfr Kaliff i997:88ff). I Arninge var en
dast någon enstaka maisten tydligt återanvänd som 
del av skoning eller packning. De allra flesta, både 
malstenar och löpare, påträffades istället ytligt.
I hus i påträffades, som tidigare nämnts, samtliga 
malstenar och löpare (fyra resp. åtta) på och intill 
ett cirka 3 meter stort stenfundament i sydöstra 
hörnet av vad som tolkats som husets arbetsrum 
(fig. 37). En funktionell förklaring, att ansamlingen 
utvisar var malning ägt rum i Arningehuset, förefal
ler enligt min mening rimlig, även om deponeringen 
också kan ha haft en symbolisk innebörd. Stenfun
damentet skulle i så fall möjligen kunna tolkas som 
en anordning för att torka eller på annat sätt prepa
rera säden inför malningen. Man kanske ville få upp 
denna hantering från fukten vid markytan.

En skillnad mellan hus 1 i Arninge och flera 
välbevarade hus från andra regioner utgörs av här
darnas utformning och antal. Tidigare har noterats 
att härdar ofta saknas i uppländska hus från äldre 
järnåldern, trots välbevarade lämningar och talrika 
kringliggande utomhushärdar (Eriksson 1998:216). 
Dessa erfarenheter baseras främst på undersök
ningar av boplatser som överodlats och därav har 
slutsatsen dragits att dessa härdar legat i golvplan



P° O O e O,

Krukskärvor/m2

O 1-6 g
Q 6-16 g
O 16-31 g
o 31-50 g
o 50-74 g
O 74-177 g
O 177-483 g
O 483-1260 g

Fig. 37. Spridningsplaner för hus 1 i Arninge. Överst löpare och malstenar, en 
markering per fynd. I mitten spridning av krukskärvor per meterruta i vikt (g). 
Underst fosfathalter. Klassning utifrån undersökningens totala material enligt 
naturliga brytpunkter. Skala 1:400.
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eller varit uppbyggda ovan golv och sedan blivit 
bortodlade (Eriksson 1998:222). I hus på impedi
ment finns väl oftast någon rest av centralhärden 
bevarad men tendensen förefaller ändå kunna be
kräftas att flera av utomhushärdarna i allmänhet är 
bättre bevarade. Så var fallet även i Arninge trots 
att här fanns förutsättningar för välbevarade härdar 
i hus i. En speciell konstruktion påträffades dock i 
det västra bostadsrummet. Här fanns en härd med 
två motställda störhål i kanterna. Arrangemanget 
kan kanske ses som en upphängningsanordning för 
att värma något ovanför elden.

I Arningehuset fanns langsgående rännor, både 
i norra sidoskeppet och utanför den norra långväg
gen. Inre rännor har ibland påträffats på andra håll 
men knappast som ett fast och återkommande ar
rangemang. Myhre har föreslagit att de kan utgöra 
spår av mellanväggar, luft- eller rökkanaler eller 
dräneringsrännor (Myhre igSo^iyff). En av rän
norna i Arningehuset var vinkelformad och ledde ut 
ur huset genom en liten öppning i nordöstra hörnet 
av stengrundsväggen. En dräneringsfunktion förefal
ler här utesluten eftersom markplanet lutade åt syd
öst, inåt husets gavel. Den andra rännan löpte mel
lan de båda bostadsrummen. Eventuellt har de båda 
rännorna ursprungligen hängt ihop. Den utvändiga 
rännan norr om huset sammanföll i utbredning med 
en urgrävning som måste ha gjorts för att plana ut 
marken innan huset byggdes. Här kan en dräneran- 
de funktion ha varit tänkbar i ett trångt utrymme 
mellan slänten och husväggen. Utvändiga rännor 
längs långväggen finns även företrädda i uppländska 
hus från samma period, i sluttande terräng liksom i 
Arninge, oftast i övre delen (Göthberg 1995:87). De 
är vanliga i samma lägen även på hus med terrasse
rad grund i Hälsingland (Liedgren 1992:124).

För jämförelser söderut finns ett antal husläm
ningar från Halland där framför allt vägglinjer och 
ingångar finns dokumenterade (t.ex. Artelius &

Lundqvist 1989:89-92; Carlie 1999:125). När det 
gäller husens yttre form finns exempel på konvexa 
långväggar, vilket ses som ett ungt drag som pekar 
fram mot yngre järnåldern. Av husplanerna fram
går att både hus från Nydala och från Sannagård 
förefaller ha samma asymmetriska bågform som 
omtalats beträffande Arningehuset. Vid kortsidorna 
är långväggarna i dessa halländska hus utdragna 
utanför de raka stolphålsrader som antas utgöra de 
egentliga gavlarna. I Nydalahuset tycks de förlängda 
delarna av långväggarna vara avböjda mot varan
dra ungefär som i en ofullbordad halvcirkel. Denna 
konstruktion skulle kanske kunna ses som en mot
svarighet till Arningehusets östra gavel som bestod 
av en rak kant och en utanförliggande rundad kant. 
Ingångarna i de halländska husen består i allmän
het av två centralt placerade motställda öppningar 
(Carlie 1999:125-126). Ingångarna antas markera 
skiljelinjen mellan husets bostadsdel och husdjurs- 
del. Från ingångarna sett låg tröskloge och sädesma
gasin bakom bostadsdelen, vilket stöds av makro- 
fossilanalyser. Av planerna framgår dock att flera av 
husen haft ingångarna ganska långt förskjutna mot 
någon av gavlarna. I dessa fall fanns bostad och 
tröskloge/sädesmagasin i den längre delen av huset, 
från ingångarna sett. I några halländska exempel 
finns separata ingångar vid stall- eller fähusdelen 
(Carlie 1999:90). Placeringen av dessa ingångar fö
refaller korrespondera med den stenlagda ingången 
till Arningehusets fädel.

En vanlig fyndkategori vid undersökning av 
huslämningar från romersk järnålder till folk- 
vandringstid utgörs av vävtyngdsfragment, vilket 
indikerar att utrymmen för vävning bör ha utgjort 
en del i den gängse interiören. I Arningehuset sak
nades varje spår av sådana fynd. Däremot fanns 
två mindre stolphål, med ett inbördes avstånd på 
1,3 meter, i det norra sidoskeppet parallellt med och 
innanför långväggens stenpackning. Möjligen kan
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Fig. 38. Förslag till funktionsindelning för hus 1 i Arninge. Skala 1:300.
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dessa stolphål ses som spår efter en stående vävstol 
och som en parallell till vävstolen som påträffades i 
hus 7 Vallhagar (Stenberger 1955:151).

Jämförelse med hus från Mälarområdet

Den föreslagna tolkningen av Arningehusets funk
tionsindelning (fig. 38) har så långt gjorts huvud
sakligen utifrån observerade, dokumenterade de
taljer och analysresultat från undersökningen som 
sedan jämförts med enstaka samtida, välbevarade 
och undersökta hus från andra regioner. När detta 
gjorts, kan det vara av intresse att med förnyade 
referensramar överväga om Arningehuset har mind
re välbevarade paralleller bland de undersökta 
husen i Mälarregionen. Några av Mälarregionens 
huslämningar har så stora likheter att ett antal stan
dardtyper kan diskuteras (Eriksson 1994, 1995a; 
Göthberg 1995, 2000; Hamilton 2000a). Sett till 
det totala undersökta materialet förefaller dock hu
sens variationer vara betydande beträffande bland 
annat storlek, orientering, spannlängder, placering

av härdar och proportioner mellan olika husdelar. 
Utifrån stolpsättningen har flera långhus från den 
aktuella tidsperioden i Mälarregionen kunnat delas 
in i två sektioner, en med långa spann och en med 
kortare spann som antagits representera bostadsdel 
respektive fähusdel (Göthberg 1995:90). Enligt en 
annan indelningsmodell för långhus i Mälarregio
nen fanns en hustyp som grovt sett bestod av tre 
sektioner. Förutom en bostadsdel i mittsektionen 
och en fähusdel i ena änden kan också en förrådsdel 
i den andra änden urskiljas (Göthberg 1995:90). En 
sådan indelning förefaller stämma väl överens med 
Arningehusets utformning. Skillnaden mellan mo
dellerna kan dock vara gradvis olika proportioner 
mellan delarna. I många fall finns långhus där den 
befintliga grundplanen indikerar ombyggnader och 
tillbyggnader, vilket givetvis försvårar jämförelser. 
Även överlagringar av olika generationer av likar
tade hus på samma plats förekommer. Framför allt 
saknas ofta härdar och entydiga lämningar efter 
väggar och ingångar.
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Fig. 39. Hus med likartad struktur 
från Mälarområdet med grov 
uppdelning: förråd till vänster, 
bostad i mittpartiet och djurdel 
till höger. Tolkningarna ska ses 
som ett försök att applicera 
Arningehuset som en modell 
på hus med sämre bevarings- 
förhållanden. Observera att 
husens orientering varierar. 
Husplaner från Eriksson 1994; 
Göthberg m.fl. 1995; Hamilton 
2000a, 2001a, 2001b.
Skala 1:400.
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I väst-östligt orienterade hus, med 
indikationer om en funktionsin- 
delning, har ofta antagits att bo- 

Art>y stadsdelen låg i husets västra del
och fähuset i den östra delen. En 
sådan orientering förefaller vanlig 
både i Mälarområdet (Hamilton 
zoooa) och i Sydskandinavien 
(Carlie 1999:91, ioz). Carlie har 
dock poängterat att också hus 
med bostadsfunktion i öster och 
fähus i väster förekommer i det 

Darsgärde sydskandinaviska materialet (Car
lie 1999:90-91, 108-109). Även 
Arningehuset förefaller vara ett 
sådant hus som i förhållande till 
flera undersökta jämförbara hus 
från Mälarregionen har en om
vänd orientering. Om man vrider 
Arningehuset 180 grader och läg- 

Hågelby ger planen bredvid några tidigare
undersökta väst-östligt oriente
rade långhus förefaller en gemen
sam grundstruktur lysa igenom 
(fig. 39). Arningehuset kan på så 
vis passa in i en av de grundstruk
turer för flerfunktionella långhus 
från Mälarområdet under romersk 

Rosersberg järnålder till folkvandringstid
som beskrivits i ett tidigare arbete 
(Hamilton zoooa). En liknande 
avvikelse vad gäller orienteringen 
förefaller också gälla för Hågel- 
byhuset från Botkyrka socken (jfr 
Schützler 1996).

Ett tidigare undersökt hus, 
hus i i Åslunda, har en välbeva- 
rad vägglinje som består av tätt 
ställda, mindre stolphål längs hela
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den ena långsidan (Dunér 2005). Väggens form är 
dock inte helt symmetrisk i relation till husets inre 
konstruktion. Istället kan samma svagt asymme
triska bågform skönjas som kan följas i form av en 
stenpackning längs Arningehuset. Förhållandet stär
ker enligt min mening antagandet att Arningehusets 
ovan beskrivna yttre form, med den största bredden 
vid bostadsdelen, är ett medvetet och kanske ett för 
tiden mer allmänt förekommande karaktärsdrag.
I övrigt kan också nämnas Arningehusets rundade 
gavel i den bredare änden av huset. En liknande 
tendens kan ses i Åslundahuset och för övrigt också 
i Genehusen. En yttre form som överensstämmer 
med Arningehusets kan även anas beträffande Dars- 
gärde, hus 1 (jfr Bratt 8c Lindström 1999:94-103) 
och Hågelbyhuset (jfr Schiitzler 1996:23).

Att bestämma väggarnas läge och konstruktion 
i undersökta långhus är ofta förknippat med vissa 
svårigheter (jfr Liedgren 1992:159-163). Det är inte 
säkert att väggen bestått av nedgrävda delar och de 
spår som syns tydligast behöver inte alltid vara läm
ningar efter själva vägglinjen. Den delvis nedgrävda 
stenpackningen i Arningehusets långväggar låg dock 
på ungefär samma avstånd från de bärande stolparna 
som stolpraden i norra långväggen i hus 1 i Åslunda. 
Det kan därför vara rimligt att anta att de motsvarar 
varandra till funktionen och att de utgör lämningar 
efter själva väggen. Arningehusets väggstenpackning 
var vällagd med inslag av kantställda stenar, men 
säkra hål i eller under packningen gick inte att fast
ställa. Stenpackningen kanske ändå kan uppfattas 
som en slags syllgrund där smalare stolpar har varit 
nedställda. Väggen kan kanske också ha stått i in
nerkanten eller omedelbart innanför stenpackningen. 
Väggstenpackningens distinkta utformning bör ses 
som ett resultat av att den både var ovanligt vällagd 
och välbevarad. I hus från Mälarområdet med sten- 
packningar i eller vid långväggarna ligger de ofta på 
markplanet och har ett mer opreciserat utseende, och

det tycks inte vara vanligt med både stolphålsrader 
och stenpackning. Dessa stenpackningar har sanno
likt haft en både stöttande och isolerande funktion. 
Den ränna som ställvis syntes utanför väggstenpack- 
ningen i Arningehuset kanske inte enbart ska ses, 
som tidigare nämnts, som dräneringsrännor utanför 
huset, utan även som spår efter någon form av yt
tervägg, väggstöttor eller förankring av takrafter. 
Liknande förslag har framförts till tolkningen av Ge- 
nehusens rännor (Liedgren 1992:159-161).

Även ingångsstolparnas läge i förhållande till 
långväggen kan diskuteras. I de fall de var synliga 
i Arningehuset var de placerade omedelbart innan
för väggstenpackningarna. Väggstenpackningarna 
hade avrundade avslut vid ingångarna och var 
sammanhängande med stenskoningen till ingångs- 
stolparna. Både Genehusen och hus II i Forsand 
hade längre avstånd mellan ingångsstolparna och de 
synliga vägglämningarna än vad fallet i allmänhet 
var i Arninge. Liedgren har argumenterat för att de 
egentliga väggarna i dessa hus varit placerade i linje 
med ingångsstolparna och inte lämnat några synliga 
spår på husplanerna (Liedgren 1992:162). En sådan 
tolkning medför att husbredderna varit likartade 
för större långhus över stora delar av Skandinavien. 
Arningehusets bredd, om insidan av väggstenpack
ningarna räknas, blir cirka 6,5-6,7 meter.

Husbredden i hus med konvexa långväggar bör 
i idealfallet samvariera med stolpbockarnas bredd, 
så att måttförhållandena mellan mittskepp och sido- 
skepp (grindkvoten) blir relativt konstanta i husets 
hela längd (Komber 1989:92). Det kan många gång
er vara svårt att fastställa stolpens ursprungliga läge 
i inrasade, större stolphål, men ofta kan markant 
smalare stolpbockar observeras närmast gavlarna 
(jfr Eriksson 19953:71). I Arningehuset följs denna 
princip tämligen väl i den västra änden, men i den 
östra änden av huset bryts mönstret. Husets bredas
te stolpbock fanns i linje med den raka inre stensat-



ta kanten vid den östra gaveln. Bocken närmast in
nanför den raka kanten var däremot så smal att den 
snarast motsvaras av en bockbredd anpassad för 
en bock närmast gaveln. Dessa förhållanden stöder 
tanken att husets egentliga och kanske ursprungliga 
gavel i öster markerades av denna raka kant och att 
den utanförliggande halvcirkelformade hyllan kan 
ses som en tillbyggnad. Arningehusets raka stensatta 
kant i öster skulle i hus med hörnstolpar kunna 
motsvaras av en rak linje mellan hörnstolparna. I så 
fall blir avståndet till den närmast innanförliggande 
smala bocken, drygt två meter, rimligt. Dessutom 
blir husets totala längd cirka 30 meter, vilket ligger i 
linje med ett större antal jämförbara Mälardalshus.

Den stora stenpackningen i Arningehusets östra 
gavel var inte helt symmetrisk. Då det naturliga 
markplanet i denna del sluttade åt sydöst fanns 
en tjockare uppbyggnad av sten och grus i sydöst 
jämfört med i nordöst där stenpackningen var när
mast enskiktad. Längs den östra delen av den södra 
långväggen, cirka 0,8-1 meter utanför huset, fanns 
en kant i form av en enkel stenrad som kanske kan 
ses som en extra uppbyggnad och förstärkning just 
i det mest uppbyggda hörnet av huset. Trots ojämn
heterna i det naturliga underlaget kan diskuteras om 
inte konstruktionen byggts med avsiktliga skillna
der mellan den norra och den södra delen. I husets 
nordöstra del var den sammanhängande yttre sten
packningen uppdragen fram till den raka gavelkan
tens hörn. I sydöst var samma stenpackning mer 
nerhasad och föreföll inte nå fram till den raka ga
velkantens hörn. I stället var den södra långväggen 
något utdragen förbi den raka gavelkanten. En mot
svarande skevhet i gavlarna kan ofta ses på huspla
ner över hus med hörnstolpar från Mälarområdet. 
Ett tydligt exempel utgörs av Åslunda hus 100, där 
både hörnstolparna och den västra gavelstenpack- 
ningen hade en från huset i övrigt tydligt avvikande 
vinkling. Elär fanns även en tendens till skiktning

av gavelstenpackningen som liknar de förhållanden 
som fanns för Arningehuset, med en rak inre kant 
och en yttre packning.

Den mer eller mindre rundade gaveln ser ut att ha 
funnits på flera håll i den ände av huset som rymde 
förråd och bostad. Den kanske kan uppfattas som 
ett slags vidhängande uthus eller extra förråd som 
ibland kunde kombineras med den raka, valmade 
gaveln. I Arninge förefaller dock denna husdel vara 
väl integrerad med den övriga byggnaden och för
sedd med en extra stolpbock. Elörnstolpar saknades, 
men stenpackningens utformning med en rak kant 
och den smala bocken innanför kanten pekar mot 
att rundningen ändå utgör en utbyggnad. Ytterligare 
en variant av gavelutbyggnad kunde ses i Forsby, i 
Knivsta socken, där ett något kortare hus föreföll ha 
en extra stolpbock utanför den egentliga hörnstolps- 
markerade gaveln (Elamilton 1995:23-24).

När det gäller härdar finns jämförelseobjekt till 
Arningehuset i Äslunda, hus 100, Karlebyhuset, 
Darsgärdehuset och möjligen även Hågelbyhuset. 
Alla fem husen har en relativt stor centralhärd i 
samma läge i bostadsdelen, men därtill har tre av 
dem också några mindre och asymmetriskt belägna 
härdar i motstående del av husen där spannläng
derna är mindre. Det är möjligt att de senare varit 
allmänt förekommande och att de avspeglar en fast 
aktivitet och funktion för denna del av husen.

Den del av Arningehuset som tolkats som ett 
utrymme för lagring och tröskning av säd kan iden
tifieras i andra hus på olika sätt. I Åslunda, hus 100, 
och Darsgärdehuset har makrofossilanalys givit 
kraftigt förhöjda värden för antal fröer från odlade 
växter i stolphålen vid motsvarande utrymme (jfr 
Viklund 1998:118). I Darsgärdehuset och framför 
allt i Åslunda, hus 1, finns en ingång genom den 
bevarade vägglinjen på samma ställe som en av de 
motställda ingångarna i vad som tolkats som ett 
tröskningsutrymme i Arningehuset. Möjligen kan
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den stolphålsrad med mindre stolphål som avdelar 
ena änden av Karlebyhuset motsvaras av den avdel
ning som omtalats för Arningehuset och som tolkats 
som rester av en vägg mellan bostadsrummet och 
tröskningsutrymmet.

Märkligt nog är det svårt att i jämförelsemateria
let hitta ingångar som lett in till bostaden i husens 
mittpartier. Däremot kan en motsvarighet till den 
breda, stenförstärkta ingången i Arningehusets fä
hus ses i Darsgärdehuset och i Hågelbyhuset. Dessa 
ingångar förefaller likartade både vad gäller place
ringen och till karaktären.

Fynden är generellt fåtaliga för hus på plan mark 
som ofta överodlats. I de mer eller mindre terras
serade husen finns dock ett visst fyndmaterial. För
utom Arningehuset täcktes Karlebyhuset, Åslunda 
hus ioo och Hågelbyhuset av fyndförande lager. De 
fyra husen har tämligen olika spridningsmönster, 
varav Karlebyhuset förefaller ha det rikaste och mest 
varierade fyndmaterialet. Tidigare har vissa likheter 
i spridningsmönstren för keramik och vävtyngds- 
fragment påtalats för Karlebyhuset och Åslunda 
hus ioo (Hamilton & Sieurin-Lönnqvist 1998:53). 
Därvid framhölls att det fanns en viss koncentration 
av krukskärvor vid den västra gaveln och en ansam
ling av vävtyngdsfragment i husens mittpartier. Vid 
motsvarande gavel i Arningehuset och även i Hågel
byhuset, det vill säga den östra, fanns också en viss 
anhopning av krukskärvor. Dessa krukskärvor skulle 
då kunna utgöra rester efter förvaringskärl om 
tolkningen av denna del av husen som förvaringsut- 
rymme är riktig. Spridningen av vävtyngdsfragment i 
husens mittpartier korresponderar väl med den ovan 
föreslagna placeringen av vävstolen i Arningehuset.

Fähusdelen i Arningehuset, enligt tolkningsför- 
slaget den västra änden av huset, bestod av ett cirka 
6 meter långt spann om enbart de grövre stolparna 
räknas. Men här fanns också några mellanliggande 
mindre stolphål som ändå kan ha stöttat husets

grundstomme. De mindre stolphålen kan också tän
kas ha tjänat som stöd i en indelning av fähuset i 
olika delar. Om man däremot bortser från att stolp
hål i fähusdelen har olika dimensioner kan sägas att 
den bestått av korta spann.

Vid undersökningen av Karlebyhuset uppfatta
des läget som något märkligt då huset låg på tvären 
över ett åskrön (Bennett 1985:44). Numera kan 
konstateras att både Arningehuset och Äslunda hus 
100 har ett likartat terrängläge (fig. 40). Det finns 
därför skäl att fundera över om detta läge var att
raktivt ur någon synvinkel, eventuellt för bättre drä
nering, värmehållning eller något liknande. Slutligen 
kan observeras att alla de jämförda Mälardalshusen 
har ungefär samma yttermått, vilket tyder på en 
norm eller avsikt att få plats med ett bestämt antal 
funktioner innanför husets väggar.

Regionala likheter och skillnader

Jämförelserna mellan ett begränsat urval av hus från 
Mälarregionen har gjorts för att kunna bedöma om 
tolkningen av Arningehusets konstruktion är möjlig 
att i större eller mindre grad applicera på andra hus. 
Materialet medger endast deljämförelser av spridda 
detaljer. Att plocka valda detaljer från olika kontex
ter och bygga upp en helhet medför givetvis vissa 
risker. De likheter som diskuterats ovan gör det 
dock, enligt min mening, troligt att Arningehuset 
bör ses som ett ovanligt välbevarat exemplar av en 
vanligt förekommande hustyp. Husen har inte varit 
exakta kopior av varandra med i alla delar samma 
mått. Snarare bör de uppfattas som ett tema med 
variation. Förmodligen hade både fler gemensamma 
drag och fler individuella konstruktionslösningar 
kunnat uppfattas om alla hus i jämförelsemateria
let från Mälarregionen varit lika väl bevarade som 
Arningehuset. Jämförelsematerialet utgör ett urval 
där avsikten i första hand varit att upptäcka likheter 
och identifiera en hustyp. Under den aktuella perio-
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den bör dock även andra hustyper ha funnits (jfr 
Göthberg 1995; Hamilton 2000a), men troligen kan 
Arningehuset ses som en representant för den vanli
gaste hustypen när det gäller den ordinära gårdens 
huvudbyggnad. På samma vis förefaller Genehusen 
representera en för Mellannorrland vanlig hustyp 
(Ramqvist 1990:68).

Jämförelsen av Mälardalshusen utifrån det för
hållandevis välbevarade Arningehuset har visat att 
den inre stolpsättningen har varierat en hel del från 
hus till hus när det gäller spannlängder, gavelut
formning och proportioner mellan husens olika 
delar. Trots detta går det ofta att känna igen den 
grundläggande strukturen. Förmodligen skulle det 
vara möjligt att i fråga om olika mått konstruera ett 
»medelvärdeshus« där de verkliga husen fördelat 
sig enligt en normalfördelningskurva. Kanske har 
man använt sig av ett universellt måttsystem (jfr 
Eriksson 19953:74 och där anf. litt.), men i så fall 
inte helt strikt.

Sammanfattningsvis kan ändå sägas att jämförelsen 
givit några hållpunkter. Den regionala jämförelsen 
har visat att Arningehuset fyller en lucka i källmate
rialet från Mälarområdet. Huset hade en bevarande
grad som har gjort jämförelser möjliga på fler punk
ter än stolpsättningen i den bärande konstruktio
nen. Grovt sett kan exemplen från Mälarområdet, 
Mellannorrland och Halland tänkas representera en 
delning av Sverige i tre delar. En liknande delning, 
utifrån delvis samma undersökningslokaler har tidi
gare gjorts av Viklund, men då med en fokusering 
på analys av makrofossilmaterialet (Viklund 1998). 
Då huset uppenbarligen är av en vanligt förekom
mande typ, både beträffande konstruktion och date
ring, ökar möjligheterna att finna jämförelsemateri
al. Hustypen har en tämligen komplex uppbyggnad 
och bör ha utgjort en central struktur på gården och 
i samhället i stort.

De närmaste konstruktionstekniska parallel
lerna till Arningehuset, av de hus som berörts ovan,
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utgörs av Genehusen. Detta kan vara ett utslag 
av att dessa tillhör de mest välbevarade, väldoku
menterade och välanalyserade objekten. Troligen 
skulle närmare släktskap kunna konstateras mellan 
Arningehuset och övriga jämförda Mälardalshus, 
om bevarandeförhållandena hade varit bättre. De 
konstruktionstekniska likheterna är så stora att det 
måste bedömas som sannolikt att även organisation 
och funktionsindelningen varit likartad. En tydlig 
generell skillnad mellan Norrlandshusen och Mä- 
lardalshusen kan dock observeras i fråga om storlek 
och proportioner. Norrlandshusen tycks vara större 
på längden, medan breddmåttet är mer diskutabelt 
(jfr Liedgren z99z:r6z). Även den bärande kon
struktionen av inre stolpar uppvisar vissa skillnader. 
De tydligaste hållpunkterna för att jämföra den 
inre strukturen utgörs av det stora bostadsrummet 
med centralhärd och de öppningar som finns ome
delbart intill bostadsrummet utåt närmaste gavel.
Av jämförelsen framgår att Norrlandshusen har 
betydligt större boenderum. Däremot är utrymmet 
mellan boenderummet och närmaste gavel ungefär 
lika stort i båda regionerna, möjligen något mindre 
i Norrlandshusen. Detta bör innebära att trösk
ning och förvaring av säd krävde ungefär lika stora 
utrymmen i båda regionerna. Utrymmet innanför 
bostadsrummet har i Genehusen tolkats som stall. 
Inom motsvarande utrymme i några av Mälardals- 
husen, särskilt i Arningehuset, finns ett fyndmaterial 
som snarare talar för en bostads- eller arbetsfunk
tion. Om detta utrymme i Mälardalshusen, span
net närmast innanför det centrala bostadsrummet, 
räknas in som ett andra bostads- eller arbetsrum 
blir den sammanlagda ytan av de två rummen unge
fär jämnstort med det enda stora bostadsrummet 
i Norrlandshusen. Det är också möjligt att detta 
rum i Mälardalshusen hade en mer blandad karak
tär, med en indelning i mindre arbetsytor och viss 
djurhållning. I Arninge fanns dessutom hus 3 intill

huvudbyggnaden på norra sidan, som kanske kunde 
komplettera med ytterligare utrymme för matlag
ning. Den norra ingången från huvudbyggnadens 
bostadsrum kan då ha fungerat som förbindelse 
mellan de båda byggnaderna. Stall och fähus är i 
allmänhet svåra att identifiera i undersökta hus.
I de norrländska husen finns ett makrofossilmaterial 
som indikerar djurens utrymme i husen, men mot
svarande material saknas i övriga Sverige (Viklund 
iggSrizy-izS). Detta skulle kunna bero på olika 
bevarandeförhållanden eller skillnader i djursköt
seln och foderinsamlingen (Viklund iggS-.izS).

Om ovanstående resonemang om bostadsdelen 
är riktig, har dock troligen djurens utrymme, inklu
sive lagringsplats för foder, varit mindre i Mälar
dalshusen. Det är möjligt att behoven av framför 
allt foderförvaring varit något mindre i Mälardalen. 
Rimligen har också kompletterande förvaringsut- 
rymmen funnits i gårdens övriga byggnader. Särskilt 
hus z och hus 4 tycks vara av en typ som sällan 
uppvisar några spår av omfattande aktiviteter och 
där en forvaringsfunktion är sannolik (jfr Hamil
ton zoooa).

De större halländska husen har, grovt sett, sam
ma uppdelning som mälardals- och Norrlandshusen 
med en central bostadsdel omgiven av en djurdel, 
inklusive foderförråd i ena änden och trösklada 
och/eller sädesförråd i den andra änden (Carlie 
i9gg:iZ5-iZ7). De motställda ingångar eller öpp
ningar som i allmänhet tycks framträda tydligast i 
det arkeologiska husmaterialet från Mälardalshusen 
och Norrlandshusen var enligt tolkningsforslaget 
ovan placerade vid tröskladan, mellan bostadsdelen 
och sädesförrådet. Någon motsvarighet till dessa 
öppningar tycks däremot inte kunna spåras i det 
sydskandinaviska materialet. Här förefaller istället 
ofta motstående ingångar mellan husets bostads
del och djurdel vara tydliga i välbevarade hus. En 
motsvarighet till dessa senare ingångar kan ses i



Arningehuset och Genehusen men de är inte lika 
tydligt framträdande som de vid tröskladan. Om 
dessa skillnader är generella kan det tyda på att 
tröskningen utförts på olika vis, och/eller kanske 
på olika platser i Mälardalen och Norrland jämfört 
med Sydsverige.

Samtidigt som regionala likheter kan sökas ur 
ett relativt stort källmaterial inom Mälarregionen 
har ovanstående genomgång påvisat slående likheter 
och skillnader i detaljer och inre struktur för enskil
da hus från helt olika regioner. Det rör sig om en
staka exempel, men dessa påvisar kanske vissa ten
denser. På en översiktlig nivå har en nordeuropeisk 
enhetlighet i byggnadsskicket tidigare påtalats. Att 
gå till en högre detaljeringsnivå innebär att variatio
nerna ökar (jfr Carlie 1999:138-143). En naturlig 
utgångspunkt kan då vara att söka en regionalise
ring i variationerna. Vid sidan av en regionindelning 
får man emellertid också räkna med samhörigheter 
och kontakter som skapar andra samhällsstrukturer, 
både regionalt och interregionalt. Ett exempel på 
det senare utgör tidigare försök att spåra en sam- 
hällselit genom att identifiera gårdar med en separat 
hallbyggnad (Olausson 1997:109-110). Hallen har 
byggnadstekniskt sett antagits utgöra en särskild 
variant av det ordinära långhuset med en rad inter- 
regionala kännetecken beträffande läge, planlös
ning och fyndmaterial med mera (jfr Herschend 
1993:18z). Möjligen kan även varianter av gårdens 
flerfunktionella huvudbyggnad på samma vis kopp
las till olika befolkningsgrupper.

Arningegårdens agrara lämningar
De agrara lämningarna intill Arningegården utgörs 
av spridda rester av ett förmodligen vidsträckt sys
tem. Det kan bedömas som sannolikt att de hör till 
den undersökta bebyggelsen genom att de ligger 
nära varandra och genom sambandet med sten- 
strängssystemet. Läget för de bevarade delarna av

åkerområdet måste uppfattas som en baksida i för
hållande till gårdens huvudbyggnad och gårdspla
nen. Medan bebyggelsen och gravarna haft ett mot 
bygden framskjutet och högt läge, hade åkrarna 
snarast ett tillbakadraget läge. De åkrar som obser
verats längst bort låg cirka 150 meter från huvud
byggnaden. Genom terrängförhållandena delades 
åkerområdet mer eller mindre naturligt i en östlig 
och en västlig del, med ett mellanliggande parti med 
uppstickande bergknallar. Delningen accentuerades, 
som inledningsvis nämnts, av en möjlig fägata el
ler åtminstone en stensträng. Även i västra kanten 
av det undersökta området framkom ytterligare en 
fägatuliknande formation, vilket kanske indikerar 
en bortre gräns för det västra gärdet som börjar 
strax bakom bebyggelsen. Denna eventuella fägata 
kan kanske ses som en första del, närmast betet, av 
en längre sträcka som ursprungligen lett fram mot 
gårdsbebyggelsen (fig. 41). Begränsningarna inom 
området kan delas in i dels regelrätta stensträngar 
som var synliga före avtorvningen och dels flacka 
vallar av småstenar och jord som framträdde först 
efter avtorvning. De odlade ytorna låg i slänter, i 
gränszonen mellan morän och lera, mellan röjnings- 
rösen och naturliga, mindre bergknallar och förhöj
ningar i markytan.

Åkrarna framträdde som stenplockade och ore
gelbundet terränganpassade ytor. Enstaka mindre 
härdar påträffades både i kanten av och mitt på de 
röjda ytorna. En av dessa har kol 14-daterats till 
romartid (Ua-9368, i84±70 bp). Trots närheten till 
bebyggelsen var fynden mycket fåtaliga. Provtag
ning för makrofossilanalys och fosfater visar endast 
vaga spår av mänsklig påverkan (Hamilton zooia).

De åkerytor som kunnat avgränsas har en sam
manlagd yta på cirka o,z hektar. Hela området inom 
vilket de spridda åkerytorna låg, inklusive skadade 
partier, kan uppskattas till cirka i-z hektar. Terräng
förhållandena och ytor som avgår för begränsningar
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Fig. 41. Tolkad översikt över hela det 
undersökta fornlämningsområdet 
samt intilliggande fasta fornlämningar. 
Skala 1:2 000.
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och röjningsrösen gör att de odlade ytorna gissnings- 
vis uppgått till cirka hälften av åkerområdets yta. Det 
dokumenterade åkerområdet förefaller därmed vara 
för litet för att kunna försörja en normalstor gård 
(jfr Widgren 1983:79) och troligen har åkrarna haft 
en vidare utsträckning. Mark i liknande terrängläge 
och med liknande underlag finns längs med de sten
strängar som leder bort mot granngårdarna. Om en
dast gränszonen längs impedimentslänterna nyttjats 
för åker, och för att få tillräckligt stora arealer, bör 
de olika gårdarnas åkerområden i stort sett ha mötts 
och gått ihop. Om däremot andra underlag kunnat 
accepteras borde en bättre arrondering ha nåtts.

Dessvärre har inte något komplett enskilt åker
område med bevarade begränsningar i alla rikt
ningar undersökts. Det bäst bevarade delområdet 
låg nordöst om husen och hade begränsningar i tre 
väderstreck, men avgränsades av en sentida vägbank 
i öster. Då inga begränsningsmarkeringar påträf
fades på andra sidan vägen, är det dock möjligt att 
vägen låg på den ursprungliga begränsningen. Om
rådet var cirka 45x30 meter stort och begränsades 
i ena långsidan av en stensträng som samtidigt på 
motstående sida avgränsade en möjlig fägata. Kort
sidorna avgränsades av låga sten- och jordvallar och 
inom ytan fanns fem röjningsrösen. Begränsnings- 
markeringarna sammanföll ställvis med gränsen 
för odlingsytor, men det kan även observeras att 
begränsningarna ibland har en rakare dragning och 
mer avgränsar ett område som innehåller både od
lingsytor och ytor som inte odlats. Begränsningarna 
förefaller således huvudsakligen markera en häg- 
nadsfunktion. De lägre sten- och jordvallarna måste 
i så fall ha varit kompletterade med någon form av 
överbyggnad. Det finns således en tendens att de 
egentliga stensträngarna markerar de stora linjerna 
i landskapet och att de flacka sten- och jordvallarna 
står för en finare indelning i form av tvärarmar.
I ett fall fanns en sten- och jordvall som skar ige

nom delvis sammanhängande odlingsytor. Norr om 
denna sten- och jordvall fanns en långsmal korridor 
mellan två odlingsytor, där röjnings- och odlings- 
stenar lagts upp i små rösen. Detta indikerar att det 
funnits en distinktion mellan att lägga upp röjnings- 
och odlingsstenar i rösen och att lägga stenarna i 
strängar som inte varit naturgeografiskt betingad. 
Funktionen för den genom odlingsytor korsande 
sten- och jordvallen skulle kunna vara en uppdel
ning i brukningsdelar. En annan förklaring kan vara 
att den visar en äldre begränsning som legat kvar då 
åkerområdet vidgats. Den senare förklaringen stöds 
av att sten- och jordvallen överlagras av ett röj- 
ningsröse från utsidan (om det undersökta området 
utgör de centrala delarna). Ytterligare ett exempel 
på en stensträng som legat ovanpå en sammanhäng
ande odlingsyta finns från undersökningarna i Grib- 
bylund, väster om Rönningesjön (Hamilton zooob). 
I Gribbylund kan för övrigt stora delar av Arning- 
eundersökningens övergripande struktur med be
byggelse och intilliggande odlingsområde och grav
fält kännas igen (jfr även Olausson 1997:97, 105). 
Sannolikt påvisar de förhållandevis vaga men ändå 
ställvis välbevarade odlingsspåren en kort nyttjande- 
tid. Detta stämmer också överens med den generella 
bild som framkommit genom undersökningarna 
av gårdsmiljön. Det är svårt att säga något mer om 
odlingssystemet men det förefaller inte finnas något 
som motsäger att odlingen fungerat enligt de all
männa mönster som beskrivits tidigare för gårdar 
från äldre järnåldern (jfr Widgren 1983).

Att bygga hus med eller utan stengrund
Sammanställningar av undersökningar i Mälarområ- 
det av gårdar från yngre romartid till folkvandrings- 
tid har visat att i övrigt likadana hus eller husgrupper 
kunde byggas antingen med eller utan stengrund (Er
iksson 1994:228, Hamilton 2000a). Genomgången
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och jämförelserna utifrån Arningehuset har således 
bekräftat och förstärkt tidigare gjorda antaganden 
om att terrasshusen i Mälardalen, i sig, knappast kan 
skiljas från flatmarkshusen på annat sätt än genom 
användandet av sten i grunden och som underlag.
I denna jämförelse avses i övrigt ordinära gårdshus.

De två typerna av hus tycks också ha funnits 
parallellt i Mellannorrland (jfr Liedgren 1992:161- 
162). Inom stengrundsområdena i Mellannorrland 
och sydvästra Norge har stengrundshusen antagits 
representera marginella bosättningar med kort livs
längd under en expansionsfas (Ramqvist 1983:138 
och där anf. litt.). Utifrån främst ett gotländskt ma
terial har tidigare diskuterats huruvida välutbyggda 
stengrunder och stensträngar har haft en statushö- 
jande funktion (Cassel 1998:125 och där anf. litt.). 
Stenbyggandet har där setts huvudsakligen som ett 
svar på ett hot om förändring och ett sätt att per
manenta en samhällsordning och att knyta an till 
tidigare generationer.

Stengrunderna eller terrasserna har visat sig vara 
mycket olika utformade i Mälarområdet (se Ter
rasshus och bebyggelseutveckling). De kunde beröra 
hela huset eller vissa delar av huset och kunde bestå 
av allt ifrån kraftiga stenpackningar till enklare 
stenrader. De flesta tycks ha legat i mer eller mindre 
sluttande terräng, där stengrunden haft en terras
serande funktion. Den stora husgrunden i Arninge 
får förmodligen räknas som en av de större och mer 
detaljrika stengrunderna i Mälarområdet. Huset låg 
av allt att döma inom en närmiljö där benägenheten 
att bygga terrasseringar var stark. Här fanns på går
den ytterligare två eller tre husgrundsterrasser samt 
stensträngar av olika typer och röjningsrösen. I Ar
ninge finns dessutom två ej undersökta gårdar med 
stengrundsförsedda hus (raä 268 och raä 334).

Istället för att se till platsens topografi finns an
ledning att se till bebyggelsens läge i bygden. Möjlig
en skulle man vid en systematisk genomgång finna

att husgrundsterrasser i Mälarområdet ofta ligger 
något perifert, i förhållande till bytomter och större 
gravfält från yngre järnåldern. Det tycks vara plat
ser som, liksom den undersökta Arningegården, 
inte har någon längre kontinuitet bakåt i tiden som 
boplats. De har förmodligen lokalt varit kända 
platser i kulturlandskapet sedan tidigare. Tidvis har 
de även hyst boplatser eller andra fasta aktiviteter, 
men längre kontinuitet saknas. En strategi för att 
legitimera gården på dessa platser skulle kunna vara 
att bygga i sten. Ett sådant behov fanns däremot 
inte i lika hög grad för den eller de gårdar som låg 
mer centralt, med stabil boplatshävd och ofta på det 
blivande bytomtsimpedimentet.

En annan fråga rör hur intensiteten i stenbyg
gandet utvecklats inom perioden yngre romartid till 
folkvandringstid. Har man byggt på och byggt ut 
sina konstruktioner under en längre tidsperiod, eller 
kan man skönja en eskalering, där till exempel de 
mest välbyggda husgrunderna anlagts för de allra 
yngsta och kanske mest trängda etableringarna? Det 
finns, som tidigare nämnts, indikationer på att Ar
ningehuset byggts ut i ena gaveln, i den del av huset 
som låg på den stensatta terrasseringen. Om den 
förmodade tillbyggnaden tänks bort, återstår i den 
östra gaveln en för Mälarområdet tämligen ordinär 
husterrass. Den vad gäller underlaget omfattande 
tillbyggnaden kan då ses som ett resultat av att 
den inte var inplanerad från början. Ett påkommet 
behov av att bygga ut huset i öster innebar att ex
ceptionella markarbeten blev nödvändiga, eftersom 
redan den ursprungliga gaveln låg i kanten av en 
slänt. En sådan arbetskrävande tillbyggnad indike
rat något mer än ett behov av ett extra förråd. Det 
kan kanske också ses som en något desperat marke
ring av husets och gårdens fortbestånd.

Ett annat belysande exempel utgörs av Aslunda i 
Odensala socken. Här har två gårdar från yngre ro
martid till folkvandringstid, på ett inbördes avstånd



på cirka zoo meter, undersökts (Hamilton & Siurin- 
Lönnqvist 1998). Den gård som låg närmast bytom
ten, och även omfattande äldre boplatslämningar, 
hade byggts utan stengrund. Den mer perifert be
lägna gården innefattade däremot ett större långhus 
med stengrund. Detta skulle kunna tolkas som en 
kontrast mellan den mer centrala gården, kanske de 
självskrivna arvtagarna i området, och den nyan
lagda gården i periferin som måste inta en position. 
Även inom Arningeområdet har delar av ett folk- 
vandringstida långhus som föreföll vara anlagt utan 
stengrund undersökts (Hedman i996:4off). Huset 
och kringliggande boplats låg cirka 150 meter från 
Österarninge bytomt och var överlagrade av ett 
gravfält från yngre järnåldern. Provgrävningar på 
bytomten har påvisat lämningar från olika tidsperio
der, varav de äldsta daterats till romersk järnålder.

Förhållandet boplats - gravar
En fråga som ofta berörs vid järnåldersundersök- 
ningar är att kunna para ihop boplats och gravar. 
Var har en viss gårds invånare begravts - eller vice 
versa - var har de människor som begravts på ett 
visst gravfält bott? Senare års exploateringsunder- 
sökningar har gett insikter om att åtminstone de 
centrala bygderna vanligen är tämligen fullmatade 
med båda dessa fornlämningstyper utan att de alltid 
är synliga ovan mark. Bebyggelsen har också en hög
re ålder än vad man i allmänhet föreställde sig eller 
insåg konsekvenserna av för några decennier sedan, 
vilket genom överlagringar ger komplexa mönster 
som inte alltid är helt lätt att separera och tidfästa.

Vid äldre exploateringsundersökningar i Mälar- 
området påträffades ofta boplatslämningar mer eller 
mindre oförberett i samband undersökningar av 
gravar (Hedman 1987:132). Från senare års exploa
teringsundersökningar finns flera exempel på rakt 
motsatta förhållande. Särskilt vid undersökning av

impedimentboplatser kan enstaka gravar med flack, 
oansenlig eller obefintlig gravöverbyggnad förekom
ma. Förklaringar om att det rör sig om tillfälligheter 
och/eller från boplatsen kronologiskt åtskilda och 
kanske skadade anläggningar verkar inte alltid 
vara gångbara. Jag vill, med utgångspunkt från 
Arningeundersökningen, diskutera möjligheten att 
se en differentiering av gravläggningen under yngre 
romartid-folkvandringstid. Eventuellt kan enstaka 
gravar intill husen och boplatserna ses som tecken 
på en särbehandling av vissa individer, i motsats till 
dem som begravts i gravfält. Gravar med oansen
lig överbyggnad är för övrigt under denna period 
även vanliga på gravfälten (Bennett 1987:1). Innan 
jag kommer närmare in på hur förhållandena såg 
ut i Arninge, kan det vara befogat att mer allmänt 
beröra förekommande variationer när det gäller 
placeringen av gravar i landskapet och i relation till 
boplatser och äldre gravar.

Att belysa en social stratifiering genom att stude
ra gravars utformning, innehåll och läge är ett täm
ligen allmänt tema i den arkeologiska litteraturen. 
Vad gäller den aktuella tidsperioden i Mälarområdet 
brukar storhögar och kammargravar anses som in
dikationer på ett stormannaskikt i absolut mening 
(Bratt 1999:3 5ff; Olausson 1996). En social strati
fiering även på lokal nivå bör kunna förutsättas men 
är svårare att peka ut i form av fasta attribut. En 
svårighet kan bestå i förekomster av flera parallella 
hierarkier där människorna haft olika roller och 
ställning i skilda situationer (jfr Steuer 1982:19-26). 
Om gravar kan kopplas till en gård signalerar detta 
att de som bott där haft en ställning som fria och 
självägande. Att vara fri var dock ett relativt be
grepp. En fri gård kunde till exempel ha begränsade 
rättigheter och expansionsmöjligheter och vara un
derställd en huvudgård (Skre 1998:230-235).

Grundargravar är ett begrepp som ibland an
vänts i centraleuropeiska sammanhang för särskilt
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bemärkta gravar och som skulle kunna markera 
en ny dynasti, ett nytt gravfält eller en nyanlagd 
boplats (Steuer 1982:375-392). En närliggande be
tydelse kan rymmas i begreppet primärgrav. I det se
nare fallet förutsätts kanske ett direkt stratigrafiskt 
förhållande till andra sekundärgravar. Ett direkt 
och avsiktligt förhållande mellan äldre och yngre 
gravar kan i vissa fall också ta sig uttryck i överlag
ringar med nya eller påbyggda gravöverbyggnader 
(Zachrisson I994:z28ff). Zachrisson ser anläggan
det av gravhögar under yngre järnåldern som en 
markering av att jordägor och tillhörande rättighe
ter har ärvts (Zachrisson i994:226ff).

Sammantaget förefaller placeringen av gravarna 
ha haft stor social betydelse under järnåldern. Om 
man förutsätter att bebyggelsen omstrukturerats 
och omlokaliserats vid olika tillfällen måste en stra
tegi utvecklas för att förena strävanden om närhet 
till både ett nytt boplatsläge och äldre gravar. Åter
upptaganden av sedan tidigare nedlagda gårdar kan 
förmodligen resultera i överlagringar såväl för bo
platser som för gravar och gravfält. I sådana lägen 
kan nya gravar anläggas i eller på väsentligt äldre 
gravar. Vanliga exempel på detta är vikingatida hö
gar anlagda på äldre järnåldersgravar (Zachrisson 
1994:230-231). Andra exempel visar gravar eller 
gravgömmor från romersk järnålder till folkvand- 
ringstid ovanpå eller i gravar från yngre bronsålder 
(Hamilton i995:53ff).

Björn Winberg har diskuterat förhållandet mel
lan stensträngar, gravar och boplatser främst utifrån 
ej undersökta fornlämningar i Östergötland (Win
berg 1986). Han hävdar att det finns ett nära sam
band mellan mindre gravfält eller gravgrupper och 
boplatser under äldre järnålder. Han tar även upp 
ett uppländskt exempel från Täby. I Hagby, några 
kilometer väster om Arninge, finns en fornlämnings- 
miljö som består av ett gårdstun med husgrundster- 
rasser och två intilliggande stensättningar. Några

hundra meter söderut finns ett mindre gravfält med 
fem synliga anläggningar (Winberg 1986:117). Win
berg menar att dessa gravar tillsammans utgjorde 
det totala antalet under den tid gården var i bruk. 
Grupperingen av gravarna ses som en indikation på 
en social distinktion. Även antalet gravar tyder på 
ett urval där endast ett mindre antal av invånarna 
blivit gravlagda. Utifrån andra exempel föreslås 
även att de två gravarna vid boplatsen kan represen
tera man och kvinna.

Ett liknande mönster har också observerats av 
Lars Liedgren för Mellannorrlands vidkommande 
(Liedgren i992:i97ff). Vid lokaler som innehåller 
husgrunder syns ofta en gruppering av gravarna. De 
två först anlagda gravarna ligger i nära samband 
med husen. Där det förekommer fler än två gravar 
ligger de i två grupper, en grupp intill husen och en 
grupp en bit därifrån. Liedgren tolkar det hela som 
ett fast arrangemang där reglerna för var en grav 
anläggs kan bero på kön, ålder eller social ställning 
hos den gravlagda personen. Jämförbara förhål
landen med gravar nära folkvandringstida husgrun
der tycks också finnas i sydvästra Norge (Baudou 
i99i:7iff; Myhre 1980; Skre 1998:245-246).

Som Winberg påpekat, har det funnits en tendens 
att vid bebyggelsestudier rörande Mellansverige i 
första hand räkna med vad som i Fornminnesregist- 
ret klassats som gravfält (Winberg 1986). Gravgrup
per och enstaka gravar har däremot i hög grad igno
rerats eller mer generellt hänförts till bronsålder och 
äldsta järnålder. Senare års undersökningar, varav 
undersökningarna i Arninge utgör ett exempel, har 
dock visat att enstaka gravar anlagts även under se
nare perioder. Det behöver då inte alltid röra sig om 
storhögar eller andra extrema undantag. Enstaka 
gravar kan också ses som påbörjade, men av olika 
anledningar inte fullföljda, gravfältsbyggen.

Intill det större boningshuset i Arninge påträf
fades, något överraskande, också en ensamliggande



99

Fig. 42.1 förgrunden syns stensättningen A3465 efter avtorvning och rensning. Den centrala 
delen är markerad av några hopsamlade block. I bakgrunden syns den nya industribebyggelsen 
i före detta Österarninge. Foto från nordväst: Gunnar Andersson.

stensättning (fig. 42). Stensättningen har inte någon 
säker datering, men med ledning av gravform, inne
håll och gravskick kan den ges en ungefärlig tidsställ- 
ning till folkvandringstid och en sannolik könsbe
stämning utifrån gravtyp som mansgrav (jfr Bennett 
1987:52, 129, gravtyp bim). Gravtypen, gravskicket 
och flera djurarter representerade bland benmate
rialet antyder dessutom en man med framträdande 
samhällsposition, i så fall troligtvis på en lokal nivå 
(jfr Bennett 1987:167). Både brända och obrända 
ben låg i ett brandlager i och utanför en urna.

Till saken hör att det finns två mindre gravfält 
cirka 50 meter öster respektive söder om boplatsen.

De två gravfälten undersöktes inte, men inom båda 
finns gravformer som ger intryck att vara äldre än 
yngre järnålder. Före undersökningen antogs ett 
samband mellan gården och ett eller båda gravfäl
ten, företrädesvis det södra som hade en något mer 
entydig äldre järnålderskaraktär. Den ensamlig- 
gande stensättningen intill huset indikerar dock en 
särbehandling av någon av gårdens invånare, vilket 
kan vara av intresse att belysa.

En annan anläggning som undersöktes intill 
boplatsen har en gåtfull och mångtydig samman
sättning. Den skulle dock bland annat kunna tolkas 
som en gravmarkering eller eventuellt en bålplats

G
Å

R
D

SB
EB

Y
G

G
ELSE



G
Å

R
D

SB
EB

Y
G

G
EL

SE

100

och en kvinnlig pendang till ovan omtalade sten- 
sättning. Anläggningen, som låg cirka 3 5 meter 
östnordöst om stensättningen, utgjordes av ett svagt 
välvt, sotigt och friliggande lager som var cirka 
5 meter stort och intill 0,2 meter tjockt. Ett kolprov 
från anläggningen daterades till folkvandringstid. 
Provet togs på en förkolnad brödbit (Drotz 8c Ha
milton 1995:14-15). Lagret innehöll fem glaspärlor, 
ett nithuvud av järn, cirka 400 gram ben, varav 
knappt hälften var obrända samt enstaka krukskär- 
vor och bitar av bränd lera. De ben som kunnat be
stämmas osteologiskt utgjordes av nöt, får/get, gris, 
hund, fågel och fisk. Däremot påträffades inga män
niskoben. Koncentrationen av ben indikerat att lag
ret inte innehöll ordinärt boplatsavfall eftersom hela 
boplatsen i övrigt endast innehöll cirka 15 gram 
ben. En funktionell förklaring till benkoncentratio
nen skulle dock kunna vara att anläggningen utgjort 
en avfallsdeposition för köksavfall.

En annan vinkling kan vara att jämföra benen 
från lagret med benen från stensättningen. I stort 
sett samma djurarter finns representerade i båda 
anläggningarna trots att lagret viktmässigt inne
höll drygt fem gånger mer ben än stensättningen. 
Skillnaden anläggningarna emellan består av att 
stensättningens brandlager, utanför urnan, också 
innehöll några brända fragment av en käke och en 
tand av människa, medan lagret sidan innehöll ett 
obränt fragment var av hund och fågel. Även rela
tionen mellan brända och obrända ben visar viss 
överensstämmelse mellan de båda anläggningarna: 
67 procent brända ben i stensättningens brandlager 
och 54 procent brända ben i det friliggande lag
ret. Gravurnan däremot innehöll endast 9 procent 
brända ben. De brända benen av människa låg i 
samma lager som brända och obrända djurben ut
anför urnan. Det kan därför troligen inte röra sig 
om en slumpartad sammanblandning av en grav och 
boplatsmaterial som är kronologiskt skilda.

En slutsats av ovanstående resonemang skulle istäl
let kunna vara att det friliggande lagret innehöll 
benrester som hade samma ursprung och hade 
deponerats vid samma tillfälle som delar av stensätt
ningens benfynd. Även benen från stensättningen 
hade i viss mån boplats- eller avfallskaraktär. Likhe
ten i karaktären mellan benmaterialen i de båda an
läggningarna stärker enligt min mening intrycket att 
matavfall med ett ceremoniellt ursprung deponerats 
på båda ställena, kanske vid samma tillfälle eller 
kanske återkommande vid olika tillfällen. Större de- 
poneringar av djurben på eller vid stormannagårdar 
har ibland tolkats som spår av offerhandlingar där 
kanske offer, tillagning, måltid och avfallsdepone- 
ring ingått i en fast ritual (jfr Fabech 1998:153).
På Arningegården var det totalt sett inte fråga om 
några stora mängder djurben, men mönstren kan 
ändå vara desamma där ideal från stormannagården 
praktiserades i mindre skala. En av anhalterna i en 
ritual, tillagningen, skulle förslagsvis kunna ha ut
förts i hus 3. Huset har, som tidigare nämnts, med 
ledning av fynd, fosfatprover med mera, tolkats som 
ett utrymme för matberedning. Huset låg närmast 
avfallsdepån och fyndspridningen antyder en viss 
kontakt mellan huset och depån.

Att boplatsassocierade fyndmaterial förekom
mer i gravsammanhang har uppmärksammats och 
diskuterats tidigare (jfr Kaliff i997:ioiff). Pärlorna 
i det friliggande lagret kan knappast ha hamnat där 
av en tillfällighet. Inga pärlor påträffades någon an
nanstans inom hela fornlämningen. De bör kanske 
snarast ses som någon form av symbol för en grav
lagd individ, förslagsvis en kvinna, förslagsvis hust
run till mannen som begravdes i stensättningen på 
andra sidan kullen. Det kan förefalla paradoxalt att 
anläggningen inte förseddes med en överbyggnad av 
sten, om den anlades som en symbolisk grav i miljö 
med olika former av stenbyggda konstruktioner. Det 
bör kanske istället ses som en stark markering av



anläggningens speciella karaktär. Även blandningen 
av brända och obrända ben förefaller vara ovanlig 
i gravsammanhang. Som tidigare nämnts kan även 
tolkningen av anläggningen som bålplats vara giltig 
utifrån karaktär och fyndinnehåll.

Gravarna intill gården i Arninge är speciella både 
beträffande läget och den inre och yttre utform
ningen. Möjligen kan det förhållandevis stora och 
varierade benmaterialet av matavfallskaraktär tol
kas som ett mått på ceremoniers storlek eller varak
tighet och därmed de gravlagdas anseende. Tyngd
punkten i gravritualen låg kanske i ett ceremoniellt 
intagande av mat snarare än gravöverbyggnadens 
storlek och utformning eller gravgåvornas karaktär.

Ett annat exempel på en undersökt gård med ter
rasserade husgrunder och intilliggande gravar fanns 
i det tidigare nämnda Forsby i Knivsta socken (Ha
milton 1995). Naturmiljön och fornlämningsbilden 
kring undersökningsplatsen uppvisar stora likheter 
med dem som finns i Arninge. Det går även att se 
vissa strukturella likheter mellan de båda platserna. 
Både i Arninge och i Forsby fanns ett mindre antal 
gravar invid husen och gravfält en bit ifrån gårdstu- 
nen. På båda ställena fanns indikationer på ceremo
niella handlingar bland gravarna. Dessa handlingar 
har tagit sig olika uttryck på de båda platserna, men 
man kan antagligen utgå från att de anläggningar 
och fynd som åsyftas inte utgjort ett allmänt bo
platsspill. Sammantaget indikerat undersöknings
resultaten att de aktuella gårdarna i Arninge och 
Forsby utgjort bebyggelser med likartad bakgrund 
och social ställning i samhället.

Arningegården i ett 
folkvandringstida samhälle
Den undersökta gården i Arninge utgör troligen 
ett av talrika exempel på gårdar som anlagts under 
yngre romartid-folkvandringstid i förhållandevis

marginella lägen. Stengrunderna, inlemmandet i 
stensträngssystemen, de intilliggande åkrarna och 
anläggandet av gravar kan ses som uttryck för en 
vilja att inom vissa givna ramar skapa en ny platt
form i ett samhälle som expanderar, förtätas och 
stratifieras. I Västerarninge kan eventuellt gårdar 
tillhörande två olika sociala nivåer skönjas. Den 
undersökta gården kan ha varit underordnad den 
gård som bör ha legat intill bytomten. Strax norr 
om Västerarninge bytomt, finns en platåhusgrund 
i krönläge (raä 268). Inom fornlämningsområdet 
finns minst två husterrasser (Olausson 1993:7) och 
en stensträng som intill husgrunderna utgörs av en 
rad av större block, vilket ger ett närmast befäst 
intryck. Förutom två gravfält finns här också en en
samliggande hög (raä 269) och en runristning på ett 
flyttblock. Här blir kronologin givetvis svårbedömd. 
Endast en mindre provgrop har undersökts inom by- 
tomtsområdet. En koldatering gav indikationer om 
att fornlämningskomplexet har rötter som kan föras 
tillbaka till förromersk järnålder (Hedman 1996).
En tanke kan ändå vara att se platåhusgrunden och 
högen som en parallell i strukturell mening, på en 
socialt sett högre nivå, till husgrundsterrassen och 
graven eller gravarna vid den undersökta gården. 
Den tredje gården i Västerarninge med stengrunds
hus (raä 334) skulle enligt detta resonemang kunna 
vara socialt sett jämförbar med den undersökta 
gården. Med reservation för att undersökningar och 
därmed dateringar saknas, kan noteras att även här 
finns en gruppering av enstaka gravar närmast hu
sen och ett litet gravfält en bit längre bort.

Rent topografiskt bör förutsättningar ha funnits 
för Arninge att i historisk tid utvecklas till en större 
by i stället för, vad som blev fallet, två närliggande 
mindre byar. Uppdelningen kan dock kanske ses 
som en slags portionering som mer eller mindre 
omedvetet styrts mot vad som kan betraktas som 
normalstora enheter för trakten i stort. Några steg i
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processen från bygd till två byar kan möjligen skis
sas utifrån fornlämningarna. Ett område som för 
övrigt, i vissa stycken vad gäller namnskick, topo
grafi och fornlämningsmiljö, kan uppfattas som en 
parallell till Arninge utgörs av Ledinge i Skederid 
socken, cirka 50 kilometer norrut i Roslagen (jfr 
Ståhle 1946:395-397; Ambrosiani 1964:97-108). 
Beröringspunkter mellan områdena finns även, som 
tidigare nämnts, beträffande undersökta husläm
ningar (Darsgärdehuset).

Förutom att stensträngarna har en ojämn sprid
ning i ett regionalt perspektiv finns även en varia
tion på ett lokalt plan. Det ligger kanske nära till 
hands att se de lokala variationerna som ett resultat 
av ojämna inventeringsinsatser eller av senare ti
ders bortodling och röjning. Med Arninge som ett 
konkret exempel kan dock diskuteras om inte varia
tionerna istället kan spegla skillnader i ett dåtida 
samhälle. Grovt sett koncentrerar sig Arningeom- 
rådets kända stensträngar och husgrundsterrasser 
till Västerarninges ägor. I Österarninge är endast 
några enstaka mindre stensträngar och inga hus- 
grundsterrasser kända. Men det saknas ingalunda 
spår efter bebyggelse från romartid till folkvand- 
ringstid i Österarninge. Förutom den ovan refe
rerade, undersökta, förmodade gårdsbebyggelsen 
väster om bytomten, finns provundersökta och kol 
14-daterade boplatslämningar cirka 500 meter sö
der om bytomten vid gravfälten raä 9z och raä 94 
(FFedman 1996:60-61). Eventuellt kan man dock se 
en tendens till att Västerarninge och Österarninge 
har olika karaktär beträffande den samlade forn- 
lämningsbilden från romartid till folkvandringstid. 
Kanske finns redan här ett första synligt försteg i 
tudelningen av en topografiskt och delvis till namnet 
sammanhållen bygd. Delningen kan från början 
ha bestått i två lösare grupperingar som efterhand 
övergått till att representera två självständiga byar. 
Ett mått på den tidigare gemenskapens styrka kan

vara att bygdens namn bestått in i historisk tid och 
till och med använts odelat i juridiska dokument 
fram till 1500-talets senare hälft.

Stensträngarna och husterrasserna kan ha bildat 
grunden för en särskild gemenskap i Västerarninge.
I Österarninge fanns förmodligen motsvarande 
strukturer, men utan att vara accentuerade av 
stenmaterial. Kanske har stenkonstruktionerna i 
Västerarninge, genom en konserverande inverkan, 
även bidragit till bilden av flera små och utspridda 
gravfält då den folkvandringstida bebyggelsestruk
turen dröjde kvar i befolkningens medvetande in i 
yngre järnåldern. I Österarninge är gravfälten däre
mot mer koncentrerade. Senast under vikingatid var 
bebyggelsen antagligen koncentrerad till de båda 
bytomterna och möjligen fanns karaktärsskillnader 
mellan de olika bebyggelserna även då. I Väster
arninge fanns, som tidigare nämnts, ett platåhus vi
lande på en stengrund, en ensamliggande hög och en 
runristning på ett större block. I Österarninge har 
visserligen några fragment av en runsten påträffats, 
men i sekundärt läge (0:134). En anmärkningsvärd 
gravanläggning, myntdaterad till 800-talets början, 
har undersökts på ett gravfält intill Österarninge by
tomt. Stensättningen innehöll sammanlagt närmare 
90 liter brända ben från bland annat fem människor 
och en mängd husdjur samt berguv och duvhök. 
Bland det omfattande fyndmaterialet i övrigt fanns 
både guld- och silverföremål, fig. 43 (FFedman 
1996:36-39). Människorna i graven har tolkats 
som en man och en kvinna i högre ställning samt tre 
underlydande, offrade personer (FFedman 1996:39).

Graven var för övrigt anlagd relativt centrerat 
ovanpå den ovan omtalade huslämningen som kan 
ha varit av samma typ som det undersökta hus 1 
i Västerarninge. Möjligen kan finnas ett samband 
mellan denna typ av grav och de, jämfört med Väs
terarninge, få och mer koncentrerade gravfälten i 
Österarninge.



Fig. 43. Fynd från den omnämnda brandgraven 
på gravfältet intill Österarninge bytomt (Fledman 
1996:fig. 28). Till vänster: pärlor i naturlig storlek. 
Överst till höger: en agraffknapp, skala 2:1. 
Nederst till höger: ett obestämt guldföremål, 
skala 5:1. Teckning: Bengt Fländel, SFIM.
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Mats Widgren har angivit den ungefärliga storleks- 
ramen för den äldre järnålderns stensträngsbaserade 
hägnadslag i Östergötland som större än den his
toriska tidens byterritorier och mindre än de med
eltida socknarna. Han poängterar vidare att häg- 
nadslagen uppkommer inom gränserna för tidigare 
sammanhållna bygder och att de påvisar ett inten
sifierat jordbruk. De yttre gränserna är givna redan 
från början och har sitt ursprung i en äldre bygd.
En viktig drivkraft till att intensifieringen uppkom
mer inom vissa bygder eller regioner är behoven att 
skapa ett överskott (Widgren 1998:291). Mycket 
tyder på att Arninge kan ses som en mindre bygd 
med rötter som åtminstone går tillbaka till yngre 
bronsåldern. Även de omgivande enheterna, Rön
ninge, Löttinge, Vågsjö och Ulina utgör förmodligen 
naturliga, mindre, bygder med lika hög ålder. Den 
definitiva uppsplittringen av Arninge på två separata 
enheter bör ha skett under yngre järnåldern. Genom 
att bygden inte var större räckte det med en delning 
i två delar som kunde åtskiljas genom väderstrecks- 
beteckningar. Bygdenamnet kunde leva vidare men 
betecknade nu två intilliggande byar.

En skillnad mellan de båda byarna i Arninge 
är att Österarninge har bättre kontakt med låga, 
flacka marker vid en uppgrundad havsvik i sydöst. 
Detta kan ses som en ekonomisk fördel och ett 
utrymme för expansion. Eventuellt har dessa förhål
landen haft en viss betydelse för att stensträngar 
och husterrasser huvudsakligen kom att byggas i 
det trånga och resursmässigt statiska Västerarninge. 
Den ovan nämnda rikt utrustade och komplexa 
graven i Österarninge indikerar kanske någon form 
av vikingatida mindre godsbildning. Möjligen kan 
även den samlade gravfältsbilden, med färre och 
mer koncentrerade gravfält, i Österarninge tolkas 
i samma riktning. De mer spridda små och medel
stora gravfälten i Västerarninge tyder på en annan

social struktur. Även i Västerarninge kan en hierar
kisk bebyggelsestruktur ha funnits, men i så fall av 
en annan art. Samhället förändrades på många sätt 
under vikingatid och medeltid, men möjligen kan en 
kärna av större självständighet eller individualitet, 
för Västerarninge jämfört med Österarninge, följas i 
en linje från folkvandringstid till vikingatid.

Gemensamt för flera olika regioner i norra och 
mellersta Skandinavien tycks vara en bebyggelseex
pansion under yngre romartid till folkvandringstid 
(t.ex. Liedgren 1992; Olausson 1997). Bebyggelse
expansionen sammanfaller i vissa områden med att 
man, förutom gravar, bygger husgrunder och hägna- 
der med mera i sten. De enstaka eller små grupper 
av gravar som ofta påträffas intill husgrunderna 
skulle kunna ses som en fast del i dessa stenkom- 
plex, där en av avsikterna varit att etablera och låsa 
fast gården som en komponent i en bebyggelse
struktur. Gravarna ger med tiden en anknytning till 
tidigare generationer, kanske gårdens grundare (jfr 
Cassel i998:i74ff). Gravarna kan även ha tjänat 
som bekräftelse på gårdens och gårdsinnevånarnas 
fria ställning i samhället.

Uppdelningen av gravarna i enstaka och grupper 
eller gravfält kan också beskrivas som ett spännings
fält i samhället mellan individuellt och kollektivt och 
mellan det nyanlagda, självständiga och kopplingen 
till tidigare generationers gravplatser. Thomas Eriks
son har beskrivit hur man under äldre järnåldern 
betonat området genom dess delar och markerat de 
yttre gränserna med gravar och härdar till skillnad 
mot den yngre järnålderns centralisering av grav
läggning och andra aktiviteter till de mer privata hu
sen och gårdstunen (Eriksson i998:228ff). Möjligen 
kan man vid den undersökta Arningegården och lik
nande platser se ett mellansteg i en utveckling som 
leder fram till den yngre järnålderns starka rumsliga 
koppling mellan gård och gårdsgravfält.



Slutord

Den undersökta gårdsmiljön i Arninge har kunnat 
belysas ur flera olika aspekter. Genom betoning på 
olika material och strukturer har gården kunnat 
framställas både som ordinär och som speciell. Det
samma kan förmodligen sägas om de flesta relativt 
välbevarade undersökningsobjekt, och visar väl 
egentligen bara hur liten del av förhistoriska kultu
rer och samhällen som är allmänt kända.

Jag har ovan velat tydliggöra vissa bebyggelse
mönster som tidigare i olika sammanhang diskute
rats eller framkastats utan egentlig uppföljning. 
Boplatserna på impediment har kanske på senare 
tid kommit lite i skymundan inom bebyggelseforsk
ningen för de stora framsteg som gjorts i sökandet 
efter flatmarkshus. Åtminstone för vissa regioner 
eller trakter måste man dock ta hänsyn till båda 
dessa bebyggelseformer. Genom att granska ett 
väl bevarat och tämligen rent och kortvarigt nyttjat 
undersökningsobjekt har flera vanligtvis dunkla de
taljer kunnat belysas. Byggandet i sten har inte bara 
haft en fastlåsande funktion och avsikt för de män
niskor som byggde och deras efterlevande. Det har 
också i hög grad bidragit till fornlämningens status 
i våra dagar.

De punkter som huvudsakligen diskuterats har 
rört bebyggelsen, i vid mening, under yngre romar- 
tid-folkvandringstid. Genom att jämföra huvud
byggnaden i den undersökta Arningegården med 
några välbevarade flatmarkshus och stengrundshus 
från olika regioner har stora likheter, men även 
vissa skillnader, i konstruktion och funktion kunnat 
konstateras. Som en följd härav har tolkningen av 
Arningehuset kunnat preciseras betydligt beträf
fande till exempel funktionsindelningen. Med Ar
ningehuset som mall har sedan enstaka och oklara 
detaljer i andra undersökta hus från Mälarområdet

kunnat passas in i ett konstruktionsmonster, vilket 
kan beskrivas som ett tema med variationer.

De stora strukturella likheterna mellan flat
markshus och stengrundshus har lett in på frågan 
varför man i vissa fall byggt hus med stengrund.
På ett lokalt plan tycks flatmarkshus och stengrunds
hus ha byggts parallellt i en och samma miljö. En 
möjlig delförklaring kan vara att nyanlagda gårdar 
i ett expansivt och kanske turbulent skede velat låsa 
fast och stärka sin position och hävd. En följd av en 
sådan argumentering är att husgrundsterrasser 
oftast saknas på bytomter och på boplatser med sta
bil hävd genom lång platskontinuitet.

Inget svar har egentligen kunnat ges på frågan 
varför stengrunder (och stensträngar) endast förefal
ler uppträda inom vissa regioner. Ur förhållandet att 
flatmarkshus och stengrundshus tycks kunna vara 
strukturellt mycket lika varandra kan möjligen ana
logislutet dras, att kulturlandskapet kunnat struk
tureras och har fungerat på samma sätt över stora 
områden, oavsett om stensträngar funnits eller inte.

Flera av gårdarna med husgrundsterrasser före
faller ha tillämpat en särskild gravläggningsstrategi, 
där gårdens grundargeneration gravlades intill hus
grunderna och övriga i grupper eller på gravfält en 
bit därifrån. Denna uppdelning kan kanske ses som 
ett mönster för att visa särställning och att ha kon
takt både med äldre grav- och boplatsområden och 
med nyanlagda gårdar.

Den undersökta gården i Arninge tycks ha le
gat relativt perifert i förhållande till boplatsläget 
vid bytomten och har troligen varit förhållandevis 
kortvarigt bebodd. Den kan dock betraktas som en 
gård med en hög grad av självständighet, då den fö
refaller ha haft en komplett uppsättning byggnader 
och egna gravar och åkrar. Gravarna indikerar att 
gårdens invånare haft en fri ställning i samhället. 
Gården kan ur flera aspekter ses som en mindre och
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blygsammare kopia av andra undersökta gårdar 
som utpekats som stormannagårdar. Anhopningen 
av olika slag av fornlämningar vid Västerarninge 
bytomt indikerar att här har funnits en för Arninge- 
området mer central och långvarigt nyttjad boplats 
under järnåldern. Gårdarna i Västerarninge tycks 
ha varit sammanlänkade genom stensträngar under 
yngre romartid-folkvandringstid och en tanke kan 
vara att se den undersökta gården som i någon me

ning underställd, i förhållande till den förmodade 
gården vid Västerarninge bytomt.

För att komma vidare i dessa centrala frågeställ
ningar skulle riktade arkeologiska undersökningar 
inom fornlämningskomplexet vid bytomten vara vä
sentliga. Särskilt framstår en närmare datering och 
karaktärisering av platåhusgrunden som en nyckel 
till att förstå bebyggelseutvecklingen i området un
der järnålder.
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Två gravfält i Uppland föranleder 
en förnyad diskussion kring tolkningen 
av bentomma gravar.

Gravar och symboliska begravningar

UNDERSÖKNINGARNA AV TVÅ GRAVFÄLT SOm visa- 
de sig sakna begravningar föranleder en förnyad dis
kussion kring tolkningen av bentomma gravar från 
yngre bronsålder till äldre järnålder5. Gravfälten 
raä 174:1—z inom kvarteret Vinkeln och RAÄ493 i 
Bällstalund uppvisade sinsemellan såväl likheter som 
olikheter. Kvarteret Vinkeln var större och tydligare 
än det i Bällstalund, medan fyndtomheten tycktes ta
gen till sin yttersta konsekvens i Bällstalund. I kvar
teret Vinkeln påträffades krukskärvor och enstaka 
brända ben. Stenartefakter förekom dock på båda 
gravfälten. Gemensamt var även, att de före under
sökning hade varit registrerade som ensamliggande 
stensättning/odlingsröse. Den synliga anläggningen 
har fungerat som en markör för denna typ av grav
fält. Anmärkningsvärt är att dessa markörer avviker 
från gravfältet i övrigt, dels genom det centrala läget 
inom gravfältet, dels genom det yttre formspråket.

Inledning
Bentomma, och näst intill fyndtomma, gravfält kan 
närmast betecknas som en ny typ av fornlämning. 
Möjligen har denna typ av gravfält påträffats tidig
are, men har då kanske avfärdats som exempelvis 
naturbildningar eller tolkats som tillhörande en an
nan kontext, som röj ningsröseområden.

En sammanfattande, karaktäriserande beskriv
ning för dessa båda gravfält är att de är svåra att 
upptäcka i terrängen, stenpackningarna inkluderar 
eller ligger invid block, en närhet eller direkt kon
takt med berg, de saknar spår efter begravning och 
att enstaka fynd i packningen som löpare kan före
komma.

Vi ämnar behandla den uppenbara tolknings- 
problematiken med denna typ av fornlämning men 
även den ideologiska bakgrunden till bentomma 
gravar och varför gravar anläggs utan begravningar.
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Begreppet »grav« - utgångspunkt

Gravar utan innehåll av ben har varit och är fortfa
rande ett omdiskuterat ämne. Bentomma gravar har 
givits skilda förklaringar, såsom kenotafer, skelett
gravar utan bevarat skelett, eller att de skulle vara 
barngravar. Det har mer accepterats att det faktiskt 
förekommer gravar som är tomma (t.ex. Björkhager 
199z; Ericsson &c Runcis 1995). Frågan är varför 
man anlägger tomma gravar. Alf Ericsson och Janis 
Runcis menar att bentomma gravar ska betraktas 
som ett medvetet utvalt gravskick, med flera valmöj
ligheter inom ett ramverk. Därmed skulle orsaken 
sökas i den ideologiska bakgrunden till det varie
rade gravskicket.

Bentomma gravar kanske inte är så anmärk
ningsvärda, i ljuset av den varierande benmängd 
som trots allt finns i äldre järnåldersgravar, vilket 
också diskuteras av Ericsson och Runcis (1995). 
Skillnaden mellan enstaka ben i en grav och en 
bentom grav är egentligen inte så stor. Däremot är 
anledningen till de skilda benmängderna, utifrån ett 
bredare spektrum, det centrala, samt var de ben som 
fattas i graven har deponerats. Naturligtvis har inte 
varje benfragment varit möjligt att tillvarata efter 
kremeringen, vilket i sig kan ha gett upphov till va
rierade benmängder, men variationerna i mängd är 
ett så tydligt och återkommande fenomen på äldre 
j ärnåldersgravfält, att det knappast kan vara tillfäl
ligheter. Förekommande benfragment av särskild 
art, såsom skalltaksfragment, mängd och fragmen
teringsgrad, visar också att urval har skett (Arcini
1995, 1996).

Det varierade gravskicket tar sin ideologiska 
utgångspunkt i brandgravskicket. De så kallade 
urnegravfälten från yngre bronsåldern kan framstå 
som demokratiska, men uppvisar avsevärt fler va
riationer i gravskicken än äldre gravfält (Fokkens 
1997). Eventuella variationer inom perioden då

skelettgravskicket var rådande, har inte nämnvärt 
behandlats, även om sådana torde ha förekommit, 
om än av annan orsak och med andra uttryck. Före
komsten av skelettgravar på äldre järnåldersgravfält 
med brandgravar behandlas dock inom ramen för 
det varierade brandgravskicket.

Den äldre järnålderns varierade gravskick har 
diskuterats utifrån ett maktperspektiv, där själva va
riationen sågs som ett implementerande instrument 
(Nilsson 1996). Då behandlades det äldre järnål- 
dersgravfältet raä 254, strax väster om Gnesta i 
Frustuna socken i Södermanland (Gustafsson m.fl. 
1996). Diskussionen baserades dock på ett gravfält 
där bentomma gravar, i det här fallet en grav, var ett 
bland flera gravskick.

Det unika för de här aktuella gravfälten, raä 174 
och raä 493, är att samtliga gravar var helt ben
tomma. Här saknades även en större variation, så
väl i gravarnas inre som yttre formspråk. Gravfältet 
uttrycker snarare någon form av uniformitet, där 
blocket förefaller vara den centrala komponenten.

Ett grundläggande problem är, bortsett från de 
enstaka brända ben som påträffades i kvarteret 
Vinkeln, att det inte klart framgår vilka gravseder 
som finns representerade: brandgravskick eller ske
lettgravskick. Begravningarna sker emellertid under 
en period då brandgravskicket är förhärskande. 
Gravar från och med yngre bronsålder och fram ige
nom hela järnåldern består oftast av en gravgömma 
innehållande brända ben, eller en skelettbegravning, 
täckt av någon form av stensättning eller hög. Vanli
gast är dock gravskick med brända ben.

I ovan nämnda artikel om Gnestagravfältet 
belystes även svårigheterna med analyser och tolk
ningar av äldre järnåldersgravfält, beroende på de 
källkritiska faktorer som är involverade, som fråge
ställningar kring kronologi och osteologi. Det kan 
vara svårt att tidsbestämma gravarna mer exakt än 
till just övergången från yngsta bronsålder till äldsta



järnålder, eftersom daterande fynd saknas och kol 
14-dateringar under denna period ofta har långa 
tidsspann. Beträffande det osteologiska materialet 
kan det konstateras att det dels varierar i mängd, 
dels sällan är möjligt att identifiera någon större an
del av benresterna (Nilsson 1996). Vad som återstår 
här är två bentomma gravfält och en datering som 
är generell. En spontan fråga är: Vad är ett gravfält 
och vilka kriterier ska uppfyllas för ett sådant? Den 
allmänna uppfattningen är att det ska finnas gravar 
(markerade eller omarkerade) på platsen och att det 
i dessa gravar ska förekomma begravningar i någon 
form, där bentomma gravar kan ingå som ett inte
grerat gravskick bland flera.

Ett bentomt gravfält är i vår begreppsvärld näst 
intill obegripligt. I vår iver att söka samband och 
förståelse, är frånvaron av centrala komponenter 
ytterst svårhanterad. Samtidigt är den faktiska kun
skapen om variationsbredden och omfattningen av 
förhistoriska begravningsritualer begränsad. Vad 
som återstår att arbeta med är oftast brottstycken.

Anläggandet av gravar utan begravningar visar 
att ritualerna i samband med omhändertagandet av 
benen var lika viktiga som anläggandet av själva 
graven, om än med skilda budskap och meningsin- 
nehåll. Åke Hyenstrand skrev 1980 att gravarna 
lika mycket är monument över de levande som över 
de döda (Hyenstrand 1980). Följande reflektion 
skulle då kunna göras:
• Det inre gravskicket (skelett-Zbrandgravskick) 

speglar framför allt den religiösa föreställnings
världen.

• Det yttre gravskicket visar mer på exempelvis 
sociala värderingar och upprätthållandet av en 
viss social ordning.

• Det yttre gravskickets betydelse kan tillmätas 
flera faktorer, allt ifrån »att ha någonstans att 
sörja«/minnesmarkering till ett samhälles revir- 
markerande.

Det ena behöver nödvändigtvis inte utesluta det 
andra, då de är nära sammanlänkade. Denna prob
lematik blir inte enklare mer än z 000 år senare. 
Självklart är våra synsätt och värderingar formade 
ur det egna samhällsperspektivet, och dessa filtrerar 
och styr tolkningarna av ett förhistoriskt material.

Allt detta sammantaget motiverar en något an
norlunda angrepps vinkel för följande diskussion 
som ämnar kretsa kring frågeställningarna: Vad 
representerar ett bentomt gravfält? och Hur ska vi 
tolka och förstå det? samt Vilka bakomliggande 
ideologiska föreställningar var orsak till detta f

Jämförande iakttagelser
En granskning av tidigare undersökningar visar att 
bentomma gravar uppträder i större omfattning än 
som enstaka inslag inom ett gravfält (tabell 5). De 
kan väl illustrera ovan skildrade problematik som 
rymmer flera dimensioner. De nu undersökta två 
gravfälten sammanfattades inledningsvis i en karak
täriserande beskrivning. För det första var de svåra 
att upptäcka i terrängen. Endast en anläggning var 
känd och registrerad som en ensamliggande sten- 
sättning eller ett odlingsröse. Samma förhållande 
har Bo Petré uppmärksammat på ett gravfält i Sö
derby i Lovö socken i Uppland. Gravfältet visade sig 
omfatta cirka zo rösen och stensättningar och låg i 
sluttande, stenrik moränmark. Samtliga gravar var 
små och varierade mellan 1 och 3 meter i diameter 
och var o,1-0,3 meter i höjd. Petré beskriver gra
varna på följande sätt:

»Flera är uppbyggda av osorterat eller ojämnt
stenmaterial och ger därför ett intryck av vara
naturbildningar«.

Sju gravar undersöktes, varav en innehöll ett bränt 
ben, möjligen från fågel, och en flintartefakt, medan 
övriga var fyndtomma.
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Tabell 5. Jämförande undersökningar.
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Plats Omfattning År Beskrivning, referens Kommentar Datering

Sollentuna Åtta gravar invid 1959 
ett förmodat 
vikingatida 
gravfält

Skärgårdsstad,
Österåker
socken

Skeppssätt- 
ningar, sten- 
sättningar och 
en tarandgrav

1989

Kvarteret
Diligensen,
Eskilstuna

Gravgrupp 
omfattande 
tre mittblocks- 
stensättningar

Gillberga, Gravgrupp
Rådmansö avskild från
socken gravfältets

huvuddel

Högsta gård, Gravfält
Lovö socken omfattande 

fem gravar

Sigridsholm Två rösegrupper
väster om om vardera ett
Sigridsholms- större röse och
sjön, Lunda ett resp. tre min-
socken dre rösen

1980

1960

Förutom enstaka, uppstickande, större stenar 
var gravarna ej synliga före undersökning. De 
låg på en moränsluttning strax sydöst om grav
fältet. Gravarna delades upp i två gravkomplex, 
108 (nr 5-8) och det 10 m SV därom belägna 
117 (nr 1-4). Gravarna inom gravkomplex 
117 hade tydliga kantkedjor främst av ett 
grovt stenmaterial med inslag av markfasta 
block, packningarna bestod av ett blandat 
stenmaterial, var vällagda och täta. Inom 108 
skilde sig gravarna något från de förra. Även 
om kantkedjor konstaterades i enstaka fall, 
var de inte lika tydliga som i det föregående. 
Stenpackningarna var täta, vällagda och 
bestod av mindre stenar med inslag av upp 
till meterstora block, såväl i som i anslutning 
till gravarna. Sotstrimmor och kolfläckar fanns 
under och i anslutning till gravarna inom 
gravkomplex 108 (Ginters 1960).

Även här uppmärksammades gravarnas 
belägenhet nedanför bergshöjderna och 
ensamliggande stensättningar i krönläge. Det 
ansågs att de ensamliggande stensättningarna 
kunde vara synliga markörer för större och 
mindre gravfält, med ett varierat formspråk 
som ofta dominerades av oansenliga stensätt
ningar. I Skärgårdsstad praktiserades endast 
brandgravskick (Äijä 1994).

De låg på berg som var täckt av ett tunt mo
ränlager. Den största var 5x8 m stor, medan 
de övriga två var cirka 3 m stora. Packningarna 
var enskiktade och uppförda av ett blandat 
stenmaterial. I en av gravarna fanns rester av 
en kantkedja, medan det i en annan fanns 
spår av en inre sten krets (Neander 1999).

Ginters beskriver gravarna 
som »en till gravskick och tid 
enhetlig grupp« och vidare 
att »dessa skenbart gravlösa 
stensättningar har oavsett 
vissa skillnader i deras yttre 
utformning många gemen
samma drag«. Frånvaron av 
bengömma förklarades med 
att det var skelettgravar utan 
bevarat benmaterial.

De bentomma gravarna upp
fattades som barngravar eller 
»symboliska gravar«.

Gravarna bestod av rösen och jordfria sten
sättningar (Ambrosiani 1964:47).

Gravfältet är högt beläget på ett impediment 
och består av fem registrerade gravar av en för 
Lovö ovanlig typ. Två gravar undersöktes 1980. 
Den ena, var en oregelbunden eller närmast 
rektangulär stensättning med indragen och 
ovanpåliggande kantkedja av grovt stenmate
rial (Petré 1982:67).

Gravarna låg på hällmark. Den mindre, 
högst belägna gruppen var helt fyndtom 
(Ambrosiani 1964:40).

Gravarna saknade fynd.

Förutom en keramikskärva i 
fyllningen var graven fyndtom. 
I botten noterades dock ett 
urlakat brandlager.

I den andra gruppen fanns 
tre gravar med ett benlager 
och en bronskniv. I en av 
dem fanns även en bronsnål 
dekorerad med koncentriska 
kretsar.

Ej möjliga att 
datera.

I en fanns ett fåtal brända ben 
och krukskärvor från minst 
två kärl. De övriga gravarna 
saknade spår av begravning.
I den andra fanns endast 
krukskärvor och i den tredje 
ett avlångt föremål, möjligen 
glattsten eller bryne.

De gravar som 
kunde dateras 
sträcker sig från 
bronsålderns 
period III till VI 
och järnålderns 
period I.

Gravarna 
kol 14-datera- 
des till yngsta 
bronsålder
äldsta järnålder.

Kol från brand
lagret daterades 
till yngre brons
ålder.

Den mindre 
gruppen date
rades till yngre 
bronsålder.



Plats

Smedby,
Hammarby
socken

Hallunda

Hallunda

Hallunda

Hallunda

Omfattning År Beskrivning, referens

17 gravar inom Gravarna låg med stora mellanrum och var
tre gravgrupper runda, ovala eller kvadratiska, röseliknande

stensättningar, ofta med mycket kraftiga 
kantkedjor och lägre liggande stenpackningar. 
Flera gravar var bentomma.

Gravfält, 1969-1971 Vid Hallunda undersöktes gravfältet och
boplats boplatsen, RAÄ 13, den stora boplatsen och

järnåldersgravfältet RAÄ 69 samt en mindre 
del av gravfältet RAÄ 76, som även omfattade 
boplatslager (Jaanusson & Vahlne 1975:10-13; 
Jaanusson 1981:14-15, 30-32).

Gravfält RAÄ 13, Gravarna var huvudsakligen runda, välbyggda
32 gravar och stensättningar, som avgränsades av kantkedjor,
en stensträng I en av kantkedjorna fanns en skålgropssten.

Flera av gravarna var helt eller delvis lagda på 
berg eller låg direkt på ett kulturlager. Ofta var 
gravens centrum markerad av en eller flera 
större stenar och block. Det förekom även att 
berg i dagen stack upp i gravens mitt. Särskilt 
två gravar utmärkte sig genom sin monumen
tala uppbyggnad. De var 12 respektive 15 m i 
diam. och lagda som ett bräm kring en avlång 
bergtunga, »vilken markant sköt upp i mitten 
av anläggningen«. Boplatsen bedömdes utifrån 
kol 14-resultat vara något yngre än RAÄ 69, 
med dateringar från period IV och möjligen in i 
period VI (Jaanusson 1981).

RAÄ 69, 
sex skärv- 
stenshögar,
23 osäkra 
stensättningar

RAÄ 76, 
en hög och 
39 rundade 
stensättningar

Kommentar

De brända benen låg 
antingen samlade eller mer 
spridda på den ursprungliga 
markytan.

Två skärvstenshögar undersöktes, varav en 
oval, 11-14 m i diam. stor, 1 m hög och med 
ett mittblock synligt i ytan. Skärvstenshögen 
visade sig ha en 5 m i diam. stor, inre stenkrets 
med ett antal block och stenar innanför 
denna. Mittblocket var placerat så att det stod 
i stenkretsens sydvästra kant. Mellan två av de 
centralt placerade stenarna fanns ett gravkärl 
som innehöll två fragment brända ben.*

Här undersöktes en skärvstenshög och en 
rund stensättning. Stensättningen var cirka 
5 m i diam. med en enskiktad och tät pack
ning (Bennet 1975:6, 32).

Graven saknade begravning, 
men en keramikskärva och 
enstaka djurben påträffades.

Datering

Inga daterande 
fynd påträffades.

Bengömmorna låg vanligen 
centralt i graven och då gra
vens mitt var markerad fanns 
gravgömman antingen söder 
eller väster om stenen eller 
blocket. Flera gravar inom 
RAÄ 13 saknade dock tydlig 
bengömma. Eftersom flera 
gravar låg direkt på ett bo
platslager var det svårt att 
relatera såväl de brända 
benen som övriga fynd till 
säker kontext. Sannolikt här
rör de flesta gravfynden från 
boplatsen.

Enstaka brons
fynd i gravarna 
tillhörde yngsta 
bronsålder eller 
äldsta järnålder 
(period VI).

Boplatsen 
daterades till 
perioderna IV 
och övergången 
till period V, 
d.v.s. yngre 
bronsålder. 
Gravarna kunde 
inte dateras 
närmare än till 
yngsta brons
ålder-äldsta 
järnålder.

Boplatsen date
rades till yngre 
bronsålder. 
Gravarna är oda
terade men san
nolikt från yngre 
bronsålderns 
senare del.

En för denna artikels vidkommande mycket intressant summering återfinns 
i rapporten. »Om oregelbundna stenanhopningar runt ett mittblock eller 
runt en uppskjutande bergsklack ska kunna betraktas som gravar är osäkert. 
Inom hela boplatsen har ett flertal koncentrationer av sten och skärvsten 
runtomkring ett jordfast block registrerats och undersökts. På fornlämning 
13 fanns även flera klara mittblocksgravar med vällagda kantkedjor. De mera

oregelbundna koncentrationerna utan kantkedjor med starka inslag av skärv
sten har däremot vid undersökning snarast visat sig ha boplatskaraktär. Ingen 
gravgömma har påträffats. Koncentrationen av sten har endast förekommit 
i ett tunt ytskikt ovanpå ordinarie boplatslager. Därför förefaller det hittills 
mest motiverat att betrakta dem som företeelser tillhörande boplatsen. Deras 
innebörd är dock oklar.« (Jaanusson m.fl. 1978:19).
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— Schaktkant

Anläggning
C^X' Berg i dagen

It Block

Stensamling

Fig. 44. Schaktplan över RAÄ 174:1-2. 
Skala 1:500.



Petré menar att gravfältet representerar »en ny 
typ av fornlämning som i det närmaste är okänd 
tidigare« och konstaterar samtidigt att de är »svår- 
upptäckta, svårtolkade och svårplacerade i tid«. 
Dateringen kan dock vara yngre bronsålder (Petré 
1982:66).

Undersökningarna
Gravfältet vid kvarteret Vinkeln

Gravfältet låg på en utskjutande moränrygg som i 
väster, norr och öster sluttade ned mot en våtmark. 
Söderut var terrängen mer avplanad och sträckte 
sig ned mot en mindre bergshöjd. Centralt inom 
gravfältet låg den tidigare kända och större stensätt-

ningen A512 (Appelgren & Nilsson 1998, 2000a). 
Graven låg på moränhöjdens högsta punkt och 
mellan uppstickande berghällar (fig. 44 och 45). 
Flertalet av de övriga gravarna låg samlade väster, 
norr och nordöst om stensättningen. Söder om den 
större stensättningen och väster om och nedanför 
den ovan nämnda bergshöjden låg en grupp om fyra 
gravar. Omkring 20 meter sydöst från dessa och på 
ytterligare en mindre bergshöjd låg den röseliknande 
stensättningen ai 3 31.

De omfattande exploateringarna i det aktuella 
området begränsar möjligheterna till att återskapa 
gravfältets och den röseliknande stensättningens 
ursprungliga närmiljö. Omedelbart söder om grav
fältet ligger Kungens kurva-leden med tillhörande
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Fig. 45. A512 efter rensning. Foto: Katarina Appelgren.
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Fig. 46. A740 från norr. Foto: Katarina Appelgren.

Fig. 47. A314 före undersökning, från nordnordväst (113832:4). Foto: Anders Nilsson.

diken samt gång- och cykelvägar, 
vilka närmast tangerar det sten- 
sättningsliknade röset. De tidigare 
exploateringarna medför även att 
totalbilden av fornlämningarna har 
gått förlorad, då vi inte vet hur det 
sett ut eller vad som har funnits där. 
Bland annat är relationen mellan 
gravfältet och den ensamliggande 
röseliknande stensättningen inte 
helt klar.

Gravarna
Gravarna var, förutom stensättning
en A512 (fig. 45) och den ensamlig
gande, röseliknande stensättningen 
Ai 3 31, stensättningar där block på 

ett eller annat sätt ingick i konstruk
tionen. Formen på gravarna var 
oregelbunden, rundad, oval, tre- 
eller fyrsidig. Gravstorleken varie
rade mellan en meter i diameter 
(fig. 46) och 4x8 meter, vanligtvis 
var de dock 2-4 meter stora och en- 
skiktade.

Både blockens placering och an
tal inom varje grav varierade (fig.
47 och 45). I den tresidiga graven 
fanns i spetsarna, som pekade åt 
sydväst, norr och öster, en större 
sten (fig. 49). Kantställda stenar 
förekom i två gravar; i den nord
östra respektive centrala delen. Två 
gravar hade välvd (fig. 51) eller 
svagt välvd stenpackning. Resterna 
efter en eventuell kantkedja kunde 
noteras i den sydvästra delen av en 
grav. Kantkedjan var ställvis gles och 
lagd med såväl rundade som kantiga



stenar. Även A51Z hade en kantkedja 
som var dubbel i den västra delen. I 
den västra delen och i anslutning till 
kantkedjan fanns också en halvcir
kelformad utbyggnad (fig. 45).

Med undantag av en grav som 
innehöll enstaka, rena, brända ben 
och möjligen ytterligare en, där ett 
mindre antal benfragment påträf
fades strax utanför graven, saknade 
gravarna identifierbara gravskick. 
Två av gravarna påminde dock till 
det yttre om skelettgravar (fig. 50). 
De var båda långovala och cirka 
1x2,,5 meter stora. Varken spår av 
skelett eller nedgravning påträffades.

Förutom gravarna framkom även 
ett antal stenansamlingar med oklar 
funktion. De hade till skillnad från 
gravarna en mer diffus karaktär och 
saknade ofta en klar begränsning. 
Stenansamlingarna varierade i stor
lek från 0,6 meter i diameter upp 
till cirka 2x4 meter, vanligen var de 
dock 1-2 meter stora. Formen var 
vanligen oregelbunden eller rundad. 
Stenarna låg i ett skikt och med 
varierad täthetsgrad av blandat sten
material.

Anläggningar som härdar och dy
likt fanns inte i någon större utsträck
ning. En härd påträffades strax nord
väst om A512. Under en annan grav, 
i den sydvästra delen, fanns en grop, 
cirka 0,2 meter i diameter stor och 
0,1 meter djup, medan en mörkfärg- 
ning, cirka 1x1,5 meter stor och 0,1 
meter djup, omgav det större blocket 
i en annan grav.

Fig. 48. Al 139 efter rensning, från söder. Foto: Katarina Appelgren.

Fig. 49. A380 efter rensning, från väster. Foto: Anders Nilsson.
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Fig. 50. A2859 före undersökning, från nordnordväst (113832:19). Foto: Anders Nilsson.

Fig. 51. A443 före undersökning, från sydväst 
(U3832:8). Foto: Michel Carlsson.

Fynden
Fyndmaterialet från undersökningen var sparsamt 
och kom från såväl gravarna som från mellanytor
na. Trots skilda kontexter var fyndmaterialet enhet
ligt och bestod av enstaka brända ben, krukskärvor, 
stenartefakter, bränd lera och harts.

Enstaka brända ben påträffades centralt mellan 
blocken i en av gravarna. Ett fåtal brända ben fram
kom även omedelbart sydväst om en annan grav.

Sammanlagt 67 krukskärvor hittades, varav den 
största andelen i A512.. Ytbehandlingen bestod av 
såväl gräsavstruken in- och utsida, glättad insida 
och strimmig utsida som streckdekor. En grovmag- 
rad mynningsskärva, som fanns i en grav, utmärkte 
sig genom att ha en applicerad vulst strax nedanför 
mynningskanten. På mynningens ovansida samt över 
och under vulsten fanns dessutom streckornering.



Fig. 52. A2506 före undersökning, från norr. Foto: Anna Bergman.

Vid undersökningen påträffades kvarts i form av 
splitter, ett större kvartsämne som kan ha haft en 
funktion som kärna samt slagna fragment av kvarts. 
Den eventuella kärnan låg i den östra begränsningen 
av en grav. Övriga stenföremål var två löpare, två 
glättstenar och ett bryne.

Bränd lera var den största fyndgruppen, där 
merparten låg i en stenansamling. Huvuddelen hade 
gräsavtryck. Centralt och mellan blocken i en av 
gravarna fanns två fragment av harts med runt tvär
snitt och passning mellan bitarna.

Gravfältet vid Bällstalund

Gravfältet låg i en svacka i skogsmark, med ställvis 
uppstickande hällmark. Omedelbart öster om grav
fältet låg en vägbank, utefter vilken nuvarande Bäll- 
stalundsvägen löper. Åt söder, väster och norr fanns

lägre liggande skogsmark, där framför allt de västra 
och norra delarna delvis utgjordes av sanka partier 
(Appelgren & Nilsson 2000b).

Det visade sig att hallberget närmast inramade 
gravfältets södra, östra och norra delar. Gravarna 
var huvudsakligen placerade antingen på eller i an
slutning till berghällar (hg. 52 och 53). Tre gravar, 
som saknade anknytning till berghäll, låg samlade i 
gravfältets mitt. En antydan till gruppering av gra
varna kunde noteras i form av två gravar i norr, tre 
centralt och tre i öster.

I den mellersta delen av undersökningsytan, mel
lan de centralt belägna gravarna och de östligaste, 
hällmarksbelägna, fanns en drygt 25 meter lång och 
2-5 meter bred, till synes stenröjd, yta. Närmast 
kunde den liknas vid en väg som sträckte sig i en 
nordöst-sydvästlig riktning. Nedanför berghällarna
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Fig. 54. A882 före undersökning, från öster (113843:4). Foto: Anders Nilsson.

fanns även andra, mer oklara stenansamlingar med 
olika täthet och omfattning.

Gravarna
De sammanlagt åtta gravarna varierade såväl i form 
och storlek som i utförande. De var tre stensättning- 
ar, två blockgravar, två stenkretsar med mittsten 
respektive mittblock och en mittblocksstensättning. 
Storleken var mellan z och 5 meter i diameter. 
Gravformerna var runda eller rundade, ovala eller 
fyrsidiga. Gemensamt för gravarna var att block på 
ett eller annat sätt ingick i konstruktionen och/eller 
att de låg på eller i anslutning till berghäll (fig. 53). 
Anmärkningsvärt och iögonenfallande var det stora 
mittblocket, som var 2x3 meter stort (Appelgren & 
Nilsson zooob).

De yttre gravskicken som förekom var kantkedja och 
mittsten/mittblock. En av stensättningarna var den 
grav som hade flest yttre konstruktionsdetaljer i form 
av kantkedja, mittblock samt välvd stenpackning.
I gravens östra del fanns även ett gravklot (fig. 54).

Det inre gravskicket bestod av stenrader och 
stenkretsar och i en grav fanns ett rektangulärt av
gränsat område uppfört av kantställda stenar (fig.
55 och 56). I mittblocksstensättningen var stenar 
lagda som utjämning av bergssvackorna. Samtliga 
gravar saknade begravning. En av stensättningarna 
(A1087) påminde dock till form och storlek om en 
skelettgrav. Detta kunde emellertid inte beläggas vid 
undersökning, då spår efter skelett helt saknades.

I den norra delen av gravfältet och omedelbart 
norr om en stensättning fanns en oval, flack, cirka
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2x3 meter stor stenansamling med oklar status.
I norr låg ett ej markfast, drygt meterstort block. 
Stenansamlingen var gles, och enskiktad och till 
skillnad från gravarna saknade den någon direkt 
påvis bar, medveten uppbyggnad, såsom en distinkt 
stenpackning eller andra konstruktionsdetaljer. Att 
stenansamlingen inte helt kan avfärdas som grav, 
beror på att den trots allt var väl avgränsad, samt att 
den följde samma princip som gravarna i övrigt, det 
vill säga den låg i anslutning till berghäll och block.

Fynden
Sammanlagt påträffades tre kontextbundna fynd. 
De var två skålgropsstenar i två gravar och en lö
pare i en tredje grav (fig. 57 och 58). Ytterligare en 
skålgropssten påträffades som rensningsfynd i den 
sydöstra delen av undersökningsområdet (fig. 59).
I undersökningsområdets centrala och östra delar 
fanns också obestämbara järnfragment och en slip
sten. I det stenfria, vägliknande området (se ovan) 
påträffades fragment av harts.
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Fig. 58. Skålgropsstenen F8 från A771.
Teckning: Franciska Sieurin-Lönnqvist, Arkeobild. 
Återgiven i 75 procent.

Fig. 57. Skålgropsstenen F6 från A808. 
Teckning: Franciska Sieurin-Lönnqvist, 
Arkeobild. Återgiven i 75 procent.

Fig. 59. Skålgropsstenen F10 från gravfältets sydöstra 
del. Teckning: Franciska Sieurin-Lönnqvist, Arkeobild. 
Återgiven i 75 procent.
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Förändringens tid
Bronsåldern framstår som en tid då religiösa före
ställningar med tillhörande ceremonier och ritualer 
var av central betydelse, vilket exempelvis häll
ristningar, offerfynd och kultanläggningar visar. 
Likaså har särskilda naturmiljöer, såsom vattendrag, 
mossar eller höglänta partier, tilldragit sig speciell 
uppmärksamhet (Bradley zooo; Tilley 1994). Re
dan under neolitisk tid förekommer seden att offra 
i våtmarker, då yxor var vanliga offerföremål (jfr 
Karsten 1994). Under perioden senneolitikum till 
äldre bronsålder börjar också skäror uppträda i 
dessa sammanhang. Stig Welinder tolkar de offrade 
föremålstyperna som symboler. Han menar att yx
orna motsvarar de ringbarkade och hamlade träden, 
det vill säga jordbrukets grund under tidig- och 
mellanneolitisk tid. De yngre skarorna, däremot, 
för tankarna till sädesåkrarna och lövfodertäkten 
åt djuren (Welinder 1998^11). Den mängd offrade 
bronsföremål som hittats i mossar och vattendrag 
tyder också på Skandinaviens nära kulturella utbyte 
med det övriga Europa. De nedlagda bronsföremå
len deponeras med olika syften som med tiden ingår, 
förutom fruktbarhetsoffertanken, även i statusbe- 
tonade och inte minst krigsanknutna offer. Andrew 
Sherratt menar att kontakterna med kontinenten 
kan spåras tillbaka till neolitisk tid, då enstaka före
mål av koppar nådde Skandinavien, och att utbytet 
och kontakterna under yngre bronsålder ökade 
(Sherratt 1993:24).

I artikeln »Konstanter och variabler« drar Mal
mer (1988) slutsatsen att den »ideologiska variabeln 
är den primära« i samhällsförändring. Innebörden 
av detta är, att en teknologisk förändring, som för
sta införseln av metall, får sin betydelse och därmed 
sin förmåga till samhällsförändring, först när de 
ideologiska faktorerna som omger och som har följt 
med spridningen av - i det här fallet bronsen - blir 
»medvetna« för mottagaren, och därmed har påver

kat deras idévärld. Först då kan en förändring ske 
i det nya kulturområdet. I övergången mellan äldre 
och yngre bronsålder sker också flera förändringar 
av religiös natur. Förändringarna kan härledas till 
den expansiva Lausitzkulturen, där en ny kult med 
brandgravskick görs gällande (Carlsson 2000:54). 
Brandgravskicket får sitt definitiva genombrott 
och det blir alltmer vanligt med gravfält där indivi
derna framträder inom ett kollektivt sammanhang. 
Samtidigt sker en förändring, i fråga om offer, från 
en manlig till en kvinnlig gudom under den yngre 
bronsåldern som märks, främst i depåfyndens sam
mansättning. Fruktbarheten är ett centralt och åter
kommande tema. Fruktbarhetsriterna kan kopplas 
till jordbruksekonomin, vars betydelse för förutsätt
ningarna till det dagliga livet och drägliga livsvillkor 
blir alltmer påtagliga.

Harry Fokkens vill, utifrån ett nederländskt 
material, se denna genomgripande förändring av 
den sociala strukturen under yngre bronsålder som 
ett uttryck för ett förändrat bytes- och gåvosystem 
på grund av den ökade tillgången av brons - till 
skillnad från tidigare förklaringsmodeller, som hu
vudsakligen utgick från vissa kristeorier med ekono
miska och/eller befolknings- och miljömässiga för
tecken. De traditionella ledarnas ensamrätt till detta 
bytessystem övertogs nämligen av kärnfamiljen, 
eller snarare en eller flera representanter från denna. 

»There is no longer an a priori consensus about 
who represents the larger social group, and 
competition arises over that status. Personal 
ability to create social contacts through gift-ex- 
change and to obtain the benevolence of the gods 
through ritual deposition becomes important« 
(Fokkens 1997:370!).

Denna sociala förändring ger sig till känna genom 
en fokusering på kärnfamiljen och individuella pre
stationer (tävlan) i form av mindre hus, en ökning



av antalet offerfynd och de framväxande gravfälten, 
där varje individ kunde begravas och därmed syn- 
liggöras som en »förfader« (Fokkens 1997:3 6yff). 
Det nederländska materialet kan till delar även 
appliceras på skandinaviska förhållanden, av
speglande sig i förändrade huskonstruktioner och 
fokuseringen på kärnfamiljen och individen. Trond 
Løken sammanfattar bebyggelseutvecklingen, 
mot bakgrund av undersökningar i Rogaland och 
jämförelser med danska förhållanden, med att det 
under den äldre bronsåldern finns både stora hall
byggnader och smala hus med bo- och fädel. Han 
menar att under yngre bronsålder dominerar det 
mindre, kortare, smala huset och att denna bygg
nadstradition fortsätter under förromersk järnålder 
och fram i romersk järnålder. I de stora hallbygg
naderna finns spår av andra funktioner än de som 
finns i de mindre och smala husen. Løken har till 
exempel funnit en rad fynd av förkolnade frön, vars 
motsvarigheter inte finns i de mindre husen. Det 
tolkar han som att det i dessa hallbyggnader har 
förekommit någon form av ceremonier som inte 
har kunnat påvisas i de andra husen, vilket tyder på 
en statusmässig skillnad beträffande maktutövning 
med den religiösa kulten som uttrycksmedel. Løken 
sammanfattar det ovan sagda med att utvecklingen 
som konstaterats för Danmark även gäller Roga
land, det vill säga att det under denna period finns 
mindre hus för bosättning, samtidigt som de större 
hallbyggnaderna uppförs med ett mer offentligt 
syfte (Løken 1998:174). Héléne Borna-Ahlkvist har 
utifrån Pryssgårdens 21 långhus och 12 småhus från 
bronsålder konstaterat att långhusen har varit olika 
stora, men det har inte varit kronologiskt betingat, 
utan kan snarare förklaras utifrån sociala förhål
landen. Hon menar att resultaten från Pryssgården 
därmed ifrågasätter synen på den traditionella, 
sydskandinaviska bebyggelseutvecklingen (Borna- 
Ahlqvist 2002:189).

Det uppdelade landskapet

Den närmast belägna, större bronsålderslokalen 
Hallunda ligger endast drygt 5 kilometer nordväst 
om kvarteret Vinkeln. Mellan de båda lokalerna 
fanns vissa paralleller, angående gravuppbyggnad 
och frånvaron av faktiska bengömmor samt tids- 
ställning. Då landskapet under bronsåldern nyttja
des extensivt i olika miljöer med skilda syften, kan 
helhetsbilden och omfattningen av ett »bronsålders- 
område« svårligen nås enbart genom begränsade 
undersökningar, även om gravfälten i kvarteret 
Vinkeln och Bällstalund undersöktes i helhet. Likväl 
saknas för tolkningen flera väsentliga, grundläg
gande uppgifter, till exempel var man bodde, var 
man kremerade de döda och var de brända benen 
deponerats. För att nå en så djup insikt som möjligt 
måste man förstå platsens betydelse och mening. 
Platsen eller platserna måste ingå i ett begripligt 
sammanhang. Dessa tankebanor är i och för sig 
frukten av det mänskliga logiktänkandet, det vill 
säga att allt måste, eller bör, ha en mening och en 
struktur. Det är svårt att tänka sig, att dessa båda 
gravlokaler valdes av rent slumpmässiga skäl, utan 
någon bakomliggande tanke.

Bronsålderscentra eller centralområden knyter 
snarare an, enligt Sonja Wigren, till den äldre delen 
av bronsåldern (Wigren 1987:130), med tanke på 
de under den yngre bronsåldern genomgripande 
förändringarna av bland annat bebyggelsemönster 
och ideologi. Hallunda beskrivs dock som ett »me
talwork and trade centre« (Jaanusson 1981:32). 
Förutom bronsgjuteriverksamheten i Hallunda och 
de allmänt omfattande bronsålderslämningarna, 
visar inte minst det exklusiva keramikmaterialet 
Hallundas särställning under denna period (Ben
nett 1975:6; Jaanusson & Vahlne 1975:34!). Cen
tralområden, i form av hövdingasäten, innebär att 
landskapets särskilda egenskaper kan ha spelat en 
central roll för valet av rum. I detta kulturlandskap
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kan en eller flera specifika enheter ha ingått, som 
har haft en särskild betydelse och varit en innovativ 
kraft för ett område.

Det förändrade bebyggelsemönstret under yngre 
bronsåldern, då samhällen tycks uppbyggda med 
kärnfamiljer som bas, samt tillgång och fördelning 
av odlings- och betesmark, bör ha lett till en för
ändrad ägostruktur och en ökad social dynamik, i 
jämförelse med de tidigare kollektivbaserade sam
hällena (Skoglund 1999:282!). Detta är ett resultat 
av att det blev enklare att expandera ut i landska
pet, och inte enbart i form av ianspråkstagande av 
nya marker för uppodling, utan även av ideologiska 
skäl, som anläggandet av gravfält. I Hallunda fanns 
gravfält och boplats på samma lokal, till synes en
dast marginellt, kronologiskt åtskilda. Boplatsen 
och gravfältet kan till och med delvis ha varit sam
tida (Jaanusson 1981:32). Det stora kronologiska 
problemet är gravarna, då de inte närmare går att 
datera, men med tanke på att de till stora delar 
överlagrar boplatslämningarna, bör en viss tids
skillnad föreligga. Frågan är var de döda begravdes 
i det äldre skedet (boplatsen) och var de bodde i det 
yngre skedet (gravfälten) ? Möjligen är de kronolo
giska förhållandena på platsen så svåra att särskilja, 
att exempelvis en horisontell förflyttning över tid 
inte är synlig i materialet.

Varken i kvarteret Vinkeln eller i Bällstalund 
fanns boplatslämningar. Ritualer i anslutning till 
där man levde framstår som separerat. Det kan även 
illustreras av offerdeponeringar i skilda miljöer, 
mer eller mindre avlägsna från boplatsen, eller av 
gravfält utan anslutande boplats. Kan det vara så, 
att vissa ritualer förefaller ha varit rumsligt avskilda 
från varandra, som i förhållandet mellan kremering 
och begravning, liksom mellan boplatsmiljön och 
den sakrala gravplatsen? En uppdelning av landska
pet i två rumsliga funktioner, i form av en profan 
och en rituell, med en från varandra klar åtskillnad,

har förespråkats inom den anglosaxiska arkeolo
gin. Detta förhållningssätt går under benämningen 
rituellt landskap (jfr Bradley 2000). Andra forskare 
vill dock hellre använda termen helig geografi som 
avser flera platser i samverkan »i formandet av en 
övergripande världsuppfattning där religion och 
produktion är intimt sammanlänkade« (Olausson 
I995:z31 och där anf. litt.).

Oavsett terminologi, behöver inte det ena ute
sluta det andra, då en världslig sfär kan vara fysiskt 
avskild från en rituell och där de rituella lokalerna 
befinner sig i en allomfattande samverkan i förmed
lande syfte, likt den profana miljöns samverkan 
mellan dess komponenter. Av särskilt intresse är 
att åtskillnaden verkar ha tillmätts en sådan stor 
betydelse. Detta stöder förutsättningarna för en 
mental uppdelning, det vill säga att man visste var 
man skulle göra vad, även om gränslandet torde ha 
varit dunkelt och idag är omöjligt att återskapa. I en 
diskussion kring fysiska lämningar bör en distink
tion göras mellan ett praktiskt, rituellt utövande på 
en specifik plats och en mental föreställningsvärld. 
Intryck från en rituell handling bärs med i sinnevärl
den vid vardagliga aktiviteter och med all sannolik
het vice versa. Frågan är om man kan separera ex
empelvis jordbruksarbetet från religionsutövandet. 
Anders Kaliff uttrycker det som att bronsålderns 
människor inte skilde mellan det vi uppfattar som 
rationellt arbete och »irrationella«, religiösa ritua
ler. Jordbruksarbetet kan ses som en form av ritual, 
och omvänt kan en religiös ritual ses som praktiskt 
arbete, då den utförs med det bestämda syftet att 
strukturera tillvaron (Kaliffm.fi. 19953:82!).

Genomgående märks dock en ambivalens mellan 
kollektiv och individ. Gravfälten ger ett kollektivis
tiskt uttryck, men har en individuell prägel i form av 
den enskilda graven. Hur ceremoniella akter har ut
förts och hur många som egentligen har deltagit är 
ovisst. Likaså är det faktiskt oklart huruvida rituella



handlingar har utförts till förmån för exempelvis 
kollektivet (»den goda jorden«), familjen (lycka och 
välgång), prästerskapet (auktoritet) eller individen 
(status) (jfr Olausson 1995:231). I den inledande 
diskussionen kring den religiösa föreställningsvärld
en, ansågs denna i mycket ta sin utgångspunkt i 
allehanda fruktbarhetsteman som ytterst faller till
baka på brukandet av jorden, genom dess källa till 
näring. Brukandet och vården av den »goda jorden« 
bör ha varit en kollektiv angelägenhet och ägorätten 
en maktkonstituerande faktor. Dylika ritualer kan 
ha tagit sig uttryck i begravningar i skilda miljöer 
och kontexter, eller genom andra ceremoniella sam
mankomster. Även om vissa ritualer utförts för kol
lektivets nytta, behöver det inte innebära att gemene 
man har deltagit eller fått delta i själva utövandet. 
Exempelvis förefaller vissa kulthägnader vara mer 
eller mindre slutna och otillgängliga för den stora 
massan (Olausson 1995:23rf).

Vissa offer har mer drag av individualitet, som 
privata husoffer som »tjänar« alla som bor i huset, 
och bronsoffer i vissa naturmiljöer, för att kanske 
garantera framgång i gåvo- och utbytestransaktio- 
ner. De enskilda, till exempel husoffren, kan dock 
överföras till det kollektiva planet genom att lycka
de gåvo- och utbytesrelationer kommer hela stam
men/samhället till gagn. I sammanhanget kan också 
nämnas den samtida bergkonsten, som man får 
förmoda har ett religiöst - och didaktiskt? - över
gripande ändamål.

Tvetydiga lämningar

Det är ibland svårt att avgöra huruvida forntida 
lämningar ska tolkas som funktionella eller religiösa 
företeelser, som röjningsrösen med begravningar, 
offer i stolphål eller, varför inte, bentomma gravar. 
Det gravlika utseendet på röjningsrösenas konstruk
tion kan enligt Kaliff tolkas som att röjningen av 
ett markområde har genomförts enligt vissa regler.

Reglerna bör då ha varit i överensstämmelse med en 
kosmologisk grundsyn, där även behandlingen av 
den döde ingår. »En rituell begravning av resterna 
efter röjningen i en stenanläggning, byggd av den 
röjda stenen, passar in i ett sådant perspektiv« (Ka- 
liff 1999:111).

Undersökningen av den fossila åkermarken och 
den närbelägna, ensamliggande stensättningen i Hu- 
gelsta, utanför Eskilstuna i Södermanland, illustre
rar denna för oss tvetydiga, rituella samverkan. Den 
registrerade, fossila åkermarken visade sig, förutom 
två åkerytor, bestå av en komplex sammansättning 
av stensträngar, röjningsrösen, en röjd aktivitetsyta, 
gravar samt härdar och stolphål. Omedelbart norr 
om undersökningsområdet finns en sankmark. Den 
fossila åkermarken bestod av en västlig och en östlig 
åkeryta, och däremellan fanns den röjda aktivitetsy- 
tan. Två stensättningar undersöktes. Den ena låg i 
anslutning till den östra åkerytan och i den röjda 
aktivitetsytans södra del. Från gravens västra lång
sida löpte en 14 meter lång stensträng, som även 
begränsade aktivitetsytan söderut. Stensättningen 
var 7-9 meter bred och 17 meter lång, med en om
växlande vällagd och slarvig uppbyggnad. I graven 
påträffades fyra benlager och ett brandlager samt 
ett miniatyrkärl från yngre bronsåldern. Strax väster 
om graven och på den södra respektive norra sidan 
av stensträngen fanns ytterligare en stensättning.
Det förelåg ingen stratigrafisk åtskillnad mellan 
stensträngen och stensättningen. I graven framkom 
ett benlager. Båda de ovan beskrivna gravarna har 
tolkats som en kombination av röjningsröse och 
gravöverbyggnad, där gravarna och stensträngen 
utgör en sammanlänkad enhet, om än inte kro
nologiskt (Ericsson 2000). Stensättningen intill 
stensträngen har tolkats som resultatet av upplagda 
röjningsstenar, och är troligen yngre. En samverkan 
mellan röjandet av ytor och behovet av gravöver
byggnader tycks föreligga. Enligt Alf Ericsson är
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denna koppling ännu tydligare i ett röjningsröse 
som hade ett benlager i en fyllning av skärvsten. 
Han tolkar utformningen av gravarna som »en pro
dukt av den miljö de anlagts i, det vill säga en miljö 
formad av röjning för odling och andra aktiviteter« 
och där övergången mellan »funktionerna gravö
verbyggnad respektive röjningsröse tycks flytande«. 
De undersökta fornlämningarna var spår efter 
åkerbruk, boskapsskötsel och begravningsriter som 
tillsammans bildade en helhet. Kronologiskt torde 
begravningsriterna och röjningarna tillhöra samma 
skede, vilka till viss del kan dateras till yngre brons
ålder (Ericsson 1995:30, 2000).

Den funktionella förklaringen till skärvstens- 
högar har på senare tid frångåtts alltmer, beroende 
på deras många gånger rituella innehåll av fynd 
samt frånvaron av intilliggande boplatser. Vad som 
istället förespråkas är det strukturalistiska perspek
tivet (Runcis 1999:151). Janis Runcis vill utifrån 
skärvstenshögarnas läge, ofta i en topografisk bryt
punkt mellan högt och lågt, deras uppbyggnad och 
innehåll, se dem som »medvetet skapade relationer 
med en mytisk förankring«. Strukturerna kan sym
bolisera en shamanistisk världsuppfattning med tre 
kosmiska sfärer: ljusets värld, naturen och månen/ 
natten, dödsriket. Att resa genom dessa sfärer och 
sköta kontakten mellan andevärlden och de levande 
är deras uppgift. Vissa skärvstenshögar kan vara 
resterna efter shamanistiska ritualer, där den sym
boliska, förmedlande funktionen utgjordes av den 
ånga som uppstår vid kombinationen vatten, sten 
och eld (Runcis 1999).

En undersökt skärvstenshög strax väster om Ny
köping i Lunda socken i Södermanland kan belysa 
ovanstående resonemang. Fornlämningslokalen be
stod av tre skärvstenshögar och två gravar samt ett 
mindre antal härdar. Den aktuella skärvstenshögen 
innehöll i det övre skiktet tre begravningar, med 
koncentrationer av brända ben blandat med sot och

kol (dödsriket). I anslutning till den ena begrav
ningen fanns en rund, ej eldpåverkad stenpackning.
I botten av skärvstenshögen framkom stenformatio- 
ner, som närmast kan liknas vid koncentriska cirklar 
(solen/ljusets värld). Inte heller dessa stenar var eld- 
påverkade. Mellannivån, »naturen«, representeras 
av skärvstenarna. Förutom brända ben påträffades 
även knackstenar och keramik (Runcis 1998, 1999).

Fynd

Vissa fynd, som löpare, malstenar och slipstenar, 
är vanligt förekommande i rituella sammanhang. 
Fynden kan klassificeras som bruksföremål och de 
fanns även i kvarteret Vinkeln och i Bällstalund.
I Bällstalund fanns dessutom skålgropsstenar och 
i kvarteret Vinkeln förekom keramik och kvarts.
Leif Karlenby tolkar föremål (t.ex. gjutformar och 
löpare) i skärvstenshögar, som används vid trans
formationen från naturligt råämne till kulturell 
produkt, som transformatorer. De har spelat ut sin 
roll i omvandlingen och därmed begravts, ibland 
tillsammans med transformanderna (t.ex. brända 
ben) (Karlenby 1999:120^.

Ett exempel som på ett tydligt sätt visar ett ri
tuellt samband mellan specifika bruksföremål och 
grav, är en blockgrav i Albertsro i Åkers socken i 
Södermanland. Fornlämningen omfattade ytterligare 
tre gravar och en boplats med bland annat järnhan
tering. Kring ett större, ovalt, markfast block låg 
en U-formad stenpackning. Den avgränsades av en 
kantkedja, som gav packningen ett närmast häst- 
skoformat utseende, men det förekom även delar 
av en inre stenkrets. Både kantkedjan och den inre 
stenkretsen avvek från packningen i övrigt, genom 
att de var lagda med ett grövre stenmaterial. Begrav
ning saknades, men i vardera änden av kantkedjan 
fanns en underliggare och invid blockets södra del 
låg en löpare. Graven kunde inte dateras närmare. 
En annan grav i dess omedelbara närhet kunde dock



via kol 14-analys dateras till förromersk järnålder 
(Franzén & Schützler zooo).

Ytterligare en fyndkategori som är värd att no
tera, är kvarts som påträffades i gravarna i kvarteret 
Vinkeln, om än i modest omfattning. Kvartsen kan 
nämligen i vissa sammanhang ha haft en magisk 
innebörd (Runcis 1999:146^. Kvartsfynden bestod 
till största delen av mindre splitter och möjliga av
slag. Emellertid fanns en större bit kvarts, som kan 
vara en kärna, i en gravs östra begränsning. Då den 
avvek helt från det övriga stenmaterialet, var den 
högst påtaglig och sannolikt fullt medvetet ditlagd. 
Ett annat exempel är ett röse på ett gravfält vid 
Fridhem i Härads socken i Södermanland. Spritt i 
det undre skiktet påträffades sammanlagt 75 kilo 
kvarts, som dock framkom i mer koncentrerad form 
söder om och i anslutning till ett centralt beläget, 
markfast block (Runcis 1996).

Den yngre bronsålderns keramik skiljer sig från 
den äldre bronsålderns keramik, som uppvisar 
starka traditionella samband med den senneolitiska 
keramiken. Den yngre bronsålderns kärlformer och 
teknik är influerade av Lausitzkulturen (Hulthén 
1977; Kaliff m.fl. i995b:6z).

Tom Carlsson har studerat förekomsten av 
krukskärvor från en undersökning av ett gravfält 
från bronsåldern vid Ringeby i Östergötland. Han 
menar att keramiken under den yngre bronsåldern 
förändrades, på grund av kontaktnätet med Europa 
och den därmed sammanhängande förändrade syn 
som den fick i den nya religionen. Under den äldre 
bronsåldern hörde keramiken till en mer »domesti- 
cerad sfär«, medan den under den yngre bronsåldern 
hamnar i den »rituella«. Keramikens förändrade 
utseende speglar både samhällsförändringar och 
keramikens roll i den nya kulturen. Här är urnan 
som benbehållare oviktig. Viktigare är själva ri
tualen med krossade krukskärvor, där de krossade 
keramikkärlen kan liknas vid själva kremeringen när

kroppen utplånas, det vill säga en transformering 
av kroppen/keramiken från ett tillstånd till ett annat 
(Carlsson 2000:54). Runcis menar dock, att kun
skapen om den äldre bronsålderns keramikhantverk 
är för liten för att kunna definiera dem enligt Carls
sons modell. Även i Skåne är boplatser från äldre 
bronsålder sällsynta och svåra att definiera, just på 
grund av avsaknaden av keramikmaterial. Ett rikt 
keramikmaterial föreligger dock från både boplatser 
och gravar från yngre bronsålder (Runcis, muntlig 
uppgift). Vidare finns bruksfynden (löpare, malste- 
nar, gjutformar), som ovan har tillskrivits en särskild 
betydelse i vissa rituella sammanhang. Hit bör också 
andra fynd som hör till jordbruk eller boskapssköt
sel kunna relateras, som depåer/offer av säd och 
djurben (se även Olausson 1999:388f). Det kan kon
stateras att en stor del av de offrade föremålen är 
vanliga bruksföremål som verktyg, bruksföremål för 
matlagning, förvaring och födoämnen, det vill säga 
föremål som används dagligen. Vilka egenskaper hos 
föremålen som har föranlett att just de använts som 
symbol för något och till att vara transformand för 
en specifik idé, vet vi inget om (Renck 2000:214). 
Fynd av mer »exklusiv« art är ofta förknippade med 
offer- eller depåfynd, eller som gravfynd och då i 
form av olika, mer eller mindre praktfulla bronsfö
remål. Dessa har offrats/deponerats i märkliga sam
manhang och tolkats som spår av religiösa ritualer. 
Dessutom finns en tredje kategori: hällristningarna, 
som med stor sannolikhet, åtminstone till en del, är 
uttryck hämtade ur en religiös föreställningsvärld. 
Dessa tre kategorier ingår i någon form av rituella 
handlingar, men i delvis olika kontext. Kan man 
till dessa tre fenomen rent hypotetiskt även föra en 
fjärde: fenomenet fyndtombet?

Tomma ytor/tomma gravar - heliga rum?

Eric Hirsch vill analysera landskapet utifrån såväl 
det vardagliga som det utomvardagliga perspekti-
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vet, där det kan anas en »upplevd bakomliggande 
potential« som faller tillbaka på föreställningar om 
hur förhållanden skulle kunna vara. Den renaste 
formen av denna bakomliggande potential är tom
heten (vår kursivering), såsom utformningen av 
vissa heliga platser och att de är belägna på ett visst 
avstånd från boplatsen (Hirsch 1995; jfr Olausson 
195,5, 1999)-

Gravfälten i kvarteret Vinkeln och Bällstalund 
utgör kanske inte det vi uppfattar som ett traditio
nellt gravfält, det vill säga en plats där individer har 
begravts. En intressant tanke är att det kan före
komma olika typer av gravfält eller gravplatser.

Gravfälten kan ha haft ett särskilt och för oss 
okänt syfte, av exempelvis ceremoniell eller kultisk 
karaktär, reserverat för en utvald skara utövare. 
Stenpackningarna har då enbart ett symboliskt 
värde som delar av en rit. Dag Widholm diskute
rar i sin avhandling skillnaden mellan å ena sidan 
ensamliggande, rektangulära och skeppsformade 
stensättningar, å andra sidan rösen och runda sten- 
sättningar. Han menar att det visar på två sidor av 
bronsålderns gravritual. Den mer konventionella 
förfädersdyrkan tar sig uttryck genom rösen och 
runda stensättningar över den totalt bebodda och 
brukade marken, medan skeppssättningar och rek
tangulära stensättningar, belägna i vissa bestämda 
områden, visar på en annan form av ritual, som inte 
är en del av en traditionell förfädersdyrkan, utan 
tillägnas personer med särskild, rituell status. Det 
skulle således visa på förekomsten av två nivåer med 
olika grad av vördnad i den religiösa föreställnings
världen (Widholm 1998:148^. Det stora Snäcke- 
dalsgravfältet i Misterhults socken i Småland anses 
vara unikt, med en stor ansamling monument inom 
en begränsad yta, och har tolkats som ett central
område. Widholm menar att om Snäckedalsområdet 
har haft en central plats i bronsålderskulten kan det 
ha medfört att övriga, omgivande gravanläggningar

»medvetet givits en anspråkslösare form, för att 
inte konkurrera med den samlade, andliga upp
levelsen och verkan av de centrala monumenten. 
Tankegången kan också uttryckas så, att de stora 
ritualerna och det monumentala gravbyggandet 
reserverats för den centrala, kultiska platsen, 
med följden att gravarna i det omgivande land
skapet anlagts utan centralplatsens påfallande 
utformning« (Widholm 1998:151).

Även om det inte förekommer några kända, unika 
gravkomplex från bronsåldern i direkt anslutning 
till gravfälten kvarteret Vinkeln och Bällstalund, och 
Widholms resonemang förs på en annan nivå, så 
är det en intressant tankegång med förekomsten av 
olika »typer« av gravfält. Man får inte heller bortse 
från regionala och lokala särdrag. Trots de ibland 
överdådiga, yngre bronsåldersfynd som görs, ofta 
i form av offer, tycks frånvaron av fynd eller fynd
knappheten vara något som återkommer i olika sam
manhang under denna tidsperiod. Undersökningarna 
av vallanläggningar och gravhägnader från bronsål
dern i Uppland, vid Draget i Bålsta socken och Hög
sta i Bälinge socken samt i Södermanland vid Sibro 
i Ripsa socken, präglades i viss mån av frånvaron 
av fynd. De inneslutna, inre, större ytorna saknade 
i stort sett fynd, medan däremot deponeringar av 
brända djurben, rester av odlade växter, malstenar 
och knackstenar återfanns i anslutning till de yttre 
vallarna (Olausson 1999:373, 389). Samtidigt har 
vissa mer exklusiva fynd ej varit avsedda att synas 
(för jordelivet) utan offrats (till gudarna) i våtmarker, 
oländig terräng eller dylikt. Det kan av ovanstående 
då konstateras dels att till synes speciella platser inte 
automatiskt behöver generera fynd, dels att exceptio
nella fynd inte behöver ha varit synliga eller ha ned
lagts på en allmänt känd plats för att ha förväntad 
effekt, eller avge »kraft«. Gravfält utan begravningar 
kan då falla väl in i denna föreställningsvärld.



Gravfält utan begravningar

Gravfält utan begravningar kan förklaras på ett 
flertal sätt. En föga trolig förklaring är att det kan 
handla om skelettgravar, där individen har placerats 
på stenpackningen och så småningom förmultnat.
En annan förklaring är att de brända benen i stället 
har deponerats i någon form av minneslund, eller 
strötts ut i exempelvis vattendrag eller över odlings
ytor. Det kan också handla om människooffer. En 
fjärde förklaring är att gravfältet inte är något grav
fält i primär betydelse, det vill säga där människor 
de facto blivit gravlagda. Det kan kanske snarare 
vara någon form av gravplats med särskild, kultisk 
betydelse, där stenpackningarna har en symbolisk 
innebörd. De brända benen har i stället malts till 
benmjöl och strötts ut i graven, så att inga synbara 
spår återstår idag, eller som nämnts ovan, depone
rats i någon form av minneslund eller strötts ut i 
vattendrag eller över odlingsytor. Slutligen kan den 
döde ha återbegravts på annan plats. Dessa olika 
presenterade alternativ kan ses mot bakgrund av of
ferhandlingar knutna till de fyra element vatten, eld, 
luft och jord (Renck zooo:zio)

Med undantag av enstaka ovala stensättningar, 
som till formen rent hypotetiskt skulle kunna vara 
skelettgravar, fanns inga indikationer på skelett
begravningar i kvarteret Vinkeln eller Bällstalund. 
Möjligheten att skelett skulle ha placerats ovanpå 
stenpackningarna saknar konkreta belägg för en 
fruktbar vidareutveckling av hypotesen. Likaså är 
det mindre troligt att samtliga individer skulle ha 
offrats under olika omständigheter, även om detta 
kan ha förekommit i en viss omfattning (Runcis 
1999:138 och där anf. litt.). Därför förutsätts 
brandgravskicket vara den rådande ideologin bak
om de här bentomma gravarna.

Det har noterats att det kända antalet brons- 
åldersgravar inte kan motsvara en faktisk be
folkningsmängd under denna period, då de åter

funna gravarna helt enkelt är för få (t.ex. Runcis 
1999:147). Vi anser att bentomma gravfält kan stäl
la detta i ett delvis annat ljus. Det kan förhålla sig 
så att flertalet faktiskt tilldelades gravar, men inte 
blev gravlagda i dem. De svårupptäckta, bentomma 
gravfälten kan därför utgöra ett avsevärt mörkertal.

Det troligaste är att de brända benen finns, eller 
har funnits, på annan plats. Möjligheten att benen 
har malts till benmjöl, och därmed inte har varit 
möjliga att upptäcka vid undersökning, kan dock 
inte uteslutas. Att brända ben i varierad omfattning 
medvetet har krossats, ofta fint, är ett välkänt fak
tum. Steget därifrån till att mala benen till benmjöl 
förefaller inte långt. I detta sammanhang kan också 
fenomenet skålgropar (älvkvarnar) nämnas. De 
skulle kunna tolkas som platsen för en symbolisk 
malning av brända ben till mjöl. Kaliff menar också 
att de ofta förekommande fynden av löpare och 
malstenar i gravarna visar på en särskild betydelse 
för dessa artefakter och de kan ha använts i rituella 
sammanhang (Kaliff i99z:99ff; se även Lidström 
Holmberg 1998). De brända benen kan även ha de
ponerats någon annanstans, exempelvis i en särskild, 
personlig eller kollektiv, minneslund eller som någon 
form av offerdeponering i vatten eller annan mark. 
Detta kan ha skett direkt vid begravningstillfället el
ler indirekt i form av återbegravning. Etnografiska 
paralleller finns, där benen efter kremeringen tvättats 
för att sedan deponeras tre gånger på skilda platser, 
varav den sista i en kollektiv familjegrav (Stegmil- 
ler i9zi-zz:43zff). Det vanligaste är dock att de 
begravs, för att efter en lång tid grävas upp och 
återbegravas på annan plats. Samtidigt visar antro
pologiska studier att även till synes enkla lämningar 
efter kremeringar kan ha föregåtts av omfattande 
ceremonier (Weiler i994:i57f och där anf. litt.). 
Kremeringsplatsen skulle ha kunnat vara en kollek
tiv minneslund/gravplats. Anmärkningsvärt är dock 
att själva platsen för kremeringarna sällan eller ald-
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rig återfinns, vilket visar att kremeringsplatsen inte 
nödvändigtvis behöver vara placerad på själva grav
fältet. Exempelvis har i England omkring tiotusen 
brandgravar undersökts, vilket antyder lika många 
kremeringar, men endast hundra kremeringsplatser 
är kända, varav flera från bronsåldern och då ibland 
belägna under gravhögarna (McKinley 1997:13z). 
Till synes kan tre faser urskiljas vid kremeringen: 
i. kremeringen och valet av platsen för denna 
z. urvalet ur kremeringen för begravning 
3. en eventuell rensning av återstoden efter kreme

ringen.

Även om de för begravning utvalda benen och even
tuella övriga föremål kan ha transporterats en viss 
sträcka från kremeringsplatsen, är det inte troligt att 
resterande del av gravbålet kvalificerade för samma 
behandling. Då kremeringsplatsen har rensats, torde 
resterna återfinnas i närheten (McKinley 1997:137). 
Vid den tidigare nämnda undersökningen av grav
fältet vid Gnesta, påträffades vad som kunde tolkas 
som en kremeringsplats med utkastlager (Gustafs
son m.fl. 1996). Även Kaliff har undersökt en för
modad bålplats på Skälvgravfältet i Östergötland 
(Kaliff i99z:iz9f). Björn Varenius ser brandgrav
skicket och brännandet av den döde som en pånytt
födelseakt.

»Sådden/spridningen av brända ben kan ses som 
en symbolisk handling i vilket det nya livet ga
ranteras, på samma sätt som askan garanterar 
nytt liv«.

Graven är »bara« det fysiska tecknet för ritualen 
som ska garantera livet och reproduktionen (Var
enius 1994:6z). Resonemanget kan föras tillbaka 
till det sakrala konungaoffret. Således är tanken att 
sprida brända ben eller benmjöl över åkerytan inte 
långt borta. Förekomsten av en kvinnlig gudom med 
offer i våtmarken skulle även kunna motivera varför

det är tänkbart att strö brända ben i en våtmark. 
Både gravfältet i kvarteret Vinkeln och i Bällstalund 
låg intill en våtmark eller sanka partier. Det fanns 
även en sankmark omedelbart norr om undersök
ningsområdet i Hugelsta (se ovan). Dessvärre blev 
inte sankmarken i något fall föremål för undersök
ning. Fornlämningskomplexet i Hugelsta förefaller 
ha närmast samtliga centrala, såväl produktiva som 
rituella, komponenter som här har diskuterats, sam
lade på en och samma plats. Det gör denna plats 
unik, då mycket av ovanstående resonemang har be
tonat den symboliska uppdelningen av landskapet. 
Här finns odlingsmarken, våtmarken, gravarna och 
odlingsrösena.

Det är således inte möjligt att svara på var de 
brända benen från kvarteret Vinkeln och Bällsta
lund finns. Vad som återstår är att försöka förstå 
gravfält utan begravningar genom att utifrån ett 
helhetsperspektiv (den religiösa föreställnings
världen i relation till kulturlandskapet) göra den 
bakomliggande tanken gripbar. Den yngre bronsål
derns religiösa föreställningsvärld kretsade mycket, 
om inte helt, kring fruktbarhet, med allt vad det 
inbegriper, såsom reproduktion, liv och död, eld, 
vatten och solens kraft. Samtliga nivåer i samhället 
var beroende av den för dem livsviktiga tron på en 
fruktbar reproduktion. Det var nödvändigt med ett 
stabilt näringsutbud från marken, men även från de 
marina resurserna. För att garantera denna återväxt 
var de, förutom genom eventuella jordbruks- eller 
fisketekniska landvinningar, hänvisade till rituella 
krafter för att motverka naturens nycker. Resterna 
efter dessa riter tillkännager sig genom hällristning
arna (plöjningsscener), deponeringarna (i mark och 
vatten), skärvstenshögarna (med begravningar) samt 
odlings- och röjningsrösena (med begravningar).

Gränserna för vad olika typer av fornlämningar 
egentligen representerar, blir i takt med nya under
sökningsresultat alltmer komplexa och flytande. De



tydligaste exemplen är skärvstenshögar och odlings- 
och röjningsrösen, som kan ha dels en rent praktisk 
funktion, dels en rituell sådan. Samma tvetydighet 
har således också uppstått för gravarna. Om en 
grav för enkelhetens skull fastställs som en sten- 
packning innehållande en begravning, vad är då en 
stenpackning, som är uppförd som en grav fast med 
benen deponerade på annat håll, eller odlings- och 
röjningsrösen, anlagda som gravar, med depone
rade ben? Huruvida en bentom stenpackning tolkas 
som en grav eller ett odlings- eller röjningsröse, är 
i slutänden ett högst subjektivt val. Naturligtvis 
spelar omgivningen och sannolikheten för endera 
tolkningen en central roll, men varken gravfältet i 
kvarteret Vinkeln eller det i Bällstalund låg i anslut
ning till en samtida boplats eller åkeryta, som skulle 
motivera förekomsten av odlings- eller röjningsrö
sen. Detta kan dock jämföras med de stora arealer 
med röjningsrösen i norra Skåne och Småland som 
undersökts, där spåren av boplatser är få eller sak
nas helt (Runcis, muntlig uppgift). Bristen på röjda 
ytor och/eller odlingsbara ytor i anslutning till de 
båda lokalerna förstärker ytterligare tolkningen av 
anläggningarna som gravar. Huruvida den stenfria 
ytan i Bällstalund var naturlig eller inte är ovisst.
Det fanns dock inga omedelbara indikationer på 
att den skulle vara medvetet röjd och i så fall var
för. Gravarna i Bällstalund, men även i kvarteret 
Vinkeln, var inte heller morfologiskt uppbyggda 
som röjningsrösen. Med detta avses att, ur ett rent 
praktiskt perspektiv torde de röjda stenarna hamna 
i nära anslutning till den röjda ytan, någorlunda 
koncentrerat. Man kan svårligen tänka sig att män
niskorna har bemödat sig med att bära omkring 
stenar för att placera dem i anslutning till block och 
häll, och utforma packningar med olika form utan 
orsak. Ett gravfält utan begravningar skulle utifrån 
detta resonemang lika gärna kunna representera 
ett rituellt uppfört röjnings-Zodlingsröseområde,

som en hybrid av fruktbarhetsföreställningar i en 
ideologisk samverkan mellan graven och odlings- el
ler röjningsröset. Men dessa odlings-Zröjningsrösen 
torde då, för att framhäva just det rituella, innehålla 
begravningar.

Epilog
Denna artikel har genom en diskussion problema- 
tiserat ett mycket svårgripbart arkeologiskt ämne: 
gravfält utan begravningar. Även om en tolkning 
har presenterats, är det därmed varken slut på 
frågor eller vidareutveckling. Inför framtiden är det 
således viktigt att hitta paralleller och att anlägg
ningstypen får en egen, antikvariskt accepterad, 
definition. Frågeställningarna kring denna typ av 
gravfält är många, men av särskild vikt är dels de 
kronologiska, dels de rumsliga sammanhangen. 
Mycket av ovanstående resonemang kretsar kring 
perioden yngsta bronsålder till äldsta järnålder. Är 
bentomma gravfält tidsbundna till detta tidsskede? 
Hur ska de senare, ofta enstaka gravarna utan 
begravningar, som förekommer på äldre järnålders- 
gravfält tolkas? Ovanstående tolkningar av (ensta
ka) bentomma gravar som ett gravskick bland flera, 
förutsätter att seden finns förankrad i folkminnet, 
det vill säga har en »historia«. Möjligen skulle då 
dessa enstaka gravar utan begravningar representera 
några yngre former av fruktbarhets- och reproduk
tionsidéer. Tolkningen kompliceras emellertid, om 
det förhåller sig så, av att det finns ett underliggan
de och mer genomgripande syfte med variationen 
av gravskick på ett äldre järnåldersgravfält, vilket 
också har diskuterats.

I vilken kontext bentomma gravfält ingår är av 
mycket stor betydelse för förståelsen. Finns det när
liggande boplatser, fossila åkerytor, röjda ytor, farle
der, våtmarker, ytterligare gravar eller gravfält? Har 
de en central placering i en bronsåldersmiljö, eller
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är det möjligen så att de ligger ensamt och mer peri- 
fiert? Med tanke på den på alla plan genomgripande 
föreställningsvärlden under bronsålder är det svårt 
att tänka sig att den valda platsen för gravfält utan 
begravningar är slumpmässig. Av någon anledning 
har platsen haft en särskild betydelse.

Hur spridningsbilden ter sig på ett regionalt och 
nationellt plan och om den då tar sig andra uttryck,

är också av särskilt intresse. Likaså om det före
kommer internationella paralleller. Man kan rimli
gen anta att lokala sedvänjor har betydelse, frågan 
är hur stor betydelse. Av exemplen ovan framgår 
det att vissa skillnader föreligger mellan gravfälten i 
kvarteret Vinkeln i Södermanland och Bällstalund i 
Uppland. Huruvida de är av kronologisk eller lokal 
art är dock oklart.
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En analys med långtidsperspektiv.

Kolonisation, kontinuitet
och kulturlandskapsutveckling på Håbolandet

EFTER DE STORA UNDERSÖKNINGARNA inför väg 
E18 i Uppland finns möjligheterna för att beakta 
mer övergripande frågeställningar än vad mindre, 
enskilda boplats- och gravfältsundersökningar till
låter6. Av primärt intresse blir därför att angripa de 
mer generella problemen. Inför undersökningarna 
formulerades ett antal frågeställningar som man 
hoppades skulle bli besvarade. De flesta hade formu
lerats utifrån den förhoppningen att de förväntade 
resultatens mångfald skulle bidra till en ökad förståe
lse av bebyggelseutvecklingens förlopp i ett större 
perspektiv (Söderberg ipSprijf). De tretton fråge
ställningarna skall inte räknas upp här, men de berör 
några av de områden som kommer att behandlas 
nedan. Framför allt kommer frågeställningar kring 
bebyggelsemönstret att behandlas i ett långtidsper
spektiv över hela bosättningshistorien på Flåbolandet, 
från cirka 2700 f.Kr. fram till historisk tid.

Nykolonisation
Under äldsta tider har kolonisationen på Håbolan
det skett på jungfrulig mark. De tidigaste bosättarna 
levde i en ytterskärgård (Åkerlund 1996:128). Den 
förmodat gropkeramiska boplatsen vid Dragonback
en har legat i en liten, mot norr vettande, vik på en 
mindre ö i skärgården. Även under bronsåldern har 
det förekommit nyetablering av boplatser. Landskapet 
var fortfarande långt ifrån fullt utnyttjat och under 
denna tid skedde också stora förändringar beträf
fande landskapets utseende och omfattning. Genom 
att landhöjningen under denna tid var omfattande har 
topografin förändrats radikalt (Karlenby 1997a).

Genom kol 14-dateringarna kan man se att det är 
i Yttergransdalens västra del som de tidigaste date
ringarna och fornlämningarna påträffats, från sten
ålder och bronsålder. (Den centrala bygden utgörs 
av den största delen av Yttergrans socken samt den
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södra delen av Övergrans socken. I fortsättningen 
används endast begreppet Yttergransdalen för detta 
område.) I den östra delen, vid Bålsta, synes bosätt
ningen inte ha startat förrän kring övergången mot 
järnålder.

Nykolonisationen under järnålder var begränsad. 
De allra flesta enheterna vi känner i Yttergransdalen 
idag har varit bebodda åtminstone sedan tiden för 
Kristi födelse. Bygden har under järnålder varit full- 
koloniserad, det vill säga utnyttjad så långt det var 
möjligt med dåtidens förutsättningar.

Utvecklingen i Övergransdalen (den del av sock
nen som ligger kring Övergrans kyrka) har varit 
liknande den i Yttergransdalen. Redan på ett tidigt 
stadium av järnåldern har hela bygden varit frilagd.
I Kalmar socken har utvecklingen varit annorlunda. 
Här har ny mark genom landhöjningen lagts till den 
gamla ända fram i historisk tid. Frösunda by, vid 
sidan av Kalmar kyrka, ligger på femmetersnivån 
och kan därmed dateras till medeltid (Karlenby 
1989:6z). Den fornreligiösa anknytningen i namnet 
antyder i och för sig ett hedniskt förflutet, ävenså 
att kyrkan återfinns på byns mark (se nedan).

Stenålder
Ett antal kol 14-prover från Nyckelby har givit 
tidiga dateringar. Två av dessa var särskilt tidiga 
och kom från två undersökta skärvstenshögar på 
boplatsen raä zz, väster om Nyckelby (Göthberg 
1996:44^. Kol från under högarna har daterats till 
Z900-Z500 f.Kr. och ZZ00-1900 f.Kr. (Göthberg 
1996:45). Göthberg anser att dateringarna inte har 
något med högarna att göra, utan att dessa beror på 
träets höga egenålder (Göthberg 1996:45). En an
nan tolkning är att det på platsen försiggått aktivi
teter redan under yngre stenålder. Det bör påpekas, 
att det inom undersökningsområdet, strax väster 
om skärvstenshögarna, påträffats en stridsyxa vid

specialinventeringarna i samband med E18-under- 
sökningarna (Hermodsson 1987:10).

Spåren av stenålder i Apalle är sparsamma och 
inte helt övertygande, enligt Ullén (muntlig uppgift). 
Det har troligen funnits en senneolitisk bosättning 
inom lokalen, även om den förmodligen har legat 
utanför den undersökta ytan. I Apalle fanns en del 
fynd från stenålder, bland annat stenålderskeramik 
och fragment från flera yxor, likaväl som hela sten
yxor (Lindholm zoo3:i4yff). Även två tidiga kol 
14-dateringar finns från Apalle. På grund av den 
extremt stora felmarginalen, ±z8o respektive ±330 
år, försvåras tolkningen av resultaten. Kontexten 
för ett av proven är också dålig, det kom högt upp 
i en lagerföljd som i övrigt daterats till bronsålder. 
Sålunda torde det vara en kontamination (Ullén, 
muntlig uppgift). I ett mer övergripande samman
hang har båda proverna dock ett värde. De visar på 
en aktivitet inom området redan under neolitisk tid.

Vid Dragonbacken, väster om Pollista, hittades 
några krukskärvor av gropkeramisk typ i en i övrigt 
bronsålderspräglad miljö. Även om inga kol 14-da
teringar har kunnat bindas till en så tidig fas, står 
det utom alla tvivel att här funnits en boplats under 
gropkeramisk tid som blivit nästan helt utplånad.

Med tanke på den utskärgårdsmiljö som mötte 
de första Håboborna, är det troligt att detta endast 
var en plats för tillfälliga besök med en specifik syss
la som orsak. Boplatsen har varit i bruk endast en 
kort period, kanske några dagar eller veckor. Man 
kan ha tillbringat en tid här för att utföra en speciell 
uppgift, till exempel säljakt eller fiske. Tillfällighets- 
karaktären understryks av den begränsade mängd 
fynd och anläggningar som kunnat tillskrivas bo
sättningen (Ullén 1996:17^. Om man antar att bo
platsen varit strandbunden, skulle höjden på 30-34 
meter över havet (Ullén 1996:18) kunna innebära 
en datering till cirka 4800 bp okalibrerat (Karlenby 
1997a). Området i den inre skärgården, som här låg



långt åt väster, var en kontaktzon mellan gropkera
miker och stridsyxefolk (Åkerlund i996:io6ff).

Uppkomsten av ett fast bosättningsmönster

De viktigaste indikationerna på stridsyxekulturen 
finns i det inre av Mellansverige. Tidigare har man 
ansett att stridsyxefolket var nomadiserande bo- 
skapsskötare. Man har också förknippat denna kul
tur med jordbruk (Åkerlund 1996:49!). Tillkomsten 
av fasta bosättningar kan tillskrivas stridsyxekultu
ren eller dess senneolitiska fortsättning genom fynd 
av hus från denna tid på boplatser som sedan fort
sätter in i senneolitikum och bronsålder (Göthberg 
m.fl. zooz; Karlenby 1996b). Det har visat sig att 
man redan under stridsyxetid bott i långhus, ett be
teende som talar för bofasthet (Larsson & Hedvall 
i99z:3z). På många boplatser från äldre bronsålder 
i Mellansverige har spår av denna kultur hittats.
I Vrå i Knivsta socken (Göthberg m.fl. zooz), i An- 
nelund utanför Enköping (Fagerlund & Hamilton 
1:995), vid Stenåldersgatan i Västerås (Holm m.fl. 
1993), i Ullevi, kvarteret Glasrutan z, i Linköping 
(Karlenby 1996b) och i Pryssgården i Norrköping 
(Stålbom 1995) har lämningar efter hus och fynd 
från denna tid påträffats. Det förefaller vara strids
yxefolket som under senneolitikum slår sig ner 
stationärt för att bli jordbrukare i den allt mer upp
grundade innerskärgård som det centrala Uppland 
utgjorde vid denna tid. Den märkliga avsaknaden av 
boplatser från senneolitikum, som tidigare iakttagits, 
kan förklaras med att dessa i de flesta fall har över
gått i bronsåldersbosättningar (Åkerlund 1996:51). 
På dessa platser finns också hus från denna period.

Bronsålder
Apalle är den största, kända bronsåldersbosättningen 
i Sverige. Med sina många hus och de tjocka kultur
lagren är platsen unik, även med skandinaviska mått

mätt. Runt boplatsen finns många registrerade brons- 
ålderslämningar, bland annat ett flertal hällristningar 
och skålgropsförekomster (Broström & Ihrestam 
1996). Bronsåldersbosättningen har huvudsakligen 
daterats till tiden mellan izoo-talet och 500-talet 
f.Kr. (Ullén zooy.ijz) Under perioderna före och 
efter detta skede var inte boplatsen obebodd, men 
intensiteten i bosättningen var inte lika hög, åtmins
tone inte inom det undersökta området (Ullén Z003). 

Det står till exempel helt klart att den yngre järnål
derns bosättning har legat närmare den nuvarande, 
historiska bytomten. Vad gäller den tidigare bosätt
ningen från senneolitikum och äldsta bronsålder 
torde den stå att finna i ett läge som inte avviker allt 
för mycket från den stora bosättningen från meller
sta bronsålder. De enstaka inslagen av senneolitiska 
fynd talar för detta, men även de två tidiga kol 14- 
dateringarna kan tas som belägg för detta.

Det är synnerligen svårt att uttala sig om bosätt
ningens utbredning i plan. Likt de flesta andra 
bronsåldersboplatser som undersökts har Apalle 
varit mycket stor. I Vrå i Knivsta socken (även kall
lat Alsike, efter järnvägshållplatsen), har en boplats 
undersökts så gott som i sin helhet. Endast mycket 
begränsade ytor, av det som kan anses ha hört till 
boplatsen och då i dess mest perifera delar, har för
blivit oundersökta. Här avbanades omkring 43 000 
kvadratmeter och det fanns bronsålderslämningar 
över hela ytan (Karlenby 1991; Karlenby 1997b; 
Göthberg m.fl. zooz). Förvisso var bosättningen 
inte lika intensiv överallt och boplatsen har varit 
mindre än den vid Apalle. Det framgår dock av läm
ningarnas spridning och karaktär att man i Apalle 
snarare har en ytmässigt koncentrerad bosättning 
med tjocka, avsatta kulturlager inom den undersök
ta ytan. Där fanns 79 hus, varav många var samtida 
(Ullén zoo3:5iff).

Utifrån huslämningar och kol 14-dateringar från 
Dragonbacken/Pollista kan man dra slutsatsen att
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boplatsen har etablerats redan under äldre bronsål
der. Det är oklart på vilket sätt bronsålderslämning- 
arna ska ses i förhållande till Apalle. Samtidigheten 
talar naturligtvis för att ett samband finns.

Det finns boplatser från bronsålder på flera plat
ser inom Yttergransdalen. Vid Vi har man regist
rerat ett antal skärvstenshögar och en del stensätt- 
ningar. Vid Brunnsta finns stensättningar men inga 
kända skärvstenshögar, däremot finns också här 
bildristningar samt ett antal skålgropsförekomster. 
Det går inte att avgöra om det rör sig om två brons- 
åldersboplatser eller om endast en, väldigt stor, 
på gränsen mellan byarna. I sammanhanget bör 
nämnas en skärvstensförekomst och stensättningar 
vid Övergrans-Hällby, strax väster om Brunnsta.
I likhet med komplexet Apalle-Pollista-Dragonback- 
en-Nyckelby visar detta på en geografiskt spridd 
bebyggelse med många enheter.

Boplatser har identifierats vid Apalle, Pollista/ 
Dragonbacken, Nyckelby, Övergrans-Hällby, 
Brunnsta och Vi. Alla dessa har naturligtvis inte 
varit lika stora, men större delen av dalgången har

varit bebodd redan vid bronsålderns mitt. När det 
gäller motsvarande kolonisation inom de övriga 
delarna av Håbolandet kan hänvisas till resultaten 
från min tidigare genomgång (Karlenby 1989).
Även inom dessa områden finns flera fornlämningar 
som tydligt visar på förekomsten av både sten- och 
bronsåldersboplatser. I sammanhanget bör fram
för allt Skörby i Kalmar socken och Stor-Kumla i 
Övergrans socken nämnas. Här finns skålgropar 
och fynd av stenyxor, skärvstenshögar med mera.
I Stor-Kumla finns ett av Håbolandets tre bildrist- 
ningsområden.

Det har inte genomförts några större undersök
ningar i dessa områden, endast i Skörby har ett 
antal mindre utredningar och förundersökningar 
gjorts i samband med planerad byggnation i områ
det (Frölund 1992a, 1992b; Göthberg 1991; Lars
son 1992, 1996). Vid dessa undersökningar har 
främst boplatslämningar och gravar från järnåldern 
kommit att beröras. Den lilla koncentrationen av 
skålgropar i området talar för att här också kan fin
nas tidigare boplatser.

Cirkelformer 
Räta vinklar
Geometrisk stil 
Stil III

Svagt böjda linjer 
Ospänstig linjeföring 
Stil VI

Fig. 60. Ristning från Övergrans socken,
RAÄ 7:1. Skala 1:20 (efter Broström & Ihrestam 
1996:35). De olika stildragen har markerats med 
rött (enl. Almgren 1983-1987).



Hällristningarna och bebyggelsen

Hällristningstraditionen har varit spridd över hela 
Skandinavien. Till och med i Danmark, där till
gången på lämpliga hällar är minimal, har man 
ristat figurer i sten. Dessa ristningar utgör spår 
efter en mycket enhetlig kultur. En del figurtyper 
har dock varit vanligare i vissa områden än i andra 
och enhetligheten i utförande och motivval är inte 
alltid påtaglig. Framför allt skiljer sig ristningarna 
i de norra och östra delarna av Skandinavien från 
dem i de sydliga och västliga. Detta gäller inte bara 
skillnaden mellan så kallade jaktristningar och bon
deristningar; även inom den sydskandinaviska typen 
har motivvalet varierat en hel del. Det vanligaste 
motivet är skeppet. Detta finns spritt över hela det 
skandinaviska området, även utanför det sydskan
dinaviska kärnområdet. Långt upp i Nordnorge 
kan man finna skepp av samma typ som i de södra 
landskapen. Hällristningarna ger oss en unik insikt i 
dåtida människors tankevärld, tyvärr begränsad till 
korta ögonblicksbilder utan relaterad kontext. Alla 
tolkningar som presenterats har det gemensamt att

de mer speglar tolkarens världsbild än den förhisto
riska. Jag tänker alltså inte ge mig in på denna de
batt här, utan koncentrera mig på hällristningarnas 
korlogiska och kronologiska förhållanden.

Datering av ristningar har, vid sidan av tolk
ningen av ristningarnas innebörd, varit det stora 
problemet inom hällristningsforskningen. För nedan 
följande studie har jag valt att använda den metod 
som Bertil Almgren utvecklat (Almgren 1983-1987). 
Denna bygger på antagandet att de olika dekorstilar 
som använts på bronsföremål från respektive period 
också ska kunna igenkännas på hällristningsmoti- 
ven. Till exempel ska ett skepp från period III kunna 
kännas igen på den geometriska utformningen (fig. 
60) som är kännetecknande för stilen under denna 
period (Almgren 1983-1987:44). En liknande typo
logi har också satts samman av Flemming Kaul. Re
sultatet blir det samma, men det bygger i högre grad 
på jämförelser med daterbara ristningar och föremål 
än uttalat på kurvaturen (Kaul i998:8yff). Kaul har 
också insett att det är utformningen och inte objek
ten som är avgörande för dateringen (Kaul 1998:89).
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Fig. 61. Skeppstyper enligt 
den definition som gjorts 
utifrån det bohuslänska 
hallristningsmaterialet.
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Tabell 6. Hällristningsskepp vid Apalle och deras datering enligt 
ku n/atu rmetoden (Almgren 1983-1987).

Apalle

RAÄ Antal Typer (med datering)

7:1 9 2 st. 4a (III); 3 st. 4b (ill);
1 st. 4a (VI); 3 st. 4b (VI)

256 5 2 st. 4a (II); 1 st. 4a (III);
1 st. 4a (VI); 1 st. 4b (II)

262:2 2 2 st. 4a (II); 1 st. 4a (III);
1 st. 4a (VI); 1 st. 4b (II)

267:1 7 4 st. 4a (III); 1 st. 1 a (IV);
2 st.-

225:1 2 2 st. 2a (IV)

254:1 8 5 st. 4a (II); 2 st. 4b (II);
1 st. 6a (II)

281 1 1 st. 1 a (IV)

Summa 34 Varav 30 st. daterade

Tabell 7. Hällristningsskepp vid Brunnsta och Vi samt deras 
datering enligt kurvaturmetoden.

Vi/Brunnsta

RAÄ Antal Typer (med datering)

42:2 1 1 st. lb (II) omgjort till
1 st. 4b (senare än period II)

42:5 3 1 st. 1 a (IV); 2st 4a (IV)

305:2 4 1 st. la (VI); 1 st. 4a (VI);
1 st. 4b (VI); 1 st. 4c (VI)

305:4 1 1 st. 4a (VI)

308:1 1 1 st. la (IV)

308:2 2* 2 st. 4a (IV)

309 23 1 st. la (IV); 5 st. 4a (IV);
5 st. 4a (V); 7 st. 4a (VI);
1 st. 4b (III); 1 st. 4b (VI);
3 st. -

311 1 1 st. 4b (III)

Summa 36“ Varav 33 st. daterade

* Ristningen består av ett komplett och ett oavslutat skepp, båda är dock 
möjliga att datera utifrån kurvaturen.

** Slutsumman skiljer sig från den i rapporten angivna (36 istället för 35) 
genom den avvikande tolkningen enligt noten ovan.

Jag använder först och främst skeppen som date
ringsunderlag, då dessa har det mest utvecklade 
formspråket. Jag har delat in skeppen i olika typer. 
Indelningen bygger till största delen på det bohus
länska materialet, men kan utan problem överföras 
till det uppländska.

Genom de specialinventeringar som genomfördes 
av Sven Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam 
inom de kända hällristningsområdena i Yttergran 
och Övergran har det registrerade hällristningsma- 
terialet mångdubblats. Kjellén redovisar endast två 
skeppsristningar och fem ringfigurer i Övergrans 
socken samt en skålgrop i Yttergrans socken (Kjellén 
1976). Örjan Hermodsson kunde vid sin special- 
inventering i samband med E 18-undersökningarna 
lägga till två hällristningar och ett tjugotal skål- 
gropsförekomster (Broström & Ihrestam 1996:29). 
Efter specialinventeringen känner man till 34 skepp 
och över 1000 skålgropar i området kring Apalle 
och 35 skepp och 254 skålgropar i Vi och Brunnsta. 
Förutom dessa finns ett stort antal andra figurer: 
cirklar, fotsulor och slipytor, inom den del av Över
grans socken som ligger i Yttergransdalen (Broström 
& Ihrestam 1996:30! och 38f). Vid Stor-Kumla i 
Övergrans socken finns dessutom ett skepp och 735 
skålgropar (Broström & Ihrestam 1996:43).

Det är påfallande att hällristningarna grupperar 
sig kring stora enheter med rötter i bronsålder. Både 
Apalle och Vi har omfattande lämningar från denna 
tid, även så Stor-Kumla. I Kalmardalen ligger det ett 
antal skålgropsförekomster kring Skörby.

Av de 69 skepp som registrerats inom Yttergrans
dalen har inget kunnat dateras till den första perio
den av bronsåldern. Överhuvudtaget har väldigt få 
ristningar daterats till denna period, annat än i Skå
ne, där flera ristningar har daterats till period I. Häll- 
ristningsmaterialet är generellt äldre där än någon an
nanstans i Sverige. I Bohuslän, till exempel, finns inga 
säkra exempel på stil I (Almgren 1983-1987:53!, 59).



Tabell 8. Sammanställning av 
antalet skeppsristningar i Apalle 
och Brunnsta, fördelat på tids
period. Den översta raden för 
respektive by visar antalet, nästa 
rad den procentuella fördelningen 
inom byn och den nedersta den 
procentuella fördelningen av alla 
skeppsristningar i Yttergransdalen.
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15 st. “1
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Apalle
Vi/Brunna

11 III IV V VI period

Fig. 62. Antalet skepp fördelade 
på period och plats respektive 
den procentuella fördelningen 
per period av skeppen i Apalle 
och Vi/Brunnsta. Teckning efter 
Karlenby.

II III IV V VI period

Fördelningen av skeppen på de andra stilarna/perio
derna framgår av tabell 6-8. Ett skepp har tillkom
mit till de 69 tidigare registrerade, då jag har tolkat 
en figur som ett skepp, vilket inte Broström och 
Ihrestam har gjort (raä 308:2). Ristningen består av 
ett komplett och ett oavslutat skepp, båda är dock 
möjliga att datera utifrån kurvaturen. Som framgår 
av tabellerna har endast 63 skepp kunnat bestäm
mas till stil, då sju stycken inte hade tillräckligt ut
vecklat formspråk.

Ristningstraditionen skiljer sig mellan Apalle och 
Vi/Brunnsta genom att hällristningarna vid Apalle 
generellt kan dateras till bronsålderns tidigare del 
och ristningarna vid Vi/Brunnsta till bronsålderns 
senare del (fig. 62). De flesta av period-Il-ristningar- 
na (90 procent) samt tre fjärdedelar av ristningarna 
daterade till period III ligger i Apalle. I period IV 
återfinns drygt 75 procent av ristningarna kring Vi

och Brunnsta. Under period V sker en nedgång med 
endast fem skepp, vid Vi/Brunnsta. Under period 
VI finns 13 skepp i detta område och fem stycken i 
Apalle. Denna till synes åter blomstrande hällrist- 
ningstradition markerar en »degenererad« form 
utan eget formspråk och innovatorisk kraft. De ofta 
amatörmässigt gjorda skeppen saknar en egen stil 
och förefaller snarare vara dåliga efterbildningar 
av tidigare perioders skepp. Detta är något som är 
generellt för hela den nordiska ristningstraditionen 
och antyder att ristandet dog ut redan under period 
V. Fynd vid hällristningar har gjorts vid utgrävning
ar av offrade föremål, främst keramik. Dessa date
ras endast till yngre bronsålder och äldre järnålder, 
oavsett om ristningen är äldre eller inte. Detta inne
bär att ristningarna mot slutet av bronsåldern kom 
att få en annan innebörd och att deras funktion i 
riterna blev en annan. Det visar sig att alla bildrist-

K
O

LO
N

ISA
TIO

N
, K

O
N

TIN
U

ITET..



K
O

LO
N

IS
A

TI
O

N
, K

O
N

TI
N

U
IT

ET
..

140

O Skålgropar 
O Hällristningar

Vi/Brunnsta O

Fig. 63. Karta över Nabolandet med hällristningar 
och skålgropar. Havets nivå är satt till 20 meter över 
dagens och bör motsvara vattennivån vid cirka 1 000 f.Kr. 
Ritning efter Karlenby 1997a:49, fig. 5.



ningar i Yttergran/Apalle-delen ligger utanför, eller 
i utkanten av, boplatsområdet, med undantag för 
raä z6z. Det kan dock diskuteras om dessa diffusa 
streck ska betraktas som skepp. De övriga ristnings- 
ytorna, de med skålgropar eller rännor, återfinns 
också till stor del utanför bosättningen, vända fram
för allt mot grannboplatsen. Detta är särskilt tydligt 
mellan Apalle och Pollista/Dragonbacken.

En tanke som opåkallat dyker upp i detta sam
manhang är att dessa platser har fungerat som 
någon slags gränsmarkering. Man har utfört rist
ningarna under olika tid i Apalle och Vi/Brunnsta. 
Tidpunkten för detta sammanfaller dock inte med 
etableringen, som inleds betydligt tidigare i Apalle 
och förmodligen även i Vi/Brunnsta. Behovet av att 
markera sina gränser har uppstått först efter en tid 
och bör ha varit en följd av problemen med att upp
rätthålla territoriet.

Exponeringen av hällristningarna görs alltså 
främst mot den dalgång som avskiljer Apalle och Vi 
från varandra. Det råder inget tvivel om att hällrist
ningarna i detta sammanhang har utgjort ett medel 
för kommunikation mellan de boende i området. 
Även om ristningarna i första hand har haft en reli
giös innebörd och framställts i ett rituellt samman
hang, måste det också finnas en sekundär informa
tionspotential i det faktum att ristningarna finns där 
de gör. Genom att markera ett område med rituella/ 
religiösa symboler talade man om för utomstående 
att detta område redan var upptaget.

En dylik process skulle passa bäst in i en miljö 
där tillgången på outnyttjad mark blivit allt mindre. 
Försvaret av ett revir blir endast akut när marken 
inte räcker till för alla inblandade. En vidare diskus
sion om detta förs under rubriken Fullkolonisation.

Den kronologiska skillnad som påvisats mellan 
ristningarna i Apalle och Vi/Brunnsta ger indikatio
ner på att det skett en förskjutning av maktpositio
nerna i området kring mitten av bronsåldern, om vi

antar att produktionen av ristningar och bruket av 
dessa har varit nära förknippade med religionen och 
den politiska makten. Därför innebär den förflytt
ning av hällristandet som sker vid övergången mel
lan period III och IV, från Apalle till Vi/Brunnsta, att 
makten flyttats från den ena platsen till den andra. 
Det är ju värt att notera det ovanliga ortnamnet »Vi« 
som i allra högsta grad påvisar ett religiöst förflutet.

Namnet »Vi« har ett religiöst ursprung, -vi 
härleds ur gotiskans weihs »helig« som har legat 
till grund för flera ord med sakral betydelse i de 
germanska språken (Strid 1993:103). Bland annat 
ingår det i den gamla nordiska prästtiteln *wihar.
I Sverige betyder -vi »helig plats, offerlund« (Strid 
1993:103). Det går att påvisa ett samband mellan 
vi-platser och bronsåldersboplatser, som exempel 
(utöver Vi i Övergran) kan tas Härnevi norr om 
Enköping eller boplatsen i kvarteret Glasrutan z i 
Linköping som utgör den förhistoriska delen av byn 
Ullevi (Karlenby 1996b, 1998a). I detta samman
hang kan det alltså vara fullt möjligt att namnet på 
»Vi« har sitt ursprung i bronsålder och då särskilt 
är förknippat med den religiösa/politiska förändring 
vi kan se i omläggningen av hällristandet.

Boplatsernas datering och landhöjningen
Genom att sammanställa alla undersökningar av 
boplatser som genomförts inom UV Uppsala sedan 
1986 har vi fått en databank ur vilken man kan 
hämta information om massmaterial. Projektet be
nämndes »Boplatser i Uppland och Västmanland, 
BUV« (Karlenby 1997c). Bland annat har alla kol 
14-dateringar sammanställts i en databas. I sam
band med projektet har jag genomfört en analys av 
dessa värden med avseende på deras höjd över havet 
(Karlenby 1997a). Förhoppningen var att värdena 
skulle visa var strandlinjen gått under olika tider. 
Detta visade sig fungera utmärkt och det var möj
ligt att sammanställa olika landhöjningskurvor
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för södra, mellersta och Norra Uppland (Karlenby 
19973:49, fig. 5).

De tidigaste kol 14-dateringarna från Yttergrans- 
dalen återfinns i mellanneolitikum. Tillsammans 
med fynden av gropkeramik från Dragonbacken 
skulle detta visa på en första etablering strax före 
2500 f.Kr. Enligt »BUV«-kurvan har havsnivån legat 
25 meter högre än idag. Under tiden mellan 2800 
f.Kr. och 1600 f.Kr. har landhöjningen varit obetyd
lig. Under hela perioden låg vattennivån så gott som 
stilla på 25 meter över havet. I de södra delarna av 
Mälarområdet och på Södertörn har den transgres
sion man misstänker ska ha infallit under denna tid 
(14) givit ett större utslag, men längre mot norr har 
den endast inneburit en utplåning.

I rent topografiskt hänseende har landskapet allt
så sett likadant ut vid den första bebyggelsens etable
ring under 2000-talet f.Kr. som vid den senare, för
modat sedentära, etableringen runt 1900-1800 f.Kr.

Till skillnad mot den föregående perioden har 
landhöjningen mellan 1600 och 1300 f.Kr. varit 
så kraftig att en man under sin levnad kan ha lagt 
märke till att havet drog sig tillbaka. Under denna 
trehundraårsperiod sjönk vattnet från 24 till 18 
meter över havet, vilket ger en genomsnittlig vatten
sänkning per århundrade om 2 meter. Eftersom 
denna fas sammanfaller med de stora slättområden 
som finns mellan 20 och 25 meter över havet, bör de 
landområden som frilagts av vattnet varit ansenliga.

Under yngre bronsålder avtar landhöjningen 
återigen. Perioden motsvarar cirka femhundra år, då 
vattnet sjunker undan endast 1-1,5 meter. Samtidigt 
har större delen av slättområdet i Yttergransdalen 
redan stigit ur vattnet, vilket innebär att under den
na tid endast små ytor kom att friläggas. Kontrasten 
mot föregående period är slående.

Efter bronsålderns slut har landhöjningen endast 
haft begränsad inverkan på etableringen av boplat
ser inom Yttergran och Övergran, i den mån det alls

etablerades några nya boplatser. I Kalmardalen, dä
remot, har nya boplatser kommit till vartefter som 
marken frilagts. Vissa byar ligger så lågt att deras 
etablering måste förläggas till yngsta järnålder. Bista 
och Frösunda hör till dessa (Karlenby 1989:61).

Landhöjningsförloppet är intressant i samband 
med den östliga vattenleden mellan Kalmarviken 
och Ullfjärdarna, som fram till övergången mot 
romersk järnålder varit farbar. Här har man fun
nit rester av en ränna, förmodligen anlagd som ett 
försök att hålla leden öppen. Ortnamnet Draget 
som kan knytas till platsen ger ytterligare belägg för 
detta (Hermodsson 1987:21!). Genom den nyligen 
upprättade landhöjningskurvan kan man se att le
den grundat upp någon gång mellan 400 f.Kr. och 
200 e.Kr. Rännan bör rimligen ha anlagts under 
denna period, men hur länge den har använts är dä
remot omöjligt att uttala sig om. Tyvärr är området 
nu till största delen bebyggt utan att annat än brott
stycken av sträckan mellan Kalmarviken och Lilla 
Ullfjärden varit föremål för antikvariska insatser.

Förtätning
Under järnålder och medeltid har nya enheter eta
blerats, framför allt som förtätningar i en redan 
fullkoloniserad bygd. Kring Yttergransdalen har all 
brukbar mark varit fullt utnyttjad redan under äldre 
järnålder. Bygden verkar nästan ha varit överbefol
kad. Etableringen har förmodligen samband med 
en befolkningsökning. Det har också förekommit 
expansioner under vikingatid och tidig medeltid 
som ytterligare förtätat bygden.

Pollista/Skäcklinge har förmodligen utgått från 
en gemensam, ursprunglig enhet, vars gravfält ut
gjort raä 9 i Övergrans socken, numera beläget på 
Pollistas ägor (Toliin 1989:78). De båda gårdarnas 
ägostruktur uppvisar sådana likheter att de endast 
kan ses som två delar av ett gemensamt helt (Tol
iin 1989:78). Namnet Pollista ska enligt J.-P. Strids



utredning kunna härledas till Apalle, som då skulle 
ha varit den ursprungliga enheten (Strid ipSpaorf). 
Om namnet istället anspelar på Pollistas läge invid 
Apalle skulle vi få en förklaring på både namnet och 
den ursprungliga samhörigheten med Skäcklinge.

Vid de första undersökningarna ansåg man att 
Pollista helt hörde till yngre järnålder (Hållans 
1987). Genom kol 14-dateringarna, men även ge
nom fyndmaterialet, kan man säkrare tidsbestämma 
bosättningen. Bland de tidigare fynden finns bland 
annat en enkel skafthålsyxa och ett spänne, daterat 
till 500-talet e.Kr. Vid undersökningar inför byg
get av Mälarbanan - en upprustning av den sedan 
tidigare befintliga järnvägen - undersöktes romar
tida huslämningar i nära anslutning till den kända 
bytomten (Eriksson &c Anund 1998). Delningen av 
Skäcklinge och Pöllistä i två enheter bör ha skett 
efter etableringen av gårdsgravfältet, eftersom det 
endast finns ett. Detta innebär att uppdelningen i två 
byar är relativt sen. Med utgångspunkt från artefakt- 
materialet funnet i Pollista, kan den tidigaste bosätt
ningen på den nya enheten dateras till 800-talet e.Kr. 
(Åqvist & Flodin 1992:315). Detta kan vara spår 
efter uppdelningen mellan Skäcklinge och Pollista.

Valla är en av de enheter i Yttergransdalen som 
saknar förhistoriska lämningar inom sina gränser. 
Ägostrukturen ger dessutom intryck av att vara en 
relativt sentida och förmodligen medeltida avstyck
ning från Apalle. Namnet Valla brukar vanligen 
tolkas som en beskrivning av marktypen och det 
anses att namnet hänvisar till platsens ursprungliga 
funktion som betesmark, »vall«. A andra sidan är 
namnet vanligt i centralortsmiljöer (Toliin 1989:80). 
Ibland har dessa platser fått en sekundär betydelse, 
till exempel som i »tingsvall« (Brink 1990:43^. 
Högsta saknar också i stort förhistoriska lämningar 
inom sina gränser. De romartida lämningar som 
undersöktes i samband med Mälarbanan kan inte 
höra till Högsta då byn flyttats dit så sent som på

1800-talet, en följd av att järnvägen drogs fram. 
Ägostrukturen talar även här för en vikingatida eller 
medeltida utskiftning från Apalle.

Apallboda kan både genom ägostruktur och 
namnskick bestämmas som en medeltida uskift- 
ning, eller en tidigare fäbod under Apalle (Toliin 
r989:79). Det finns inte heller några fornlämningar 
inom enheten som kan knytas till denna.

Fullkolonisation
Begreppet fullkolonisation har inte någon entydig, 
bestämd betydelse. De som använder sig av begrep
pet tolkar ofta innebörden olika. Ett begrepp som 
ibland används i sammanhanget är »Optimality 
principles«, varmed menas att människan har ut
nyttjat alla tillgängliga tillgångar inom ett givet om
råde. Åkerlund hävdar att man istället har utnyttjat 
området »tillräckligt« för att man ska överleva 
(Åkerlund 1996:129). Det är möjligt att man har 
rört sig inom ett område som gett »tillräckligt« med 
föda och därmed också utnyttjat området »opti
malt«. Eventuellt definieras området som minsta 
möjliga yta för ett tillräckligt uttag vid dålig tillgång 
på föda. Under de år då det varit ont om bär och 
frukter, måste området ändå kunna ge tillräcklig 
utdelning för att man inte ska svälta ihjäl. Under 
ett bra år kommer därmed ett överflöd att existera, 
som man kan utnyttja för lagring och avsalu/byte el
ler låta förfaras.

Gränstvister uppstår när ett resursområde under
stiger behovet och när en utvidgning innebär intrång 
på grannens område. När det »optimala« uttaget 
understiger det »tillräckliga« utvecklas en krissitua
tion som framkallar en förändring, i markutnytt
jande eller i brukningsmetoder. Antingen styckas 
åkermarken upp mellan olika brukare eller så kan 
en nyetablering ske på tidigare outnyttjade marker, 
både genom en förtätning av redan befintlig bebyg
gelse och genom kolonisation av randområden.
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Frågan är, med tanke på den intensiva bosättning 
som kunnat beläggas för Håbolandet under bronsål
dern, hur stor befolkning ett område av Yttergrans- 
dalens storlek och karaktär kan klara av att försör
ja? Betänk också att det rör sig om en ö i skärgår
den, där förutsättningarna för överlevnad inte varit 
stora, framför allt inte i förhållande till platser där 
markområdena varit mer eller mindre obegränsade.

Kontinuitet
Finns det någon eller några perioder i förhistorien 
där boplatserna varit övergivna? För att kunna 
svara på den frågan måste vi först få en definition 
av begreppet kontinuitet, som enligt uppslagsbo
ken (saol n:e upplagan, p:e tryckningen) betyder 
»oavbrutet sammanhang«, en tolkning som skulle 
omöjliggöra varje försök till analys av tidsmässiga 
och kulturella samband på boplatser eller i bygder, 
då det i princip är omöjligt att fastställa en sådan 
kontinuitet på arkeologisk väg.

I min artikel i den inledande delen av Arkeologi 
på väg har jag berört detta problem och kommit 
fram till att det krävs en annan tolkning av begrep
pet än den rent lexikala i arkeologiska sammanhang 
(Karlenby 1989:52). Senare har jag åter haft möjlig
het att ytterligare förtydliga problemet (Karlenby 
1998b). För definitionen av en arkeologisk konti
nuitet måste man låta ett antal diskontinuiteter till
sammans bilda en ackumulerad kontinuitet, det vill 
säga kontinuiteten är en social omskrivning av ett 
antal diskontinuiteter till en enhet för att upprätt
hålla den existerande ordningen (Karlenby 1998b).

Genom undersökningarna för E18 finns nu ock
så helt andra förutsättningar för att belägga konti
nuitet. Framför allt är det den stora mängden av kol 
14-analyser som ger hittills oanade möjligheter till 
bedömning av boplatsernas bebyggelsekontinuitet. 
Den överväldigande mängden hus och andra kon

struktioner som framkommit i samband med dessa 
grävningar, har naturligtvis också en stor betydelse 
för våra möjligheter att bedöma kontinuiteten.

Sammanställning av kol 14-dateringarna
I samband med undersökningarna för E18 och Mä
larbanan har 179 kol 14-analyser genomförts. Dessa 
omfattar en tidsperiod om cirka 4300 år, den äldsta 
dateringen är från 2700 f.Kr. i kalibrerad ålder och 
den yngsta från runt 1600 e.Kr., även detta kalibre
rad ålder. Dessa värden ger utomordentliga möjlig
heter till en utvärdering av kontinuiteten, både vad 
gäller bygden och de enskilda boplatserna.

Vid en jämförelse mellan dateringarna från den 
västra delen av Yttergransdalen och den östra visar 
det sig att bebyggelsen har etablerats vid ett betydligt 
tidigare tillfälle i den delen som ligger i Övergrans 
socken än vad som varit fallet i Yttergrans socken. 
Det finns ett antal tidiga dateringar mellan 2700 
och 2000 f.Kr. som indikerar en aktivitet som kan 
förknippas med de gropkeramiska lämningar som 
fanns på boplatsen vid Dragonbacken (Ullén m.fl. 
1996). De tidigaste dateringarna finns spridda längs 
en sträcka mellan Apalle och Nyckelby, vid vad som 
en gång varit stranden av en större ö i skärgården. 
Det är däremot osäkert om bosättningen har varit 
permanent eller om det har varit fråga om säsongs
bundna aktiviteter, som till exempel säljakt, fiske 
eller fågeljakt. Senneolitikum har dock säkert sett 
en ökande bofast befolkning. De tidigaste boplat
serna med fast läge finns förmodligen vid Nyckelby, 
Skäcklinge/Pollista och Apalle. Vid Skörby i Kalmar 
socken bör också en tidig etablering ha funnits.
Från cirka 1600 f.Kr. förefaller bebyggelsen ha varit 
relativt etablerad inom den del av Övergrans socken 
som berörts av undersökningarna.

Bronsåldersbosättningarna bör ha varit fler. Ut
ifrån spridningen av hällristningar och skålgropar 
framstår fyra områden. Förutom kring Apalle och



Nyckelby finns en stor boplats vid Brunnsta/Vi, en 
vid Kumla och vid Katrinedal (Skämma) i Över
gran samt en boplats vid Skörby i Kalmar socken. 
Det finns en kontinuitet från stenålder på flera av 
dessa platser och alla fortsätter in i järnålder. Bo
sättningarna har fortsatt kontinuerligt genom hela 
järnåldern. Det finns till exempel inga tecken på en 
folkvandringstida kris.

Vid iooo-talet e.Kr. avtar uppenbarligen bebyg
gelsen i hela området. Att detta skulle innebära en 
ödeläggelse av bygden är föga troligt. Det samlade 
fornlämningsmaterialet visar allt för tydligt på en 
intensiv bebyggelse under den tidiga medeltiden.
Vad det avbrutna kol 14-förloppet visar på är sna
rare det faktum att all bebyggelse vid övergången 
mellan vikingatid och medeltid kommit att förläggas 
till de historiskt kända bytomterna, av vilka endast 
en har kommit att undersökas i någon större ut
sträckning, nämligen Pollista (Hållans & Svensson 
1999; Äqvist & Flodin 199z). Avsaknaden av kol 
14-dateringar från medeltid kan också bero på det 
faktum att få anläggningar grävts ned i backen och 
alltså har möjligheterna att erhålla en ostörd depo- 
sitionsmiljö begränsats, vilket har verkat menligt på 
förutsättningarna för datering. Det stora flertalet 
hus under historisk tid har varit anlagda på stensyl- 
lar, något som knappast ger de bästa förutsättning
arna för att organiskt material ska bevaras.

Om man ser på kol 14-dateringarnas spridning 
fördelat över de enskilda boplatserna ger det möjlig
het att närmare diskutera även bygdens utveckling. 
Det visar sig bland annat att flera av de tidigaste kol 
14-dateringarna återfinns både i området väster och 
öster om Dragonbacken. Vid Nyckelby, under en 
skärvstenshög, har ett kolprov tagits som visat sig 
vara det äldsta kända från Håbolandet, 2800-2400 
f.Kr. vid i sigma (Göthberg 1996:45). En stridsyxa 
som påträffades vid den specialinventering som ge
nomfördes inför undersökningarna härrör från

en plats inte långt ifrån Nyckelby. Från Pollista 
och Apalle finns ytterligare några tidiga dateringar. 
Vid undersökningarna av ett antal gravar på Dra
gonbacken i samband med arbeten för Mälarbanan 
har ett kol 14-prov tagits på kol i en grav som 
daterats till 2300-2000 f.Kr. Kolet har naturligtvis 
ingenting med graven att göra, men visar ändå på 
en aktivitet i området under senneolitikum (Eriks
son & Anund 1998). Det finns några senneolitiska 
dateringar från Pollista.

På samtliga dessa platser har fynd av stenyxor 
gjorts. Vid raä 22 har en stridsyxa hittats i åkern 
när en specialinventering genomfördes i samband 
med E18 (Hermodsson 1987:10), i Pollista hittades 
en enkel skafthålsyxa (Hållans Stenholm, muntlig

Fig. 64. En stridsyxa påträffades i närheten av Nyckelby. 
Teckning: Eva Crafoord.
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uppgift) och vid undersökningarna i Apalle både 
hela och delar av yxor, både med och utan skafthål 
(Lindholm 2003:i47ff). Allt detta sammantaget 
talar för en relativt omfattande aktivitet i området 
under senneolitikum. Den riktiga etableringen av 
fasta bosättningar i denna del av Yttergransdalen 
kommer, av kol 14-dateringarna att döma, igång 
först kring 1600 f.Kr. (fig. 66). Här finns dateringar 
både från Pollista och Apalle, men enheten Pol- 
lista/Skäcklinge kan också ha etablerats redan under 
äldre bronsålder, liksom Nyckelby. I övrigt kan vi 
bara ana att en liknande utveckling skett över hela 
Håbolandet.

Förmodligen utgör bronsålderslämningarna vid 
Dragonbacken den västra delen och Pollista den öst
ra delen av en större boplats vars centrum återfinns 
mellan dessa båda platser. De yngre bronsåldersda-

Fig. 65. Gränser från äldre arealavmätningskartor som skulle 
kunna vara rester efter ålderdomliga traktgränser. Ritning: efter 
Toliin 1989:87.

teringarna från Dragonbacken styrker detta. Mellan 
platserna finns ett par skärvstenshögar (raä 149). 
Dessa är visserligen registrerade som stensättningar 
(Söderberg 1989:37; Karlenby 1989:70), men det 
faktum att det egentligen är boplatslämningar visar 
på att här måste finnas en större boplats. Date
ringarna från Dragonbacken ger tillsammans med 
Pollistaboplatsens dateringar en tidsställning för 
denna boplats liknande den för Apalle.

Av dateringarna från den östra delen av Ytter
gransdalen kan man sluta sig till att bebyggelsen i 
detta område har etablerats något senare, kanske 
så sent som runt 500 f.Kr. Den tidigaste dateringen 
från Brunna, 1400-1000 f.Kr. (Franzén m.fl. 
19963:26), torde vara ett enstaka nedslag som lika 
gärna kan härstamma från någon tillfälligt utlo
kaliserad aktivitet från Apalle eller Lundby, som 
från en etablering av bebyggelse inom området, en 
bebyggelse som vi, väl att märka, inte funnit några 
spår av. Den permanenta bebyggelsen i Bålsta har 
etablerats vid yngre bronsålderns slut. Det finns ett 
antal kol 14-dateringar från denna period, både 
från raä 82 och raä 83, som tydligt anger att be
folkningen har kommit för att stanna.

Platskontinuitet
I samband med diskussionen kring kontinuitet kom
mer man osökt till frågor kring ägogränser. Kan 
dessa fungera som tecken på kontinuitet och hur 
stämmer ägogränserna med vad vi vet om bebyggel
sen längs med E18?

Ett par av ägogränserna skulle kunna utgöra 
resterna efter urgamla traktgränser, gränsen mellan 
Nyckelby och Övergrans-Hällby, gränsen mellan 
Vi och Yttergrans by, gränsen mellan Apalle och 
Lundby samt gränsen Bålsta och Yttergrans by. 
Gränsernas ålder kan variera. Bålsta har daterats 
till övergången mellan bronsålder och järnålder men 
gränsen mellan Nyckelby-Apalle-komplexet och

i



o 100 m
Fig. 66. Plan över Bålsta med utgrävda ytor inlagda. 
Karlis Graufelds efter Franzén m.fl. 1996b. Skala 1:500.
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Brunnsta-Vi-komplexet kan vara äldre än så, då 
dessa boplatser har anor ner i äldre bronsålder.

I närheten av de flesta byarna ligger det ett grav
fält, de få undantag som finns har visat sig vara 
senare etableringar. Sambandet mellan de historiska 
bytomterna och yngre järnåldersboplatser är odis
kutabelt. Vanligen påträffas vikingatida lämningar 
under eller i anslutning till bytomterna (Frölund & 
Wilson i993:i4off). Det är däremot betydligt svå
rare att hävda en kontinuitet längre bakåt i tiden. 
Vid den yngre järnålderns inträde skedde över hela 
Mellansverige en omläggning av bebyggelsen. Un
dersökningar av äldre järnåldersboplatser visar att 
de i många fall överges vid 500-talet eller möjligen 
något senare. Istället har boplatsen etablerats på 
magrare jord i så kallade hammarläge.

Endast två omlokaliseringar av den mellansven
ska agrara bebyggelsen kan påvisas under 4 000 år, 
en vid övergången mellan äldre och yngre järnålder 
(Hedvall 1995:34^ Karlenby 1993:58), samt en vid 
laga skifte. Båda dessa omflyttningar har skett ge
nom ett yttre tryck eller genom maktmedel.

Sammanställningen av de 179 kol 14-dateringar- 
na visar på en obruten kontinuitet i bygden. Få bo
platser har övergivits genom tidernas lopp, de flesta 
byar som existerar i dag har ett ursprung i förhisto
risk tid, även om de inte återfinns på samma plats.

Det har varit möjligt att fastlägga en omfattande 
ödeläggelse under 1300-talet. Denna har lättast 
kunnat iakttas i mer perifera områden, till exem
pel finns många ödegårdar (ödesbölen) i Jämtland 
(Salvesen 1979). Av allt att döma har jordbruket i 
centrala områden genomgått en liknande utveck
ling under denna tid, även om detta inte är möjligt 
att se, då senare tiders odling utplånat alla spår 
efter detta. Det finns trots allt tecken som tyder på 
en ödeläggelse av byar i den centrala slättbygden.
I Yttergransdalen finns ett par tydliga exempel på 
detta i Hällby och Risby utjordar (Toliin 1989).

Det är naturligtvis lätt att tänka sig ett samband 
med digerdöden, men ödeläggelsen har i många fall 
inträffat före pestens ankomst år 1350. Man får helt 
enkelt söka andra orsaker. Den norske historikern 
Helge Salvesen har föreslagit att man under 13 oo
talet kom att överutnyttja markerna, så att de helt 
enkelt blev urlakade och inte längre kunde ge så bra 
skördar (Salvesen 1979:174^.

Bålsta, ett exempel
Bålsta är ett lämpligt studieobjekt angående plats
kontinuitet. Här har två platser undersökts med 
lämningar från sen bronsålder till vikingatid och här 
finns en bytomt som delvis också berörts av under
sökningarna (raä 82 och raä 83). Bebyggelsen har 
omlokaliserats vid övergången mellan vikingatid 
och medeltid. Den historiska byns läge återfinns 
strax väster om den förhistoriska bebyggelsen, så 
det var aldrig frågan om en längre förflyttning.

Bålsta etablerades vid övergången mellan brons
ålder och förromersk järnålder, enstaka spår av ak
tiviteter finns redan från yngre bronsålder (Karlenby 
i996a:8zf; Göthberg m.fl. 1996:119^. Den äldsta 
delen av boplatsen utgörs av raä 83, där elva kol 
14-dateringar kan föras till yngre bronsålder och 
förromersk järnålder (Göthberg m.fl. 1996:119). De 
två härdarna från raä 82, som daterats till yngre 
bronsålder, kan vara rester efter perifera aktiviteter i 
utkanten av bosättningen vid raä 83. Området kring 
raä 82 låg då vid vattenbrynet av en mindre vik. 
Bosättningen på raä 82 har varit som mest intensiv 
under yngre järnålder. De två boplatsytorna kan an
tingen vara delar av samma bosättning eller två helt 
separata enheter, där raä 83 har utgjort den äldsta 
delen och raä 82 tar över under en mer framskriden 
del av järnåldern. Vid medeltidens inträde flyttades 
hela bosättningen till den nuvarande bytomtens läge.

Den andra tolkningen innebär att bosättningen 
vid raä 83 var den förhistoriska föregångaren



till det historiska Bålsta och att bosättningen vid 
raä 82 var en samtida och separat boplats. Möjli
gen kan den ha varit föregångaren till Hällby. I det
ta fall har båda dessa bebyggelseenheter etablerats 
vid ungefär samma tidpunkt, i slutet av bronsåldern. 
Dock har bebyggelsen varit mer intensiv i »Bålsta« 
(raä 83) än i »Hällby« (raä 82) under den första ti
den. Under romartid har boplatsen i »Hällby« bör
jat sätta tydligare spår. Båda bosättningarna flyttas 
sedermera till platsen för den medeltida bytomten.

En tredje möjlighet är en variant som passar till 
både den första och andra tolkningen, nämligen 
att Hällby och Bålsta delats upp i två kameralt åt
skilda enheter först i och med att solskiftet införs 
under medeltid. Före detta har de båda tillhört en 
ursprunglig större enhet.

Övriga byar längs den södra 
sluttningen av Yttergransdalen
Brunna etablerades senare än Bålsta. Gravfältet 
(raä ii) innehåller endast gravar från yngre järnålder. 
Ägostrukturen mellan Bålsta och Brunna tyder också 
på att den senare enheten har skiftats ur den tidigare.

Lundby och Apalle har båda lämningar från 
stenålder och framåt under hela förhistorien. Fram
för allt Apalle har omfattande lämningar, främst 
från bronsålder. Det finns dock tecken på stenålder i 
botten och den boplatsen sträcker sig under järnål
dern både norr och söder om den undersökta ytan. 
Under yngre järnålder har boplatsen förlagts till 
platsen för dagens bytomt. Att Lundby är under- 
representerat får ses som naturligt då endast några 
enstaka, mindre, undersökningar genomfördes inom 
byns ägor (Franzén ippó^óff). De registrerade läm
ningarna tyder på en omfattande bosättning. Några 
av undersökningarna inom Valla har dessutom ge
nomförts på mark som tidigare förmodligen har till
hört Lundby (Franzén ip^fi^zff). Valla har annars 
inga fornlämningar inom sina ägor och etableringen

har skett relativt sent. På platsen för Högsta gamla 
bytomt fanns lämningar efter en romartida bebyg
gelse. Byn saknar däremot gravfält och förefaller ha 
etablerats först under medeltid. De äldre lämning
arna kan utgöra en gård under Apalle. Ägostruktu
ren mellan Apalle och Högsta är märklig och talar 
snarast för att Högsta skiftats ur Apalle först under 
yngsta järnålder och medeltid.

Pollista har också lämningar från bronsålder och 
äldre järnålder. Den tolkning som först framfördes 
om en renodlad yngre järnåldersgård håller inte 
(Hållans 1987). Mycket tyder på att Pollista har ett 
gemensamt förflutet med Skäcklinge, bland annat 
är ägostrukturen sådan att det är högst rimligt. Det 
stora gravfältet på Pollistas marker kan då ha varit 
den forna byns gravfält.

Stenålderslämningarna vid Dragonbacken kan 
vara den tidigaste bosättningen i området vid Skäck- 
linge/Pollista. Det har dock inte varit fråga om en 
stationär bebyggelse. Gropkeramiken är rester efter 
en mycket kortvarig bosättning, medan lämningarna 
från bronsålder utgör rester efter en bofast befolk
ning (se ovan).

Nyckelby har etablerats någon gång vid neo- 
litikums slut. Boplatsen har legat i åkern, väster 
om den nuvarande byns läge, fram till mitten av 
järnåldern då bebyggelsen har koncentrerats till nu
varande läge på de obrukbara och steniga markerna 
på hammaren. Det magnifika gravfältet (med bl.a.
20 resta stenar) som ligger intill Nyckelby by går 
tillbaka till äldre järnålder, vilket talar för att delar 
av den äldre järnålderns bebyggelse också legat på 
impedimentet vid dagens byläge.

Övergrans-Hällby, Vi/Brunnsta och den nord
östra delen av dalgången har inte berörts av un
dersökningarna inför E18 eller Mälarbanan, an
nat än genom de mindre ingreppen på Brunnsta 
utmark (Göthberg 1996:1 iff; Göthberg & Holm 
i996:yiff). De undersökta boplatslämningarna

149

K
O

LO
N

ISA
TIO

N
, K

O
N

TIN
U

ITET..



K
O

LO
N

IS
A

TI
O

N
, K

O
N

TI
N

U
IT

ET
..

150

har inte utgjort en fast bosättning, utan var rester 
efter kortvariga besök och specialiserade aktiviteter 
(Göthberg & Holm 1996:76). Man kan naturligtvis, 
i detta sammanhang, fråga sig hur pass kortvarig 
bosättningen kan ha varit, framför allt med tanke 
på kol 14-dateringarnas spännvidd från 2400 f.Kr. 
till 400 e.Kr. (Göthberg & Holm 1996:75). Det 
finns dock omfattande förhistoriska lämningar vid 
Vi/Brunnsta. Sedan tidigare var flera skärvstenshö- 
gar och stensättningar kända och genom den speci
alinventering efter hällristningar som genomfördes 
som en del av E18-undersökningarna, har ett flertal 
bildristningar och skålgropsförekomster tillkommit 
(Broström & Ihrestam 1996, 2003). Genom dessa 
lämningar framträder en omfattande bronsålders- 
bosättning som mycket möjligt kan ta sin början i 
senneolitikum.

Stora och små boplatser
Genom undersökningen av Apalle har frågan kring 
stora kontra små bronsåldersboplatser aktualiserats 
(Ullén m.fl. 1996). Det råder ingen tvekan om att 
Apalle varit en mycket stor boplats, både areal
mässigt och volymmässigt, men inom Yttergrans- 
dalen finns belägg för ytterligare stora boplatser. 
Vi/Brunnsta är ett boplatskomplex som mycket väl 
kan vara av samma storlek och dignitet som Apalle. 
Där finns flera skärvstenshögar, stensättningar samt 
hällristningar och skålgropar som helt motsvarar 
förekomsterna vid Apalle.

Går man utanför Yttergran, finner man flera 
platser med liknande förutsättningar. Stor-Kumla i 
Overgrans socken är också ett hällristningscentrum.
I Kalmar socken utgör Skörby en liknande central 
bronsåldersenhet och här finns flera skålgropsföre
komster (dock har inga bildristningar påträffats). 
Här har man också funnit ett depåfynd med två 
flintyxor, något som tyder på en första datering till 
mellanneolitikum (Hermodsson 1987:9).

Man kan däremot ifrågasätta om boplatsen vid 
Dragonbacken verkligen kan betecknas som en liten 
boplats. Sammantaget med lämningarna vid Pollista 
och i åkern mellan de två områdena förefaller denna 
boplats väl försvara en position som en normalstor 
bronsåldersboplats.

Utifrån resultaten från de undersökningar som ge
nomförts längs E18 och den ovanstående diskussio
nen, kan man dela in boplatserna i tre typer:
1. Stora, centralt belägna enheter som etablerades 

under senneolitikum. Exempel på denna typ har 
vi i Apalle och Brunnsta/Vi. Ofta har dessa platser 
behållit ett slags särställning i bygden. Vi gård är 
till exempel än idag en betydelsefull jordbruksfas
tighet i bygden. Den sakrala anknytningen som 
finns i namnet visar på en tidigare religiös cen
tralfunktion och det har visat sig att platser med 
anknytning till ålderdomlig kult ofta har mycket 
gamla anor. Vid Brunnsta ligger en av Håbolan- 
dets fåtaliga storhögar, den så kallade Dragshögen.

2. En förtätning av bebyggelsen sker i övergången 
mellan bronsålder och förromersk järnålder. 
Denna utveckling kulminerar i den romartida ex
pansionen, Bålsta och Hällby utgör exempel på 
detta. Av dessa bosättningar finns endast Bålsta 
kvar idag. Hällby, vars marker numera ligger un
der Bålsta, har förmodligen ödelagts vid en med
eltida tillbakagång kring mitten av 1300-talet.

3. Högsta och Valla utgör två tydliga exempel på 
en ytterligare förtätning som sammanfaller med 
den vikingatida/tidigmedeltida expansionen, där 
dels ägostrukturen talar för en utskiftning ur en 
större ursprungsenhet och dels gravfält saknas 
som kan knytas till de olika enheterna. Även 
bland dessa, relativt fåtaliga, enheter finns några 
som ödelagts under medeltiden. Eventuellt skulle 
Risby utjord, vid Yttergrans kyrka kunna vara 
ett exempel på denna typ.



Kontakter
Att beskriva ett förhistoriskt förlopp utan att också 
behandla de kulturella, ekonomiska och religiösa 
kontakter som människorna har haft med omvärlden 
vore inte bara fullständigt omöjligt utan också me
ningslöst. Bland fornlämningarna finns många som 
utgör fysiska belägg för kontakter med omkringlig
gande område, till exempel kan den äldre järnålderns 
gravar som placerats som revirmarkeringar i bygdens 
randområde ses som ett resultat av kommunikation 
med omgivningen (Ullén 1996:10). Vare sig omgiv
ningen varit fredlig eller fientlig, utgjorde gravarna 
ett tecken som gav klara besked om att området re
dan var upptaget och var gränserna för det gick.

Redan från början har utåtriktade kontakter va
rit naturliga inslag i det dagliga livet. Kontakter på 
längre håll har också förekommit. Handel och by
tesverksamhet är bland de mest grundläggande in
slagen i historien, något man ägnat sig åt oavsett om 
man varit jordbrukare, boskapskötare eller jägare.

För den inflyttade stenåldersbefolkningen var 
kontakterna med det område de just lämnat inte bara 
önskvärda utan rent av nödvändiga och helt natur
liga. Tillgången på flinta till exempel har ju inte varit 
allt för stor i Mälardalen, vilket troligen inneburit att 
goda kontakter i söder har varit oumbärliga.

Det har också varit naturligt att upprätthålla kon
takter inom ett kulturområde. Under hela förhisto
rien har man haft omfattande kontakter som till stora 
delar byggt på en gemensam kulturell tillhörighet.

Stenålder
Den allra tidigaste stenåldersbefolkningen verkar 
ha anlänt först under mellanneolitikum. De högsta 
punkterna ligger kring 50 meter över havet, men 
dessa torde i det mesolitiska havet endast ha utgjort 
ett par oansenliga kobbar, som möjligen kan ha ut
nyttjats vid enstaka jakttillfällen eller som tillflykter 
vid dåligt väder. De första regelrätta uppehållen kan

knytas till de spår av gropkeramiker som påträffa
des vid Dragonbacken genom de tidiga kol 14-date- 
ringarna från Apalle, Nyckelby och Pollista.

Bronsålder
Genom hällristningarna kan vi se att båten spelade 
en stor roll i den skandinaviska bronsåldersmännis- 
kans vardag, likväl som i hennes föreställningsvärld. 
I ett samhälle i ett skärgårdslandskap, där båten in
tar en så central roll, är naturligtvis kontakten med 
andra grupper av människor fullständigt naturlig, 
för att inte säga oundviklig.

Kontakter på det lokala planet mellan boplat
serna i Apalle, Vi, Skörby och Stor-Kumla måste 
ha skett på så gott som daglig basis. I den skär
gårdsmiljö som landskapet i de här trakterna var 
vid denna tid, vore det omöjligt att hålla sig isolerad 
från så nära grannar. Alla boplatserna fanns på en ö, 
blott 10 kilometer lång och några få kilometer bred.

Mycket lite har skrivits om kontakter på det 
lokala planet, mellan näraliggande boplatser. I stor 
utsträckning beror det sannolikt på att man tidigare 
inte varit medveten om hur pass nära varandra bo
platserna har kunnat ligga.

Hyenstrand och Kjellén har i sin bok om hällrist
ningarna i Trögden beskrivit hur landskapet kan ha 
utnyttjats under bronsålder (Hyenstrand & Kjellén 
i977:2.7ff). Här får man en bild av en relativt tät 
och sammanhållen bebyggelse. Det finns ingen an
ledning att betvivla detta, snarare kan man se detta 
som ytterligare ett belägg för att man redan under 
bronsålder har utnyttjat landskapet så långt det var 
möjligt. Av detta följer att det redan under denna tid 
kan ha börjat utvecklas gränser mellan boplatserna.

Inga Ullén för i rapporten över Dragonbacken 
ett resonemang kring boplatsernas samband med 
varandra, där hon vill se dessa som representanter 
för olika nivåer av aktiviteter. Man kan enligt Ul
len dela in boplatserna i tre grupper; Apalle utgör
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en permanent bosättning, Dragonbacken består av 
lämningar efter en specialiserad verksamhet (endast 
tidvis bebodd?) och lämningarna på Brunnsta utjord 
har varit en transitplats, där man tillfälligt har up
pehållit sig under kortare uppehåll, till exempel på 
väg från, eller till, jakt- och fiskeplatser.

Det råder ingen tvekan om, att de platser som 
grävdes ut i samband med E18-undersökningarna är 
exempel på olika typer av boplatser. Även om man 
kan diskutera om lämningarna vid Brunnsta utmark 
har tillkommit under kortare besök eller i sam
band med speciella aktiviteter och mer permanent 
närvaro, står det helt klart att detta är en boplats 
eller aktivitetsyta av betydligt mindre omfattning 
än Apalle. Det känns dock inte särskilt relevant att 
- som Ullén gör - diskutera dessa boplatser utifrån 
en modell tagen från en afrikansk jägar- och samlar- 
befolkning (Bartram m.fl. i99i:84f och 90). Varken 
det sociala systemet, försörjningsmönstret eller de 
klimatologiska förhållandena kan anses vara jäm
förbara. Även om man bortser från dessa fakta, 
torde förekomsten av så kallade transient camps i 
Brunnstaskogen vara osannolik, då dessa enligt de
finition var övernattningsboplatser på resor mellan 
boplatser som utnyttjades vid torra respektive fuk
tiga perioder (Bartram m.fl. 1991:134). Så kallade 
special-purpose camps eller locations var platser 
där man till exempel slaktade en skjuten antilop, då 
avståndet till boplatsen var för stort (Bartram m.fl. 
1991:131), något som knappast kan sägas gälla för 
avståndet mellan Dragonbacken och Apalle. Skill
naden mellan camps och locations var att man över
nattade på de tidigare (Bartram m.fl. 1991:90).

Som diskuterats tidigare anser jag att man måste 
se Dragonbacken/Pollista som en sammanhängande, 
större enhet under bronsålder och även om den inte 
har varit av Apalles storlek, bör den ändå anses ha 
varit av permanent karaktär och en boplats av egen 
kraft och inte en pendang till Apalle. Som genom

gången av kol 14-resultaten visade, fanns det inga 
större skillnader mellan Apalleboplatsen och Dragon
backen/Pollista, med undantag för en till synes akti
vare bosättning i Apalle under äldre bronsålder.

Om man då istället utgår ifrån att både Apalle 
och Pollista/Dragonbacken har varit permanenta 
gårdar/byar, liksom övriga registrerade bronsålders- 
boplatser på Håbolandet, skulle bygdens utbredning 
och omfattning inte skilja sig nämnvärt från hur den 
tagit sig ut i senare tider. Här har funnits ett antal 
gårdar/byar, med en likartad ekonomisk försörjning, 
baserad på boskapsskötsel och jordbruk, eventuellt 
kompletterat med en del jakt.

Regionala kontakter mellan Håbolandet, Trög- 
den och det centrala Uppland torde ha varit lika 
naturliga som de mer lokala. Det stora flertalet 
boplatser från denna tid har legat i ett område som 
närmast skulle kunna beskrivas som en innerskär- 
gård, samlad runt en större fjärd. Bilden som börjar 
träda fram nu, i och med att ett antal bronsålders- 
boplatser är undersökta, visar på en förhållandevis 
tät bebyggelse i strandnära lägen. Vad som också 
är påtagligt i detta sammanhang, är att bebyggelsen 
inte enbart funnits i de områden där skärvstenshö- 
garna utgör ett markant inslag i fornlämningsbil- 
den. Bebyggelsens spridning är alltså mer omfat
tande än vad man tidigare trott, då man utgått från 
skärvstenshögarnas spridning (Jensen 1984:47).

Liksom för stenålderns människor var kontakter 
med folk på avlägsna platser en naturlig del av det 
dagliga livet under bronsåldern. Denna tid anses 
ha utgjort en speciellt »internationell« miljö. Den 
enhetliga kultur som återfinns över stora delar av 
norra och centrala Europa har fått Europarådet 
att tala om »The First Golden Age of Europe« som 
ett slags europeisk gemenskap (i en broschyr inför 
den speciella bronsålderssatsning som genomfördes 
1995-1996). Detta är kanske mer ett uttryck för 
dagens politiska ambitioner än exempel på odis



kutabla fakta, men det går inte att komma ifrån 
att under bronsåldern fanns många gemensamma 
föremålstyper och de kulturella likheterna var stora 
över hela Europa (Kristiansen 1993).

Den skandinaviska bronsåldersbefolkningen 
hade inte bara kontakt med det kontinentala Väst
europa. Kontakterna österut var minst lika viktiga 
och omfattande. Lausitz-kulturens inflytande på 
bronsåldern i framför allt östra Sverige har varit be
tydande. Man har ibland rent av velat göra gällande 
att invandring skett från detta håll (Larsson 1993).

Bronsgjutning och järnframställning har visat sig 
ha stor betydelse för utvecklingen i Norden under 
framför allt yngre bronsålder. Spår efter bronsgjut
ning förekommer på många bronsåldersboplatser. 
Järnframställning har kunnat beläggas från period IV 
av bronsåldern (Hjärthner-Holdar 1993:184!; 1998; 
Hjärthner-Holdar & Risberg 2002). Mycket tyder på 
att både bronsgjutningstekniken och järnframställ
ningen i Mälardalen har sitt ursprung österut, fram
för allt i Ryssland (Hjärthner-Holdar 1993:187).

Järnålder
Under järnåldern växte det rike fram som med tiden 
skulle utvecklas till Sverige. Processen utvecklades 
genom kontakter och konflikter mellan flera mindre, 
regionala grupperingar i Uppland, Östergötland och 
Västergötland. Detta är tydligt i beskrivningen av 
Ynglingaätten där man kan se att kungarna omväx
lande befann sig i dessa landskap (Lindqvist 1936). 
Visserligen kan denna berättelse mest betraktas som 
en saga och det är osannolikt att ens någon av kung
arna som omnämns i berättelserna har existerat, 
men likväl beskriver den förmodligen, i stora drag, 
ett slags händelseutveckling som verkligen har skett.

Det finns tecken på en omläggning av bebyggelsen 
under folkvandringstid och vendeltid som endast 
kan ha genomförts av någon med tillräcklig makt att 
lägga bakom sina krav (Hedvall 1995:34!; Karlenby

I993:5 8). En avgörande faktor för denna förflyttning 
synes ha varit att man önskat förlägga bebyggelsen 
till mark som var obrukbar. Man har också hävdat 
att det under 700-talet genomförts en första kameral 
taxering (Hannerberg 1971:65; Lindquist 1968). 
Bebyggelsen förflyttades till hammaren, de steniga 
backar där bebyggelsen i stor utsträckning ännu låg 
under medeltiden. Omläggningen var så pass omfat
tande i mälarlandskapen och i Östergötland, att man 
svårligen kan komma ifrån att det måste ha skett på 
en centralt placerad övermakts initiativ.

När bebyggelsen omlokaliserades skedde detta 
vid den tid då Gamla Uppsala högar byggdes och 
de första gravarna i Valsgärde anlades (Arwidsson 
1948). Den politiska utvecklingen gick från små, 
lokala hövdingadömen (småkungar) med egalitärt 
styrda bysamhällen, till en allt mer centraliserad 
maktkoncentration (Näsman 1988, 1991). Vid me
deltidens inträde hade, i princip, förutsättningarna 
för ett feodalt samhälle, byggt på adelsprivilegier 
och bondeförtryck, skapats. Systemet kom aldrig att 
utvecklas fullt ut i Sverige, även om man under stor
maktstiden var på god väg att lyckas genomföra det 
(Englund 1989:241).

Förflyttningarna i den södra delen av Yttergrans- 
dalen har inte genomförts under folkvandringstid el
ler vendeltid. Bålsta flyttades först vid vikingatidens 
slut, Apalle, Lundby, Högsta och Pollista ligger alla 
fortfarande kvar i ursprungligt läge. I Nyckelby har 
endast delar av bebyggelsen flyttats vid den aktuella 
tidpunkten, till vad som förmodligen var den östra 
delen av den äldre järnåldersboplatsen. Flera av 
dessa boplatser låg redan i vad som kan beskrivas 
som hammarläge, en anledning så god som någon 
till att inte flytta bebyggelsen.

Regionala centralplatser
Centralplatser har intagit en dominerande plats i 
diskussionen kring järnålderssamhällets utveckling
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(Ambrosiani 1964; Ersgård 1996; Hyenstrand 1974; 
Lundqvist 1996; Lindeblad 1996; Nielsen 1996). 
Platser som Uppåkra, Gamla Uppsala, Slöinge och 
Borg har naturligtvis inte funnits överallt, men plat
ser med central betydelse kan identifieras över hela 
det nordiska området.

Det finns inte någon omedelbart självklar kandi
dat till centralplats på Håbolandet, närmast torde 
Vi och Brunnsta ligga, som var medeltida säteri
bildningar (Toliin i989:9off). Detta gäller också 
Skämma (Katrinedal) och Säby i Övergran, där det 
även finns skriftliga belägg för de högsta samhälls
klassernas inblandning (Toliin 1989:91^ Nilsson 
Schönborg 1989). Det finns också tecken som tyder 
på att byarna Apalle, Pollista och Skäcklinge skulle 
kunna ha utgjort ett säteri, då det finns ett samband 
mellan gårdar med endast frälsejord och säteribild
ningar (Toliin 1989:9z).

Autio är något mer försiktig i sin definition av me
deltida säterigårdar. Hon nämner tre stycken, Finn- 
staholm, Skadevi och Biskops-Arnö (Autio 1987:27). 
Av dessa ligger emellertid ingen på Håbolandet.

Det är svårt att hävda att någon av dessa platser 
har haft en central roll av den typ som diskuteras 
för större boplatser i Skandinavien, till exempel 
Gudme i Danmark eller Uppåkra i Sverige, då inga 
rika fynd eller stora huslämningar har påträffats 
här. Inom Håbo härad i stort (d.v.s. det ursprung
liga häradet som även innefattade Håtuna sn med 
Sigtuna) finns dock enheter som räknas till denna 
skara. Högt på listan står Håtuna med de enastå
ende lämningarna vid Signhildsberg. Denna plats 
kallas också för Fornsigtuna och har haft en central 
betydelse vid rikets tillblivelse. Här har kungamak
ten haft starkt fäste och efter Birkas fall har den po
litiska och religiösa makten koncentrerats till detta 
område (Tesch i99o:zzff).

I Håbo härads ursprungliga utsträckning, fram
för allt om man därtill räknar Bro härad, enligt

Hyenstrand ett storhundare (Hyenstrand 1974:65), 
omfattas alla vattenvägar från den södra delen av 
Mälaren upp mot Ekoln och Uppsala av häradet. 
Denna kontrollmöjlighet kan knappast betraktas 
som slumpmässig eller som ointressant i ett makt
spel mellan den gamla trons förespråkare i Gamla 
Uppsala och de kristna klerkerna i Sigtuna.

Lokala centralplatser

Brunnsta har med sin storhög förutsättningar för 
att vara en förhistorisk plats med central betydelse.
I Viby i Kalmar socken fanns också en storhög, 
som undersökts och har gett rika fynd, bland an
nat var djurbensmaterialet intressant genom att 
det fanns rester av många ovanliga arter (Svensson 
1983). I Häggeby - grannsocken till Övergran - vid 
Rölunda, finns fyra storhögar, en anmärkningsvärd 
koncentration. Dessa kallades i äldre tider för »kon- 
ungahögarna« (Hermodsson 1987:17^.

Dessa mindre platser har haft en liknande funk
tion som de stora, men på ett lokalt plan, i ett nätverk 
av lokala centralplatser bebodda av politiskt och reli
giöst ansvariga stormän med inflytande över produk
tion och varuutbyte. Dessa har dock varit ansvariga 
inför en regional maktelit på platser som Signhilds
berg, eller Borg och Slöinge. I ett senare stadium tas 
denna funktion över av centrala handelscentra som 
Birka och de första städerna, till exempel Sigtuna.

Ett betydande inslag i förhistoriens samhälle var 
de farleder som trängde långt in i landet från Mä
laren och Östersjön. Dessa har varit de snabbaste 
och mest framkomliga vägarna för människor och 
transporter att ta sig fram på. En jämförelse med 
dåtidens vägsystem, om det alls fanns något, faller 
helt till vattenvägarnas fördel.

Bland farlederna fanns i Uppland inte bara Lång- 
hundraleden, den kanske mest kända, utan hela 
landskapet var fullt med vikar och åar. Det fanns 
inom Håbo härad två mer framträdande leder till



»upplandet«, nämligen passagen förbi Sigtuna och 
Signhildsberg, samt farleden genom Draget och Ull
fjärdarna. Håbo härads placering mellan (eller sna
rare omslutande) dessa två vattendrag torde utgöra 
själva grunden till häradets utbredning. Genom att 
området på båda sidor om båda lederna låg i sam
ma härad kunde vattenvägarna till och från Uppsala 
med omnejd (Tiundaland) kontrolleras. Mycket rik
tigt hör Håbo till Tiundaland och det ligger som en 
kil ner mellan Fjärdhundraland och Attundaland.

Kulturlandskapet
En effekt av bebyggelseutvecklingen var naturligtvis 
den påverkan som naturen utsattes för, allt från de 
enstaka eldarna på de tillfälliga rastplatserna i den 
yttre skärgården under mellanneolitisk tid, till den 
fullkoloniserade bygd som området kännetecknades 
av vid övergången till historisk tid. Tidvis har män
niskans inverkan på naturen varit betydande. Vi ska 
dock inte glömma, att naturen också alltid har på
verkat människan. Historien om kulturlandskapet 
handlar lika mycket om kampen mot naturen som 
om samverkan mellan människa och miljö.

Den natur som omger oss är på intet sätt natur
lig, inte ens de mest vilda skogarna är helt orörda av 
människan (möjligen med undantag för vissa små 
ytor i det inre av Norrland). Det är inte heller så att 
det kulturlandskap som vi ser idag är det samma 
som det vi skulle ha mött för hundra år sedan eller 
för tusen år sedan. Landskapet är utsatt för ständig 
påverkan från mänskliga aktiviteter. Under 1800- 
talet var till exempel stora delar av Bergslagen helt 
kalhuggna. Där fanns inte ett träd, eftersom dessa 
gick åt vid järnbruk och gruvor. Idag är återigen 
hela området skogsbevuxet. Det som i flera hundra 
år varit öppet landskap, med odlade åkrar och 
betesmarker, planteras nu igen och åkermark läggs 
i träda. Landskapet är alltså en ackumulerad bild

av historien (Karlenby 1998b). Förändringen i växt
ligheten beror dock inte enbart på människan. Till 
exempel har granens allt större del av trädfloran 
mestadels naturliga orsaker.

Genom pollenanalys kan man få en bra bild över 
ett områdes utveckling. Här får man en spegelbild 
av kulturella aktiviteter genom den påverkan dessa 
haft på miljön. Tyvärr finns inga lämpliga lokaler 
för provtagning på Håbolandet, de närmaste plat
serna finns i Trögden (Andersson m.fl. 1994). Dessa 
kan inte användas för att diskutera utvecklingen i 
Håbo, annat än i allmänna termer.

Pollenanalyser kan göras även av prover tagna i 
brunnar. Så har också skett i samband med under
sökningarna av Apalleboplatsen och Mälarbanan 
(se Eriksson 1995b; Ranheden 1995; Ullén 1995). 
Analysstaplarna torde ha en än mer begränsad an
vändning för beskrivningen av kulturlandskapets 
utveckling på Håbolandet. Det enda de kan ge är in
blickar i den absoluta närheten och då endast under 
den tid brunnarna var i bruk.

Procentberäkningarna i pollendiagram bygger 
på hela pollenmaterialet, vilket får till följd att arter 
med liten produktion av, eller med kortflygande, 
pollen försvinner i den stora floden av växter med 
riklig produktion. Därför är det viktigt att notera 
även minsta variation inom dessa typer. Detta gäller 
till exempel de axbärande sädesslagen, där endast 
rågen luftpollineras, vilket torde innebära att de 
enstaka pollen av andra arter som finns, ger en stark 
indikation på odling i nära anslutning till platsen 
där pollenstapeln tagits.

Den första mänskliga inverkan på landskapet har 
kunnat beläggas till gropkeramisk tid genom fynd 
av keramik. Vid den tiden var Håbolandet en skär
gårdsö. Utifrån pollendiagrammet kan man ana sig 
till en tidig aktivitet i Trögden; före 3000 f.Kr. kan 
endast enstaka nedslag av odlade växter och öppna 
marker iakttas.

155

K
O

LO
N

ISA
TIO

N
, K

O
N

TIN
U

ITET..



K
O

LO
N

IS
A

TI
O

N
, K

O
N

TI
N

U
IT

ET
..

156

En ökad förekomst av pollen från kulturellt påver
kade växter har noterats redan vid övergången från 
mellanneolitikum till senneolitikum. Inslag av dessa 
växter fanns redan tidigare, men det är först vid 
senneolitikums början som en mer omfattande före
komst kan skönjas. Detta stämmer väl överens med 
vad som diskuterats, utifrån rent arkeologiska fakta, 
angående bosättningarnas etablering i området. De 
få pollen som producerats av de agrara växterna är i 
jämförelse med de andra arternas pollen en försvin
nande liten del.

Bronsålderns intensifierade bosättningar med en 
omfattande boskapshållning och ett begynnande 
jordbruk har inte givit några större utslag i dia
grammen.

Järnålderns bebyggelseförtätning, omläggningen 
av bebyggelsen på grund av skifte och övergång till 
tvåsäde kan inte skönjas i pollendiagrammen, annat 
än som en obetydlig ökning av odlade växter kring 
vendeltidens början. Förmodligen beror detta på att 
sädespollen har en begränsad räckvidd och alltså 
inte har hamnat i kärret, som ligger långt ifrån 
bebyggelsen. Ungefär vid övergången till vendeltid 
ökar pollenförekomsten från torra betesmarker.

Generellt kan endast de tydligaste tendenserna 
följas i diagrammet från Trögden. Hur den egentliga 
bebyggelseutvecklingen har sett ut på Håbolandet 
kan vi inte få klarhet i, i alla fall inte genom de be
fintliga pollenanalyserna. Det torde dock vara möjligt 
att anta en liknande utveckling där som i Trögden.

Skuggtåliga 
träd ocn buskar 

Träd och buskar exkl. gran 
på fuktig mark

Allmänna Frisk Fuktig Odlad mark: 
apofyter ängs- och ängsmark odlade växter 

exkl. gräs betesmark exkl. starr och ogräs
Ruderat- Humle/

3830 ±250 ■

20

25-

30 
I

35"

40

4290 ±60 I 45- 

o_50

■q
55

60

65

Fig. 67. »Human impact diagram« från Fanna mosse med tolkningar av 
bosättningsaktiviteter i området. Teckning efter Andersson m.fl. 1994.
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Bebyggelseutvecklingen i Frövik, 
utifrån stratigrafer och provtagning 
av en undersökt husgrundsterrass.

Terrasshus och bebyggelseutveckling

i denna artikel diskuteras fenomenet terrass- 
byggda hus från mellersta järnålder och fram till 
vikingatid i Södermanland, med avstamp i en bo
platslokal i Frövik i Fors socken. En utgångspunkt 
är att boplatsen förefaller ovanlig, åtminstone under 
den vikingatida fasen, både beträffande läget och 
till sitt innehåll. Det torde också vara ovanligt med 
en så ”tät” och till synes likformig kontinuitet i bo
platssammanhang från folkvandringstid till vikinga
tid. I många andra sammanhang har betonats att 
en fundamental omstrukturering av samhället ägde 
rum någon gång mellan dessa tidsperioder. I Frövik 
var inte en sådan utveckling uppenbar vid en över
siktlig genomgång av undersökningsmaterialet. En 
och samma omstrukturering kan dock ta sig skilda 
uttryck, beroende på vilken skalnivå och vilken 
samhällsgrupp som studeras.

Inledning
Det finns skäl att fråga sig vilka faktorer som ligger 
bakom att en vikingatida gård kunde fortleva i ett 
till synes marginellt läge och med tydliga drag av en 
gård från äldre järnålder.

Kan vi här se spåren av en gård som gradvis 
marginaliserades under loppet av yngre järnålder, 
eller fanns kontinuitetsbrott och omstruktureringar 
dolda mellan husfaserna? Husterrassen i Frövik 
utgör ett exempel på överlagrade fullständiga hus
stommar. En sådan sekvens kan jämföras med de 
väl så vanliga exemplen på reparerade hus (jfr 
Göthberg 2000:49). Det finns anledning att fråga 
sig om det förekommer bakomliggande principiella 
skillnader mellan dessa företeelser? De olika husen 
ovanpå varandra kan ses som en dynamisk sekvens. 
Har investeringen i terrasseringen låst fast bebyggel
seläget eller har andra faktorer, till exempel social
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X 6580000 +

Undersökningsområde

Huskontur

Stenpackning i terrasskant

"T T Terrasskant

u Odlingsröse

0 Berg/block
im Naturlig svacka med underlag

av silt/lera

Gräns impediment/f.d. åker

Fig. 68. Plan över undersökningsområdet med husterrassen
och en översiktlig kartering av synliga intilliggande former. Skala 1:1 000.

ställning eller begränsade expansionsmöjligheter, 
varit styrande för bebyggelseutvecklingen? Husläm
ningar i flera skikt förefaller särskilt vanliga på ter
rasser. Här finns möjligheter att jämföra med under
sökta sörmländska boplatser med hus på flat mark, 
där växlingarna mellan husgenerationerna kanske i 
allmänhet ser annorlunda ut.

Undersökningen
Under hösten år zooo utfördes en arkeologisk un
dersökning av ett boplatsområde vid Frövik i Fors 
socken i Södermanland (fig. 68). Vid undersökningen 
framkom terrasshus, 15-22 meter långa, i tre gene
rationer. Dateringarna från husområdet spänner från 
romersk järnålder till vikingatid. Husen låg på i stort



Fig. 69. Fotomontage av lodfoton över husterrassen. Skala 1:150. Foto: John Hamilton.

BØ Terrasskant

1 Husränna
Hus 1 kontur

U Stolphål hus 1
— Hus 2 kontur
» Stolphål hus 2

Hus 3 kontur

m Stolphål hus 3
o Synlig stolpposition

Fig. 70. Plan över husterrassen som visar relationen mellan hus 1, 2 och 3. Skala 1:200.
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Fig. 71. Pågående rensning av husområdet. Foto: John Hamilton.

sett samma plats, med viss förskjutning, och var av 
typen treskeppiga långhus. De låg längs en norrslutt
ning som delvis var terrasserad, med en cirka 4 meter 
bred stensatt kant i sluttningens framkant. I bakkan
ten, parallellt med terrasskanten, fanns en urgrävd 
ränna, cirka 1 meter bred. Husen låg längs med den 
relativt plana, cirka 6 meter breda, ytan mellan ter
rasseringen och rännan (fig. 69, 70 och 71). Fyndma
terialet utgörs till största delen av massmaterial som 
krukskärvor, vävtyngdsfragment, brända ben och 
bränd lera. Bland de mer speciella fynden kan flera 
järnföremål nämnas: en pilspets, en bygelsax och en 
amulettring (Hamilton 2001b).

Husterrassen ingår i ett mer vidsträckt fornläm- 
ningsområde som förmodligen till största delen 
ligger kvar utanför undersökningsområdet på ömse 
sidor om den nu färdigställda Västerleden. I sam
band med undersökningen karterades även ett par 
terrasskanter i anslutningen till den undersökta (jfr 
även Beckman-Thoor 1998).

Mestaområdets kulturhistoriska karaktär
Fornlämningarna i Eskilstunaområdet har behand
lats i ett flertal arbeten av David Damell, senast år 
1999 (Damell 1999). Mestatrakten ingår i ett större



Fig. 72. Flygfoto från 1963. Bebyggelsen Lilla Ekstugan söder om undersökningsområdet är 
fortfarande i drift. Notera att dikesindelad åker fortfarande skymtar i hagmarken söder och öster om 
undersökningsområdet (jfr Från Hässelby till Stora Ekstugan). Foto LMV, beteckning: 63 569 02:07. 
Flyghöjd: 840 meter. Beställd av Byggnadsnämnden i Eskilstuna.
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område väster om Eskilstuna som utmärker sig av 
monumentala fornlämningar hänförbara till yngre 
bronsålder. Särskilt mittblockstensättningarna anses 
utgöra ett karaktärsdrag i detta landskap (Damell 
1999:54-55). Däremot har det i dessa områden 
hittills saknats belägg för bebyggelse från romersk 
järnålder och folkvandringstid, vilket föranlett 
diskussioner om en eventuell utflyttning och befolk
ningsnedgang under dessa tidsperioder, kanske or
sakad av utarmning av de forna betesmarkerna. De 
historiskt kända bytomterna har ofta intilliggande 
gravfält och antas som regel ha uppkommit under 
yngre järnålder. Ett drygt tiotal kilometer nordväst 
om Frövik ligger Tumbo med ett par för Mälarom- 
rådet exceptionellt stora vikingatida gravfält. Platsen 
har tolkats som en betydande vikingatida centralort 
som i någon mening kan ha givit återverkningar på 
bebyggelsen inom närmast omgivande bygder.

Som ett led i att bedöma de kulturhistoriska vär
dena inom Flacksta-Borsöknaområdet gjordes en 
översiktligt inventering, en genomgång av äldre kart
material och en fosfatkartering redan år 1969-1970 
(Damell & Eriksson 1973). I södra delen av detta 
område ingick trakterna kring Mesta och det som 
långt senare kom att bli undersökningsområdet vid 
Frövik (fig. 72). Fosfatkarteringen visade förhöjda 
värden i skogsmarken söder om Frövik, vilket för
fattarna tolkade som indikationer på viss bosättning 
här under bronsåldern. Även i åkermarken nordöst 
om Frövik kunde förhöjda fosfatvärden noteras. De 
menade också att ett gravfält invid Frövikboplatsen 
(raä 180) innehåller »fornlämningar av mittblocks- 
typ« och därmed kan ha kopplingar till denna brons- 
åldersmiljö Damell & Eriksson 1973:23). Ungefär 
samma bedömning av gravfältet gjordes vid en 
förstudie 1996 (Beckman-Thoor 1996). Enligt Forn- 
minnesregistret (fmir) består raä 180 i Fors socken 
av åtta stensättningar, två skärvstenshögar och en 
terrassering.

Frövikhusen - datering och funktion
Förutsättningar

I jämförelse med övriga undersökta hus i Söder
manland från samma tidsperioder får Frövikhusen 
förmodligen räknas till de tydligare och bättre da
terade. Terrasseringens stratigrafi med de tre husfa
serna har tidigare kommenterats källkritiskt i sam
band med grundbearbetningen av undersökningen 
(Hamilton 2001b). Men för att kunna komma 
vidare och få en säkrare grund att utgå ifrån bör 
dock underlaget, undersökningsresultaten, genomgå 
en förnyad och noggrannare granskning. Ett fråge
tecken kan bland annat sättas för längden på husens 
sammanlagda brukningstid. En jämn, kontinuerlig 
fördelning på de tre husen, utifrån de dateringar 
som erhållits, medför att varje husfas skulle kunna 
omfatta minst 250 år, om perioden räknas från och 
med yngre romersk järnålder till vikingatidens slut, 
vilket kan synas orimligt långt. Det bör därför vara 
befogat att noggrannare granska dateringarna för 
att se om de kan snävas in och om det finns indika
tioner på mellanliggande aktivitetsfaser eller konti- 
nuitetsbrott mellan de tre husfaserna.

Trots att terrasseringen i Frövik uppenbarligen 
hade en stratigrafi med flera faser, var det svårt 
att urskilja tydliga överlagringar i sektionssnitten. 
Endast i ett fall kunde en överlagring, anläggning 
mot anläggning, dokumenteras. Kulturlagren var 
inte särskilt tjocka, med tanke på tidsspannet, och 
de förefaller ha haft en ojämn tillväxt. Genom att 
hus och aktiviteter utesluter varandra i en tids- 
sekvens kommer här ändå att göras ett försök att 
dela in nyttjandet av terrasseringen i faser, med 
beaktande av fynd och provresultat. Utan att helt 
hamna i ett cirkelresonemang kan de enskilda date
ringarna således grupperas och fogas in i sekvenser. 
Delar av möjliga dateringsintervall kan härigenom 
uteslutas utifrån det övergripande sammanhanget. 
Då faserna med nödvändighet måste ses som ett



diakront förlopp, kan förhoppningsvis snävare da- 
teringsramar och fler skiftningar diskuteras, än om 
boplatslämningarna varit mer spridda (metodens 
principer finns närmare förklarade med ex. hos 
Bäck & Strucke zooi). Man bör dock vara medve
ten om att risken för kontamineringar ökar vid täta 
överlagringar. 1 viss mån kan till exempel stolphål 
vid anläggandet ha blivit fyllda med äldre kultur
jord med sitt eventuella innehåll av fragmenterade 
artefakter och ekofakter. Det är även tänkbart att 
mindre fragment av yngre material efterhand ham
nat i ett äldre stolphål genom erosion och anrikning 
(jfr Ranheden 1996:10).

Fynd

Fynd som på typologiska grunder kan hänföras 
till de äldre faserna är mycket fåtaliga. På terras
seringen framkom ett antal små fragment av perfo
rerade kärl. Dessa brukar ses som typiska för äldre 
järnåldersboplatser (se Gården och föremålen). Ett 
trettiotal meter söder om terrasseringen påträffades 
vid förundersökningen ett fragment av ett likarmat 
spänne med stämpeldekor (fig. 73), som på typo- 
logiska grunder kan dateras till 500-talet (Färjare 
& Perming 1999:36). Den mellersta husfasen är än 
mer svårfångad och inom husområdet finns egent
ligen inga säkra fynd. För den vikingatida fasen är 
fyndsituationen bättre. Här finns ett större material, 
både inom och utanför terrasseringen, som ger en 
tyngdpunkt i den äldre delen av vikingatid. Till den
na period kan även hänföras ett fynd av en blyvikt 
påträffad söder om terrasseringen vid förundersök
ningen (Färjare & Perming 1999:36).

Naturvetenskapliga dateringar

I samband med undersökningarna analyserades 
sammanlagt zi kol 14-prover och ett termolumi- 
niscensprov (fig. 74). Endast ett kol 14-prov gav 
en helt oväntad datering till historisk tid, sannolikt

Fig. 73. Ett fragment av ett likarmat spänne med punsdekor. 
Fyndet framkom söder om husterrassen i samband med 
förundersökningen. Foto: John Hamilton.

Sequence {A-!02.2%(A'c= 60.0%)) 
Boundary _Bound j-s
r Phase före terrassen 
L Ua-25102 103.1%
Boundary _Bound 

Sequence 
Boundary _Bound 
r Phase terrass 

Ua-25943 92.5%
L L_Date 2020 93.1%
Boundary _Bound 
p Sequence

Boundary „Bound 
r Phase hus 2

Ua-25774 74.7%
Ua-25775 97.0%
Ua-25773 126.1%

I GrN-26213 105.0%
! GrN-26212 105.0%
i GrN-26211 107.4% 
j GrN-26207 110.3% 

GrN-26210 110.9% 
Boundary „Bound 

Sequence 
Boundary „Bound 
r Phase hus 1 
I Ua-25944 76.8% 

Ua-25948 123.9% 
Ua-25945 116.7%

L Ua-25946 97.0% 
Boundary „Bound 

Sequence 
Boundary „Bound 

Phase hus 3 
GrN-26208 101.8% 
Ua-25104 104.3% 
Ua-25947 98.1% 
Ua-25103 102.3% 
Ua-25942 93.8% 
Ua-25949 92.3% 

Boundary „Bound 
GrN-26209 94.6%I _L I

Kalenderår BC/AD

Fig. 74. Samtliga naturvetenskapliga dateringar sorterade 
kronologiskt och inlemmade i faser.
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orsakad av inblandning av sentida material i en 
härd. I övrigt speglar troligen provserien tämligen 
väl intensiteten i de förhistoriska aktiviteterna inom 
området från yngsta bronsålder fram till och med 
vikingatid. Spridningen på olika provmaterialkate
gorier, såsom träkol, fröer och ben, bör borga för 
en allsidig belysning av boplatsens karaktär. I någon 
mån har provtagningen dock påverkats av ojämn 
tillgänglighet på lämpligt provmaterial.

I stolphål tillhörande hus z, det äldsta huset, 
var således provmaterial lättillgängligt i form av 
stora förkolnade trästycken av gran, vilka bedöm
des utgöra rester av stolparna till husets grundkon
struktion. En datering av stolparna bör, med beak
tande av en viss egenålder, påvisa ett tidsspann då 
detta hus byggdes. Huset måste ha brunnit ner och 
branden bör momentant ha givit ett stort tillskott 
över hela terrassen av eldpåverkade stenar samt 
varierat och väl spritt träkol. Möjligen kan delar 
av detta material ha hamnat i vid brandtillfället 
befintliga och nyttjade anläggningar som till exem
pel härdar och gropar.

Hus i är problematiskt ur dateringssynpunkt, 
även beträffande de naturvetenskapliga datering
arna, med ett större mått av osäkerhet kring det 
daterade materialets ursprung. Dateringarna är 
gjorda på material från stolphålsfyllningar som 
kan innehålla slumpvisa inslag från andra faser.
Till denna kategori får antagligen TL-provet på en 
krukskärva daterad till 400 f.Kr.-zyo e.Kr. räknas.
I övrigt utgörs dateringsmaterialet av artbestämt 
makrofossilmaterial som bör ha hamnat i stolphålen 
då huset anlades. För ett hus som byggs på platsen 
där ett äldre hus relativt nyligen brunnit ner, bör ris
ken att stolphålsfyllningarna är av blandad karaktär 
vara stor och det daterade makrofossilmaterialet 
skulle kunna härröra från slutskedet av hus z. Om 
hus i byggdes direkt efter att hus z brunnit ner ger 
dessa frödateringar ändå en ungefärlig tidpunkt för

husgenerationsskiftet. Att tolka den TL-daterade 
krukskärvan som samtida med uppförandet av 
huset har bedömts som mindre sannolikt, eftersom 
det skulle betyda att minst tre fröer från yngre faser 
måste ha penetrerat stolphålen långt efter anläg
gandet. En annan problematik med TL-dateringen 
rör i vilken mån dateringsresultatet påverkas om 
materialet, keramiken, utsatts för sekundärbränning 
i samband med husbranden i hus z.

Från kontexter som förts till hus 3, det yngsta 
huset, finns daterat material från stolphålsfyll
ningar samt en härd och ett kulturlager. Här kan 
dateringarna i princip komma såväl från när huset 
anlades som från någon gång då huset brukades el
ler möjligen från äldre kontexter. En av stolphålsda- 
teringarna är dock gjord på ett mellanhandsben av 
häst, som påträffades i botten av ett stolphål. Benet 
föreföll avsiktligt nedlagt och här bör dateringen 
därför tämligen säkert spegla tidpunkten då huset 
anlades. Det förefaller i varje fall helt orimligt att 
benet skulle ha hamnat i stolphålet sekundärt efter 
att husstommen rests.

Hus 2, det äldsta huset

För hus z, det äldsta huset, finns ett brett jämförel
sematerial då hus från yngre romersk järnålder till 
folkvandringstid tillhör de vanligast förekommande 
vid arkeologiska undersökningar. Frövikhuset faller 
väl in i mönstren beträffande dimensioner och and
ra karaktärsdrag. Hus z har varierande spannläng
der, där de längsta finns i väster. Härdar finns inom 
de långa spannen. Dessa förhållanden indikerar att 
det rör sig om ett hus med flera funktioner och att 
bostadsdelen legat i väster vid de långa spannen. 
Husets längd, zz meter, placerar byggnaden bland 
de mindre jämfört med andra undersökta hus av 
denna typ (jfr Hamilton zoooa). Två tätt ställda 
stolpbockar i husets mittparti tyder på att byggna
den varit föremål för reparation eller förstärkning.



Ett udda inslag utgörs av en större grop i östra delen 
av huset. En förmodad samhörighet mellan gropen 
och huset bygger på två kol 14-dateringar från gro
pens fyllnadsmaterial. I botten fanns ett decimeter- 
tjockt lager med homogen lera. Högre upp i fyll
ningen fanns skärviga och skörbrända stenar samt 
flera eldskadade malstensunderliggare och knack- 
stenar. Fyllningen med dess fyndinnehåll förefaller 
delvis vara sekundär och tycks i övre delen bestå av 
material från när huset brann ner och övergavs el
ler i samband med att terrasseringen återbebyggdes. 
Möjligen har man då fyllt igen gropen med lättill
gängligt eldskadat stenmaterial. Samtidigt indikerar 
förekomsten av de eldskadade stenartefakterna att 
huset brann ner häftigt och oplanerat, vilket även 
bör ha inneburit att husets möjliga brukningstid 
förkortades.

I en studie av Frövikboplatsens fynd har visats 
att vävtyngder av typer hänförbara till hus z fram
kommit främst längst västerut i huset och något ös
ter om husets mitt (se Gården och föremålen). Sprid- 
ningsbilden har likheter med den som framkommit i 
ett uppländskt långhus i Åslunda i Odensala socken 
(Hamilton & Sieurin-Lönnqvist 1998:53-54). I det 
sörmländska Karlebyhuset fanns vävtyngdsfragment 
främst i husets mittdel (Bennett 1984:45).

Hus z förefaller, utifrån typologi och fyndförhål
landen, ha varit en tämligen liten, ordinär huvud
byggnad för en gård. Den stora gropen i den östra 
delen av huset är dock ovanlig och kan tyda på 
någon mera speciell verksamhet. Vid många andra 
platser finns minst en ekonomibyggnad i anslutning 
till denna typ av byggnad (jfr Göthberg zooo:93- 
98). Det skulle således även kunna vara fallet i 
Frövik, vilket dock inte kan avgöras eftersom endast 
delar av boplatsen har undersökts. En terrasskant 
som ligger sydöst om den undersökta, utanför un
dersökningsområdet, kan eventuellt hysa en sådan 
ekonomibyggnad.

Hus 1, det mellersta huset

Hus i, det mellersta huset kronologiskt och strati- 
grafiskt sett, är som tidigare nämnts mera anonymt 
till sin karaktär. Det har tämligen jämna spann
längder och förhållandevis grunda stolphål. Inga 
härdar har kunnat knytas till huset. Husets utform
ning talar därmed snarast för att det rör sig om en 
större ekonomibyggnad (jfr Göthberg zooo:5 5-56, 
98). En närmare funktionsbestämning är dock 
svåråtkomlig. Huruvida delar av fyndmaterialet av 
massmaterialkaraktär bör knytas till huset kan inte 
avgöras, men troligen hör flertalet av dessa fynd till 
andra tidsintervall.

Hustypen var relativt vanlig under romersk järn
ålder-vikingatid (jfr Göthberg zooo:49-56). Som ett 
jämförande exempel med likartade dimensioner kan 
anföras hus D i Gribbylund, Täby socken i Uppland 
(Hamilton zooob:35-36). Gribbylundhuset låg 
liksom Frövikhuset på en terrasskant. Fynden var 
fåtaliga och byggnaden har tolkats som en ekono
mibyggnad vid sidan av en förmodad huvudbygg
nad. Liksom i Frövik fanns en terrassering, troligen 
en husterrass, en bit utanför undersökningsområdet 
där en tillhörande huvudbyggnad kan ha varit be
lägen. Även dateringen låg i linje med vad som an
tagits för hus i i Frövik. Frövikhuset kan eventuellt 
också jämföras med husen 39 och 40 i Lida i Åkers 
socken (Appelgren m.fl. zooz). Hus 39 överlagrades 
med viss förskjutning av hus 40. Båda husen sakna
de härdar och har tolkats som ekonomibyggnader. 
Hus 40 var hela z6 meter långt. Dateringarna har 
bedömts ligga i romersk järnålder-folkvandringstid 
respektive folkvandringstid-vendeltid. Mitt emot 
dessa hus låg ett flerfunktionellt långhus, hus 3 z, 
med dateringar i romersk järnålder och folkvand- 
ringstid. Huset hade härd och låg inom ett anlägg- 
ningstätt område. Dubbelstolpar förekom, vilket 
möjligen antyder reparationer. Ett annat jämförel
seobjekt utgörs av hus 1, RAÄ 8z i Kumla i Härads
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Fig. 75. Sektion sedd från öster som visar stolphålsdjup 
och förskjutning i sidled mellan hus 1 och hus 3. Skala 1:40.

Fig. 76. Exempel på varierade bruksföremål från den vikingatida 
bebyggelsefasen i Frövik. Överst en metkrok, en isbrodd för hästar 
och två kilar av järn. Underst en sländtrissa och ett hängbryne av 
skiffer. Foto: John Hamilton.

socken. Huset hade sex stolpbockar på relativt 
jämna avstånd från varandra och saknade härd. 
Fyndmaterialet var mycket magert. Dateringen har 
satts till perioden folkvandringstid till tidig vendel
tid utifrån typologi och en kol 14-analys. Huset låg 
ensamt inom undersökningsområdet (Ericsson m.fl. 
2000:62-63).

Hus 3, det yngsta huset
Hus 3, det yngsta huset, var kortare än de äldre hu
sen, cirka 15 meter långt. Spannlängderna varierade 
stort med det längsta spannet i öster. Stolphålen var 
djupa jämfört med de äldre husen (fig. 75). Det läng
re spannet i öster upptar närmare hälften av husets 
längd och skulle kunna ses som ett led i en allmän 
vikingatida utveckling mot enskeppiga hus utan inre 
bärande stolpar (jfr Göthberg 2000:79-81).

En studie av Frövik boplatsens vä vtyngder har 
visat att de vikingatida typerna till stor del påträf
fades i slänten norr och nordöst om husterrassen (se 
Gården och föremålen). Det finns således indikatio
ner på att avfallsmaterial städades ut ur huset. Trots 
städningen fanns en härd med ett kringliggande kul
turlager som bör ha legat inne i huset. Den flacka



härden överlagrade ovan nämnda större grop till
hörande hus 2. Kulturlagret innehöll väl utspridda 
och fragmenterade brända ben och små klumpar av 
bränd lera.

Till denna fas kan även enstaka daterbara 
vikingatida fynd hänföras. I övre delen av kultur
lagret framkom bland annat en pilspets av järn, en 
sländtrissa av skiffer och enstaka pärlor av glas.
I slänten norr om husterrassen påträffades även en 
amulettring och en fiskekrok för ståndmete (fig. 76).

Man förefaller ha eldat med ben i den centrala 
härden i relativt stor omfattning. Spridningen av 
både ben och bränd lera tyder på att man trampat 
ner detta material runt om härden, kanske vid åter
kommande utrensningar. Kulturlagret har tillåtits 
växa till i omfattning så att det dominerar jämfört 
med äldre kulturlagerskikt i den östra delen av 
terrassområdet. Endast ett fåtal av de brända benen 
har kunnat artbestämmas, men de tycks represen
tera en ordinär djurhållning för en järnåldersgård 
(Bäckström 2001). Fröerna från stolphålen kan till 
viss del vara äldre än huset, men ett frö är kol 14- 
daterat till vikingatid och bidrar till slutsatsen att 
det är fråga om ett hus med bostadsfunktion. Att 
hästar kommit till användning indikeras av ett an
tal isbroddar som påträffats inom terrassområdet, 
både oanvända och uppenbart begagnade med 
bockade skänklar.

Fasindelningen
Dateringen av hus z till folkvandringstid och hus 
3 till vikingatid förefaller väl förankrade utifrån 
kol 14-dateringarna. Dateringarna i dessa fall är 
gjorda på material i stolphål som tämligen säkert 
kan kopplas till respektive huskonstruktion. De vi
kingatida fynden talar dessutom för en precisering 
av dateringen av hus 3 till tidig vikingatid. Den 
föreslagna fasindelningen har även stöd utifrån en 
analys av den vertikala fyndspridningen inom hus

ytan (se Gården och föremålen). Däremot är det 
fortfarande diskutabelt var i tid hus 1 bör förläggas. 
En placering någonstans mellan hus z och hus 3, så
som tidigare föreslagits, förefaller fortfarande mest 
sannolikt men det är också möjligt att argumentera 
för att detta hus byggdes före hus z.

Den typ av ekonomibyggnad som hus 1 repre
senterar, bör förmodligen normalt sett inte vara 
bemängd med ett varierat, avsatt material från olika 
mänskliga aktiviteter på samma sätt som ett hus 
med bostadsfunktion. Mot den bakgrunden kan 
det tyckas märkligt att stolphålen till hus 1 innehöll 
sammanlagt över 80 förkolnade cerealiefröer, unge
fär lika många per stolphål som i de andra två hu
sen. Det är därför befogat att ifrågasätta om merpar
ten av cerealiefröerna som påträffades i hus 1 kan
ske härrör från någon annan kontext, i första hand 
hus z. Om hus 1 var äldst på terrassen och föregick 
hus z bör fröerna ha hamnat i stolphålen genom 
erosion och successiv anrikning. En liknande process 
med anrikning av fröer i de överlagrade äldsta hus
faserna har diskuterats, med flera förbehåll dock, ut
ifrån undersökningarna av järnåldershusen i Härad 
(Ranheden 1996). Fröerna från stolphålen till hus 1 
och hus z bör ha börjat anrikas samtidigt, efter att 
hus z var färdigbyggt och följaktligen är både kvan
titeterna och artsammansättningen likartad i dessa 
båda hus. För detta scenario talar även i någon mån 
ovannämnda termoluminiscensanalys av en kruk- 
skärva i ett stolphål tillhörande hus 1 som daterats 
till förromersk-äldre romersk järnålder.

Vid tolkningsalternativet att hus 1 var yngre än 
hus z har huvuddelen av fröerna troligen inte hamnat 
i stolphålen genom erosion och anrikning. Även om 
en sådan process i princip är möjlig från kulturlager 
som är äldre än huset, förefaller det mer rimligt att 
merparten av fröerna följt med ned i stolphålsfyll- 
ningarna när huset anlades. De bör i så fall härröra 
från på platsen hopsamlad, i samband med hus z
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Tabell 9. Kronologisk översikt över bebyggelsefaserna i Frövik.

Bebyggelsefas Datering (ca intervall)

Sporadiska aktiviteter 800 f.Kr.-400 e.Kr.

Terrasseringen byggs Ca 400 e.Kr.

Hus 2 400-550 e.Kr.

Hus 1 550-650 e.Kr.

Avbrott? (sporadiska aktiviteter) 650-750 e.Kr.

Hus 3 750-900 e.Kr.

tidigare avsatt kultur jord, kanske även blandad med 
brandrester från då detta hus brann ner. Till stöd 
för denna tolkning kan kanske anläggandet av den 
massiva stenuppbyggda terrassen anföras. En sådan 
välbyggd och kraftig anläggning borde ursprungligen 
varit avsedd för en huvudbyggnad, det vill säga i 
det här fallet hus z. Sammantaget finner jag att den 
trovärdigaste successionen är den som tidigare före
slagits, att hus z byggdes först och följdes av hus i, 
sedan byggdes hus 3, möjligen efter ett visst uppehåll.

Att terrassen verkligen anlades som ett underlag 
inför byggandet av det första huset indikeras av ett 
kol 14-prov från en grop omedelbart under terras
seringens stenpackning som givit värdet Z40-4ZO 

e.Kr. Brukandet av terrasseringen som underlag för 
ett hus skulle därmed enligt sammanvägningen av 
stratigrafier, typologiska fynddateringar och kol 
14-dateringar kunna ligga mellan 400 och 900 e.Kr. 
och hela boplatsens historia som den framträder 
inom undersökningsområdet kan sammanfattas en
ligt tabell 9.

Spridningen av säd
Fröer skulle kunna betraktas som en fyndkategori 
bland övriga, där artbestämning i kombination med 
spridningsmönster speglar till exempel hus- och bo
platsstrukturer. Den information som i princip är 
möjlig att utvinna ur en huskontext skulle närmast 
kunna jämföras med den som kan inhämtas ur ett 
benmaterial. Den mer komplicerade och tidskrävan

de hanteringen för att registrera varje frö inom 
en viss jordvolym, gör dock att man i allmänhet 
genomsöker ett mycket mer begränsat urval av 
anläggningar och kulturlager. Tidigare studier har 
visat att i gynnsamma fall kan spridningen av fröer 
i stolphål i långhus påvisa en funktionsindelning 
(Viklund 1998:110). Vid överlagringar kan dock 
fröspridningen ibland bli komplex och svår att här
leda (Ranheden 1996).

Från terrassområdet i Frövik, huvudsakligen 
stolphål, analyserades ett sextiotal jordprover efter 
förkolnade makrofossiler. Det visade sig att prover
na innehöll måttliga mängder väl spridda fröer av 
brödvete och korn (Ranheden zooi). Spridningen 
av fröerna och fynden av malstenar, förmodligen 
knutna till hus z, indikerar en allmän använd
ning och hantering av säd inom terrassområdet. 
Sädesfröerna påträffades i anläggningar från alla 
tre husen och som ovan nämnts har enstaka fröer 
kol 14-analyserats och givit dateringar som i stort 
stämmer överens med vad som kunde förväntas 
utifrån övriga dateringsunderlag. Makrofossilprover 
har påvisat att även kulturlager inom terrassområ
det innehöll sädesfröer, vilket förstärker bilden av 
en allmän spridning av dessa fröer.

Frödateringarna talar således för att säden verk
ligen hör till två faser och att den vertikala kon
tamineringen på terrassen mellan dessa faser varit 
begränsad. Som ovan diskuterats bör hus 1 och z, 
beträffande stolphålsfyllningarna, slås samman och 
betraktas som en fas. Ytterligare ett argument för 
att fröerna från husen i huvudsak är kronologiskt 
separerade i två faser utgörs av att de hade olika 
artsammansättning. I hus 1 och z fanns en knapp 
dominans av korn i förhållande till brödvete. I hus 
3 däremot dominerade brödvetet stort, vilket torde 
ligga i linje med en allmän utveckling där brödvetet 
får en allmännare spridning under loppet av yngre 
järnålder (jfr Ranheden 1996^0).



Spridningen, med fröer funna i stolphål från alla 
delar av husen, ger en indikation om att en kopp
ling saknas till särskilda platser, där en intensiv 
hantering av säd kan förmodas ha ägt rum. Kanske 
kan den horisontella spridningen istället ses som 
ett resultat av städning, utjämning av ytan inför 
uppförandet av ett nytt hus eller en mer slumpartad 
förflyttning. Eventuellt har material av mindre korn
storlek såsom till exempel fröer inte fångats upp i 
samma utsträckning som grövre material, bestående 
av till exempel krukskärvor och vävtyngdsfragment, 
vid uppsamling och deponering i slänten norr om 
husterrassen.

Flerskiktade järnåldersboplatser 
i Södermanland
De flesta moderna boplatsundersökningar av lite 
större omfattning påvisar flera kronologiska skikt. 
Skiktningen kan vara mer eller mindre tydlig och 
de ofta vida omfången i dateringarna gör att frågor 
om samtidighet eller succession sällan kan precise
ras om inte stratigrafiska förhållanden ger en relativ 
kronologi. Ett sörmländskt exempel, med relativt 
spridd bebyggelse av hus anlagda på plan mark, är 
boplatsen vid Lida i Åkers socken. Boplatsen låg på 
plan åkermark i en öppen slättbygd. Trots en stor 
mängd hus som daterats från romersk järnålder till 
vendeltid, är överlagringarna få. Efusen förefaller 
till stor del vara samlade i grupper, där långhusen 
orienterats i två sinsemellan vinkelräta huvud
riktningar. Under yngre romersk järnålder-folk- 
vandringstid fanns tre separata, eventuellt samtida 
gårdslägen. I den sydvästra delen av undersöknings
området fanns en klunga med hus som bedömts till
höra fyra olika faser, den äldsta från äldre romersk 
järnålder och den yngsta från vendeltid. Från den 
vendeltida fasen saknades dock större bostadshus 
(Appelgren m.fl. zooz).

Ett närliggande, med Frövik jämförbart, sörm
ländskt objekt med undersökta terrasshus finns 
i Forsåker, även det i Åkers socken (Andersson 
zooz). Undersökningsområdet låg på ett impedi
ment i åkermark. Bebyggelsen har daterats till yngre 
romersk järnålder-folkvandringstid och bestod av 
minst fyra hus som delvis överlagrade varandra. 
Husen har antagits representera två eller tre bebyg
gelsefaser, där en av faserna tycks bestå av två hus 
ställda i rät vinkel mot varandra. Trots vissa brist- 
fälligheter i samband med fältarbetet (Andersson 
zooz:iz-i3) kan ett större mått av förändring i 
bebyggelsestrukturen skönjas jämfört med i Frövik. 
Här har uppenbarligen inte läget i sig, på ett stenigt 
impediment med uppbyggda terrasseringar i kan
terna, låst fast husens orienteringsriktningar. Däre
mot förefaller aktivitetsområden, representerade av 
härdgrupper, påvisa en fastare övergripande gårds
struktur. Impedimentet täcktes till stora delar av 
kulturlager, där olika kulturlagerkaraktärer kunnat 
urskiljas. Även i slänten nedanför husområdet fanns 
ställvisa kulturlager. Lagren innehöll mestadels ordi
närt boplatsmaterial.

I Grönsta, strax öster om Eskilstuna, under
söktes ett åkerimpediment med ställvis terrassupp- 
byggda kanter (Brunstedt &C Sander zooo). Uppe 
på ett till synes avplanat och röjt impediment låg 
fyra långhus, delvis stratigrafiskt åtskilda. Ytterli
gare några hus låg i kanten av impedimentet och i 
intilliggande åkermark. Husen på terrassen låg för
skjutna i förhållande till varandra, men så pass tätt 
att de knappast kan ha varit samtida. Husen var hu
vudsakligen riktade i östnordöst-västsydväst, med 
ena gaveln mot den östra terrasserade kanten av 
impedimentet. Ett av husen på terrassen har pekats 
ut som det äldsta och har daterats till förromersk 
eller romersk järnålder med hjälp av kol 14-analys. 
Övriga hus har mer svårtolkade dateringar, men be
byggelsen antas ha en kontinuitet fram till en bit in
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i vendeltid (Brunstedt & Sander 2000:38). Ett nära 
0,3 meter tjockt kulturlager fanns avgränsat inom 
en yta uppe på impedimentet, runt husen. Det inne
höll huvudsakligen ett ordinärt boplatsmaterial med 
krukskärvor, bränd lera samt brända och obrända 
ben. Bland krukskärvorna fanns fragment av perfo
rerat gods. Även fragment av vävtyngder och sländ- 
trissor påträffades. Centralt i ett av husen uppe på 
impedimentet fanns en större grop. Gropen har inte 
kunnat funktionsbestämmas och det förefaller osä
kert om anläggningen överlagrades eller ingick i och 
var samtida med huset. Fyllningen bestod av flera 
lager, varav ett decimetertjockt avsatt siltlager i bot
ten. En möjlig hushållsfunktion i huset har föresla
gits för denna grop (Brunstedt & Sander 2000:28). 
Vid undersökningar av järnåldersboplatser mellan 
Snytberga och Kumla i Härads socken har flera 
grupperingar av hus kunnat beläggas (Ericsson 
m.fl. 2000). I västra delen av området, i åkermark, 
påträffades ett större antal hus, varav flera fall av 
överlagringar kunde konstateras. Boplatsen var 
dock svårt skadad av plöjning och de flesta av husen 
hade ofullständiga grundplaner.

Exempel med stratigrafiskt åtskilda husfaser kan 
även hämtas från södra Uppland. I Arlandastad i 
Norslunda i Norrsunda socken har en större terras
sering undersökts med tre långhus ovanpå varandra 
(Andersson 2001). Tre kortare långhus med ekono
mifunktion på samma plats, men med viss förskjut
ning, framkom även i Åslunda i Odensala socken 
(Hamilton & Sieurin-Lönnqvist 1998).

Jämförande diskussion
Järnåldershusens brukningstid
Järnåldershusens brukningstid är generellt svår 
att fastställa genom arkeologiska undersökningar. 
Tidigare gjorda uppskattningar visar på stora va
riationer, men en vanlig siffra ligger på 100 till 150

år (Göthberg 2000:108-109). Då avses i första 
hand större huvudbyggnader som från och med ro
mersk järnålder ofta visar spår av reparationer och 
ombyggnader. Ett belysande exempel på skillnader 
i användningstid mellan olika hustyper finns från 
tidigare nämnda undersökning i Åslunda, där en till 
synes reparerad och ombyggd huvudbyggnad kunde 
paras ihop med tre generationers ekonomibyggna
der (Hamilton & Sieurin-Lönnqvist 1998).

Gårdarna från senare delen av äldre järnålder be
stod vanligen av minst två långhus, en flerfunktionell 
huvudbyggnad och en ekonomibyggnad (Göthberg 
2000:94-98; Olausson 1997:105-112). Husen stod 
ofta i rät vinkel eller parallellt mot varandra. Ett 
eventuellt mönster som tidigare omtalats vid järnål- 
dersgårdar med flera generationer av hus, är att hu
vudbyggnaden och den något mindre ekonomibygg
naden i princip skiftar plats vid husgenerationsbyten 
(Andersson 2001:43). Förutom vid Arlandastad är 
ett sådant förfarande tydligt vid Ledinge i Skederid 
socken (Bratt & Lindström 1997). En mera oregel
bunden omdisponering av husens placering men 
med fortsatt nyttjande av samma bebyggelseläge 
förefaller dock vanligare. Det torde däremot vara 
ovanligt att en ny generations huvudbyggnad place
rats direkt ovanpå resterna av en föregångare.

Trots uppenbara likheter mellan de tre Frövik- 
husens utformning och läge finns också slående 
skillnader mellan de olika faserna. Skillnaderna kan 
i princip bestå i en omdisponering av hus och aktivi- 
tetsytor så att det undersökta området för varje fas 
visar olika utsnitt av en gård som omfattat ett avse
värt större område.

Skiftet mellan hus 2 och efterföljande hus 1 i 
Frövik skulle kunna utgöra ett exempel på mönstret 
att samtidigt skifta plats mellan huvudbyggnad och 
ekonomibyggnad. I så fall finns utsikter att en sam
tida sekvens med motsatt husskifte står att finna vid 
någon av de intilliggande terrasseringarna. Topo-



grafin kan antagligen ha bidragit till att begränsa de 
möjliga huslägena, men den täta överlagringen kan 
också vara ett medvetet val som i sig indikerar en 
tät kontinuitet mellan husen. Den tillsynes rörigare 
hussuccessionen i Grönsta och framför allt i Fors
åker kanske följaktligen indikerar mellanliggande 
kontinuitetsbrott, om än inte nödvändigtvis särskilt 
långvariga.

Sett till jämförelsematerialet tycks det finnas en 
tendens till att bostadshus av samma typ som hus 2 
generellt har en längre brukningstid än hus av den 
typ som representeras av hus 1. Då de ofta förefaller 
höra ihop och komplettera varandra inom samma 
gårdsmiljöer, stärks antagandet att det föreligger 
kontinuitet mellan dessa hus. För gården som helhet 
skulle det kunna handla både om en platskontinui
tet och en funktionell kontinuitet. Beträffande den 
undersökta husterrassen synes det däremot handla 
om ett skifte i funktionell mening då en huvudbygg
nad följdes av en ekonomibyggnad.

Terrassbyggda hus
Frövikterrassen tillhörde en variant där husets ena 
långsida vilade på en terrassering och där den andra 
långsidan följde en nedgrävd ränna. Rännan var i 
det här fallet nödvändig, kanske både som utjäm
ning och dränering, eftersom huset uppfördes en 
bit nedanför sluttningens överkant. Andra exempel, 
som i Grönsta och Forsåker, visar terrasser som 
anlagts högre upp så att ett mer renodlat platåläge 
skapats. En vanlig variant för större hus är också 
sadellägen där båda gavlarna byggts upp med ter
rasser på var sida om en förhöjning. I Södermanland 
har denna princip använts för Karlbyhuset i Öster- 
tälje (Bennett 1984), och vid de nyligen undersökta 
terrasshusen i Lunda i Strängnäs socken (Beronius 
Jörpeland m.fl. 2003:11-12). De anförda exemplen 
visar också att terrasseringar kan vara tämligen 
oregelbundna och sällan i detalj följer husens yttre

konturer. De tycks snarast bygga på ojämnheter i 
terrängen vid någon sida eller ett hörn av husområ
dena. Diskrepanserna tyder på flera steg av rasering
ar och ombyggnader, där det ibland kan vara svårt 
att komma åt den ursprungliga strukturen.

Orsaken till att överhuvudtaget bygga husterras
seringar förefaller svårbegriplig. Allmänt sett kan 
tyckas att naturligt plana ytor närmast husen borde 
vara att föredra ur en funktionell aspekt. Man bör 
även beakta symbolikens betydelse vid utformning
en av husen med möjliga anspelningar på stabilitet, 
oförgänglighet och exponeringsmaximering (jfr 
Olausson 1997:96). En funktionell förklaring kan 
dock vara att gårdslägen med brist på plana ytor 
varit optimerade för att passa den rådande betes
organisationen.

Bristen på plana ytor närmast huset var påtaglig 
i Frövik. Det jämnaste området söder om huster
rassen bör ha fungerat som gårdsplan, även om 
förekomsten av anläggningar och kulturlager var 
sporadiska. Den relativt branta slänten norrut har 
däremot, att döma av fyndspridningen, använts för 
att deponera hushållsavfall.

I Grönsta och Forsåker fanns mera utspridda 
kulturlager uppe på impedimenteten, vilket san
nolikt kan ses som en följd av att husens lägen och 
orientering varierat mer över tiden än i Frövik. Ett 
gemensamt drag för impedimentboplatserna tycks 
vara ställvisa, ganska fyndrika kulturlager i slänter
na närmast husområdena. Väl separerade härdgrup
peringar är vanligt förekommande, ofta i kanten av 
järnåldersgårdar (Olausson 1997:112). Sådana kan 
även urskiljas i de här omtalade boplatsexemplen.
I Frövik fanns en sådan gruppering 15 meter söder 
och sydväst om husterrasseringen. För boplatser i 
åkermark antas vanligen att tillhörande kulturlager 
lösts upp och spridits i samband med senare tiders 
plöjning. Det blir därför svårt att göra kvantitativa 
jämförelser av fyndmaterial och utbredningar gen-
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temot terrass- eller impedimentboplatser. Beträf
fande gropar och liknande nedgrävda anläggningar 
i anslutning till hus torde förutsättningarna vara 
mer jämförbara. Variationerna tycks vara stora mel
lan å ena sidan boplatser med stora och täta gro
pområden och å andra sidan boplatser där sådana 
saknas helt. Det blir dock många gånger svårt att 
säkerställa samhörighet och att verifiera att hus och 
boplatsgropar verkligen är samtida.

De stora groparna i hus 2 i Frövik och hus 13 i 
Grönsta är påfallande likartade till dimension, läge 
i husen och innehåll och bör därför ha haft en ge
mensam funktion, eventuellt som förrådsutrymme. 
Den dominerande storleken inne i huset tyder på 
att gropen haft en väsentlig funktion i dessa gårdars 
hushållning, kanske i form av en regionalt anpassad 
specialisering. Här krävs dock antagligen fler jämfö
relseobjekt för att kunna nå en konkretisering.

Boplatserna med terrassbyggda hus är vanligtvis 
inte så stora till ytan. Det finns, genom undersök
ningarna vid Helgö och Arlandastad, exempel på 
minst två samtida intilliggande husgrupper eller går
dar med terrassbyggda hus. Att det skulle vara möj
ligt att finna en koncentration av terrassbyggda hus, 
till antalet motsvarande den som tidigare refererats 
vid åkerboplatsen med hus på flat mark vid Lida, 
förefaller däremot osannolikt.

Huslämningar i mer eller mindre utpräglade ter
rasslägen tycks vara ganska vanligt förekommande i 
Mälarområdet, åtminstone sett till resultaten vid de 
senaste decenniernas arkeologiska undersökningar av 
järnåldersboplatser. De är däremot inte särskilt van
ligt förekommande i fmr. I hela Södermanlands län 
finns endast ett femtiotal registrerade, vilket tyder på 
att de inom detta område till en stor del undgått reg
istrering. I de gamla anvisningarna till sakordslistan 
för fornlämningar hos fmr, enligt vilka flertalet av 
Mälarområdets fornlämningar för närvarande är in
venterade, beskrevs en husgrundsterrass som:

»Avsiktligt avplanad, vanligen i sluttning be
lägen yta, som på en-tre sidor begränsas av en 
stenskoning eller brant jordsluttning markerad 
terrasskant. En-två sidor kan vara markerade av 
rännformig fördjupning. Även andra detaljut
formningar torde kunna förekomma.«

Som ett alternativ fanns också sakordet terrassering: 
»Avser anläggning med, i jämförelse med hus
grundsterrass, mindre distinkt form och därmed 
i regel oviss funktion. De uppträder ofta i an
slutning till boplatser med skärvstenshögar men 
kan också utgöras av odlingsterrasser av väx
lande ålder.«

Husgrundsterrassen i Frövik passar, så som den 
framträdde vid undersökningen, väl in i ovan
stående beskrivning. Liksom flertalet undersökta 
husgrundsterrasser var den däremot inte registrerad 
med sina karaktäristiska formelement i fmr före 
undersökningen. Som tidigare nämnts var en an
läggning inom gravfältsområdet väster om Frövikbo- 
platsen däremot registrerad före exploateringen, 
men med den mindre distinkta beteckningen ter
rassering. Diskrepanserna kan sannolikt tolkas så 
att husgrundsterrasserna i Mälarområdet, kanske 
till skillnad från i vissa andra regioner, oftast är så 
otydliga och oenhetliga att de vid inventering und
gått registrering. Identifieringen försvåras, förutom 
av en heterogen utformning, även av överlagringar, 
ibland kombinerat med omstruktureringar.

Vikingatida huskonstruktioner 
och bebyggelselägen
Det underbalanserade långhuset anses ha varit 
en helt dominerande hustyp från yngre romersk 
järnålder och fram till vendeltid. De undersökta 
husen i Mälarområdet från vikingatiden är fåtaliga 
och den generella bilden är därför oklar (Göth-



berg 2000:48). Utifrån nuvarande forskningsläge 
framträder dock de vikingatida husens heterogena 
karaktär i kontrast till förhållandena tidigare under 
järnålder. Göthberg ser som orsak till detta ökade 
impulser från framväxande städer och olika be
nägenhet att uppta innovationer i byggnadsteknik 
(Göthberg 2000:90). Utifrån uppländska förhål
landen har tidigare noterats att enbart ett fåtal bo
sättningar har kontinuitet från äldre järnålder och 
in i vikingatid (Göthberg 2000:120). De vikingatida 
husen har då huvudsakligen utgjorts av mindre, 
enskeppiga hus och syllhus. Vikingatida boplatser 
har i Mälarområdet generellt antagits vara belägna 
på de historiskt kända bytomterna, med sina ofta 
anslutande så kallade bygravfält.

Slutdiskussion
Husterrassens skiftande faser

En förhållandevis omfattande provtagning och inte
grerad analys av kol 14, vedart och makrofossil har 
givit ett underlag för en förfinad bestämning av hus
faserna i Frövik, avseende kronologi och funktion. 
Den enkla bilden av tre hus som avlöser varandra 
i en kontinuerlig och likformig sekvens kan vid en 
närmare granskning ifrågasättas.

Sammantaget talar hustypologin och huspla
ceringarna för att terrassens mellanliggande hus 
i byggts efter att hus 2 brunnit och att gårds
strukturen samtidigt omdisponerats på så sätt att 
huvudbyggnad och ekonomibyggnad skiftat plats. 
Hus 2 har troligen, trots branden, haft en längre 
brukningstid. Så långt ser bebyggelsen i Frövik ut 
att vara av ordinär karaktär, med en struktur som 
känns igen från ett flertal tidigare undersökta järn- 
åldersboplatser. Hus 1 och hus 2 tycks ha haft lik
artade yttre dimensioner. Vi vet däremot inte vilka 
dimensioner de eventuella övriga husen på gården 
haft, och som ovan berörts är det mycket vanskligt

att göra en sådan bedömning utifrån en kartering. 
Gårdsbebyggelse med en kombination av en täm
ligen likstor huvudbyggnad och ekonomibyggnad 
är mindre vanlig, men ändå inte okänd, och skulle 
kunna tolkas som uttryck för ovanligt stor förråds- 
kapacitet (Göthberg 2000:98).

Om hus i fungerat som ekonomibyggnad finns 
en logik i att anhopningen av fynd och kulturlager 
under denna tid har varit mer begränsad än för de 
andra husen. Ett eventuellt kontinuitetsbrott på 
terrassen i funktionen som husfundament bör an
tagligen sökas efter hus 1 och före hus 3. Även en 
bedömning av husens sammanlagda rimliga bruk
ningstid talar för ett sådant uppehåll i hussekvensen. 
Huruvida detta också innebär ett kontinuitetsbrott 
för gårdsläget kan inte avgöras, då boplatsen med 
största sannolikhet sträcker sig utanför undersök
ningsområdet.

Hus 3, det vikingatida huset, har haft en bo
stadsfunktion, vilket bland annat påvisas av ett 
varierat fynd- och frömaterial. Eventuellt indikerar 
den rikliga förekomsten av vävtyngder att gårdens 
ekonomi varit specialiserad mot textilhantverk (se 
Gården och föremålen). Avsaknaden av tydligt syn
liga gravar av yngre järnålderstyp i omgivningarna 
talar möjligen för att gården haft en mindre själv
ständig ställning (jfr Skre 1998:230). Det vikinga
tida fyndmaterialet kan, sett till helheten, knappast 
betecknas varken som påvert eller enahanda, vilket 
trots allt pekar mot en mellanställning i socialt hän
seende. För hus 3 saknas i långa stycken ett relevant 
jämförelsematerial i form av liknande vikingatida 
hus i Södermanland. Detta medför dessvärre att ett 
viktigt mellanled i analysen måste förbigås när den 
lokala bebyggelseutvecklingen diskuteras.

Bebyggelseutvecklingen i Frövik och Mestaområdet

I ett bebyggelseperspektiv omfattande Mestaområ
det i stort, utgör undersökningsområdet ett mindre
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Våtmark enligt kartöverlägg
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titthål, både geografiskt och kronologiskt. Den sek
vens av hus som frilagts kan möjligen tolkas som 
ett första steg i en process i riktning mot att enheten 
Hässelby upphör och att ägorna inkorporeras med 
Mesta. Enligt det äldre kartmaterialet låg undersök- 
ningsytan nämligen inom områden som på 1600- 
1700-talet benämndes som Hässelby äng. Namnet 
finns på flera ställen inom angränsande fastigheter 
och i sydväst, inom utmark tillhörande Kälby, står 
även inskrivet »Hässelby ägor« på kartan. I norra 
delen av Hässelbyängen, vid ett impediment, finns 
också namnet Byliden angivet. Särskilt beteckningen 
Hässelby ägor ger en indikation om att en bebyggel
seenhet med detta namn tidigare funnits i området. 
Möjligen indikerat namnet Byliden själva platsen 
för en bebyggelse som upphört före karteringstillfäl- 
let (jfr Beckman-Thoor 1998:8; Färjare & Perming 
1999:37; se även Från Hässelby till Stora Ekstugan).

De bebyggelseskeden som syns i det uppgrävda 
materialet skulle kunna tolkas som en utveckling 
mot minskad självständighet. Det kanske inte är en 
slump att ett väl bevarat vikingatida hus påträffas 
utan anknytning till någon känd bytomt, men inom 
ägorna till en enhet som därefter upphör att exis
tera. Bebyggelseutvecklingen i »Hässelby« kan i viss 
mening ha stannat av under vikingatid i kontrast 
mot den för Mälarområdet mera vanliga bytomts- 
bildningen. Orsakerna skulle kunna sökas både i det 
topografiska och geologiska läget med begränsade 
expansionsmöjligheter och i förhållandet till gran
nenheterna, i första hand Mesta.

Mestaområdet utgörs av en öppen och småbru- 
ten försänkning som avgränsas naturligt i väster av 
ett åsparti (Strömholmsåsen) och i söder av skogs
områden. Gårdarna och byarna ligger relativt tätt.

Fig. 77. Topografisk karta med undersökningsområdet, gravfält 
och bytomtslägen enligt äldre storskaliga kartor. Skala 1:20000.

Under 1600- och 1700-talen var Mesta den domi
nerande byn, med fyra gårdar samlade på en central 
bytomt. I övrigt fanns intill Frövik ensamgårdar 
med namn av förhistorisk typ: Berga, Wyby, Fask- 
unge, Hunsta, Kälby och Käistä (fig. 77). Möjligen 
kan Hässelby tidigare ha varit ytterligare en gård 
vid sidan av de sistnämnda. Frövik-Hässelby som 
bebyggelseplats har i så fall övergivits någon gång 
under sen vikingatid eller tidig medeltid. Både Frö
vik och flera av de övriga ensamgårdarna var för
hållandevis små och skulle kanske i princip kunna 
sägas motsvara torplägen inom ägorna till en mer 
centraliserad större by. Vid en alternativ och kanske 
mer normal utveckling hade de perifera ensamgår
darna i högre grad övergetts redan under folkvand- 
ringstid eller vendeltid och de gamla namnen hade 
gått förlorade. En sådan utveckling kan anas på 
flera håll i södra Uppland (Hamilton zoooa).

Vid centrala Mesta finns fyra mindre gravfält, 
varav ett med vikingatida dateringar har undersökts 
(Hemmendorff 1975:5-17). Även vaga, möjligen 
förhistoriska boplatslämningar undersöktes. Hem
mendorff antar utifrån undersökningarna att bebyg
gelsen på Mesta bytomt bestått av fyra gårdar redan 
under förhistorisk tid. Vid bytomten i Mesta saknas 
dock större gravfält, vilket skulle kunna tyda på en 
relativt sen expansion.

Möjligen kan man i dessa förhållanden se drag av 
en ålderdomlig folkvandringstida bebyggelsestruktur 
med glest sammanlänkade gårdar som hållit stånd 
in i vikingatid. Därefter överges den bebyggelse som 
har det minst gynnsamma läget, Frövik-Hässelby. 
Läget är ogynnsamt för en gård med anspråk på 
varierade resurser, kanske i första hand därför att 
lämplig åkermark i tillräcklig omfattning saknas i 
dess närhet. Betesorganisationen är sedan länge om
lagd och läget är inte längre optimalt. Överlevnaden 
in i vikingatid bör ha baserats på någon form av 
specialisering och kanske ett beroendeförhållande till
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den lokalt dominerande byn i Mesta. En sista bebyg
gelsefas före inkorporeringen i Mesta kan ha bestått 
av en flytt av bebyggelseläget, under senare delen av 
vikingatid, från Frövik till »Byliden«, några hundra 
meter norrut. Någon gång under medeltid måste 
även detta bebyggelseläge i så fall ha övergivits. Om 
synfältet vidgas något, bör kanske även den relativa 
närheten och en möjlig indirekt påverkan från den 
förmodade vikingatida centralortsbildningen i Tum
bo beaktas. Det skulle kunna röra sig om komplexa 
beroendeband som dock är svåra att kartlägga. 
Exemplet Frövik kan bidra till att påvisa vidden av 
olika sociala nivåer som bör ha funnits i det vikinga
tida samhället, i Mälarområdet såväl som på andra 
håll i Norden (jfr Skre 1998:236-44). Frövik har i 
ett sådant sammanhang potential att föras in som en

faktor vid diskussioner angående karaktär och om
fång på huvudortens omland.

Vid undersökningen i Frövik har en boplats från 
mellersta och yngre järnåldern kunnat beläggas 
inom en bygd som annars präglas av väl synliga 
lämningar från bronsålder och äldsta järnålder. De 
äldsta hus- och bebyggelsefaserna i Frövik har väl 
spridda paralleller inom Mälarområdet. Som tidi
gare nämnts har inom äldre forskning diskuterats 
en eventuell nedgång i bebyggelsens omfattning 
under mellersta järnåldern i Rekarneområdet. Även 
om det för närvarande inte går att belägga finns det 
dock, som jag ser det, ingen anledning att tvivla på 
att bebyggelser liknande den i Frövik kan ha funnits 
inom ett flertal av de historiskt kända byarna också 
i dessa trakter (fig. 77).
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En kompletterande bild till arkeologin 
via arkiven.

Från Hässelby till Stora Ekstugan 
- en resa genom de historiska kartorna

syftet med denna artikel är att beskriva hur 
historien om en plats kan växa fram genom att 
kombinera arkeologiska resultat med agrarhistorisk 
metod. Utgångspunkten för artikeln är det arkeolo
giska källmaterialet från undersökningen av en 
terrass med lämningar efter hus från tiden yngre 
romersk järnålder/vikingatid samt ett av de fyra 
analysfälten i det vetenskapliga programmet »Det 
agrarhistoriska fältet: förändringar i produktions
landskapet«. Genom att använda en agrarhistorisk 
metod på primärkällor såsom bouppteckningar, 
husförhörslängder och mantalslängder, ville jag visa 
på livsvillkor för människorna som bott på platsen 
under 1800-talet samt med hjälp av storskaliga his
toriska kartor (iéoo-iyoo-tal) försöka utreda be
byggelsens och ägoförhållandenas utveckling från 
yngre järnålder till modern tid. Till dessa källor har 
lagts SGU:s jordartsinventeringar.

Bakgrund
Inom undersökningsområdet Frövik påträffades ett 
större boplatsområde med lämningar från perioden 
yngre romersk järnålder till vikingatid. I områdets 
södra del påträffades rester efter i8oo-talstorpet 
Stora Ekstugan. Vid förundersökningen 1999 kon
staterades att boplatsen i norr begränsades av en 
relativt brant sluttning och en stensatt kant. 

»Boplatsen låg i betad hagmark som fram till 
1950-talets slut var uppodlad vilket antyds av 
röjningsrösen och åkerhak« (Hamilton 2ooib:4).

Direkt väster om platsen låg ett järnåldersgravfält 
(raä 180). När man studerar de historiska, stor
skaliga kartorna transformerade till ett historiskt 
kartöverlägg upptäcker man att den arkeologiska 
undersökningsplatsen ligger där rågången på 1600- 
talet gick mellan gårdarna Mesta och Kälby. Direkt
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öster om undersökningsplatsen låg gården Hunsta 
(sedemera säteriet Lagersberg). På den geometriska 
ägomätningskartan från år 1647 finns två natur
namn, Hässelby äng och Byliden, direkt norr om 
undersökningsområdet. Namnen antyder att här 
funnits en bebyggelseenhet som senare övergivits. 
Efterleden -sta i ortnamnen Hunsta och Mesta kan 
visa på rötter ner i äldre järnålder. Bynamnen anses 
tillhöra yngre järnålder (sna 19940:137).

Källmaterial och metod
Analysen av de storskaliga kartorna är gjord i retro- 
gressivt syfte, vilket betyder att man tittar tillbaka 
på ett historiskt tidsskikt, i detta fall i form av stor
skaliga historiska kartor. Med hjälp av dessa kan 
något sägas om en ännu äldre period - yngre järnål
der - genom påträffade rester från boplatsen så som 
byggnationer och artefakter. Men även formationer 
i landskapet från jordbruk så som odlingsrösen och 
fossila åkerytor. Också geomorfologiska iakttagelser 
i fält, de geologiska kartbladen samt arkivhand
lingar har jämförts med de storskaliga historiska 
kartorna. I studien av det historiska kartmaterialet 
ingår också jämförelser med moderna kartor så som 
den tidigaste upplagan av ekonomiska kartbladet 
(första utgåvan 1950-tal).

Med hjälp av geometriska avmätningar och 
skifteskartor kan man se hur ägoförhållanden och 
markanvändning en gång sett ut på platsen. Här 
kan också äldre ortnamn, bebyggelsenamn och na
turnamn hittas. Jag vill visa hur den äldre jord- och 
bergartskartan i sgu:s Aa-serie kan användas som 
ett jämförelsematerial för att passa in försvunna vat
tendrag och äldre myrmarker som finns markerade 
på de historiska storskaliga kartorna. I den äldre 
jordartskartan kan man även stöta på äldre bebyg
gelsenamn och naturnamn som saknas på yngre 
kartor. Ett intressant samband är hur väl markan

vändningen före den agrara revolutionen stämmer 
överens med den moderna jordartskartans klassin
delning (sgu:s Ae-serien), vilket kan användas som 
verktyg för att visa på äldre markanvändning. 

»Genom kartorna erhålls ibland explicita be
lägg för ödegårdar och försvunna enheter. En 
förbisedd källa till kunskap utgör namnen på 
bland annat olika ägor och markslag. Genom att 
kombinera olika källor erhålls nya rumsliga och 
bebyggelsehistoriska fakta« (Toliin 1996:63).

På platsen för den arkeologiska undersökningen 
påträffades rester efter torpet Stora Ekstugan. Tor
pet byggdes senast 1804 och var fortfarande i bruk 
1957. Idag är platsen inte längre bebodd. De arkiv
handlingar som studerats i ett försök att nå män
niskorna som levt och verkat på platsen är mantals- 
längder, husförhörslängder och bouppteckningar.

I mantalslängderna framgår vem som varit bru
kare på en gård, hur stor bondfamiljen varit och 
hur många drängar, pigor, personer över 63 år och 
under 15 år, och »diverse personer« som bott där, 
om någon annan ägde det mantal de brukade och 
om de varit fattiga eller ofärdiga. Här finns också 
uppgifter om de obesuttna - de som brukade icke 
mantalsatt jord - såsom torpare, backstugusittare 
och inhysehjon. (Inhysehjon var den som bodde an
nans hems utan att vara i tjänst [runt 1850, ca zo 
procent av allmogen i Sverige].)

I husförhörslängderna kan man få uppgifter om 
namn på alla vuxna personer (vilket inte alltid syns 
i mantalslängderna), när de föddes och dog, infor
mation om personliga omständigheter, till exempel 
om någon var sjuklig, blind, oäkta med mera. Här 
ser man också ofta vilket yrke folk hade, även de

Fig. 78. Jordartskartan (SGU:s Ae-serie) som ligger till grund för 
fig. 79-80 och fig. 82. Ramen visar det utsnitt som använts. 
Skala 1:50000.



Teckenförklaring till Jordartskartan 
(SGU:s Ae-serie)

Mosse 
Kärr
Tunt ytlager av torv 

Svärmsediment, lera-finmo

Gyttjelera 
Postglacial lera

Grovm o

Klapper 

Glacial lera

Isälvsavlagring i allmänhet 
Isälvsavlagring med ryggform 
Isälvssand 

Liten moränrygg 

Morän, sandig-moig 
Morän med svallat ytskikt

Moränens blockhalt i ytan 
Normalblockig 

. Blockrik 
Storblockig

o Enstaka stora block
* Hög blockfrekvens på annan

jordart än morän

Mäktighetsuppgifter i meter

.7* Kohesionära jordarter 
(lera-finmo samt gyttja)

•3f Friktionsjordarter (grovmo-grus)
•łM Morän

aa Understruken uppgift innebär 
att borrningen nått berggrunden

Urberg

^ Stenbrott
/ /s Räfflor

•? Källa
Fast fornlämning 

Sank mark, tidvis vattenfylld 

Fyllning
Höjd över havet i meter 
Höjdkurvor (ekvidistans 5 meter) 

C) Grustag, dagbrott o.d.
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Fig. 79. Ett utsnitt av det historiska kartöverlägget tillsammans med 
jordartskarta (SGU:s Ae-serie) visar att tre företeelser sammanfaller 
på kartbilden: rågången mellan två jordbruksenheter en liten 
moränrygg så kallad de Geer-morän, även kallad »terrasskanten« 
samt undersökningsplatsen, där rester efter tre järnåldershus på
träffades (se även fig. 83). Skala 1:10000 (Jordartskartan förstorad 
från 1:50000). Historiskt kartöverlägg: Elisabeth Essen.

E3 Åker ------Underordnad gräns ....... Markslagsgräns

m Äng — Hägnad äng - skog

El Skog ----- Väg □ A Gård, torp

Q Myrmark ----- Markslagsgräns V Gränssten/
— Bygräns åker - äng gränsröse

som inte var bönder. I bouppteckningar kan man 
se hur mycket och vad en person ägde när han eller 
hon dog. Uppgifterna från källorna leder längre än 
man först kunde tro när det gäller återskapandet av 
torparnas liv och äldre tiders livsvillkor. Sökandet 
efter de handlingar som berör torpet Stora Ekstugan 
och den enhet det tillhörde började på landsarkivet i 
Uppsala. De handskrivna texterna i mantalslängder, 
husförhörslängder och bouppteckningar från 1800- 
talet kunde tydas, och omsattes till jämförbara sam

manställningar. Att göra jämförelser över tiden mel
lan flera längder visade sig givande. Det var möjligt 
att se hur familjerna förändrats till exempel genom 
giftermål och barnafödande, men också hur pigor, 
drängar och änkor flyttat mellan familjer och gårdar.

Kartmaterial som berörde torpet Stora Ekstu
gan var mycket svårare att hitta. Efter ett fruktlöst 
letande på Lantmäteriverket i Gävle, Lantmäteriet 
i Nyköping och hos hembygdsföreningar i Eskilstu- 
natrakten fick jag kontakt med Eskilstuna museum



via Nyköpings museum. Där hade en historiskgeo
grafisk analys över Lagersbergs säteri färdigställts 
(Arnegård zooo) samma år som den arkeologiska 
undersökningen gjordes vid Frövik. En karta över 
Lagersberg visar att Stora Ekstugans ägor hade 
samma omfattning som det arkeologiska undersök
ningsområdet. Kartan (företagens arkiv i Eskilstuna, 
Lagersbergs gårdsarkiv karterad 1897-1899) visar 
hur ägoslagen var fördelade år 1899 (fig. 83).

Markanvändningens 
naturgeografiska förutsättningar
Vad berättar jordartskartan för oss om de topogra
fiska förutsättningarna angående val av boplatsläge? 
Enligt SGU:s jordartsinvertering ligger en moränrygg 
i öst-västlig riktning, rakt över undersökningsom
rådet, vilken precis sammanfaller med terrassen, 
den »stensatta kanten«, där huslämningarna från 
järnåldern hittades. Terrassen var alltså i grunden 
en moränformation, en så kallad de Geer-morän 
(sna 19943:105) som till en del var omplockad för 
att bättre passa som fundament för husbyggnation.
I terrassen hittades en serie stolphål och stenfor
mationer vilka tolkades som vägglinjer. De rekon
struerades till tre olika hus från perioden yngre ro
mersk järnålder till vikingatid (Hamilton zooib:i6). 
Terrassen var också en del av rågången mellan 
Mesta och Kälby vid tiden för de geometriska av
mätningarna under 1600- och 1700-talen (fig. 78).

Ny metod och resultat

Likheterna mellan de storskaliga kartorna och den 
moderna jordartsinventeringen, sgu:s Aa-serie 
Jämförande studier mellan den moderna jordarts
karteringen och äldre markanvändning har tidigare 
gjorts på områden i Uppland i samband med arkeo
logiska undersökningar. Studierna har främst berört 
perioden 1600-1800-tal, från de äldsta geometriska

uppmätningarna fram till laga skifte. Här studera
des jordartskartan (sgu:s Ae-serie) tillsammans med 
kartöverlägg i form av rektifierade storskaliga histo
riska kartor (där vinkelfel och andra bristande över
ensstämmelser rättats). Det visade sig att det fanns 
stora likheter mellan bondens markanvändning 
- indelningen av marken i åker, backar i åkergärdet, 
äng och utmark - som visas på storskifteskartorna 
och kvartärgeologens kartering och klassindelning 
av de olika jordarterna.

Det har genomgående visat sig, vid de jämförel
ser som gjorts mellan den moderna jordartskartan 
(sgu:s Ae-serie) och rektifierade kartöverlägg från 
historiska storskaliga kartor, att vissa jordarter 
grupperar sig med vissa ägoslag. Åkermarken ligger 
nästan uteslutande på glaciallera och finmo (samt 
varvig mo och mjäla med lerskikt), ängen på sväm- 
sediment (lera och finmo) och postglaciallera och 
slutligen byplatsen och backarna i åkergärdet på 
den magrare moränen (fig. 79).

Ett exempel på en sådan studie är den över Vall
by i norra Uppland där en översiktlig historisk land- 
skapsanalys gjordes i samband med de arkeologiska 
undersökningarna zooz och Z003, inför byggandet 
av nya E4:an mellan Uppsala och Mehedeby. Det 
var i samband med denna landskapsanalys samvari- 
ationen mellan storskifteskartan och jordartskartan 
upptäcktes (Pettersson 2003). Även i fallet Frövik 
finns en samvariation mellan äldre markanvändning 
enligt kartorna från perioden 1600-1700-tal över 
ägorna Mesta, Hunsta (sedermera Lagersberg), Käl
by och Faskunge och jordartskarteringen. Med ovan 
nämnda metod skulle också den tidigare markan
vändningen vid Frövik kunna utredas.

Den tidigare hydrografin och den äldre 
jordartskartan, sgu:s Aa-serie 
I jakten på försvunna fornlämningar eller ortnamn, 
bebyggelsenamn eller naturnamn kan det ibland
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vara givande att söka upp den äldre jord- och berg- 
artskarta (sgu:s Aa-serie).

I slutet av 1850-talet slog kvartärgeologin ige
nom som självständig vetenskap. Då upprättades 
också Sveriges geologiska undersökning (sgu), 

närmare bestämt år 1858. I och med detta började 
kartor framställas över jordarter och andra geolo
giska förhållanden. Den äldre jordartskartan är en 
kombinerad jord- och bergartskarta.

När man jämför den äldre och yngre jordarts
kartan - Aa-serien respektive Ae-serien - upptäcker 
man att skillnaderna är stora. Orsaken till detta 
är flera. Vid tiden för förstagångsinventeringen av 
jord- och bergartskartan var nya generalstabskartan 
ännu inte tryckt. För att få ett inventeringsunderlag 
fick man rita av uppmätningen för hand. Nivåmät
ningarna var dock osäkra. Först på 1880-talet an
ställdes en nivellör. I och med ökad kunskap föränd
rades också klassgränserna för jordarna. Vad som 
var normalt visste man ännu inte.

Vad kan man då säga om naturmiljön utifrån 
den äldre jordartsinventeringen? De förändringar 
som tydligast går att se under den dryga hundraårs
period som skiljer de två inventeringarna åt, är dels 
tillbakagången av torv som jordart, dels att vissa

Fig. 80. Jordartskartan (SGU:s Ae-serie) tillsammans med det 
historiska kartöverlägget illustrerar hur väl den äldre mark
användningen stämmer överens med den moderna jordarts
karteringen - glaciallera för åker, postglaciallera för äng 
och slutligen moränmark, moränryggar och berg i dagen för 
backar i åkergärdet och gård/byplats. Skala 1:20000 (Jordarts
kartan är uppförstorad från 1:50000). Historiskt kartöverlägg: 
Elisabeth Essen.

Åker ------Bygräns ----- Markslagsgräns

QU Äng ------Underordnad gräns åker - äng

EU Skog — Hägnad ...... Markslagsgräns
E3 Myrmark ------Väg äng - skog

O Sjö —Vattendrag D A Gård, torp
V Gränssten/gränsröse 0 Grind

vattendrag försvunnit, båda orsakade av dräneringar 
under 1800-talets senare del (Damberg, muntlig upp
gift). På grund av dessa sjösänkningsprojekt är det 

»många gånger omöjligt att identifiera de äldre 
myrmarkerna utifrån den moderna ekonomiska 
eller topografiska kartan« (Toliin 1996:62.).

Det har dock visat sig att den äldre jordartskartan 
i vissa fall kan användas som rektifieringsunderlag 
för att passa in försvunna vattendrag och myrmar
ker. Från det historiska kartöverlägg som framställ
des inför Fröviksundersökningen finns ett exempel 
på användning av den äldre jordartskartan (sgu:s 

Aa-serie) från år 1863, som rektifieringsunderlag. 
Det gäller inpassningen av en ängsmark, markerad 
som »osäkert läge«. Här finns också naturnamnet 
»Borsillaån«, ån som flyter söder ut från Borsökna- 
sjön. Genom att lägga det historiska kartöverlägget 
över den äldre jordartskartan kan korrigeringen 
göras genom att flytta ängen cirka 150 meter åt syd
väst där vattendragen sammanfaller och jordarten 
också bättre passar för ängsmark, enligt kartan 
benämnd »torvdy«. Även Hässelbyäng ligger till 
största delen på denna jordart (fig. 81).

Genom att använda den äldre jordartskartan 
som rektifieringsunderlag kan man få ett verktyg för 
att passa in förvunna vattendrag eller äldre myrmar
ker, som i det här fallet en å och en äng, som annars 
skulle varit mycket svårt att göra med hjälp av den 
moderna ekonomiska eller topografiska kartan som 
rektifieringsunderlag.

Kontinuitet i markanvändning 
Perioden mellan den sena medeltiden och tiden före 
den agrara revolutionens inledning under 1700-talet 
kan ses som en period med relativt små förändring
ar (Cserhalmi 1999:110). Som ovan nämnts har den 
moderna jordartskarteringens klassgränser (sgu:s 

Ae-serie) sin största likhet med geometriska avmät-
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ningar från 1600-talet och storskifteskartans mark- 
slagsgränser från 1700-talets senare del. Dessa lik
heter börjar avta i och med den agrara revolutionen. 
På kartor från laga skiften har markanvändningen 
förändrats betydligt. Flera faktorer spelar in: över
gången till vallodling, nya typer av jordbruksred
skap till exempel övergång från årder till vändplog 
vilket ledde till att man röjde bort mycket sten från * I

Fig. 81. Jord- och bergartskartan (SGU:s Aa-serien) visar den äldre 
hydrografin - sjöar, vattendrag och våtmarker (markerat som 
torvdy) år 1863 - tillsammans med det historiska kartöverlägget. 
Överensstämmelsen mellan markslagsgränser och jordarter finns 
inte här som vid jämförelsen mellan den moderna jordartskartan 
(SGU:s Ae-serien) och det historiska kartöverlägget. Det som där
emot är intressant i bilden är hur den äldre jordartskartan, med 
en idag försvunnen hydrografi, kan användas som ett jämförel
sematerial vid lägeskorrigering av ägoslag vilka haft en relation 
till sjöar, vattendrag och våtmarker i det storskaliga historiska 
kartmaterialet. Den röda pilen i nedre vänstra hörnet markerar 
en lägeskorrigering av ängen, markerad med »osäkert läge«, som 
bör göras 150 meter åt sydväst. Detta för att vattendragen på 
grundkartan och det historiska kartöverlägget ska sammanfalla.

I kartkommentaren beskrivs jordarten torvdy som »huvudsakligen 
bestående av förmultnad vitmossa men även av andra kärrarter, 
vilande på lera eller gyttja«. I legenden har den äldre jordarts- 
kartans benämningar (SGU:s Aa-serien) på jordarna använts. Torv
dy sammanfaller till en del med ängsmarken på det historiska kart
överlägget. Skala 1:20000. Historiskt kartöverlägg: Elisabeth Essen.

EZ3 Åker Cd Torvdy
CD Äng □ Åkerlera (inkl. svart lera)
[5] Skog Q Krosstensgrus (morän)
i~-~i Myrmark B Pegmatit
O Sjö B Kalksten

----- Bygräns El Gnejs
------Underordnad gräns
------ Hägnad 1 Undersökningsområde

----- Väg
—Vattendrag

----- Markslagsgräns
åker - äng □ *1 Gård, torp

...... Markslagsgräns V Gränssten/gränsröse

äng - skog 0 Grind

åkrarna i röjningsrösen. En annan orsak till föränd
ring är att man börjar täckdika ängsmarken för att 
odla upp den till åker eller göra små intagor (nyod
lingar på utmarken) på moränjordarna.

Geometriska avmätningar och storskifteskartan 
får anses representera ägobilden för en lång period 
som inte förändras på något genomgripande sätt 
från den senare medeltiden fram till den agrara re
volutionen.

Den försvunna enheten Hässelby 

och de storskaliga historiska kartorna

Genom att titta på det historiska kartöverlägget 
finner man på ängsmarken, direkt norr om platsen 
för den arkeologiska undersökningen, ortnamnen 
Hässelby äng, Hässelbyängen och Hässelboängen. 
Förleden i ortnamnet Hässelby betyder hasseldunge 
och efterleden by, gård (Svenskt ortnamnslexikon 
2003:145). Ängsmarken låg på postglaciallera.
Söder om gravplatsen fanns ett skogsområde delat 
mellan Fröslunda, Käistä, Sjulsta och Hunsta ägor 
på glaciallera och morän. Själva gravplatsen dela
des av en ägogräns, så kallad rågång, i öst-västlig 
riktning. Den utgjordes av en de Geer-morän (en 
låg moränrygg). Området som 1647 (018-3:8, 
lm v) karterats som skog borde till en del varit 
åkermark då det låg på glaciallera, samt någonstans 
- på morän eller berg i dagen - ha en gårdsplats. 
Istället ligger här rågången, gränsen mellan två 
jordbruksenheter, långt ifrån odlingsmarken på 
1600-1700-talet. Det är anmärkningsvärt att man 
har lagt igen god odlingsjord och istället använt den 
som skogsmark. De arkeologiska resultaten visade 
dock att detta varit platsen för en gård (raä 495) 
som vid den arkeologiska undersökningen represen
terades av stolphål, härdar och artefakter från yngre 
järnålder. Direkt väster om gården låg ett järnålders- 
gravfält (raä 180). Gravfältet innehöll gravformer 
som antydde en datering till romersk järnålder men
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en kontinuitet in i yngre järnålder är inte omöjlig, 
eftersom det angränsande boplatsområdet, Frövik, 
uppvisade en bebyggelsekontinuitet från yngre ro
mersk järnålder till vikingatid.

Ortnamnet Hässelby äng antyder också en för
svunnen enhet från yngre järnålder. Detta tillsam
mans med jordarterna - de obrukade områdena med 
glaciallera, samt morän och berg i dagen vid platsen 
för de vikingatida husen - tycks visa på ett möjligt 
läge för det försvunna enheten Hässelby (fig. 8z).

Även i utgrävningsområdets södra del har bebyg
gelserester från yngre järnålder påträffats i form 
av ett system av stolphål och härdar samt ett antal 
artefakter (fig. 83). Odlingsrösen, från senare tiders 
jordbruk, finns markerade på schaktplanen från den 
arkeologiska undersökningen och kantar den gamla 
boplatslämningen. Innehållet i rösena kan till en del 
ha utgjorts av syllstenar från järnåldershus medan 
rösena i sig representerade odlingsmödan hos tor- 
parfamiljen på Stora Ekstugan.

Ett alternativt läge för den försvunna enheten 
Hässelby är ängen norr om undersökningsområdet, 
på den storskaliga kartan (018-31:1) benämnt By- 
liden (sedermera Mesta södergård, numera Mesta 
skola). Efterleden lid betyder backe, bergsluttning.

»Ortnamnet Byliden syftar på byns läge i brant 
sluttning« (Rietz 1867:401).

På platsen för Byliden finns dock inte några kända 
lämningar efter någon by, gård eller gravfält - vilket 
däremot finns vid det arkeologiska undersöknings
området. Inte heller på den historiska kartan från 
år 1647 (018-31:1, lm v) finns några uppgifter om 
bebyggelse på backen vid Byliden.

Ortnamnen Hässelby och Byliden i Fors socken 
har inte gått att finna i varken Svenskt Diplomata
rium, jordeboken (upprättad vid mitten av 1500- 
talet som en översikt över de till jorden knutna 
skatterna) eller i ortnamnslådan på Språk- och folk-

minnesinstitutet (Sofi) i Uppsala. Orsaken till detta 
kan vara att byn/gården senast under medeltiden 
upphört att existera. Orsakerna till att gården över
gavs kan ha varit flera, till exempel en centralisering 
av bebyggelsen eller den medeltida agrarkrisen un
der 1300-talet. Några belägg för ut jordar har inte 
kunnat påvisas.

Torparna och den senaste bebyggelsen på platsen

Platsen blir åter bebyggd
På det äldre ekonomiska kartbladet från 1958 finns 
bebyggelsenamnet Stora Ekstugan med några bygg
nader markerade. Genom husförhörslängder har 
torpet kunnat beläggas åtminstone från 1804. Det 
var ett skattlagt torp under Kälby fram till 1876 då 
det genom ägobyte kom att höra till Lagersbergs 
säteri. Någon gång mellan 1899 och 1957 förnyas 
torpets bebyggelse och de öppna dikena läggs igen. 
År 1999 var alla byggnader borta och åkermarken 
användes inte längre för odling.

På kartan där torpet Stora Ekstugan för första 
gången dyker upp (Karta över alla ägor över La
gersberg och Löppinge, karterad år 1897-1899) 
framgår hur ägoslagen var fördelade. Man ser också

Fig. 82. Markerna kring fornlämningarna RAÄ 180 och RAÄ 495 
antas vara delar av de ägor som under vikingatid tillhört enheten 
Hässelby. Det som talar för detta är ett antal iakttagelser: 
närvaron av namnet Hässelby som inte går att knyta till någon 
känd enhet, en järnåldersbebyggelse med ett intilliggande 
gravfält samt det omfattande området med goda odlingsjordar, i 
form av glaciallera, som inte använts till annat än skogsmark.

Jordartskartan, som här använt som grundkarta, (SGU:s Ae- 
serien) tillsammans med det historiska kartöverlägget visar på 
vilka jordar bebyggelsenamnen Hässelby äng, Hässelboängen, 
Hässelbyängen och Byliden samt de kända gravfälten (grön- 
markerade) inom området ligger. På den arkeologiska under
sökningsplatsen - markerad med blått - sträckte sig en liten 
moränrygg i väst-östlig riktning där rester efter ett antal yngre 
järnåldershus påträffades. Skala 1:20000 (Jordartskartan 
förstorad från 1:50000). Historiskt kartöverlägg: Elisabeth Essen.
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att täckdikning inte har införts och att åkrarna fort
farande har krokiga kanter.

»För ett litet torpjordbruk blev vinsterna margi
nella om den öppna dikningen togs bort. Materi
alkostnader och arbetstiden kostade mer än den 
vinst det gav torparen.« (Arnegård 2000:25).

På grund av detta förhållande överensstämmer fort
farande jordartskartan väl med markanvändningen 
så sent som 1899, medan säteriets markanvändning 
hade förändrats på ett omfattande sätt under perio
den 1824-1899. När man slutligen tittar på kartan 
från 1957 framgår det att

»åkermarken har anpassats för jordbruks
maskiner, de äldre husen rivits och de mindre 
åkrarna försvunnit« (Arnegård 2000:27).

Ovan nämnda sätt att använda jordartskartan 
Ae-serien, för att tolka en plats, visade sig fungera 
bra på fallet Stora Ekstugan. Glacialleran norr om 
torpplatsen lämpar sig bra till odling, och häll- och 
moränmarken där torpbebyggelsen legat är ett ty
piskt bebyggelseläge (fig. 83).

Människorna i arkiven
Det normala familjemönstret för de obesuttna, den 
befolkning som brukade icke mantalsatt jord (tor- 
pare, backstugesittare och inhysehjon), var att de

Fig. 83. Karta baserad på den yngre jord- och bergartskartan 
(SGU:s Ae-serie) tillsammans med Lagersbergs karta över torpet 
Stora Ekstugan med dess åkrar, äng och backar, från år 1899. 
Kartan visar att odling bedrevs nästan uteslutande på mark med 
glaciallera. Vid den arkeologiska undersökningen år 2000, vid 
Frövik, påträffades rester efter en järnåldersbebyggelse i form 
av stolphål och härdar i en de Geer-morän, kallad »terrassen«. 
Skala 1:500. Infälld bild. Ikring de Geer-moränen (terrassen) 
påträffades även ett antal odlingsrösen vars placering stämde 
väl överens med utbredningen av Stora Ekstugans åkrar. Även i 
områdets södra del påträffades stolphål och härdar, vilka troligen 
utgjort rester efter järnåldershus. Ritning efter Mats Pettersson.

hade bondehärkomst, en sen giftermålsålder och of
tast bara ett barn. De kännetecknades också av att 
ha otillräckligt med jord, kreatur, redskap och utsä
de. Torpet var ofta uppfört på enskilt ägd, så kallad 
intaga på utmarken som torparen betalade lega för 
till hemmansägaren. Torplegan kallades »torpskatt« 
(Gadd 20oo:85ff).

Om torparen av ålder eller sjukdom inte kunde 
fullgöra sina dagsverken, eller när torparhustrun 
blivit änka, var risken stor att de föll ned i det lägsta 
skiktet. På 1800-talet ansågs gränsen mellan back
stuga och torp gå vid 0,25 hektar åker. Den som 
hade mindre sågs som backstugusittare. Den som 
inte kunde försörja sig genom eget jordbruk, hant
verk, förmögenhet eller fast anställning riskerade 
att bli betraktad som »försvarslös« och kunde bli 
utskriven till armén eller placerad i tvångsarbete på 
ett fängelse (Gadd 2000:90 och 22iff).

Jag har gjort tre nedslag i arkiven runt åren 
1810, 1838 och 1880. Det är de år man hittar 
torpet Stora Ekstugan i Uppsala läns landsarkivs 
databas för bouppteckningar. Med utgångspunkt 
från dessa år har jag också tagit fram uppgifter ur 
mantalslängder och husförhörslängder från samma 
tidsavsnitt, vilket är nödvändigt om man ska jämför 
de olika längderna. Nedan följer en kort beskriv
ning över några familjers öden vad gäller ålder vid 
barnafödande, ålder vid dödsfall samt hur många 
personer som ingick i hushållet, eller som det står 
i mantalslängden: »matlagen«. Även personer som 
blivit tvungna att flytta eller blivit »utskrivna« 
nämns, samt hur länge drängar stannar på torpet.

Torparhustrun på Stora Ekstugan, Brita Olsdot- 
ter, 43 år, dör 1810. Från det året är hennes man 
torparen Olof Jonsson, 44 år, och sonen, 17 år, 
strukna ur husförhörslängden medan dottern Anna 
Maria, 8 år, troligen bor kvar då hon finns kvar i 
längden. Det som hände var sannolikt att fadern, 
som var antecknad »svag«, inte kunde klara för-
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sörjningen och den kvarvarande familjen fick flytta, 
utan Anna Maria. En ny familj flyttar in, bestående 
av torparen Olof Larsson, 36 år, hans hustru Stina 
Andersdotter, 24 år, och sonen Lars Petter, 1 år.

Ar 1838 dör torparen Jonas Jonsson. Han var 
då 63 år. Efter sig lämnade han hustrun Chatarina 
Andersdotter, 61 år. Hon står då antecknad som 
inhyses. Deras barn, »vansinte« sonen Anders 36 år, 
sonen Fredrik, soldat, och sonen Jonas, 31 år, när- 
varar vid bouppteckningen.

Här bodde också Maria Forsberg, 77 år, anteck
nad som inhyses, Per Persson, 50 år, och Carl Lund
ström iz år gammal.

Sonen Jonas Jonsson tar över torpet tillsammans 
med sin hustru Anna Persdotter, 3 3 år, från Gill- 
berga. Två år senare får de dottern Sofia.

Torparhustrun på Stora Ekstugan, Anna Char
lotta Larsdotter 30 år gammal, avlider år 1880.
Hon efterlämnar änklingen Per Gustav Olsson samt 
deras två barn, Anna Lovisa, 7 år och Charlotta Au
gusta, 4 år gammal.

Ytterligare en familj bodde nu också på torpet. 
Före detta torparen Lars Jansson, 68 år, hans hus
tru Maja Olsdotter, 61 år, samt sonen Erik, 18 år 
gammal. Omständigheterna kring denna familj är 
oklara.

Här finns också en anteckning om »utskriv- 
ningsmanskap«. Det syftar på manskap till militärt 
ändamål som soldat. Förr skedde utskrivning re
gelmässigt då de genom indelningsverket uppsatta 
styrkorna var otillräckliga.

Även en dräng bodde här, Erik Pettersson 16 år 
gammal. Enligt husförhörslängden var han den fjär
de drängen inom en fyraårsperiod. När drängar och 
pigor gjorde tjänst på gårdar och torp stannade de 
ofta inte längre än ett eller två år på samma ställe. 
Det här var en möjlighet för unga människor att 
komma ut i bygden och se nya platser innan de gifte 
sig eller tog över ett torp eller ett gårdsbruk.

Antalet människor som bodde och arbetade på tor
pet hade med tiden blivit något större.

Enligt husförhörslängder har torpet varit bebott 
under hela 1800-talet. I början av 1800-talet hade 
torparfamiljen - man och hustru - oftast bara ett 
barn men mot slutet av seklet två-tre barn. Då hade 
även en dräng och någon inhyses tillkommit. Det ser 
också ut som ytterligare en familj flyttat till torpet.

Det man kan lägga märke till i bouppteckning
arna bland åker- och körredskap är att från år 1838 
dyker en plog upp och ersätter årdret. Kreaturen är 
få: en kviga och två får utan lamm år 1810, en oxe, 
en ko och tre får år 1838 och en häst, en kviga och 
en gris år 1880. Detta är vad man kan förvänta sig 
att hitta hos en torparfamilj vid den här tiden.

Sammanfattning
Platsen för den arkeologiska undersökningen vid 
Frövik var under yngre järnålder bebyggd med en 
gård, förmodligen benämnd Hässelby. Gården över
gavs, trots de goda odlingsmarkerna, någon gång 
under medeltid, senast vid mitten av 1500-talet. 
Orsakerna till detta kan ha varit flera, men en cen
tralisering av bebyggelsen eller den medeltida agrar
krisen står nära till hands som förklaring. Markerna 
norr om platsen för den arkeologiska undersökning
en användes enligt det historiska kartmaterialet som 
äng och den södra delen som gemensam skogsmark 
för fyra olika brukningsenheter under 1600- och 
1700-talen. Senast år 1804 var platsen åter igen be
byggd, den här gången av torpet Stora Ekstugan på 
utmarken till Kälby ägor. Torpet byttes år 1876 bort 
till Lagersbergs säteri. I början av 1800-talet bebod
des det av en torparfamilj bestående av tre personer. 
Under 1880-talet hyste torpet två familjer samt en 
dräng och en soldat, totalt nio personer.

Platsen var bebodd 1957, men 1999 finns inga 
stående byggnader kvar.
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Fyndmaterial som framkom vid 
undersökningen av Frövik.

Gården och föremålen

i denna artikel behandlas det fyndmaterial 
som framkom vid undersökningen i Frövik. Inled
ningsvis diskuteras fyndens kronologiska dimension 
och då särskilt vävtyngderna. Utifrån de krono
logiskt bestämbara fynden görs sedan en vertikal 
spridningsanalys av det fyndförande lagret. Slutligen 
görs ett försök att sätta in gården i ett större sam
manhang, geografiskt såväl som kronologiskt.

Syfte och metod
Vid fältarbetet kunde slutna lagerföljder inte ur
skiljas. Däremot förekom ett mer eller mindre sam
manhängande, fyndförande lager inom husytan 
(Hamilton zooib:i8). Om man ska försöka förklara 
fyndens relation till de föreslagna husfaserna måste 
en vertikal spridningsanalys utföras. Stor vikt kom
mer att fästas vid var föremålen har påträffats och 
om det utifrån fyndens läge går att skikta den un
dersökta ytan. För att kunna göra detta måste en 
djupare studie av de påträffade föremålen göras, där 
även jämförelser med andra arkeologiska fynd och 
undersökningar görs. Främst kommer föremålens 
praktiska funktion att förklaras, men även deras kro
nologiska kontext kommer att belysas. Går det att 
datera de påträffade föremålen och i sådana fall vil
ka? Slutligen görs ett försök att förstå hur föremålen 
kan ge uttryck för gårdens roll i ett dåtida samhälle.
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Ett problem med att försöka tolka fyndens sprid
ning i rummet är att ytorna utanför husytan under
söktes mer extensivt jämfört med husterrassen, vil
ken prioriterades vid den aktuella undersökningen 
(Hamilton zooib:6). Därför kommer en stor del av 
analysen att utgå från just husytan (fig. 84 och 85). 
Övriga ytor inom det undersökta området kommer 
här att behandlas mer översiktligt. Vidare ska det 
även påpekas att inte hela fornlämningen undersök
tes. Delar av boplatsen ligger fortfarande kvar utan
för det angivna undersökningsområdet (Hamilton 
zooibiiy). För en fullständig redovisning av fynden 
som påträffades vid undersökningen hänvisas här 
till föreliggande fältrapport (Hamilton zooib).

I ett inledande skede görs en översiktlig genom
gång av de fyndkategorier som registrerats i fältrap
porten. En fyndgrupp kommer att lyftas fram och 
beskrivas mer ingående och det är vävtyngderna.
De anses här utgöra en välrepresenterad fyndkate
gori med en relativt stor spridning både horisontellt 
och vertikalt i rummet. En förutsättning för att den 
vertikala spridningsanalysen ska fungera utifrån 
den nedan beskrivna metoden (se vidare under Den 
vertikala spridningen) är ett antagande att vävtyng
derna kan utgöra en kronologisk variabel. De övri
ga daterbara fynden är alltför få till antalet. Därför 
anses det nödvändigt att tillföra ytterligare en fynd
kategori. Utifrån denna redovisning kommer sedan 
de kronologiskt bestämbara fynden att användas för 
nästa genomgång, den vertikala spridningsanalysen. 
Två fyndkategorier, förutom de recenta fynden, 
kommer inte att tas upp närmare i denna artikel: 
den brända leran och benmaterialet.

Fig. 84. De efter undersökningen identifierade husfaserna, vilka 
presenteras kronologiskt, med det äldsta huset underst och 
det yngsta överst. I alla ovan presenterade husfaser återfinns 
den stensatta terrasskanten norr om husytan, samt husrännan 
söder om densamma. Vidare presenteras de stolphål och härdar 
som ingår i respektive huskonstruktion. Ritning efter Hamilton 
2001:70; fig. 9. Skala 1:400.

Fyndmaterialet
Förutom anläggningar påträffades totalt 1147 före
mål och fragment vid den aktuella undersökningen. 
Den största fyndkategorin utgjordes av bränd lera
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Fig. 85. Plan över undersökningsområdet med 
alla fynd och anläggningar. För mer information 
om anläggningar och fynd hänvisas till 
fältrapporten (Hamilton 2001b). Skala 1:500.
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samt brända och obrända ben. Vävtyngder och 
keramik var andra stora fyndkategorier. Metaller 
påträffades i form av järnfragment samt identifier- 
bara föremål såsom en pilspets, en amulettring, 
en bygelsax och broddar. Även en del stenföremål 
framkom vid undersökningen. De utgjordes bland

annat av en sländtrissa av skiffer, facetterade knack- 
stenar samt brynen och slipstenar. Ett mindre antal 
fynd av glas påträffades, bland annat fyra pärlor 
(Hamilton zooibiijf). Fynden presenteras nedan 
under rubriker som refererar till antingen material 
eller fyndkategori.
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Keramik

Totalt utgör keramiken 486 fynd. Keramiken fram
kom framför allt inom husytans östra del. Mate
rialkategorin påträffades relativt jämnt fördelad 
över den norra sluttningen. Söder om huset var det 
mer sparsamt med keramik (Hamilton zooib:8i, 
fig. 2,0). Ett keramikfragment var ornerat med pa
rallella linjer på kärlets hals. Fyndet påträffades i 
sluttningen norr om husterrassen. Keramiken har i 
många fall spår efter sekundär bränning. Generellt 
har keramiken magrats med kvarts och fältspat. Sju

Fig. 86. Saxen (F853) och pilspetsen (F803) som påträffades 
vid undersökningen. Lägg märke till pilens ovanligt utdragna 
spets. Teckning: Patrik Gustafsson. Återgivna i 75 procent.

fyndposter bestod av silkärlsfragment. Fem av dessa 
fragment framkom i anslutning till husterrassen 
(F151, F337, F356, F360 och F394).

Keramiken får betecknas som typisk för den 
senare halvan av järnåldern och är av vardagskarak- 
tär. Det har inte varit möjligt att datera keramiken 
formmässigt, eftersom den varit alltför fragmente- 
rad och allmän till sin karaktär. Silkärlsfragmenten 
var de enda exemplen inom kategorin keramik som 
var möjliga att datera på typologiska grunder. Sil- 
kärl eller perforerade kärl dateras normalt till äldre 
järnålder och folkvandringstid och brukar förknip
pas med mjölkhantering eller ångkokning av livs
medel (Burenhult 1991:19z; Hulthén i98z:3 5ff).

Metall

Ett sextiotal fynd av järn påträffades, där flera 
utgörs av diverse odefinierbara fragment. En me
tallkoncentration fanns nordväst om husterrassen, 
där bland annat en amulettring hittades. Inom den 
södra delen av området framkom metallfynden mer 
sparsamt. De fynd som har kunnat identifieras var 
framför allt spikar och nitar. Vidare påträffades en 
metkrok, fyra knivar eller knivfragment samt två ki
lar. Dessa föremål har inte varit möjliga att placera 
in i något specifikt kronologiskt sammanhang. En 
fyndkategori som utmärkte sig bland metallfynden 
var broddarna. Åtta hästbroddar, både med böjda 
och raka skänklar, påträffades, varav en framkom 
inom husytan (f8zo). Broddar anses vara vanligare 
förekommande efter folkvandringstid, åtminstone 
i Hälsingland (Liedgren 199z:6y). I östra Mellan
sverige dateras vanligtvis broddar till vikingatid, 
dock med vissa nedslag under vendeltid (Sundkvist 
zootryz). Skillnaden mellan häst- och människo- 
broddar är att människobroddar består av ett järn
band med en pik på undersidan. Bandet böjs runt en 
rem som sedan fästes på foten. Hästbroddar har en 
platta med en pik på samt uppstående tenar/skänk-



lar som slås genom hoven eller genom en fotplatta 
av trä som sedan bockas till (Thunmark-Nylén 
1981:33). De här aktuella broddarna tillhör kate
gorin hästbroddar. Vidare framkom en pilspets med 
tånge (F803). Pilspetsens tånge och blad utgörs av 
en, under vikingatid, mycket vanlig form, däremot 
avviker den genom sin utdragna spets (fig. 86). Da
teringen till vikingatid stödjer sig på Wegraeus, som 
menar att pilspetsar före vikingatid nästan alltid 
hade holk (Wegraeus 1973:191). Pilspetsen var av 
typen ai enligt Wegreaus typologi och tillförs grup
pen jaktpilar (Wegraeus i973:i94ff). Den säreget 
utdragna spetsen passar dock inte in på Wegreaus 
typ ai. Det har heller inte gått att hitta paralleller 
i någon litteratur till den aktuella pilspetsen. Den 
smala spetsen kan möjligen liknas vid en stridsspets, 
gjord för att tränga genom en ringbrynja. I hus
rännan, vid husytans södra långsida påträffades en 
bygelsax (fig. 86). Denna typ av sax brukar även 
definieras som ullsaxtyp eller sisare och är vanlig 
under hela det yngre järnåldersavsnittet (Norberg 
1969:676).

Sten

Inom undersökningsområdet påträffades fynd av 
bearbetad sten, till exempel kvarts och flinta. Andra 
föremål av olika bergarter utgjordes av en sönder
slagen malstensunderliggare, vilken påträffades i en 
anläggning tillsammans med ett antal knackstenar. 
De brynen och slipstenar som framkom kan rela
teras till underhåll av olika verktyg, till exempel 
knivar. Ett mer utmärkande fynd var en skivfor- 
mig sländtrissa i svart skiffer som väger 24 gram 
(F706). Sländtrissan påträffades i ett tidigt skede 
av undersökningen centralt belägen inom husytan. 
Sländtrissor i sten av denna modell dateras vanligt
vis till vikingatid och har påträffats i både grav- och 
boplatskontexter (Thunmark-Nylén 1981:246). 
Sländtrissor påträffas endast i kvinnogravar och

förknippas med textilproduktion. Det finns även en 
viss symbolik i dessa föremål, främst kopplad till 
Nornorna (Axelsson 2000:125). Skiffertrissan är 
troligen att betrakta som importerad, eftersom den
na typ av material inte förekommer lokalt. Enligt 
Eva Andersson, som studerat textilproduktion un
der yngre järnålder, är valet av material till en sländ
trissa av underordnad betydelse för resultatet av 
dess användning (Andersson 1996:13). Det viktiga 
vid spinning av tråd är trissans vikt, eller alternativt 
dess diameter. Försök som gjorts med olika typer 
av sländtrissor visar till exempel att lin är lättare att 
spinna med en tung trissa. Vid spinning av lin kan 
man producera ett tunnare garn än vid ullspinning, 
eftersom linfibrerna är längre än ullfibrerna. Även 
trådens tjocklek går att kontrollera genom trissans 
vikt (Andersson 1996:13, 19990:13). Trissor mellan 
5 och 25 gram har troligen använts till finspunna 
garner (Andersson 1996:65). Materialet till en 
sländtrissa kan vara viktigt av andra skäl än de pri
märt funktionella, bland annat som statusföremål 
eller estetiskt värde.

Glas

Fem fynd av glas påträffades vid undersökningen, 
vilka utgörs av en rundad massiv blå glasklump 
och fyra pärlor. Pärlorna var av typen tunnformiga 
röda, en rundad blå med öga i rött och vitt och en 
segmenterad blå pärla. Endast en av pärlorna, en så 
kallad ögonpärla (F684), framkom inom husytan 
medan de andra påträffades i sluttningen norr om 
husterrassen och i husrännan. Ögonpärlan framkom 
strax under förnan och är vanligt förekommande i 
parihorisont P5 enligt Petré, det vill säga 700-talet 
(Petré 1984^64). Enligt Callmer kan ögonpärlan 
klassas som en B-pärla. Detta skulle ge en datering 
till cirka 800 e.Kr. (Callmer i^yy.y^ff). Med andra 
ord borde ögonpärlan få en datering kring cirka 
700—800 e.Kr.
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Fig. 87. De fyra identifierade vävtyngdstyperna. Teckning: Patrik Gustafsson. Återgivna i 50 procent.

Vävtyngder
Förutom keramiken, den brända leran och det osteo
logiska materialet upptar vävtyngderna den största 
mängden registrerade fynd i fältrapporten, det vill 
säga cirka 246 fragment med en sammanlagd vikt 
av 3 017 gram. Hamilton redovisar beräkningar på 
olika mått av vävtyngderna, där så är möjligt. Stor
lekarna varierar mellan cirka 4,5 och 18 centimeter 
i diameter (Hamilton 200ib:i4). De större har van
ligtvis en gråsvart färg, medan de mindre ofta är röda 
till färgen. Endast runda former förekommer och

alla vävtyngder som påträffades är brända. Några få 
fragment har ringornering samt intryck av fingrar.

Vävtyngdsfragmenten framkom framför allt i 
den norra sluttningen och inom husytan. De flesta 
fynden av vävtyngdsfragment återfanns i den östra 
delen av den terrasserade ytan. Enstaka vävtyngds
fragment hittades även söder om husytan. Enligt 
Vikingatidens abc var vävtyngder vanligtvis brända 
(Thunmark-Nylén 1981:294^. Påståendet behöver 
inte vara riktigt. Obrända vävtyngder påträffas ofta 
i medeltida stadslager som till exempel i Sigtuna.



De vävtyngder som framkommit vid under
sökningarna av Sigtunas stadslager kan framför allt 
dateras till iooo-talet. Dessa vävtyngder har alltid 
runda former och är i genomsnitt cirka 15 centime
ter i diameter stora (Pettersson, muntlig uppgift).

När det gäller datering av vävtyngder har inte 
mycket skrivits. Det verkar dock finnas en tendens 
att mindre storlekar återfinns i kontexter som gene
rellt är daterade till den äldre och mellersta järnål
dern, medan större vävtyngder vanligtvis påträffas 
på boplatser daterade till yngre järnålder. Vid un
dersökningen av raä zyi:z vid Lida i norra Söder
manland påträffades ett flertal vävtyngdfragment, 
bestående av både rundade och pyramidformiga va
rianter. De runda varierade i storlek mellan cirka 5 
och 10 centimeter i diameter. Boplatsen var bebodd 
från yngre romersk järnålder till folkvandringstid 
(Appelgren m.fl. zooz^yff). Inga av de vävtyngds- 
fragment som påträffades vid undersökningen av 
Frövik var så kallade pyramidformiga vävtyngder. 
Dessa brukar placeras i tiden runt romersk järnålder 
(Bratt & Lindström 1999:100). Andra undersök
ningar där man påträffat vävtyngder daterade till 
romersk järnålder och folkvandringstid är till ex
empel Haga Norra i Solna socken samt Karleby och 
Gärtuna i Östertälje socken, alla i Stockholms län.
I dessa fall var de påträffade vävtyngderna i genom
snitt små med runda former. I Karleby och Gärtuna 
befanns vävtyngderna vara cirka 7 centimeter i 
diameter och i Haga Norra varierade de påträf
fade vävtyngderna mellan cirka 6 och 9 centimeter 
i diameter (Andersson i995:zz; Bennett 1984:64). 
Runda eller cylindriska vävtyngder under 10 centi
meter i diameter kan således påträffas tillsammans 
med pyramidformiga vävtyngder till skillnad från 
de större tyngderna. Enligt resonemanget här ovan 
skulle det kunna vara så att de mindre vävtyng
derna, de under cirka 10 centimeter i diameter, hör 
till äldre och mellersta järnålder. De större, med en

diameter över cirka 10 centimeter tillhör yngre järn
ålder. Detta förtydligas genom vävtyngderna från 
Sigtuna i Uppland och de vävtyngder som påträf
fades vid undersökningen av svarta jorden på Birka 
under början av 1990-talet. Dessa tyngder uppvisa
de runda former och var mellan 8 och 18 centimeter 
i diameter (Andersson 1999^54).

När man väver vill man eftersträva en jämn för
delning av varptrådarna för att uppnå ett så jämnt 
resultat som möjligt. Detta görs genom bruk av så 
jämnstora eller jämntunga tyngder som möjligt. Lin
garn är till skillnad från ull inte elastiskt och kräver 
därför vävtyngder som väger mer för att hålla varp
trådarna tillräckligt sträckta. Enligt Andersson bör 
tyngder för lingarn väga cirka 350-500 gram om de 
anpassats för tio trådar per vävtyngd. För ett ulltyg 
torde vävtyngderna väga cirka Z00-Z50 gram. En 
stor vävtyngd på till exempel 500 gram kan ha tyngt 
fler än tio trådar (Andersson i996:i5ff).

Vid genomgången av de påträffade vävtyngderna 
kunde fyra olika typer iakttas utifrån deras form, 
färg, storlek och vikt. Typerna kommer hädanefter 
att kallas för A, B, C och D. Det ska sägas att ingen 
vävtyngd påträffades komplett. Det bör också påpe
kas att cirka 50 fragment inte kunnat tillföras någon 
av de föreslagna typerna. Antingen var de alltför 
fragmentariska till sin karaktär eller så utgjordes 
fragmenten av en del av vävtyngden som var allt för 
generell till sitt utseende. De här identifierade typer
na påträffades också i sluttningen norr om terrassen 
liksom på området söder om huset (fig. 88). Under 
rubriken Den vertikala spridningen återfinns mer 
information kring fyndens spridning i rummet.

Typ A. Antal identifierade: 37 fragment varav 
4 (f6oz, F609, f6iz och F635) framkom inom 
husytan. Dessa vävtyngder är alla mer eller mindre 
svarta till färgen och i några fall verkar de dessutom 
vara sekundärt brända. I profil framträder en mar
kant form: ovansidan kan liknas vid två vågtoppar
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+ Fig. 88. Plan över undersöknings
området med alla vävtyngdstyper 
och deras rumsliga fördelning 
över den undersökta ytan. Hus
terrassen och rännan söder om 
huset är med på planen för att 
markera själva husytan som 
återfinns däremellan. Se även fig. 
89. Skala 1:500.

med en mellanliggande vågdal, medan undersidan 
är flat. Genomsnittsdiametern ligger runt 14 centi
meter och genomsnittsvikten är cirka 500 gram (fig. 
87, 88 och 89).

Typ B. Antal identifierade: 60 fragment varav 
4 (F598, F607, f6i8 och F'641) framkom inom 
husytan. Dessa vävtyngder är alla mer eller mindre

svarta till färgen och i några fall verkar de vara se
kundärt brända. I profil är de närmast flata, både på 
ovan- och undersidan. Genomsnittsdiametern ligger 
runt 14 centimeter och genomsnittsvikten ligger på 
cirka 400 gram (fig. 87, 88 och 89).

Typ C. Antal identifierade: 36 fragment varav 8 
(F524, F597, F608, F617, F625, F643, f657 och F658)



framkom inom husytan. Dessa vävtyngder är i de 
flesta fall röda eller rödaktiga till sin färg. De har en 
närmast flat ovan- och undersida och är betydligt 
tjockare i förhållande till sin längd jämfört med typ 
B. Genomsnittsdiametern ligger runt 6 centimeter 
och genomsnittsvikten är cirka 300 gram (fig. 87,
88 och 89).

Typ D. Antal identifierade: Z9 fragment varav 7 
(F510, F594, F596, F613, F614, F62.1 och F639) fram
kom inom husytan. Dessa vävtyngder har en röd till 
rödaktig färg. I profil är de närmast runda till sin 
form. Genomsnittsdiametern ligger runt 6 centime
ter och genomsnittsvikten är cirka 200 gram (fig.
87, 88 och 89).

Enligt Andersson skulle detta innebära att typ A 
och B antingen använts till vävning av lintyger el
ler mycket breda ulltyger, medan typerna C och D 
skulle ha använts till att väva ulltyger eller smala 
lintyger. En annan möjlig variant är att de mindre 
vävtyngderna kan ha använts till färre antal varp
trådar i varpen och de större vävtyngderna för fler 
trådar (Andersson 1996:15ff).

Diskussion
Efter genomgången av fyndmaterialet kan det kon
stateras att fynden skulle kunna utgöra kronologis
ka variabler för en fortsatt vertikal spridningsanalys 
av det fyndförande lagret inom husytan (fig. 89).

De här ovan presenterade fynden skulle kunna 
sammanfattas i en generell sammanställning enligt 
tabell 10. Denna sammanfattning utgör utgångs
punkten för följande diskussion.

Den vertikala spridningen

De flesta fynden framkom inom husytan. Resulta
tet bör dock beaktas med utgångspunkt i att den 
aktuella ytan undersöktes mer intensivt medan 
övriga ytor undersöktes mer extensivt. Av ytorna 
som undersöktes utanför den terrasserade ytan går 
det att konstatera att den östra delen av sluttningen 
norr om huset avviker genom sin rikliga mängd med 
fynd. Ytan verkar vara resultatet av sophantering. 
Man har helt enkelt slängt ut avfallet »bakom knu
ten« (Hamilton zooib:iz). I fig. 85 framträder en 
tydlig bild av gårdsbefolkningens förhållningsätt till 
den norra sluttningen. Under husytans senare faser 
nyttjades sluttningen som avskrädesplats, något som 
framgår av den stora mängden av vävtyngdstyperna 
A och B (fig. 88). I den västra delen av sluttningen 
var det glesare med fynd. I det södra området fram
kom föremålen mer sporadiskt. Möjligen indikerar 
vissa koncentrationer av fynd tillsammans med an
läggningar och kulturlager att det kan röra sig om 
ytterligare huskonstruktioner (fig. 85).

Inom husytan fanns ett tydligt fyndförande lager 
i den östra delen. Det var också här som fyndvaria
tionen var som störst. Eftersom det inte gick att 
urskilja några tydliga lagerföljder under fältarbetet, 
görs här ett försök att skilja ut fynd som generellt 
är kronologiskt bestämbara och att sätta dessa 
i relation till deras höjdvärden. Ett problem har 
varit att husterrassens yta inte var helt plan till sin 
karaktär. Av den anledningen har det till exempel 
inte gått att jämföra olika anläggningar och deras 
höjdvärden med varandra. Ett annat problem var 
att det fyndförande lagret var cirka 10 centimeter

Tabell 10. Sammanfattande tabell med föremål och datering.

Föremål Silkärl Vävtyngder. Pärla
Typ C och D

Pilspets Sländtrissa Broddar Vävtyngder.
Typ A och B

Datering Yngre romersk järnålder/ 
folkvandringstid

Yngre romersk järnålder/ i Vikingatid 
folkvandringstid?

Vikingatid Vikingatid Vikingatid

.....
Vikingatid?
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Fig. 89. En schematisk framställning av husytan i plan, med de fynd som 
redovisas i tabell 10, samt de för analysen skapade meterstora rutorna 
som omnämns i texten. Skala 1:200.

som tjockast och endast någon enstaka centimeter 
tjockt på andra ytor. Vidare bör man ha i åtanke 
att platsen har använts och varit bebodd under en 
stor del av järnåldern, vilket också kan ha påverkat 
det fyndförande lagrets sammansättning (Hamilton 
200ib:i5).

Vid analysarbetet delades husytan in i meterstora 
rutor (fig. 89). Antagandet var att fyndens verti
kala relation lättare skulle ses inom dessa mindre 
»enheter«. Endast fynd som inte påträffades i an
läggning, som till exempel en grop eller ett stolphål, 
har inkluderats i analysen. Inte heller de fynd som 
kunde knytas till husrännan har tagits med. Därmed 
utesluts bland annat en pärla samt saxen. Fynd i 
angränsande rutor har givetvis också jämförts med 
varandra. Detta har sedan kunnat leda till ett tolk
ningsförsök av det fyndförande lagret (fig. 89).

Av denna bild, samt i vissa fall genom fyndens 
höjdvärden, kan man utläsa att det verkar finnas en 
tendens till att vävtyngdstyperna C och D troligen 
ska tillskrivas den äldsta husfasen. Skälet är att de i 
flera fall påträffades i den undre delen av det fynd
förande lagret tillsammans med silkärlsfragmenten.

De större vävtyngdstyperna, typ A och B, framkom 
i den övre delen av det fyndförande lagret och kan 
vertikalt knytas till pilspetsen, sländtrissan, brodden 
och pärlan. Iakttagelsen stämmer väl överens med 
den tidigare förda diskussionen kring vävtyngdernas 
kronologi utifrån andra undersökta boplatser.

Det måste påpekas att de flesta fynden förekom 
i den östra delen av husytan. Denna del var också 
den mest omrörda. Här var nämligen anläggnings- 
frekvensen som störst, varför det fyndförande lagret 
genomgått många förändringar över tid. De övriga 
ytorna visar dock på en tendens rörande fyndens 
vertikala relation och därmed det fyndförande lag
rets sammansättning. Följaktligen kan två lagerhori
sonter presenteras enligt figuren nedan. Den vendel- 
tida husfasen har inte kunnat urskiljas vid analysen 
av det behandlade materialet.

I den äldre husfasen (fig. 90) verkar vävnings- 
verksamhet ha pågått i både den östra och västra de
len. Silkärlsfragmenten koncentrerar sig till den östra 
delen av huset och indikerar någon form av mjölk
förädling. I den yngre fasen ser det lite annorlunda 
ut (fig. 90). Vävtyngdsfragmenten återfinns endast i



den östra delen av den yngre husfasen tillsammans 
med de övriga fynden som har daterats till vikinga
tid. I stället för två vävaktivitetsytor som i den äldsta 
husfasen, finns endast en. Denna yta verkar dessut

om ha utgjorts av en allmän aktivitetsyta med tanke 
på de mängder av olika föremål som fanns represen
terade här. Aktiviteter som inkluderat matlagning, 
spinning, vävning och kanske skaftning av pilar.
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Fig. 90. Överst i bild ses den 
äldsta husfasen och den undre 
visar den yngre husfasen. På 
båda planerna presenteras även 
anläggningar och daterbara fynd. 
Jämför med fig. 84. Skala 1:300.
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Gårdens roll

Efter att ha redovisat fyndmaterialet kan man 
konstatera att endast cirka 3,1 procent av den to
tala mängden av fynd har varit möjligt att datera 
på typologiska grunder. När det gäller boplatsens 
vertikala förhållande har två horisonter kunnat pre
senteras bland annat med hjälp av de kronologiskt 
bestämbara fynden. De faser som framträder är 
yngre romersk järnålder eller folkvandringstid och 
vikingatid. Därmed återstår frågan om föremålen 
uttrycker gårdens roll i samhället under perioden 
yngre romersk järnålder till vikingatid. För att 
kunna besvara frågan måste föremålen och gården 
sättas in i ett större sammanhang, kronologiskt så
väl som geografiskt.

Nästan alla föremål som påträffats vid den aktu
ella undersökningen indikerar aktiviteter starkt för
knippade med hemmet. De flesta av fynden utgörs 
av relativt vardagliga saker som knivar och spikar. 
Det finns även indikationer på religiösa aktiviteter 
genom fyndet av en amulettring. Sociala markörer 
kan ses i broddarna, eftersom de visar på förekomst 
av hästar. Hästen kan ses som en statusmarkör un
der yngre järnålder (Sundkvist 2001). I samband 
med broddarna kan man omnämna pilspetsen. Om 
förslaget att den utgör en typ av stridspets stämmer, 
kan den även indikera högre social status. Fynd
materialet visar också på en för denna gård mycket 
viktig syssla: det textila hantverket. Hela processen, 
från klippning av ull till spinning och vävning, finns 
representerad inom husytan. Om man jämför med 
de åtta yngre järnåldersboplatser i Skåne som ingår 
i Eva Anderssons analys varierar fyndmängden mel
lan 7 och 49 vävtyngder för sju av dessa boplatser. 
Eöddeköpinge avviker genom att no vävtyngder 
påträffades där (Andersson i996:z3ff). Frövik kan 
mycket väl mäta sig med dessa i fråga om kvanti
tet. Resultatet blir att man kan anta att en relativt 
betydande produktion av textilier har ägt rum på

gården vid Frövik. Textil är ett material som sällan 
har bevarats på förhistoriska platser, men som med 
största sannolikhet varit ett viktigt uttrycksmedel 
för till exempel grupptillhörighet. Här kan saxen, 
sländtrissan och vävtyngderna representera det icke 
bevarade, det vill säga textilierna. Utifrån analysens 
resultat verkar det som om de olika vävtyngdsty- 
perna (A, B, C och D) inte bara representerar olika 
kronologier utan även skilda vävstrategier. De äldre 
typerna (C och D) har troligen använts för att väva 
ulltyger, medan de yngre typerna har använts till att 
väva lintyg eller stora ulltyger.

Inom husytan har man under både den äldre och 
yngre fasen, med utgångspunkt i fyndmaterialet, 
främst uppehållit sig i den östra halvan. Man har 
uppenbarligen slängt skräp i slänten norr om huster
rassen, framför allt under vikingatid. Området söder 
om husterrassen får nog tolkas som en gårdsplan 
med grovkök, uttryckt genom flera stora härdar och 
härdgropar (fig. 85), en yta som man också valt att 
hålla mer ren jämfört med den skräpiga sluttningen 
i norr. Samtidigt bör man fundera på åt vilket håll 
husen var orienterade. Ena långsidan av husen var, 
tillsammans med den stenlagda terrassen, exponerad 
mot norr och den stora dalgången, medan den an
dra långsidan var riktad åt söder och gårdsplanen. 
Kan det vara så att husets norra sida utgjorde dess 
baksida, men också dess framsida? Det var trots allt 
här som man kastade sitt avfall. Under yngre järn
ålder hade man förmodligen en annan syn på avfall 
än idag och därmed gjorde det inte något att avfallet 
förpassades till den sida som exponerades mot gran
narna. Man vistades på gårdsplanen och inte i slutt-

Fig. 91. Boplatsen Frövik, fornborgen RAÄ 534 och gravfältet 
RAÄ 180 utmarkerade på ett utdrag ur Fastighetskartan (CDS). 
Lägg märke till Borsöknadalen i norr samt den smala dalgången 
(»Kälbyravinen«) belägen strax sydöst om boplatsen Frövik. Övriga 
fornlämningar på kartutsnittet har inte tagits med på kartan för 
tydlighetens skull. Ekvidistans 5 meter. Skala 1:20 000.
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ningen norr om terrassen (i annat syfte än att slänga 
skräp). Innevånarna på gården har valt att exponera 
sitt hus mot Borsöknadalen och den övriga bebyg
gelsen. Samma princip för exponering gäller för ett 
gravfält som är beläget cirka ioo meter väster om 
gården (fig. 91). I kuperad terräng återfinns husen i 
allmänhet på terrasser och där har man en överblick 
över omgivningarna. Typen av konstruktion med en 
stensatt terrass har troligen anlagts med förebilder 
och borde därför ha både ett estetiskt och ett ideo
logiskt uttryck (Hamilton zoooa-.izy). Med andra 
ord ett uttryck för kulturell och social identitet.

Det har föreslagits att det sker en förändring av 
markägostrukturen i det äldre järnåldersamhället. 
Under denna tid förefaller det privata ägandet av 
mark ha blivit allt viktigare. Det har tolkats som en 
förändring från stamsamhälle till släktskapsbase- 
rat samhälle, där gården och marken knöts fastare 
ihop (Hedaeger iggongjff). Under yngre järnålder 
märks detta tydligt genom till exempel de olika 
släktskapsförhållanden som omnämns på olika run
stenar, som bland annat uttrycker ett ökat behov av 
arvsreglering (Sawyer 1991:81). Terrassen anläggs 
och gården etableras förmodligen under yngre ro
mersk järnålder eller folkvandringstid, kanske för 
att hävda vissa markintressen. Gården fungerade

troligen som en tämligen normal järnåldersgård, 
men hade dessutom ytterligare ett speciellt syfte. 
Platsen var väl vald på grund av det strategiska läget 
vid den passage som i dag kallas för »Kälbyravinen« 
(belägen strax östsydöst om gården), vilken binder 
samman den stora dalgången (Borsöknadalen) norr 
om husterrassen med Eskilstunaån. Med strategiskt 
läge åsyftas inte kontroll i militär betydelse, även 
om en sådan kanske inte kan uteslutas helt. Snarare 
ska man se formuleringen som ett försök att åskåd
liggöra det sociala samspelet inom ett visst land
skapsrum. I sammanhanget bör man även omnämna 
den fornborg som anlagts invid nämnda passage 
(fig. 91). En förutsättning är att anläggningen varit i 
bruk under det här aktuella tidsavsnittet. Mot slutet 
av den senare delen av järnåldern förändras intres
set av Kälbyravinen till något annat. Den lilla dal
gången förblir troligen viktig, men ur ett annat ideo
logiskt perspektiv. Kanske var det minnet av går
dens historia med sin speciella plats vid ravinen som 
levde kvar en bit in i vikingatiden. De som bodde på 
gården hade alltså med tiden uppnått en viss social 
status, vilket kan utläsas av bland annat den relativt 
omfattande terrassen, de påträffade broddarna och 
pilspetsen. Intresset svalnade dock för platsen efter 
hand, varvid gården slutligen övergavs.



NOTER

1 Artikeln är en reviderad version av en text som tidigare 

publicerats i Karmøyseminaret 1997 under titeln; Tröghets- 

och motståndsfaktorer i mellansvensk vikingatid. Om dist

ributionen av främmande föremål i centrala Sverige med 

utgångspunkt i Bitka och dess omland. Karmøyseminaret 

1997. Stavanger 2000.

2 Kommentaren skrevs år 2005 medan Anders Nilssons ma

nus författades flera år tidigare.

3 De enda lägesangivelserna på schaktplanen är en telestolpe, 

berg i dagen och ett åkerdike, som samtliga är borttagna.

I Ginters rapport uppges att undersökningen påbörjades 

på boplatsens norra del. »Här påträffades på det tilltänkta 

utgrävningsområdets östra periferi en stor härd«. Samtidigt 

står det »boplatsens sydöstra periferi« på en beskrivning av 

en översiktsbild med en härd i förgrunden (Ginters 1960; 

fig. 29). Vidare anges att »utgrävningsplatsen var belägen 

i anslutning till det fasta låga berget som begränsade det 

med enstaka träd bevuxna området åt väster och söder, 

avgränsningen åt öster bildade ett åkerdike. Markens lut- 

ningsvinkel åt öster mot åkern var obetydlig«. Efter försök 

att rekonstruera läget för undersökningsplatsen förefaller 

två alternativ som rimligast (A och B), båda belägna i den 

östra delen av impedimentet. Det första och troligaste alter

nativet (A) utgår helt från åkerdiket, som bör ha följt im- 

pedimentets begränsning. Här tycks även nivåförhållanden 

stämma överens, till skillnad mot det högre belägna alter

nativ B. Likaså finns det en viss samstämmighet med norrpil 

och orienteringen av schakten. Det andra alternativet (B) 

grundar sig framför allt på lämningen efter en tele- eller 

elstolpe, som uppmärksammades öster om bytomten vid 

1998 års undersökning. Utmed impedimentets östra kant 

fanns även bortsprängt berg som skulle kunna motsvara det 

från 1959 inritade berget.

4 Husplatån A418 är sannolikt läget för den av Hansson 

undersökta husgruppen C. En stensatt kant, A3 86, hamnar 

i ungefärligt läge med den västra långsidan av hus C:z. De 

undersökta husen D, E samt F framträder idag som husyta I 

medan hus G faller inom husyta II. Vid den nedre delen av 

G-husets östra långsida finns en halvcirkelformad stenkant, 

A565. Hanssons undersökta husgrupp B torde ha varit be

lägen på nuvarande husyta III. Notervärt är att den norra 

begränsningen för huset b:i sammanfaller med en eventuell 

terrasskant, A3 3 7. Denna del av huset förefaller dock inte 
vara klart avgränsad av Hansson. Resterna efter en even

tuell källargrund, A377, finns söder om husyta III. Källar

grunden överensstämmer väl med läget för det södra hörnet 

av huset 6:3, som förmodades tillhöra torpet A. På impedi

mentets högsta punkt och i den östra delen av bytomtskom- 

plexet finns graven/gravresten azoo. Den är belägen intill 

de av Hansson karterade och/eller undersökta gravarna och 

kan vara grav 3. Mellan de båda åkerytorna söder om by- 

tomtskomplexet finns resterna efter torpet A716, som torde 

motsvara det av Hansson undersökta hus A.

5 Artikeln färdigställdes år zooi.

6 Följande text utarbetades under åren 1993-1995 och 

förelåg i färdigt manus 1997, efter några smärre komplet

teringar. Detta lär märkas i språket, i resonemanget och i 

litteratururvalet. Jag har gjort ytterligare en omarbetning 

och modernisering men i huvudsak ger texten en bild av 

min position i början och mitten av 1990-talet. Mångt har 

ändrats och det som texten berättar är inte alltid saker jag 

står för idag, annat känns fortfarande aktuellt och det vik

tigaste texten har att ge är en sammanfattande syntes över 

resultaten från E18-undersökningarna.
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Flera klassiska teman tas upp i denna bok. 
Bebyggelsearkeologi, gravfält och järnåldershus 
är högfrekventa ämnen inom arkeologin - inte 
minst när Mälardalen studeras. Men i detta fall 
är långtidsperspektivet inte det dominerande.
Till stor del är dessa artiklar djupdykningar i 
snävare frågor.

Många av artiklarna handlar egentligen om 
kulturella föreställningar. Ett bidrag är en 
ny värdering av en omskriven plats, där det blir 
tydligt att arkeologins värderingar förändras 
och att olika arkeologer har olika perspektiv. 
Några artiklar rör järnåldersgården men på 
ganska närgångna sätt, genom analys av små 
men väl valda material. Case studies med intres
santa resultat, även för generella diskussioner.

I boken diskuteras till exempel innehålisförskjut- 
ningar vid långväga förflyttningar, de obesuttna, 
gravbegreppet och terrasshus. En gemensam 
nämnare för de flesta artiklarna är att materialet 
kommer från Mälardalen, men boken handlar 
inte om ett geografiskt område. Den handlar 
om dåtida människors och nutida arkeologers 
föreställningar.
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