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FORORD

Den här boken började som en tanke om tid. Om tidens glidande natur 
och om att det självklara kan vara relativt. I bokens tolv berättelser 
glimtar samhällen fram där man har upplevt tiden och omvärlden del
vis annorlunda än idag. Satta i sitt sammanhang gör de spridda spåren 
från det förflutna det möjligt att glänta på dörren till samhällen som 
inte längre finns, men där människornas tankar om sig själva, världen 
de levde i och tidens natur ändå kan anas.

Berättelserna utspelar sig i järnålderns och den tidiga medeltidens 
Närke. Vi som berättar är arkeologer med bland annat Närke som ar
betsfält. Alldeles nya såväl som äldre arkeologiska upptäckter härifrån 
ligger därför till grund för berättelserna. Men trots att händelser och 
platser kan fästas vid kartan finns sammanhangen att söka i en mycket 
större omvärld.

Bokens bilder visar föremål som lyfts fram ur jordens mörker och ur 
museernas magasin. Plötsligt kan det uppstå magi när våra blickar når 
det förflutna och ljuset åter faller på praktyxan från Karlslund. Hur har 
den använts, av vem och varför har den ett kors?

Saker och ting förändras, så också kunskapen och tolkningarna av 
det förflutna. ”Den som bär en stav” kallas völva. Fyndlistan från grav
gömman vid Svartåns forsar nämner ett stekspett. Nu vet vi att det var 
en spåkvinnas stav som stod nedstucken i kvinnans grav. Vem hon var 
eller vem som bar de vackra armringarna från Viby vet vi inte, men de 
är del av tiden vi alla är inskrivna i.

Örebro oktober 2007

Gunlög Graner och Claes Gabrielson

Armringar av silver med elegant utformade 
knäppen. Tillsammans med över sexhund
ra andra föremål ingår de i en silverskatt 
som under järnåldern grävdes ned i trakten 
av Viby, Närke.
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BARNET PA BENGTSTORP 
OCH DE ANDRA

E
n dag på 400-talet e.Kr. dog ett litet barn på en av gårdarna på 
slatten. En liten dotter eller son, kanske någons lillasyster eller 
lillebror. Vi vet inte om det var en flicka eller pojke, inte riktigt 
åldern och inte barnets namn. Men de som bodde på gården 
visste. Det kan ha varit sjukdom som grasserade och ryckte bort de sva

gaste och mest mottagliga, gamla och små barn, för även en äldre kvin
na avled ungefär samtidigt. De sörjande på gården blev tvungna att bör
ja förberedelserna för hädanfärden. Som begravningsmåltid tillreddes 
en gryta på nötkött och olja. Barnet och den gamla kvinnan sveptes in i 
en mantel som fästes samman. Gravplatsen låg uppe på en kulle, väl 
synlig från gården och med utsikt över vattenvägen intill. Den var ge
mensam för folket från flera av gårdarna i närheten. Mitt på gravfältet 
lyste en vit mjukt rundad berghäll. De båda döda kremerades och lades 
sedan i samma grav. Barnets brända små ben plockades ut från det 
slocknade gravbålet och tvättades av med vatten. Man krossade en del 
av benen, keramik och små vita kvartsstenar och spred ut krosset på 
marken. Krukan som tidigare rymt köttgrytan fick när alla ätit istället 
rymma barnets ben. I krukan lades också jord från hemmets jordgolv. 
Ovanpå allt staplades jämnstora runda stenar, många vita och röda, till 
en lätt välvd stenhög över benen och urnorna. De döda ingick så i släk
tens förfädersskara och gårdsfolket återkom regelbundet med offer för 
beskydd och fruktbarhet.

Kanske gick det till ungefär så när den stora dubbelgraven anlades på 
gravfältet vid Bengtstorp en bit väster om Örebro. Det går naturligtvis

Två spännen som har burits av personer som 
begravts på Bengtstorp i Närke. Spännena 
var moderna århundradena efter vår tide
räknings början.
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inte att veta precis hur begravningen har gått till, men spåren efter ritu
alerna har lämnat ledtrådar för den som vill försöka ana vad som hänt. 
Benen från den gamla och den lilla finns där, spännet till en mantel eller 
sjal likaså. Man kan se att barnets ben har tvättats rena från sot och kol. 
I kärlväggarna på barnets gravurna sitter fettsyrorna efter köttgrytan 
ännu kvar och några blandade frörester kan ha kommit dit med en näve 
jord från husgolvet. De vita och röda stenarna över alltihop låg som de 
en gång lagts på gravfältet kring den vita hällen.

Det finns många variationer på samma tema på andra håll där grav
gåvor, placering av ben och markering av graven kan ha utformats lite 
olika. Gemensamt är att de efterlevande hade mist en person i sin dagli
ga samvaro, men att man ändå tänkte sig att den som dött fortsatte att 
finnas kvar, om än på ett nytt sätt. Gravplatserna låg nära gårdar och åk
rar och var kontaktytor mellan de levande och döda, gränsområden där 
det gick att mötas. De döda fanns där, helt nära de levande, och påverka
de det dagliga livet. På så sätt vävdes dåtid, nutid och framtid ihop till en 
tät väv där alla tider var närvarande på samma gång, oupplösligt hop
tvinnade med varandra. Med förfäderna så tätt inpå sig blev det viktigt 
att förhållandet mellan levande och döda var det bästa. Kremeringen var 
viktig eftersom den var förutsättningen för att själen skulle kunna frigö
ras från kroppen och övergå till nästa tillvaro. Hanteringen av den döde 
med kremering, sönderdelningen av de brända benen, placering i kärl och 
under stenar var olika sätt att bryta ned kroppen och frigöra själen. Lika
så att hindra själen från att återta kroppen och gå igen, vilket kunde bli 
resultatet av en felaktig hantering av den döde. Rädslan för gengångare 
har varit utbredd både under järnåldern och senare. Det har genom tider
na förekommit många olika sätt att försöka skydda sig mot att den döde 
gick igen och oroade de levande. I en kvinnas grav från 900-talets Väster
götland har fem järnspetsförsedda spjut körts ned djupt genom lagret 
med hennes brända ben. Senare har man valt att också öppna ett hål i 
graven och lägga ned ett klädesplagg, två dräktspännen och en kniv. Vid 
ungefär samma tid tycks även en spåkvinna vid Karlslund utanför 
Örebro ha blivit ”fastnaglad” i sin grav, den här gången av en spetsig 
järnstav. Även hon har fått ytterligare ett par dräktspännen med sig i ef
terhand. Troligen är det för att skydda sig mot de döda kvinnorna som



man utförde de här handlingarna. I sentida traditioner från 1700- och 
1800-talets Sverige kunde man lägga eggjärn som knivar och saxar på 
den döde för att hindra gengångaren. Andra gånger lades livskraftäm- 
nen från hemmet ned i graven för att hålla kvar den döde. Det kunde 
vara något klädesplagg, husmossa, frön, kol, jord eller sopor från går
den. Enstaka sädeskorn och frön hittas ofta i järnålderns gravar och 
ibland kan det finnas anledning att tro att de inte slumpartat kommit dit 
med jordfyllningen utan istället med till exempel en näve jord från hem
mets golv. Men om man gjorde så för att närma de döda och de levande 
till varandra eller om det istället var ett sätt att binda den döde till gra
ven som i senare tid går inte att avgöra.

Religion, myter om gudarna och föreställningar om de döda genom
går förändringar under århundradenas lopp. Vad man trodde vid järnål
derns början var inte detsamma som femtonhundra år senare vid järnål
derns slut. Åtminstone under senare delar av järnåldern verkar det ha 
funnits en varierad tro på flera själsaspekter och andeväsen. Dels fanns 
tron att själen skulle komma till dödsriken som Odens Valhall för kriga
re eller Hels eller Rans riken. Man har också tänkt sig att de döda levde 
vidare i sina gravar eller stannade kvar på gården som andeväsen. Den 
folkliga traditionen om de döda var bara löst knuten till idéerna om gu
davärlden. Kulten av de döda förfäderna var sannolikt väldigt gammal 
och en sak för sig. Ibland hittar man matavfall och skärvor från sönder
slagna keramikkärl bland gravarnas stenar, vilket visar att man offrade 
på gravarna. Troligtvis höll man gemensamma måltider där. Mat och 
dryck gavs också till de döda genom att man lade eller hällde ut en del av 
maten eller drycken på graven. Förfäderskulten var knuten till det var
dagliga livet på gården. Den hade en funktionell innebörd där fruktsam
heten stod i centrum eftersom de döda ansågs kunna påverka både års
växten och fruktsamheten på gården. Även i nedtecknade krönikor, my
ter och berättelser framskymtar detaljer om hur man tänkte kring de 
döda i det forna Norden. Mycket är nedskrivet av Snorre Sturlasson på 
izoo-talet på Island. Berättelserna ger inblickar i järnålderns seder och 
bruk så som de kan ha fungerat på Island, men man kan nog räkna med 
att en del av det som berättas även gällde i övriga Norden. I Snorres verk 
berättas att alla döda skulle brännas på bål med sina ägodelar. Var och





en fick i dödsriket bruka skatter som de själva hade grävt ned och dess
utom de föremål som följde med på likbålet. Askan skulle föras ut på ha
vet eller grävas ned i jorden. Som minnesmärke över döda skulle högar 
läggas upp och stenar resas. Arkeologiska spår av det mesta av detta har 
faktiskt också hittats. Det som inte nämns med ett ord i texterna är att 
de allra flesta inte fick en markerad grav. Det betyder inte att inte alla 
kan ha varit föremål för ceremonier vid sin död, men alla har inte be
handlats på samma sätt. Om det stämmer att askan sänkts i vattendrag 
så har i och för sig de begravningarna inte lämnat några spår, men räck
er det som förklaring? Ytterligare ett tydligt mönster som inte nämns är 
att alla ben från den döda inte lades i graven. Där finns oftast alldeles 
för få brända ben för att vara samtliga rester från kremeringen. De ben 
som man inte har begravt har man gjort något annat med. Enstaka fynd 
av människoben under gårdarnas husstolpar, i eldstäder, i ägogränser, i 
åkrar och troligtvis också i samband med järnsmide ger en fingervisning 
om vad man gjort och en aning om föreställningar man haft om benens 
kraft.

Vid vår tideräknings början fick de flesta som begravdes något ensta
ka föremål med sig som en skära, en syl eller nål av järn, ett enkelt 
dräktspänne eller en hornkam. Mängden föremål ökar sedan stadigt un
der de följande århundradena för att vid vikingatiden kulminera med 
ibland stora uppsättningar av smycken, verktyg och husgeråd, sällskaps
spel, vapen och utrustning till hästarna. Detta pekar ut ett samhälle 
med aristokrati och sociala skillnader. En del fick med sig jakt- och res
sällskap i form av jaktfåglar och hundar. Även kött, bröd, bär och fruk
ter kunde ges till de döda som färdkost. Man antog att själen gjorde en 
lång resa till dödsriket. Förmögna människor kunde begravas med trans
portmedel för att underlätta resan och för att göra en anslående entré 
när de kom fram. Sådana extravaganta gravgåvor var dessutom ett sätt

IVästernärke bodde förmöget och självmed
vetet folk under järnåldern. Fantastiska 
skattfynd och stora gravfält vittnar om rika 
och mäktiga släkter. I "Vret en har människor
na prytt sig med mängder av glaspärlor så
väl i livet som i döden.
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att visa både den dödes och de efterlevandes sociala och ibland rituella 
status i samband med begravningen. Ett slags show off inför samtiden. 
Det kunde vara en häst, en vagn eller släde eller ett helt skepp som pla
cerades med den döde i graven eller brändes med på likbålet. Många 
föremål är bara kvar som hopsmälta fragment. För det mesta är långt 
ifrån alla delar med i gravarna. Det tycks som om enstaka delar kunde 
symbolisera en helhet så att exempelvis en brodd och några hästben blev 
en häst, eller nitar och beslag ett skepp. De efterlevande verkar avsiktligt 
ha lagt med bara symboliska delar av föremålen från bålet, på samma 
sätt som de bara lade en mindre del av de dödas brända ben i graven. I 
de fall där graven ligger direkt på bålplatsen har man avsiktligt plockat 
bort både föremål och ben. Ibland finns också eldsprängda stenar, ogräs
frön eller krossade vita kvartsbitar i gravarna. På något sätt har säkert 
också de här mindre iögonfallande föremålen fungerat i ritualerna.

Ibland sägs det att sorgen när barn dog förr i tiden inte var lika djup 
som nu. Att man med flit avhöll sig från att älska sina barn som vi gör 
idag eftersom risken att mista dem var stor med den höga barnadödlig- 
het som rådde. Men inga spår som människorna lämnat efter sig tyder 
på att det skulle ha varit på det viset. Barnen verkar ha fått lika om
sorgsfull behandling efter döden som de vuxna. Kom de från ett rikt 
hem fick de med sig fina saker till sitt nästa liv under de tider när sedvän
jan var sådan. Ibland kan kärleken och omsorgen om ett barn glimma 
genom väldiga tidsrymder. Ett litet barn som dog under stenåldern har 
lagts ned mjukt på en vacker vit svanvinge i graven. På ett ögonblick för
medlas känslor genom årtusenden. Berättelser upptecknade på medelti
da pilgrimsorter vittnar om föräldrar som vallfärdat långa vägar under

Gravklot med inristade mönster från järn- 
åldersgravar i Uppland, Närke och Söder
manland. Stenarna är rundade eller ägg- 
formade och placerades på vissa kvinnors 
gravar. Vad de en gång symboliserade vet 
ingen längre. Så småningom flyttades en 
del gravklot till närbelägna kyrkor och mu
rades in i kyrkväggen. Andra härbärgeras 
numera på lastpallar i Historiska museets 
magasin.
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stora umbäranden för att söka hjälp till sina barn. Allt vad som stod i 
deras makt har de här mammorna öch papporna gjort för att rädda sina 
söner och döttrar, barn som de måste ha älskat. Men det fanns nog en 
större beredskap förr och kanske också större rädsla för att det värsta 
skulle kunna hända. Att likt föräldrarna på Bengtstorp mista ett barn 
var förfärande vanligt.

Wem kan ha ägt ett svärd som det här? 
Klmgan är avbruten, men det förgyllda 
svärdsfästet visar resterna av ett verkligt 
praktföremål. Ägaren fick med sig det dyr
bara svärdet i graven, säkert för att ba fort
satt nytta av det i den nya tillvaro som vän
tade honom. När han levde bör han ha 
bott någonstans i trakten av Mosjön i När
ke, där han också blev begravd.
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EN NY ARBETSDAG

D
e viktigaste föremålen i dagens vardag är nog mobiltelefo
nen och bilnycklarna. I järnålderns vardag var det kanske 
istället skäran och lien, livsnödvändiga redskap för att mat 
skulle komma på bordet. Den som en dag tappade bort skä
ran eller slog sönder lien lär ha grämt sig rejält. För att överleva vintern 

på de här nordliga breddgraderna var det nödvändigt med fyllda förråd. 
Det gällde också att hålla husdjuren vid liv. Getterna och fåren, hönsen, 
korna och grisarna skulle alla ha tillsyn, foder och omvårdnad. Kläder 
måste finnas och veden vara insamlad den dag snöstormen slog till. Där
för var dagarna fyllda av nödtvunget arbete. Två tusen år tillbaka i tiden 
mötte en annan verklighet människorna en tidig vintermorgon. Inga 
gatlyktor lyste upp omgivningen. Man fick vänta tills dagsljuset kom, för 
i den svarta natten kunde ingen se att göra något. Det var tyst, förutom 
det svaga suset av träden i vinden. För järnålderns människor betydde 
den nya dagen arbete för livsuppehället på ett annat sätt än i modern tid. 
Vardagslivet innebar en tvingande närvaro vid sysslorna, för ingen för
säkring kunde skydda från en skoningslös vinter. Det fanns inte rum för 
en timeout. För de flesta pågick sysslorna år efter år hela livet igenom i 
samma följd. Barnens skola var att följa föräldrar och andra familjemed
lemmar i arbetet, att iaktta och pröva och misslyckas tills de själva nått 
samma färdighet som de vuxna och fick arbeta på samma sätt som de. 
Ett annat sätt att leva var det. Men utan stressande klockor kunde arbe
tet göras i en takt som var anpassad till arbetsuppgiften. Den splittrade

En fisk spritter iväg i vattenglittret. Fiske
draget är tusen år gammalt, men skulle sä
kert lura vilken modern fisk som helst. Det 
hittades i en vikingatida grav i Rosvalds- 
lund, Västmanland.
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kamp som nutidsmänniskan för mot alla måsten, under en dag som 
tycks ha för få timmar, behövde man antagligen inte känna av. Ändå var 
det tidvis mycket som skulle hinnas med, och man ska inte underskatta 
stressen det måste ha inneburit att se matförråden sina i förtid eller sjuk
dom slå klorna i ett barn när ingen säker bot fanns.

Förändringar kommer ibland långsamt smygande. Först i efterhand 
förstår man att något hänt som inte kan bytas tillbaka till det gamla. Så 
var det förmodligen när klimatet stegvis försämrades under århundrade
na före Kristus. Det rörde sig om en förändring mot kyligare klimat till 
skillnad mot värmeökningen vi upplever idag. Under stenålderns och 
bronsålderns varma klimat gick djuren ute och betade året om. I takt 
med de alltmer kuina, våta och kylslagna vinterhalvåren behövde djuren 
en annan omsorg. Man började bygga så att också djuren kunde få tak 
över huvudet under vintern. I vissa landsändar byggde man husen med 
plats för människor i ena änden och djur i den andra. På andra håll bygg
de man separata stall, ladugårdar eller fårhus. Det var nog inte enbart ky
lan och vätan som gjorde att man började hålla djuren mer samlade. Var
för man började bygga ladugårdar har man inget säkert svar på. En för
del var att det blev lättare att sköta mjölkningen. Korna hölls samlade 
och man behövde inte transportera mjölken lång väg. En annan fördel 
var att gödsel samlades på hög under vintrarna. Gödseln blev viktig när 
man upptäckte att den kunde användas till att förbättra jorden så att 
skördarna blev bättre. Man behövde då inte byta plats för åkrarna så 
ofta. Åkrarna kunde bli mer permanenta än tidigare då de snabbt blev 
utarmade. Vinterhållning av djuren innebar ett stort merarbete. Det 
största var att lägga upp matförråd inte bara för folket på gården utan nu 
också för djuren. Snörika vintrar var det omöjligt för djuren att klara sig 
själva. Man skar lövkvistar från träden och tog in hö i stora buntar. Man 
fick också ordna med skydd för höet. Man byggde lador och skjul och 
ordnade med bodar och skärmtak. Marken måste hållas öppen så att där 
kunde växa gräs att samla in. Landskapet såg annorlunda ut när stora

Angen blommar. Blommornas namn bar 
många gånger anknytning till folkliga före
ställningar. Gulmåran kallades förr både 
för Frejagräs och jungfru Marie sänghalm.
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ängar så småningom skapades. Ängen blev oerhört viktig, inte för att den 
var vacker och intagande, utan för att den gav livsnödvändigt vinterfoder 
till boskapen. Gräsmarkerna behövdes lika mycket som åkrarna. Man ef
tersträvade en god gräsvall som växte frodigt och önskade att den skulle 
ge hö i riklig mängd och av god kvalitet. Ängen var därför en arbetsplats 
och ängsbruket innebar många arbetsuppgifter. Ängen fick inte växa 
igen. Precis som en försumlig trädgårdsodlare snart får se sin trädgård 
fyllas av täta ogenomträngliga buskage så fick bondefamiljen se sin äng 
snabbt förvildas om de vanskötte den. Det gällde att röja och gallra bort 
träd och buskar. De största träden tuktades genom att grenar kapades 
och beskars. Man behövde räfsa bort löv och ris. Löven kunde annars 
kväva gräsväxten och ris och grenar försvårade slattern. Dessutom skul
le ängen hägnas in, bara det ett stort arbete, för ängsmarkerna var större 
till ytan än åkrarna. Varje år skulle hägnaderna repareras och förbättras. 
Det blev många och långa arbetstimmar. När epidemier, krig eller andra 
katastrofer förhindrade arbetet och på så sätt slog ut en hävdad äng, kräv
des det stor möda att öppna mark igen för nya höskördar. Men så vacker 
ängen var med sin blomsterprakt och sina skuggande träd. Knappast nå
gon naturmiljö i Sverige har varit så omtalad och uppskattad som den.

Kanske förväntade man sig att fortsätta med det livsnödvändiga arbe
tet till och med efter att man dött. Skäran som haft så stor betydelse i li
vet verkar också ha haft det i döden. Under århundradena runt Kristi fö
delse var det vanligt att döda kvinnor och män fick en skära med sig i gra
ven. I Barkarby i Uppland har nyligen sådana gravar påträffats. En person 
har begravts med en skära och en syl, en annan har fått med sig både skä
ra, lie och en nål. Vilken mening redskapen hade i begravningssamman- 
hanget går inte att veta säkert. Meningen kan ha varit symbolisk där na
turens årliga död och pånyttfödelse och sådd och skörd kopplades sam
man med människors liv och död. Eller så var meningen mer alldaglig 
och redskapen till för att göra nytta under nya arbetsdagar i nästa liv.

Den här lien från järnåldersgravfältet på 
Bengtstorp i Närke är av en tidlös modell. 
Den skulle kunna vara från 1800-talet lika 
väl som från 500-talet. Den påträffades 
nedstucken bland stenarna i en järnålders- 
grav.
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OFFER 1 ÄVERSTAÅN

N
ågon gång på 400-talet e.Kr. närmar sig en skara krigare 
den böljande bygden norr om Hjälmaren och deras syfte är 
inte gott, åtminstone har äverstaborna anledning att oroa 
sig. De har nåtts av förhandsuppgifter om gruppens an
komst, för angriparna möts av kraftigt väpnat motstånd. Striden måste 

ha varit våldsam. Man kan för sitt inre frammana vapenslamret, vrålen, 
blodet, hästarnas gnäggningar, förvirringen och den stigande vreden 
och vanmakten hos dem som är på väg att besegras. Skadade och andra 
överlevande tas som fångar efteråt. Hästar, vapen och annan utrustning 
som tillhört de besegrade samlas ihop. Man drar sig ned mot ån i när
heten och där i vattnet sänks hela krigsbytet, vapen, rustningar, sköldar, 
hästar och slagna fiender. Inte en enda av de slagna fick bli kvar i livet. 
De skulle offras till guden som skänkt vinnarna segern.

Både slaget och offret lär ha omtalats länge efteråt, men till sist kom 
den brytpunkt när berättelsen inte längre fördes vidare till nästa genera
tion och alltsammans föll i glömska. Det var först när några dikes- 
grävare i slutet av 1800-talet råkade köra ned spadarna bland resterna 
som de makabra fynden kom upp till ytan och pockade på en förkla
ring. Dikesgrävarna tog med sig vad de kunde bära hem till gården. 
Fjorton stycken svärd, fyra spjutspetsar, en pilspets, två hästbetsel, res
terna av en sköldbuckla och en järngryta, ben från hästar och männis
kor var vad man fick med sig. Resten blev liggande kvar djupt nere i le
ran. Hur mycket mer som egentligen ingick i offret är omöjligt att veta.

I Historiska museets katalog blev alla föremålen och benen så små
ningom registrerade som ett gravfynd. I andra sammanhang har det

Idag flyter inte Äverstaån fram på samma 
sätt som förr, den är både uträtad och upp
grundad.
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beskrivits som ett offer som ansamlats under lång tid. Man har då tänkt 
sig att vapenanhopningen har byggts upp genom många återkommande 
offer på samma plats. Men det är något som inte verkar stämma i den 
beskrivningen, kanske mest beroende på att det inte finns paralleller nå
gon annanstans ifrån att endast enstaka krigare i full utrustning har off
rats. Däremot är just kombinationen av ett stort antal människor, häs
tar och vapen i våtmarker känd från många håll. Det brukar handla om 
en enda nedläggelse i samband med en strid. Det finns flera tidiga skrift
liga källor, bland annat Caesars berättelser om romarnas krig mot gal- 
lerna, som beskriver att folken utanför romarrikets gräns hade en märk
lig sed att efter en strid offra den slagna arméns krigare, hästar och va
pen i sjöar eller myrar. Och krigen från den här tiden har verkligen 
lämnat tydliga spår av just detta. På flera håll i Nordeuropa och Skandi
navien har man träffat på ansamlingar av vapen, rustningsdetaljer och 
skelettdelar av hästar och människor i våtmarker. En av de mest kända 
platserna är den danska mossen Illerup där man har funnit tusentals va
pen, förmodligen från ett stort slag i närheten. Det var ett segrarens of
fer till gudarna, förlorarens öde var att sänkas i närmaste vattendrag 
tillsammans med all sin utrustning. Där i sin massgrav bestals han på 
möjligheten till en begravning enligt sedvänja och tradition och därmed 
också på ett värdigt liv efter döden. Offret var självklart lika mycket en 
skymf mot de besegrade och deras efterlevande som en gåva till gudar
na. En sådan händelse, men av mer begränsad omfattning än i Illerup, 
är av allt att döma vad som utspelat sig vid Äverstaån.

Slaget stod i en orolig tid. I Nordeuropa var byarna otrygga platser 
med plundrande härar som drog fram. Mängder av människor var stad
da på flykt. Striderna stod säkert främst mellan makthungriga hövding
ar och deras män. Tydligare än någonsin-förr började krigandet under 
de här åren bli en strategi för att skaffa sig position i de nordiska sam
hällenas lokala hierarkier. En krigararistokrati växte sig allt starkare.

Svärd, hästbetsel och delar av en gryta. En 
gång i tiden metallglänsande krigsbyte som 
sänktes i Äverstaåns vatten en dag på 400- 
talet.
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Inspirationen kom delvis från kontakterna med den romerska krigsmak
ten. En del män gav sig under de första århundradena efter Kristi födel
se av mot romarriket för att ta värvning som krigare. De som återvände 
hade både föremål och idéer med sig som den vägen fördes in i samhäl
let. Man var med och stred på båda sidor, antingen i den romerska hä
ren eller med dess olika motståndare. Att krig var en klassfråga skymtar 
fram genom de gåvor en del begravdes med. Ett svärd eller ett spjut an
gav att personen i livet haft en mer framskjuten plats i samhället. I sena
re tid har gemene man varit den som stridit och stupat på slagfälten, 
men under järnåldern var kampen det som adlade den som deltog. Kri
gen i järnålderns Norden utspelade sig ofta mellan ett mindre antal kri
gare, som ansåg sig själva vara förmer än de som inte deltog.

Vilka de stridande vid Äversta var och vad som föranledde striden 
kan vi inte veta. Men vi kan ana att vattnet som krigsbytet offrades i sågs 
som speciellt, för den besegrade hären är inte det enda offer som sänkts i 
Äverstaån. Redan tusen år tidigare sattes en stor bronskittel ned mitt i ån 
en bit uppströms vid en plats som idag kallas Hassle. Kitteln kom ända 
från området kring Medelhavet eller Svarta Havet och den var gammal 
och lagad. Inför offret fyllde man den till brädden med exotiska bronsfö
remål. Två dragspelsformade norditalienska hinkar, tolv runda plattor 
som ingen riktigt vet vad de varit till för, två små hakar och ett par mel- 
laneuropeiska svärd. Svärden har man böjt ihop ordentligt, dels för att de 
skulle gå att stoppa ned, dels för att göra dem obrukbara för alla utom 
gudar. Kitteln och de märkvärdiga hinkarna är förmodligen ett rituellt 
set, ursprungligen tänkt för dryck eller annan vätska vid religiösa cere
monier. Det måste ha funnits en alldeles speciell anledning till att man 
offrade en sådan skatt. Att åvattnet var heligt tycks alltså ha varit en 
uråldrig uppfattning redan på 400-talet. Det upprepade valet av offer
plats var knappast en slump. Särskilt inte som man verkar ha använt 
åstranden vid just Hassle för offer också från 600-talet och framåt. Sto
ra eldstäder och kokgropar intill strandkanten och mängder av djurben 
talar för att stora gemensamma måltider ägt rum vid vattenbrynet. Delar

Ingenting skvallrar idag om att det lilla vat
tendraget varit en betydelsefull offerplats.
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av måltiderna har sedan offrats i vattnet, benresterna finns fortfarande 
kvar. Förmodligen utfördes ceremonierna från den långsmala plattform 
som löpte längs åkanten vid samma tid. En stor, grov påle stod fast för
ankrad i vattnet i ett meterdjupt stolphål med basen mot en flat sten. På 
stenen låg en hästkäke som offer eller lyckobringare. Man kan undra 
vad för slags påle detta har varit.

Gårdarna låg förmodligen längs höjderna ungefär på samma sätt 
som de ligger idag. Gårdarnas namn gör att ortnamnsforskare kan säga 
att de legat där även under järnåldern. Några av dem som bodde där lig
ger begravda på gravfält som fortfarande finns kvar vid flera av gårdar
na och på åsen i närheten. Nedanför gårdarna ringlade ån likt en silver
länk längs dalgångens botten. Människornas livsvillkor förändrades väl 
en del under århundradenas lopp. Vattnet flöt däremot oförändrat fram 
år efter år. Den långlivade traditionen om den heliga ån skapade kanske 
en känsla av stiltje och förankring mitt i händelsernas flöde. I det oför
ändrade står tiden stilla. Man har varit väl medveten om att man delat 
den heliga platsen med sina föregångare. För några år sedan gjorde vi en 
undersökning med metalldetektor på platsen för krigsoffret. Vi visste 
visserligen att fyndet låg djupare än vad en detektor skulle kunna mäta, 
men från detektorn kom ändå ett oavbrutet brummande och humman- 
de. Som om ett svagt eko stigit upp ur marken från alla dem som sluta
de sina liv här i Äverstaåns vatten den där dagen för länge sedan då 
krigslyckan vände.

Delar av hassleskatten. En av hinkarna och 
några av de underliga rafflade plattorna.





I VÄRLDENS MITT

P
å en höjd med utsikt över Äverstaåns utlopp i Hjälmaren stod 
en stor hallbyggnad. På 500-talet e. Kr. avhölls ceremonier och 
gästabud där. Höjden sträckte sig likt en halvö genom omgiv
ningens våtmarker. Man hade planat ut krönet till en terrass 
och där byggdes det trettio meter långa huset. Invändigt, mitt i rummet, 

stod fyra stycken grova, halvmetertjocka stolpar som bar upp taket. 
Runt byggnaden löpte en palissad i dubbla rader. Palissadens grundste
nar låg fortfarande kvar när vi arkeologer kom för att undersöka områ
det femtonhundra år senare. I sluttningen ned mot ån fanns öppningar 
i stenraderna, förskjutna i sidled i förhållande till varandra. Man har 
med avsikt gjort ingången genom palissaden upp till hallen svårtillgäng
lig för att skydda sig mot inkräktare. Vilka kan ha bott på en gård som 
förfogade över en sådan hall med ett sådant läge? Ett långhus med gårds
plan och en brunn låg nedanför höjden vid ungefär samma tid. Det kan 
ha varit ytterligare delar av den stora gården eller möjligen en föregång
are till huset på höjden. Det måste ha varit en mäktig storman eller små
kung och hans närmaste släkt som bodde på den här gården, och kriga
re i stormannens tjänst och trälar dessutom.

Arvtagarna rev så småningom hallen uppe på höjden, men bara för 
att bygga sig en ny och ännu större, med ännu grövre takstolpar. Även 
ett nytt och större långhus byggdes nere på gårdsplanen istället för det

Spetsen till en lans från okänd plats i trak
ten kring Husby. Spetsen är av järn ocb på 
holken som en gång hållit skaftet på plats 
har smeden lagt silverbleck och dekorerat 
med ett slingrande mönster. Sylvass och 
med silvret lysande mot det mörka järnet 
måste den magnifika lansen ha givit sin 
ägare respekt.
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gamla. På gården arbetade nu en rad specialiserade hantverkare. En 
blästugn visar att man framställde järn. Verkstadsspill av ben och horn 
kan komma från till exempel kamtillverkning. En kupolugn för brons- 
gjutning, råmaterial, gjutformar och färdiga smycken visar tydligt att 
man också har tillverkat bronsföremål. I de röriga jordlagren kring verk- 
stadsområdet låg en guldten och fragment av en lövtunn liten guldgub
be. Guldgubbar är en sorts tunna små guldbleck med plastiskt avbilda
de människofigurer, oftast en man och kvinna tätt ställda och vända 
mot varandra. Motivet är religiöst, förmodligen med ett fruktbarhetste- 
ma. Kanske avbildas ett bröllop mellan fruktbarhetsguden Frej och jät
tekvinnan Gerd som omtalas i fornnordiska sagor. Guldgubbar före
kommer uteslutande på platser av central betydelse. De har hört till den 
översta samhällselitens kultutövning, men de är mycket ovanliga i svea- 
landskapen. Det typiska hade varit att hitta guldgubben vid någon av de 
grova takstolparna i hallbyggnaden, för det är så de oftast påträffas. 
Vad det värdefulla och symbolladdade lilla blecket gjorde ute på verk- 
stadsbacken är det ingen som vet. Kan det ha varit så att man har tillver
kat guldgubbar på platsen?

Allt sammantaget visar att gården vid Äverstaåns mynning inte bara 
var stor och rik utan också en centralplats, ett centrum för ett större om
rådes administration och politik, förmodligen för handel och kanske 
också för kultutövning. Centralplatser utmärks just genom stora hus 
och hallbyggnader i exponerade lägen med goda kommunikationer, av 
exklusivt hantverk och rika fynd. Mitt i händelsernas centrum låg går
den, och den var också händelsernas centrum, ett nav som omgivningen 
snurrade kring.

Organisationen av kulturlandskapet under senare delen av järnål
dern stämmer överens med hur man tänkte sig att världen i stort var 
uppbyggd. I den fornnordiska mytologin fanns föreställningen om Mid
gard, världen ” i mitten” som var gudarnas och människornas. Kontras
ten var Utgård, tassemarkerna utanför där troll och jättar och andra far
ligheter höll till.

Varje enskild bygd upplevdes förmodligen som en liten värld för sig, 
ett slags Midgård i miniatyr med gårdar och byar, odlade marker, betes
marker och förfäders gravar. Bygden hade ofta sin speciella kulturella
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egenart och fungerade som en politisk enhet. En centralplats som den 
stora gården vid Äverstaåns mynning har varit en samlande och styran
de punkt. Jämför man med mytologin kan man ha sett den som ett slags 
Asgård, gudarnas boning, som ju beskrivs som en aristokratisk gård 
med hallbyggnad. I verklighetens lokala modell av Midgård fanns precis 
som i mytologin också gudar närvarande. Genom att studera hur ort
namn där gudanamn ingår är spridda över bygden får man en aning om 
ett slags religiös geografi, var man har menat att gudarnas och gudinn
ornas platser legat. Bara halvannan kilometer från centralplatsen vid 
åmynningen låg Ullavisjön. Sjön är uttorkad idag, men hade tidigare för
bindelse med Äverstaån. Namnet betyder Ulls kultplats och platsen lig
ger på gränsen mellan två socknar, vilket är ett typiskt läge för kultplat
ser med betydelse för ett större område. Också näset ut i Hjälmaren med 
namnet Skävesund ligger nära. Namnet avslöjar att kulten här gällde 
jättinnan Skade, jaktens gudinna.

Mellan bygderna låg täta och mer eller mindre otillgängliga skogs
områden där man inte lika ofta vistades eller bodde. Där jagade man, 
tog byggmaterial och bränsle och hade kanske sina djur på bete. Men 
skogen kunde också upplevas som farlig och okänd. Den låg utanför det 
som var känt och hemma och där fanns förutom faror som rovdjur och 
rövare också oknytt, troll och andra väsen. Detta var mindre säkra om
råden utanför både människornas och gudarnas gemenskap och utanför 
lagen - ett Utgård.

Gården vid åmynningen behöll sin position genom århundradena. 
Smideslämningar från sen vikingatid och tidig medeltid avslöjar ett avan
cerat järnhantverk. Smederna framställde järn med olika egenskaper 
och färdiga produkter av absolut toppkvalitet. Med all sannolikhet be
drevs en omfattande vapentillverkning. Inte mindre än fem smedjor har 
påträffats. I en av dem fanns en ässja som förmodligen också har an
vänts för bearbetning av andra metaller än järn. Men under den här ti
den började något radikalt hända. Människorna på gården blev tidigt 
kristna. På iooo-talet började folket på gården begrava sina döda på det 
nya kristna sättet uppe på samma höjd där den stora hallen tidigare stått 
eller möjligtvis fortfarande stod kvar. Det här skedde under en tid då det 
traditionella järnålderssamhället höll på att förändras, långsamt men
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grundligt. Järnålderns organisation av landskapet och makten byggdes 
av personliga relationer med lokala härskare eller ledare på aristokratis
ka gårdar i mindre, avgränsade bygder. Det nya var en strävan mot cen
tralisering där kungar härskade över mycket större områden. Bilden av 
Midgård bleknade sakta, kontinuiteten i landskapet bröts upp. Istället 
kom den kyrkliga indelningen av landskapet i kyrksocknar och den 
framväxande kungamaktens nya organisation. Till den organisationen 
hörde husabyarna. Det var gårdar i Sverige, Norge och Danmark som 
man antar brukades på kungens uppdrag. De låg på viktiga strategiska 
platser runtom i landskapen och bemannades med kungens eget folk. I 
Närke fanns fyra stycken. En av dem blev just den rika gården vid Äver- 
staåns mynning, som ända sedan dess har burit namnet Husby. Det var 
säkert det strategiska läget och den inarbetade maktpositionen som fick 
den nya makthavaren att lägga sin kontrollstation just här. Gårdarna 
som blev husabyar verkar ha konfiskerats, lösts in eller skänkts till kung
en. Man anar konflikter mellan gammalt och nytt och den bakomlig
gande strategin från kungens sida att konkurrera ut den lokala makteli
ten genom att lägga under sig gårdar med nyckelpositioner. Men redan 
på izoo-talet tycks husabyarnas roll vara överspelad. På det lokala pla
net tar Örebro över med handel, hantverk och slottet i centrum. Gården 
vid Äverstaån låg inte längre i världens mitt utan i periferin i en värld 
som nu upplevdes alldeles annorlunda.

Vänder man på lansspetsen framträder ett 
ansikte bland slingorna. Om man tittar 
noga ser man de spiralformade ögonen och 
slingorna som flyter ut till ett stort flätat 
skägg. Den här typen av ansikten finns 
både på metallföremål och runstenar. Möj
ligen är det ansiktsmasker som man har av
bildat.
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HEMMA BLAND GÅRDAR, 
SMÅHUS OCH STUKOR

D
et låg en gård uppe på en platå vid Kilsbergskanten några 
hundra år efter vår tideräknings början. Äspsätter kallas 
platsen idag. Gårdarna var ofta högt belägna eftersom det 
var de bästa platserna, torrt och med lättodlad jord. Men 
den här lilla gården låg högre än de flesta, lite avsides och upp mot 

skogsranden. Groparna där ”bopålarna” en gång stod syns såhär näs
tan två tusen år senare som prickmönster i marken. Märkena visar hu
sens storlek och hur de låg i förhållande till varandra. Det största huset 
på gården var tjugo meter långt och sex meter brett. De som bodde där 
kunde röra sig på en yta lika stor som en normalstor villa, men med den 
stora skillnaden att halva huset förmodligen var avdelat till djuren. 
Gården har haft två hus, dels det kombinerade bostads- och fähuset, 
dels ett hus som varit någon form av ekonomibyggnad. På spridda stäl
len i markerna runtomkring ligger gårdens små åkrar. Den sandiga 
marken vid Äspsätter har varit väldränerad och lätt att bearbeta med 
undantag för all sten som man varit tvungen att plocka bort. Fullt med 
stenrösen ligger fortfarande kvar vid de gamla åkrarna. Var männis
korna blivit av förtäljer inte historien, men det kan hända att det är 
folk från Äspsätter som har begravts ett stycke ned i sluttningen. De 
dödas brända ben har lagts direkt i en grop i marken eller i en keramik
kruka som sänkts ned i jorden. Av allt som en gång måste ha funnits på 
gården var bara lite krukskärvor kvar ute på gårdstunet jämte några 
klumpar harts, en kåda som användes för att täta näveraskar med. Förr 
i tiden var de flesta föremålen förstås av trä, som mjölkbyttor, slevar,

I stället för tändare. När man slår en järn
nål eller kniv mot stenen bildas gnistor. 
Eldslagningsstenen kunde bäras i en rem i 
bältet.
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räfsor och spadar, bänkar och kistor. Det är sällsynt att trä har beva
rats till vår tid. Ibland kan det finnas rester efter husens väggar och golv 
i form av bränd lera och trampade golvytor, men de flesta lämningarna 
är rester av konstruktioner som grävts ned i marken. Husens utseende 
måste vi föreställa oss. Vad människorna som bodde där tyckte och 
tänkte är än mer svårgripbart.

Såhär ser de ofta ut, spåren av vad som en gång var människors hem. 
Inte särskilt mycket att skryta med, inte mycket att visa upp. Ändå har 
just den här gården varit hemma för dem som rört sig mellan husen i be
kanta mönster över gårdstunet. De knappt skönjbara resterna berättar en 
vardagens historia där detaljerna saknas och där levnadsöden och dra
matiska händelser suddats ut så att bara konturen blivit kvar. Säkert 
suckade de, då som nu, över mörkret och kylan på vintern och över vär
men och myggen på sommaren. Nyfödda barn beundrades och de första 
stegen hos den lilla ettåringen noterades nogsamt. De lite äldre barnen 
roade sig kanske med att pröva de vuxnas kläder och frisyrer. Man ställ
de till fest och åt och drack och man öppnade dörren för främmande som 
kom med nyheter från fjärran orter. Inget av detta lämnar några spår.

Men ibland händer det trots allt att mer finns kvar, saker som kan hjäl
pa inlevelseförmågan vidare. I besuttna familjers hallbyggnader kan före
mål ofta ligga kvar. Saker som har tappats eller slängts och trampats ned 
i jordgolvet av alla fötter. Skräp och småsaker som blivit kvar i hörnen. 
Lyckobringande eller avvärjande ting som djurkäkar eller en kruka säd 
har ibland utsöndrat sin kraft i tysthet, nedgrävda i jordgolvet invid hu
sets takstolpar, på så vis kvarlämnade till framtiden. Ibland har allt måst 
lämnas kvar i ett hus som börjat brinna. Någon kan ha handskats ovar
samt med elden, blixten slagit ned eller huset satts i brand av fiender. Hals 
över huvud har alla fått fly ut. Kvar blev köksgeråd, fällar, kläder och 
halvfärdiga hantverksprojekt. Tyngderna nedtill i den påbörjade väven 
dunsade i golvet när elden fick fatt i tyget och varpen fräste av. Precis så 
kan man hitta dem. Efter mer än tusen år ligger vävtyngderna på rad just

Två oxar drar plogen på den flätverksin- 
hägnade åkern. Kalkmålning från Glans
hammars kyrka, Närke.
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på platsen där någon stod och arbetade vid väven innan eldsvådan bröt 
ut. En ögonblicksbild av en person som inte går att se, men som var där.

Utan invånare är bostadshuset ett tomt skal. Förhållandet mellan hu
set och dess invånare ger liv åt berättelsen om en byggnad, allt från dess 
födelse till dess död. Huset gav skydd mot regn och väta, kyla och snö. 
Där formades historier om det förflutna och förväntningar inför det som 
skulle komma. Huset utgjorde grunden för relationer och gestaltade al
lianser mellan gifta par och släkter. Släkten kom att likställas med hu
set, på samma sätt som kungahuset idag, och man uttryckte sin ställ
ning i samhället genom husets utformning. Familjerna som bodde på 
järnålderns gårdar var stora. Flera generationer levde tillsammans och 
dessutom fanns ofri arbetskraft på de mer välbeställda gårdarna. Kring
flyttande personer som hantverkskunniga smeder eller timmermän skul
le också tidvis få plats. Man byggde därför ganska stora hus. Längs väg
garna stod bänkar att sova på och i mitten brann elden på eldstaden. 
Golvet var av stampad jord eller lera. Skorsten fanns inte, utan röken le
tade sig ut genom ett hål i taket. I ena delen av huset kunde djuren vara 
inhysta under vintern. En del matlagning ägde rum utanför huset. Än 
idag finns ofta kolet och askan kvar från eldarna man tänt. Där kunde 
också säden malas på en enkel stenkvarn, ett slitsamt arbete som var 
trälkvinnornas göra om det fanns trälar på gården. Familjemedlemmar
na kunde ha olika social status och rang. Den kunde växla genom livet 
och var starkt förknippad med egendom, den egna äran och med släkt
skap, ätten. Livet med alla dess vardagliga göromål, plötsliga händelser 
och avgörande beslut kretsade främst kring familjen och släkten. Upp
gifter om sådant kommer från de skriftiga källor som finns från framför 
allt Island: de isländska sagorna och gudaberättelserna. Just uppgifterna

En trissa sattes nertill på sländan som tyngd 
för att få den i snurrning när man skulle 
spinna garn. Någon bar dekorerat den med 
ett enkelt ristat mönster. Bredvid ligger små 
tyngder att knyta fast i varpen när man väv
de band eller större vävar. Vävtyngderna 
låg i en grop på järnåldersboplatsen Bäck- 
lunda och sländtrissan kommer från Hi- 
dinge, båda i närbeten av Örebro.
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om vardagliga bestyr, gårdsmiljöer och människors syn på sig själva och 
ätten tror man hör till de mer tillförlitliga delarna av berättelserna. Det 
är sådant som kommer fram i förbifarten, lite vid sidan om den egentli
ga berättelsen, och rör förhållanden som sannolikt varit mer eller min
dre likartade under långa tider och över stora områden.

I takt med att man utvecklade allt bättre jordbruksredskap blev lerjor
darna i dalgångarnas lägre delar så småningom möjliga att utnyttja. De 
var tyngre att bearbeta än de lätta sandjordarna men gav bättre avkast
ning. Många av dagens gårdar har sina rötter i gårdarna från slutet av 
järnåldern eller medeltiden. Det betyder att de legat på samma plats i 
kanske upp emot tusen år. Generation efter generation har ibland bott 
mycket länge på samma gård. Husen byggs visserligen om, och de har 
ofta bytt plats inom tomten men i stora drag är det ändå samma gårdar. 
Stegvis växte antalet människor på gårdarna. Både byar och gårdar bygg
des ut. Det krävdes tålamod och samarbete att få allting att fungera, nå
got man väl klarade varken bättre eller sämre då än man gör nu. Man 
fick samsas om brunnar och vägar. Man kunde låna dragdjur och last
djur av varandra. Ofta samlades djuren ihop från hela byn och leddes ge
nom fägatan ut till betet på sankängarna eller i skogen. På andra håll, 
som Uppland och Östergötland, byggde man fägatorna av sten. Stenarna 
ligger fortfarande kvar och visar var djurens passage genom gårdar och 
fält gick. I Närke verkar hägnadssystemen ha byggts av trä istället, som 
gärdesgårdar eller flätade staket. Dessa har för länge sedan ruttnat bort 
utan att lämna några spår.

På sluttningarna vid Äspsätter började man odla mer intensivt under 
vikingatid och tidig medeltid. Man både återanvände de gamla åkrarna 
och röjde nya åkerlyckor. De nya stenar som röjdes bort från åkrarna 
staplades ofta på de gamla röjningsrösena så att dessa växte både på 
höjden och på bredden. Vid den här tiden stod en timmerbyggnad inte 
långt från den äldre gården. Det verkar som om även de medeltida jord
brukarna har bott på platsen.

På gårdarna och deras marker fanns också gott om byggnader som 
varken var bostadshus eller fähus. De har också lämnat sina diskreta 
spår i marken, oftast bara ett fåtal märken efter stolparna, och det kan 
såhär i efterhand vara svårt att tolka vad de enkla husen eller ställning
arna har använts till. Bland namnen på platser som idag är något helt
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annat än förr döljer sig syftningar på mängder av halvt om halvt bort
glömda företeelser. Ta ett namn som Hjälmsängen. Förutom lador fanns 
det förr en enklare form av förvaringsplats som kallades hjälm. Den var 
en konstruktion utan väggar och bestod av ett tak som bars upp av fyra 
stolpar. Under taket förvarade man hö eller sädesskylar. En bastu hand
lar inte bara om en finsk badanläggning utan kan vara ett fristående, 
mindre hus för torkning av lin, malt och säd eller för rökning av kött och 
fisk. En ria var ett torkhus för säd. En kölna var en torkanordning för 
kött, fläsk, fisk, malt och spannmål. Den kunde vara en särskild bygg
nad i en eller två våningar eller vara inbyggd i brygghuset. Torkningen 
skedde med varmluft eller rök. Liksom bastun var kölnan ett viktigt 
hjälpmedel vid konservering av föda. Det mesta av det kött och den fisk 
man åt var sådant som först hade torkats eller rökts, syrats eller saltats. 
Det var viktigt att ordna förvaringsplatser och skydd för det man produ
cerat och samlat. Höet och säden skulle sparas, matvaror skulle skyddas 
från skadedjur och hållas fräscha. Även vid åkern gjorde man förva
ringsplatser för grödan. En typ av en sådan förvaringsplats kallades stu
ka och bestod av en grop i marken där rovor, betor och andra rotfruk
ter grävdes ner och täcktes av sand och halm som skyddade mot regn 
och frost. Vid Äspsätter finns spår av sådana stukor. De syns som grusi- 
ga vallar som täcker stora gropar. Vid behov har rotfrukterna hämtats 
upp direkt från groparna.

Bebyggelsen var alltså ordnad i gårdar eller småbyar. Nya ensamlig
gande gårdar anlades ibland i mer perifera lägen. Utflyttningen till en
samgårdar har gått i vågor med nyetableringar ibland och nedläggning 
och inflyttning till centralbygden ibland. Tiden runt vår tideräknings 
början var en period då många nya ensamgårdar byggdes. Den lilla går
den vid Äspsätter var en av dem. Den låg ett stycke från den övriga be
byggelsen som spred sig på förhöjningarna i det vattenrika slättlandska
pet nedanför. Nästan inga föremål alls fanns som sagt kvar efter går
dens invånare. Det är känt även från andra håll att fyndmängderna 
brukar vara väldigt små på ensamgårdarna, betydligt mindre än på de 
större boplatserna eller byarna. Var det så att de som bodde på de avsi
des belägna gårdarna var mindre välbeställda? Var folket på Äspsätter 
socialt underordnade dem som bodde mitt i bygden? Eller är det bara så 
att färre människor har lämnat färre saker efter sig?
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DEN MÄRKVÄRDIGA ÅKERN

F
ruktbarhetsritualer är seglivade historier. Från 1800-talets Väs
tergötland finns en uppteckning som beskriver åkervandringar: 
”de gick runt åkrarna när dessa var sådda och läste böner för 
god årsväxt”...”när säden korn upp, gick kvinnorna kyrkkläd- 
da med bok och näsduk i handen och marscherade runt åkern.” Långt 

fram i tiden finner vi här en kvarvarande koppling mellan människans 
och åkerns fruktbarhet när kvinnorna, barnaföderskorna, marscherar 
för god årsväxt. Gamla sedvänjor kom helt ur bruk först i och med mo
derniseringen av jordbruket på 1800-talet. Men ända fram till dess hade 
mängder av riter förknippats med åkern och årsväxten.

Åkrarna som var föremål för så mycket uppmärksamhet var länge 
små, man kan tänka på dem som trädgårdsland i storlek. Några lyste 
blått av linblommor, på andra spirande gulgrön brodd av vete. Några 
låg i träda, på andra odlade man ärtor. Små, oansenliga och med blomst
rande ogräs bland grödan hade åkrarna en dignitet som är svår att före
ställa sig. Deras bördighet hade en avgörande betydelse när åkerbruk 
och boskapsskötsel dominerade över all annan verksamhet. Det var livs
viktigt att skörden slog väl ut och förutom muskelkraft och utsäde be
hövdes riter för att allt skulle gå i lås. Alla samhällen har system för när 
ritualer infaller och myter som dessa bygger på. Kalendern och mytolo
gin är viktiga komponenter i hur man uppfattar tidens gång. I de nor
diska järnålderssamhällena skapade riterna en puls i människornas so
ciala rytm och gav hållpunkter i tiden. Det heliga fanns ständigt närva
rande. Ändå uttryckte nog riterna inte i första hand en stark andlighet. 
Ofta var det snarare fråga om praktiska handlingar för att vardagen

Adam kämpar med stenröjningen av åkern. 
Kalkmålning i Glanshammars kyrka, Närke.
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skulle fungera. Riterna var anpassade till de lagar som styrde världen. 
Världens ordning bekräftades och upprätthölls på ett handfast sätt ge
nom riterna, från helt vardagliga ritualer till stora gemensamma högti
der. I vikingatidens föreställningsvärld var detta människans bidrag och 
hjälp till gudarna i deras ständiga kamp mot jättar och andra kaoskraf
ter som strävade efter att slå sönder den kosmiska ordningen. Idealet var 
att bevara allt som det var. Ändå förändrades förstås saker och ting med 
tiden, men traditioner och ritualer gjorde att förändringarna skedde 
långsamt.

På många platser blotade man på vårvintern. Bloten var stora kultfes
ter där man firade solens återkomst efter den långa vintern och att livet 
än en gång övervunnit döden. Bloten skulle också säkerställa åkrarnas 
skörd och fruktsamhet för folk och fä. De utfördes til års ok friöar. På 
modern svenska betyder det ungefär ”för god årsväxt och fred”, men or
det friöar är dessutom besläktat med frija som betydde ”älska”. I ordet 
inryms att fred var en tid då vapnen lades ned till förmån för reproduk
tion av livet. Kvinnorna tog emot männens säd, djuren blev dräktiga, åk
rarna såddes och började spira. Formeln til års ok fridar var en önskan 
om fruktsamhet. Även många andra riter kretsade kring fruktsamheten. 
Ortnamn som Torsåker och Ulleråker visar att vissa åkrar associerades 
med gudar och avslöjar sedan länge försvunna åkrar förknippade med 
fruktbarhetskult och rituell plöjning. Det finns också uppteckningar om 
hur vagnar med en fruktbarhetsgudinna, ibland en fruktbarhetsgud, har 
förts runt i procession. Till processionen hörde erotiska danser, samlag 
och sånger fyllda av sexuella anspelningar. Tanken var att det fanns ett 
samband mellan människornas sexualitet och markens fruktbarhet. Pro
cessioner och riter för att gynna årsväxten går som en röd tråd genom 
jordbrukssamhällen från olika tider och från världens alla hörn. Kulten i 
jordbrukssamhällen knyter nästan alltid ihop fruktsamhet och död och

Processionskrucifix från Tångeråsa kyrka i 
Närke. Man tror att krucifixet bland annat 
bar burits runt åkrarna för goda skördar. 
Det tunna målade korset är det ursprungli
ga. Senare har det i sin tur fästs på ett stör
re modernt kors.
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har gudar eller gudinnor som står för båda aspekterna samtidigt, likt den 
nordiska gudinnan Freja. Hon tillhörde vanerna, den ena av de två guda- 
grupperna, vaner och asar, som fanns i den fornnordiska mytologin. 
Man tror att vanerna var gudar från en äldre fruktbarhetsreligion med 
solen och jorden i centrum. Av dem blev Njord, Ull, Frej och Freja kvar i 
den yngre asatron. Men det var inte bara till dem man vände sig i frukt- 
barhetssammanhang. De döda förfäderna intog en minst lika viktig plats 
och hade också de en dubbelhet i död och fruktbarhet på samma gång. 
Ibland verkar de ha likställts med alverna, som var väsen med inflytande 
över fruktbarheten och knutna till underjorden och de dödas värld i grav
högen. Det är tydligt att förfäderskulten har gått som en underström vid 
sidan om både asatron och den spirande kristendomen. Man trodde att 
de döda levde vidare inne i sina gravar och att de därifrån hade inflytan
de över fruktsamhet för folk och fä och för gårdens mark. Av flera myter 
framgår att härskarnas gravar varit speciellt kraftfulla. I ”Halfdanar 
svartes saga” berättas hur man till och med kom överens om att dela upp 
kungens lik och höglägga det på fler håll för att fördela den goda årsväx
ten. Det är inte att undra på att man många gånger lät gårdens eller hela 
områdens gravar breda ut sig på platser nära just åkrarna. På så sätt kom 
åkern nära de dödas kraft. Gravarna byggdes dessutom ofta av sten från 
åkern, så förfädernas boningar var både uppbyggda av delar av åkermar
ken och låg i anslutning till den.

I örebrotrakten finns, liksom på många andra håll, fullt med rösen 
här och var i landskapet. Dessa är samlingar av sten som folk i äldre ti
der röjt bort från sina åkrar i närheten. De gamla åkrarna syns för det 
mesta inte längre, men rösena visar var de har legat. Ibland finns också 
enstaka gravrösen bland röjningsrösena, så lika röjningsrösena i utseen
det att det nästan är omöjligt att skilja dem åt. En del röjningsrösen inne
håller dessutom enstaka brända ben eller krukskärvor som gör att man 
ibland tvekar om vilken sorts rösen det är frågan om. Den suddiga grän
sen mellan gravar och röjningsrösen har nog att göra med att man inte 
alltid har skilt rösenas funktion åt på samma sätt som idag. Fler rösen än 
gravrösena tycks ha varit betydelsefulla. Där Örebro flygplats ligger idag 
fanns förr ett sådant blandat röseområde. Inte långt därifrån ligger ock
så den medeltida byn Säby omgiven av rösen. Det stora gravröset från
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vikingatid, som det berättas mer om i kapitlet ”Historiebyggarna på 
Säby”, tronade högst uppe på en höjd med många mindre smårösen av 
åkersten omkring sig. Datering av kol i rösena visar att en del av dem var 
samtida med det stora gravröset. Gravröset låg alltså intill dåtidens åk
rar. Folket på Säby har sett sin ättehög trona som det största av rösena 
vid åkern. Över gravrösets stenar strödde gårdsfolket brända ben från 
sina döda och från sina djur. Benen verkar sedan ha täckts med ytterliga
re lite sten och jord. Benspridningen kan ha varit ett slags begravningsri
tual eller en fruktbarhetsritual, troligast är nog att den varit båda samti
digt. Utsädet ströddes över åkrarna intill och begravdes i jorden för att 
kunna förnyas. Nytt liv spirade på åkern och nya släktled på gården.

Den folkliga magin runt fruktbarheten fortsatte att praktiseras på 
olika sätt även senare, vid sidan om kristendomen. Men det genomför
des också officiella kristna åkerriter. Kyrkan hade redan i ett tidigt ske
de tagit över vissa fruktbarhetsriter från det romerska riket. Av de upp
sluppna processionerna hade man gjort sin egen kristna variant. Kanske 
såg man detta som ett slags nödvändig kompromiss. Det skulle vara 
omöjligt att få folk att sluta med ceremonier runt årsväxten, själva grun
den till existensen för så många. Den medeltida kulten av helgonben blir 
också en fortsättning på benens historia som kraftalstrare, men i annan 
skepnad. På Eriksdagen bar man relikskrinet med St Eriks ben i proces
sion över åkrarna runt Uppsala. I arkiven finns dokument som berättar 
hur kyrkan fick tigga och be om att få fortsätta med processionerna på 
de tidigare heliga åkrarna vid Gamla Uppsala efter reformationen på 
1500-talet då landet skulle bli protestantiskt och helgonkulten skulle 
bort. Gång på gång viskar det förgångna om förbundet mellan de dödas 
ben och åkerns bördighet.
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SPÅKVINNANS STAV

V
em var kvinnan som en dag på 900-talet fick en så ståtlig 
begravning vid en krök av Svartån? Ett stort gravfält hade 
undan för undan vuxit fram där intill åns brusade vatten
fall. Nu skulle ytterligare en grav anläggas. Gravfältet var 
för de främsta i en släkt som måste ha haft sin gård någonstans i närhe

ten. När dödsfall inträffade fick släktens kvinnor och män med sig rik
lig utrustning till den kommande tillvaron, så kvinnan var inte ensam 
om att få en påkostad gravläggning. Man lade med smyckeuppsättning
ar eller praktfulla svärd och brädspel med konstfullt utsirade pjäser. Ben 
från kremerade hästar blandades med stigbyglar, yxor och detaljer från 
hästars seldon. Föremålen ger eko av en stormannamiljö, av flärd och 
påkostade gästabud, strategiska överväganden, krig och långväga kon
takter. En man har begravts med en klassisk utrustning för samtidens 
krigare: svärd, yxa, spjut och sköld samt häst med betsel och stigbyglar. 
Yxan var ett utmärkande attribut för de skandinaviska krigarna men 
mannens yxa var av en märklig modell. Dess blad var genombrutet och 
ett kors framhävt. Kanske har den fyllt en ceremoniell funktion i sam
band med en härskares politiska och religiösa maktutövning.

Den döda kvinnan låg på gravbålet klädd i sin dräkt. Tyget fästes ihop 
med runda spännen som samtidigt var smycken - ett stort spänne av 
brons med slingrande djurmönster enligt tidens mode och ett magnifikt 
silverspänne som tillverkats av någon skicklig smed borta i Frankerriket

En spåkvinnas stav. Nu ser den mest ut 
som en knölig pinne efter att ha legat tusen 
år i jorden, men när den var ny var den 
magnifik med polerade diskusformade ski
vor av brons som glimmade mot det mörka 
järnet.
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och slutligen hamnat i hennes ägo. Hon hade pärlor, kam och sax och 
några andra småsaker med sig, bland annat ett litet platt hänge av silver 
format som ett eldstål. En häst slaktades och brändes tillsammans med 
henne på bålet, likaså seldon för att dra någonting med - kanske en 
vagn. Efteråt lade man en del av de sönderbrända benen i lerkrukor och 
ställde ned dem bland bålresterna. Det som var kvar av föremålen ar
rangerades intill. Så täcktes allt med stenar och sand. Men ned i sanden 
har någon kört ett underligt spett och lagt ned två dräktspännen bred
vid innan allt täcktes över med en jordhög.

Spettet var smalt och av järn. Spiralvridna järntrådar bildade bågar 
runt handtaget som avgränsades av bronsskivor upptill och nedtill. Spet
tet stod fortfarande upp när graven undersöktes som hastigast av arbeta
re och blixtinkallad arkeologisk expertis en septemberdag på 1890-talet. 
Tiden hade gått, världen hade förändrats, och den förnäma släktens ätte- 
backe hade så småningom kommit att ligga i närheten av Karlslunds herr
gård i utkanten av Örebro. Där skulle nu järnvägsspår dras fram mellan 
Örebro och Svartå och gravarna måste bort. Tittar man i fyndlistan som 
upprättades över alla föremålen från gravfältet får man veta att spettet är 
ett stekspett. Ett spett som man trätt upp stora köttstycken på och så sak
ta vridit över elden tills maten var genomstekt. Att stekspett lades ned i 
gravar har förekommit. Förnäma kvinnor fick ibland med sig hela köks
utrustningar där bland annat olika stekattiraljer ingick. Men det finns 
ändå anledning att tro att det här spettet bär på en annan berättelse och 
har ingått i helt andra sammanhang än matlagning. Snarare har det haft 
sin funktion i situationer som rört människors öde och framtid.

Vad som skulle ske i framtiden var bestämt redan för länge sedan, det 
verkar ha varit en fast förankrad och vida spridd uppfattning. Uppfatt
ningen om tiden, att det inte fanns någon tydlig gräns mellan det som

Svartåns forsar vid Karlslund fungerade 
som lås. Man var tvungen att dra båtarna 
förbi om man ville komma vidare från in
landets sjösystem ut till Hjälmaren och vi
dare österut mot till exempel handelsplat
sen på Birka. Kontrollen över passagen 
kan ha varit nyckeln till släktens rikedom.
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En mytologisk berättelse utspelar sig på dräktspännet. Rovfåglar med nedböjda huvu
den spärrar ut vingarna runt spännbucklans kupa. På toppen tronar ett hus och nertill 
kravlar underliga fantasidjur. Spännbucklorna massproducerades och bars parvis av vi
kingatidens kvinnor. Det här setet låg i spåkvinnans grav, intill den nedkörda staven.
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varit, nuet och framtiden, var själva kärnan i tron på ödet. Och ödet var 
något man tog på största allvar. Det var vanligt att man genom lottdrag
ning tog reda på vad som var ödet och gudarnas vilja och rättade sig ef
ter hur utfallet blev. Men det fanns också de som ägde förmågan att 
tränga djupare in i tidens glidande natur, de som kunde se in i framtiden 
och påverka det som skulle komma att ske med sejd, ett slags magi. Det 
var framför allt kvinnor som utförde detta. Vissa var experter. De kall- 
lades völvor, ett ord som betyder ”den som bär en stav”. Genom att nat
tetid ”sitta ute” i naturen, vid en väg eller under avrättade hängda fick 
voivan kontakt med gudarnas vilja och visioner om vad som skulle kom
ma. Det berättas i de isländska sagorna att hon satt uppe på en sorts 
plattform, en sejdhäll, när gudarna talade genom henne inför männis
kor som var församlade. Hon kunde då spå hur årsväxten skulle bli el
ler hur krigsföretag skulle bli lyckosamma. Ofta nog verkar sejden ha 
använts för att skada. En völva kunde nedkalla förbannelser och förvri
da sinnelag, frammana stormar och olyckor och fullkomligt kullkasta 
de mest välplanerade företag.

Det är just en sådan völvas stav som stod nedstucken i kvinnans grav. 
Utseendet är typiskt, med järntrådar böjda i bågar omkring handtaget. 
Fynd från kvinnogravar på andra håll visar att snarlika stavar även har 
använts av kvinnor på Birka, på Öland och i Norge. I Erik den Rödes 
saga beskrivs voivan Torbjörgs klädedräkt och attribut i detalj:

”Över sig hade hon en blå, med remmar sammanhållen mantel, 
som var besatt med stenar ända ned till flikarna. Om halsen hade 
hon glaspärlor och på huvudet en svart lammskinnshuva, som 
var fodrad med vitt kattskinn. I handen hade hon en stav försedd 
med en knapp. Denna stav var prydd med mässing och besatt 
med stenar upptill, runt omkring knappen. Omkring midjan hade 
hon ett av fnöskesvamp gjort bälte pä vilket hängde en stor skinn
pung. I denna förvarade hon de trolldomsmedel som hon behövde

Ett silverhänge som tillhörde stavbärerskan 
vid Svartån. Det är format som ett eldstål 
och dekorerat med ett kors. Eldstålshänge- 
na förknippades med gudinnan Freja.
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för utövandet av sin konst. På fotterna bade hon ludna kalv- 
skinnsskor med långa starka remmar, i vilkas ändar sutto stora 
mässingskulor. På händerna hade hon kattskinnshandskar, som 
invändigt voro vita och ludna...”.

Även om man inte kan säga att just såhär såg en völva alltid ut, gör be
skrivningen det mycket tydligt hur mycket mer det kan ha funnits, som 
till exempel påsen med ”trolldomsmedel”, som inte klarat sig genom 
kremeringen.

Det troligaste är väl att kvinnan i graven var ”den som bar staven”, 
en völva. Som sådan var hon säkert fruktad. Man kan undra varför hen
nes stav sattes ned i efterhand, den låg ju inte med bland gravgåvorna 
runt benurnorna utan hittades högre upp. Möjligen har graven öppnats 
igen och staven satts dit senare. Den summariska undersökningen gör 
det inte möjligt att avgöra vilket, men man kan i alla fall se att staven 
och de båda dräktspännena inte är brända och alltså inte var med på 
gravbålet. Hade man först tänkt ta undan hennes stav och spännen men 
ångrat sig? Kanske för att man var rädd att hennes makt inte bröts med 
hennes död och begravning? Det finns exempel på hur gravar öppnats i 
efterhand och vassa järnföremål stuckits ned i jorden för att döda eller 
nagla fast gengångare som inte lämnade de levande ifred. Kanske var 
hennes makt så stark och skrämmande att man genom att driva ned den 
spetsiga järnstaven velat försäkra sig om att hon inte skulle återkomma 
som död.

Den ovanliga yxan bar ett kors framhävt 
och tillhörde en man i den mäktiga släkten 
vid Karlslund. Det är en öppen fråga om 
ägaren var kristen. Under en övergångspe
riod var korset en symbol bland andra, med 
inneboende kraft men inte den enda kraft
källan. Yxan har eventuellt använts vid ce
remonier och bör ha varit en rangsymbol.
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PA VAG

L
ånga resor var för de flesta människor ovanliga avbrott, något 
extraordinärt. Ändå reste många, och långt bort dessutom, ned 
till kievriket, till Konstantinopel, till romarrikets olika delar, till 
Irland eller pilgrimsorter i Norge eller Spanien, allt beroende på 
resans syfte och den politiska kartans utseende under olika tider. Mäng

der av föremål som lagts ned i gravar eller blivit kvar på boplatser visar 
att man både importerade och lät sig inspireras av föremål och seder från 
främmande länder. Naturligtvis gick resandet inte bara i ena riktningen. 
Resenärer kom hit också, till exempel köpmän till de riktigt stora mark
nadsplatserna.

För de flesta försiggick ändå livet i omgivningar som man kände väl. 
Livet byggdes av en mängd återseenden. Det fanns på så sätt en samhö
righet mellan rummet och tiden. Tidens cykliska rytm hade många 
gånger sin motsvarighet i hur man upplevde sin omgivning, rummet. Då 
livet byggdes upp kring återkommande händelser i både rum och tid,

På de medeltida vallfartsorterna kunde 
man köpa pilgrimsmärken som visade var 
man bade varit. Märket från sitt livs resa 
fäste man på väl synlig plats på kläderna, 
mössan eller väskan och det fick så små
ningom följa med i graven. Den person 
som kunnat ståta med pilgrimsmusslan på 
bilden har varit ända borta i norra Spa
nien, vid aposteln Jacobs grav i Santiago de 
Compostela. Det andra märket kommer 
från Maastricht i Nederländerna. Det före
ställer biskopen Sankt Servatius med sin 
biskopsstav i ena handen och en jättelik 
nyckel i den andra. Musslans ägare är be
gravd j Jämtland, biskopsmärkets ägare på 
Gotland.
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måste en resa långt bort ha betraktats som exotisk, och den återvände 
inte nödvändigtvis till utgångspunkten. Men de flesta resor var ändå då 
som nu av kort och vardaglig natur. En stor skillnad är emellertid att vi 
inte skulle ha hittat i vårt land för tusen år sedan hos dem som bodde 
här då, och de skulle inte ha hittat hos oss. En plats som idag är en mo
torled mellan två samhällen kunde då vara blöt mossmark mellan två 
gårdar. För att ta sig fram fick man kanske färdas med båt längs farba- 
ra sträckor av en å. Elär och var övergick åarna i olika sjösystem som 
förgrenade sig vidare åt olika håll i landskapet. Det som idag är slätt
mark var då skogar omväxlande med sjöar och våtmarker. Under de se
naste århundradena har det skett enorma förändringar i landskapet 
runtomkring oss. Skogen har fällts och man har dikat ut sjöar och våt
marker för att få mera åkerjord. Mossar och sankängar, bäckar och 
mindre vattendrag har försvunnit.

Det som vi skulle uppfatta som väglöst land saknade ändå inte vägar. 
De gamla färdlederna var gångstigar som följde vattendrag, åssträck- 
ningar och andra terrängformationer. Det var ofta längs dessa vägar 
som man valde att bygga sina gravfält eller resa stenar där egna eller 
släktingars bedrifter framhölls inristade med runskrift för alla som pas
serade. Att förflytta sig var i de allra flesta fall en fråga om att vandra, 
att ta sig till fots långa vägar genom markerna. Man fick bära med sig 
vad man orkade av det man ansåg sig behöva. Barnen fick också gå till 
fots, om de inte var för små att orka gå, för då fick de stanna hemma. 
Skulle man färdas långt kunde det bli tal om att rida, åtminstone för 
dem som var rika nog att hålla hästar. En del stigar användes så ofta att 
marken började gröpas ur. Särskilt hände detta om man red längs stigen. 
Alla förbudsskyltar mot ridning man ser i skogarna idag har sitt ur
sprung i att ridning skadar marktäcket och river upp jorden. Detsamma 
hände i äldre tider. När det regnade spolades ännu mer sten och grus

Två nyfikna ormar tittar fram i ändarna på 
en guldarmring som hittats i Luggavi i När
ke. Smycket är från något av de första år
hundradena e.Kr. Liknande armringar bars 
av förnäma kvinnor i romarriket. De nor
diska varianterna är inspirerade därifrån.
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och jord bort, särskilt i sluttningarna. Efter hand blev fårorna allt dju
pare och till sist var stigen som ett djupt dike. En hålväg hade bildats. På 
många ställen i skogen kan man hitta rester av de gamla hålvägarna. De 
syns kanske till en början inte så tydligt, men har man väl fått syn på 
dem kan de ofta följas hundratals meter genom terrängen. Mellan de 
större färdvägarna fanns nätverk av mindre stigar som ledde mellan går
dar och hus. Stigarna var alltid anpassade efter terrängen. Man undvek 
hindersamma kullar och valde istället den smidigaste vägen uppför back
arna. På samma sätt undvek man våtmarker och mossar och sökte sig 
till torrare sträckningar. Här vandrade man fram med sina kontar fyll
da med bär eller med vass och näver som behövdes hemma på gården.

Sett i ett större perspektiv var sjöar och vattendrag de viktigaste kom- 
munikationslederna. Stora vattendrag och sjöar betydde något helt an
nat än idag. Man kunde med båt enkelt ta sig långa sträckor där man 
annars hade fått vandra till fots. Detsamma gällde sträckor av åar och 
vattendrag som inte innehöll forsar och fall. Allra lättast att ta sig fram 
var det då vattnet frös vintertid och bildade utmärkta vintervägar, oav
sett om man färdades till fots, till häst eller med släde. Vattendragen var 
också viktiga genom att de fungerade som vägvisare genom landskapet. 
Men att ta sig över till andra sidan av en större flod var besvärligt. Inn
an man började bygga broar fick man lägga färdlederna där det var möj
ligt att vada, till exempel där floden grundades upp eller var splittrad i 
flera armar så att vattenståndet blev lägre. Vid de allra största vatten
dragen låg ibland en båt eller färja. Vid mindre åar kunde man lägga 
några stockar till en spång eller kanske ordna med några stenar att tram
pa på. Hur viktiga de här övergångarna var förstår man av de många 
runstenar som ropar ut vem som låtit bygga bron intill. Bro betydde med 
vikingatidens språkbruk snarare anlagd väg än en regelrätt bro. Byggna
tionen sågs som en god gärning och ökade på brobyggarens anseende. 
Idag finns många gånger en mer rejäl bro någonstans i närheten, medan 
stenarna står kvar där de en gång ställdes på platsen för det första ”bro
fästet”. Broar var i många fall också en förutsättning för större städer 
och gav ibland namn åt hela bebyggelsen som till exempel i Örebro. Bro
läggningen där ledde över Svartån, som idag slingrar fram likt en jätte- 
snok längs Kilsbergens skogklädda sluttning, ut över slätten för att till
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slut nå ut i Hjälmaren. Under järnåldern flöt den inte fram som det jäm
na vattendrag den är idag, utan vidgade sig här och där till sjöar. Utmed 
dess väg över slätten låg många av de största byarna och gårdarna. Även 
längs andra åar, som idag för en tillbakadragen tillvaro som förvuxna 
diken, låg stora gårdar som bildade ett maktens landskap redan under 
järnåldern. Man bodde gärna ”längs vägen”. Det dagliga livet i ett känt 
och välbekant landskap korsades av ett stråk som förde bortåt och där 
både kända och främmande passerade. För den som kunde, ville och vå
gade fanns en möjlighet till förändring bara några steg bort.
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MINNETS MARKEN

• •

A
ldre tiders resta stenar och gravkullar talar till oss om en an
nan verklighet än den vi lever i. De minner om människor i 
ett annat samhälle, deras religiösa åskådning, världsuppfatt
ning och kontakter. Järnåldersmänniskornas syn på födel
sen, livet, döden och omvärlden var väsentligt annorlunda vår. Ändå 

finns beröringspunkter mellan nu och då. En är längtan efter beröm och 
bekräftelse och att bli ihågkommen av framtida generationer, att sätta 
avtryck så att inte allt varit förgäves. En önskan om att visa upp sig ge
nom beständiga minnesmärken som till skillnad från den egna kroppen 
inte så lätt förstörs. Att resa stenar till sitt eget eller någon annans min
ne var och är ett sådant sätt att hejda glömskan. Stenmonument reses 
idag av enskilda på kyrkogården, eller offentligt över till exempel folkkä
ra personer eller som minne av extraordinära händelser. Monument som 
förhärligar nationella händelser och politiska ledare placeras på torg el
ler andra samlingspunkter och får ibland våldsam symbolisk laddning. 
Ibland blir de inte så långlivade, utan tas bort när den politiska vinden 
vänder och man orienterar siktet åt ett annat håll. Att ta bort minnes
märkena blir ett sätt att skynda på glömskan och förringa det som skul
le framhävas. En gemensam nämnare för stenresandet är att söka hålla 
kvar det som nyss varit och få dåtiden att ingå i nutiden och framtiden.

I Närke finns ett trettiotal monument med runristningar varav ett tju
gotal är runstenar. Runstenarna är dokument från århundradena runt 
tusentalet och de restes av både kristna och asatroende. De äldre stenar
na är vanligen hedniska medan många av de yngre är kristna med in
huggna böner eller kors. I bygden norr om Hjälmaren antyder runstenarna

Ett människoöde. Stenen är kvar men min
net har sedan länge försvunnit in i histori
ens töcken. Skävesund, Närke.
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att det gått en våg av resfeber bland de yngre männen under decennier
na vid iooo-talets mitt. Texterna talar om unga, dugande krigiska män, 
vilket inte förekommer på Närkes övriga runstenar. En av dem står vid 
Nasta och berättar att kvinnan ”Toreid lät resa stenen efter Lydbjörn, 
sin dugande son.” Meddelandet omgärdar den slingrande kroppen av en 
orm eller drake. Kanske visar bilden Tors kamp med midgårdsormen, en 
populär berättelse som alla från hövding till minsta barn var bekanta 
med vid den här tiden. Nederst kämpar ett insnärjt fyrfotadjur. Toreid 
valde att ställa stenen vid sidan av vägen. De som passerade skulle i år
hundraden framöver se den magnifika drakormen glöda i kvällsljuset 
och kunna ta del av budskapet. Konsten att läsa och skriva behärskades 
av en del och utanför officiella sammanhang fortsatte man att använda 
runor under hela medeltiden, så meddelandet kunde länge tydas. Stenen 
vid Nasta var nog både ett heders- och arvsdokument. Den restes för att 
alla skulle minnas personerna Toreid och Lydbjörn och förmodligen 
dessutom vissa realiteter som Lydbjörns död förde med sig. Minnet som 
texten skulle hålla kvar var till för att brukas av samtiden och i framti
den.

Också gravarna utgjorde märken i landskapet. Tiden kunde följas ge
nom de gamlas minne som var förankrat i gravarna och monumenten på 
gårdens gravplats. De äldsta gravarna var minnesmärken över helt eller 
delvis bortglömda personer och händelser vilka förändrades över genera
tioner till myten om ättens historia. Endast en mindre grupp människor 
fick en markerad grav. Minnet efter alla de andra sträckte sig bara några 
generationer framåt i tiden, så länge någon som träffat dem fortfarande 
levde eller anekdoter om dem fortfarande berättades. Något monument 
att hänga upp minnet av den avlidna på fanns i de flesta fall inte.

Med tiden ändrar minnets platser karaktär. Kanske för att en ny ätt 
etablerat sig, en ny politisk ordning genomförts eller en större religiös

”Toreid lät resa stenen efter Lydbjörn, sin 
dugande son” står det ristat runt den sling
rande drakormen. Kanske var Lydbjörn en 
av alla de unga män som reste från bygden 
vid iooo-talets mitt och aldrig kom bem 
igen.
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Resta stenar vid Skävesund på Hjälmarens norra strand. I tusen års tid har de stått 
som påminnelse om personerna som gravlagts här. I skymningens luriga ljus kan man 
lätt få för sig att det man ser är siluetterna av människorna själva.
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förändring ägt rum. Nya monument byggdes vid de gamla. Platsen var 
ofta densamma, men dess betydelse förändrades med det nya. Ibland 
togs helt nya platser i bruk och ett nytt centralt monument uppfördes, en 
stor hög över en avliden storman till exempel. Gravar från järnåldern 
ligger ofta i små grupper eller på större gravfält uppe på kullar och höjd
sträckningar i närheten av bosättningarna. Gravöverbyggnaderna har 
varierat över tiden, mellan områden och mellan folkgrupper. Under de 
första århundradena e. Kr. markerade man gravarna med klumpstenar 
eller träpålar. Man lade också ut sten runt naturligt markfasta block och 
i mönster på marken som formade cirklar, fyrkanter och trianglar. Från 
500-talet fram till kristendomens genombrott byggdes gravarna främst 
som välvda jordblandade rösen och högar, men även av enstaka eller 
grupper av resta stenar. Ibland ställdes stenarna så att de bildade kontu
ren av ett skepp. Under kristen tid fortsatte man med resta gravstenar vid 
sidan av trä- och metallkors. Särskilt den sena järnålderns resta stenar är 
tydligt synliga än idag. Vid Skävesund, inte så långt från Lydbjörns run
sten, breder ett sådant gravfält ut sig. Det ligger fortfarande magnifikt in
till Hjälmarens vatten, sentida sjösänkningar till trots. Stenarnas siluet
ter syns tydligt från vattnet. Säkert visste många från trakten länge vilka 
personer stenarna rests över, vad de uträttat och hurdana de varit och på
mindes om det var gång de for förbi. Kvarlämnade efter sedan länge tyst
nade annonseringar i ett sedan länge överspelat sammanhang förmedlar 
de resta stenarna ännu ett tidlöst hopp om hågkomst.

Resta stenar på gravfältet i Hjortsberga, Närke.
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HISTORIE BYGGARNA PÅ SÄBY

U
nder vikingatiden var, precis som nu, uppfattningen om ett 
gemensamt eller unikt förflutet ett sätt att bekräfta den 
egna identiteten. Med avstamp i historien förklarade man 
sin plats i tillvaron och upprätthöll den rådande ordningen. 
Det var inte bara något man sysslade med i våra trakter utan det var 

samma sak över stora delar av dåtidens Europa. Eftersom det förgång
na hade en stark laddning blev platser där tidigare generationer begravts 
viktiga. De representerade förfäderna och det som varit. Här i Norden 
återanvände man på många håll gamla gravrösen och ålderdomliga 
gravplatser och knöt på så vis det förflutna till vikingatidens nu. Nya 
gravhögar kunde anläggas ovanpå många hundra år äldre gravar. Nya 
stensättningar byggdes bland de gamla stenarna i uråldriga rösen. Att 
hänvisa till sin historia är ett urgammalt knep för att påverka nuet och 
framtiden. Men man använde inte skrift för att teckna ned de historiska 
förloppen. Vetskapen om gångna tider fanns på annat sätt och den be
stod av två kategorier. Den ena och mest närliggande var den egna per
sonliga kunskapen man hade om sina släktingar, om folk man mött och 
om händelser man själv eller andra hade varit med om eller hört talas 
om. Oftast omfattade den egna minnen och familjens berättelser om 
far- och morföräldrarnas tid och möjligen om deras föräldrars också. 
Men längre tillbaka blev kunskaperna snabbt enstaka och tillfälliga.

En pilspets av typisk vikingatida modell 
och en hästbrodd, båda från gravarna i 
Säby. Broddar slogs in i hästarnas hovar 
för att ge fäste i vinterhalkan. Det låg fler 
broddar i säbyrösets gravar, men bara en i 
varje grav. Har de enstaka broddarna haft 
en symbolisk innebörd?
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Gravröset i Säby som det tedde sig vid den arkeologiska undersökningen.

Den andra typen av historia var myter och berättelser om forntida hjäl
tar och gudar. Här var glidningen mellan verklighet och saga otydlig 
och svårgripbar. Påstådd härstamning från den ena eller andra gick 
knappast att kontrollera. Där fanns en eller flera skapelsemyter och en 
uppsjö av hjälte- och gudaberättelser. Berättelserna fördes vidare på 
muntlig väg och fick ofta en stereotyp utformning. Det enda sättet att 
om och om igen kunna återberätta dessa historier var att lära sig dem ut
antill. Då hjälpte det att ge berättelserna tydlig struktur och stabil rytm 
som stöd för minnet. Det finns säkert myter och berättelser om gångna 
tider som innehåller delar av sanning, händelser som faktiskt inträffat. 
Annat är ditskarvat eller helt enkelt inte fysiskt möjligt. En berättelse 
förbättras hela tiden, man lägger till för att göra den mer spännande och 
man utesluter delar som inte längre är begripliga. I enstaka fall kan 
märkliga händelser resa med tiden genom berättelserna, men för det
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mesta rör det sig nog om påhittade tilldragelser som samlats till en spän
nande tanke och som befinner sig under ständig förändring. Muntlig 
tradition är bra på att hålla liv i minnen, men problemet är att minnet 
lätt kan ändras för att passa nya förutsättningar, och det sker utan att 
upplevelsen av kontinuitet påverkas.

Vikingatidens människor måste väl också ibland ha ställt sig frågan
de till sanningshalten i en del historiska berättelser och påståenden. Men 
möjligheten att bevisa något var liten. Handfasta och påtagliga platser 
som ättebackarna var vid sidan av ärvda föremål kanske det enda man 
kunde peka på om man ville bevisa vart man hörde med historisk rätt. 
Gravplatserna bar ofta på ett gemensamt minne, ett förflutet som kun
de dras vidare till ett dimmigt fjärran ursprung och som bekräftade ens 
identitet.

Sättet att skapa och beskriva historia aktualiserades nyligen igen ge
nom ett märkligt litet gravfält. Gravarna låg uppe på ett höj dkrön i det 
böljande slättlandskapet mellan Örebro och Kilsbergen. Platsen heter 
idag Säby och är en vacker liten by där man bland annat kan hyra häst
transporter. Men här har också människor bott under vikingatiden. Ing
en vet riktigt var deras gård låg, men deras gravfält kom i dagen helt ny
ligen när jordmassor togs bort inför ett motorvägsbygge i utkanten av 
byn. Begravningsplatsen var av ovanligt snitt. Gravarna ligger och trängs 
uppe på en låg kulle på den större höjden och det underliga är att hela 
det lilla gravfältet är övertäckt med sten så att alltihop bildar ett sam
manhängande röse. Bland rösets stenar ligger dessutom brända ben från 
människor och djur utströdda. Gravarna och röset byggdes upp och an
vändes under järnålderns sista århundraden på 700-1000-talet e.Kr. 
Markägaren berättade att man inte tagit bort det stora stenröset när 
man röjt undan annan sten i området, därför att där fanns gravar. Att 
det fanns gravar på platsen blev annars känt utanför Säby först i sam
band med de arkeologiska undersökningarna år Z005. Kan det vara möj
ligt att kunskapen om begravningsplatsen har traderats muntligt i byn i 
tusen års tid?

Bland all sten i röset kan man urskilja tre tydliga gravar och åtmins
tone tre till som är lite otydligare. Stenarna har lagts i cirklar över grav
gömmor med brända människoben och lerkrukor. Det har förmodligen
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legat gåvor till de döda i krukorna, saker av material som inte motstått 
elden och många år i jorden. I några urnor har de brända benen lagts. 
Nu låg de hoprasade runt de små benhögarna som de varit till för att 
skydda. I flera gravar låg hästbroddar, men bara en i varje grav. Flera av 
de döda har fått hundar med sig och en hade en katt. Intill ett markfast 
block fanns ett tjockt, fett lager med mycket ben och sot. Det kan också 
vara en grav, eller till och med flera, eller en offerplats med anknytning 
till ceremonier man utförde vid gravarna. Slutligen låg som sagt brända 
ben strödda överallt bland stenarna. Det betyder att röset också har 
setts som en enhet, som en enda kollektiv grav, som man strödde de dö
das ben över. Bara små hårt förbrända benfragment har blivit kvar av 
alla de en gång levande människorna och djuren. Att ta reda på vilka 
benbitar som kommer från människor och vilka som kommer från djur 
har bara varit möjligt för en bråkdel av fragmenten. Av människobenen 
har i sin tur bara ett fåtal gått att bedöma till kön och ålder. Alla kom
mer från vuxna män.

De här gravarna skiljer sig inte från hur man vanligtvis begravde un
der vikingatiden. Det som är så ovanligt är att det ligger brända ben 
spridda överallt och att gravarna har täckts med stenar till ett samman
hängande rose. Man undrar vad som utspelade sig på Säby vid järnål
derns slut. Varför har man anlagt ett så konstigt gravfält? Faktum är, att 
när man bara tittar på röset utan att veta något om dess innehåll, så lik
nar det mest ett flackt gravröse från bronsåldern. Men alla dateringar av 
ben och föremål visar samstämmigt på vikingatid. Man måste höja blick
en och titta ganska långt bort för att få syn på något liknande. Framför 
allt i Västergötland finns det rösen som är påfallande lika det vid Säby. 
De som undersökts har varit ett slags förtätade gravfält, uppbyggda av

Två pärlor av glas som bar prytt män i Säby 
under vikingatiden. Med ledning av mer 
välbevarade gravfynd brukar man anta att 
enstaka pärlor har hört till män, medan 
större pärluppsättningar varit kvinnors. 
Sköra fragment, vackert ornerade med geo
metriska mönster, är allt som återstår av 
säbybornas kammar.



många gravar på varandra. Men de är inte från vikingatid utan just från 
bronsålder och tidigare perioder av järnåldern. Det ovanliga röset i Säby 
liknar alltså de här rösena, men eftersom de västgötska rösena är anlag
da och använda många hundra år före vikingatiden verkar de inte vid ett 
första påseende kunna ha något att göra med varandra.

Om man ser närmare på rösena i Västergötland hittar man kanske 
ändå vad som skulle kunna vara nyckeln till ett samband. I flera av dem 
ligger också föremål med vikingatida design. Föremålen visar att man 
har gjort något vid eller på rösena under vikingatiden, riktigt vad är 
svårt att uttala sig om. Men man har varit där och man har lämnat spår 
efter sig. Hur gamla platserna har varit har man rimligtvis inte haft en 
aning om under vikingatiden, men det står klart att man har använt en 
del av de kraftladdade och ålderdomliga stensamlingarna. Vetskapen 
om hur vikingatidens människor använt sig av sin forntid gör det rimligt 
att förmoda att de knöt sina föreställningar om förfäderna till de väldigt 
gamla gravrösena och på så sätt gjorde dem till sina. Ingen kan veta om 
man även hävdade släktskap med de länge sedan döda, men man har 
förmodligen satt platserna i samband med sin egen identitet.

Släkten på Säby tycks helt sonika har byggt sig ett nytt sådant gammal
dags gravfält. På sätt och vis var inte modellen för gammal. Den användes 
ju under vikingatiden. Men å andra sidan brukade man inte bygga nya 
sådana monument, utan man använde de gamla. Sett ur den synvinkeln 
framstår det nybyggda röset närmast som en fejk, en medveten historie
förfalskning i vikingatida tappning. Man har velat ge sken av att röset 
varit äldre än det egentligen var, att släktens uråldriga gravar i alla tider 
tronat där uppe på höjden trots att de egentligen inte alls var särskilt 
gamla. Säbyborna tycks ha gjort radikalt bruk av det förflutnas möjlig
heter. Ambitioner inför framtiden har lett till att man skapat sig ett för
flutet att dra nytta av.

Det är känt från tidiga lagtexter att en familj som varit bosatt på en 
gård i flera generationer hade odalrätt till marken. En familj med odal- 
rätt var oskiljaktig från sina ärvda ägor. Att vara ägare till odaljord var 
därför också en väsentlig del i fria personers sociala status. Men hur be
visade man egentligen att man verkligen hade den här rätten? Och hur 
bevisade man att någon inte hade den? Genom att visa på släktens gravar
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kunde man åtminstone hävda att odlingsmarkerna inte var nyupptagna. 
Kanske var det inte konstigare än att säbyborna med hjälp av det ”ur
gamla” gravfältet har velat bättra på sina argument för att släkten bott 
i många led på gården. Man kanske ska misstänka att den egentligen 
inte var så gammal på platsen eftersom man varit så mån om att skapa 
sig ett historiskt monument.
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ORMEN OCH TRONEN

F
lera ledande släkter i Västernärke valde tidigt att bli kristna.
Kanske var det maktstrategiska skäl som låg bakom. Det blev 
så att kristna och asatroende under lång tid levde sida vid sida 
innan kristendomen till slut tog över. För kyrkan var det emel

lertid bara de kristna som räknades. De nykristna kunde till exempel 
inte räkna med att få förenas med sina döda släktingar i det nästkom
mande livet. De nordiska samhällena var helt genomsyrade av ättens 
och släktskapets betydelse, så brytningen med gemenskapen med släk
tens tidigare medlemmar var förmodligen något av det mest svårsmälta 
med den nya läran. Säkert var det inte något som man svalde med hull 
och hår utan snarare förhöll man sig avvaktande. De som övergick till 
kristendomen verkar heller inte på något sätt ha fördömt eller föraktat 
sina hedniska förfäder. De gamla gravplatserna, minnesstenarna och 
möjligen också kultplatserna tycks i allmänhet inte ha vandaliserats i 
den nya religionens namn utan har för det mesta fått finnas kvar. Det 
går inte ens att hitta en moraliserande hållning i de icke-kyrkliga texter 
som skrevs under medeltiden om förhållandena på 900- och 1000-talen, 
framför allt den isländska litteraturen. Snarare idealiserade man den 
gamla tiden och visade fram den som något att vara stolt över. Forskare 
har tolkat detta som att tiderna förändrats och att man upplevt en vi- 
och-dom-relation gentemot sina döda släktingar. Men det var nog inte

Ett silverhänge i form av en hoprullad orm. 
Vaksamt stirrar den rakt fram med stora 
ögon och halsen lyft, beredd att hugga. I 
vikingatidens föreställningsvärld var or
men en väktare och en gränsöverskridande 
varelse som levde bland såväl levande som 
döda.
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bara ett verk av religionsskiftet, för idealisering av förfäderna var något 
som i allra högsta grad förekom även tidigare.

Mitt i brytningsskedet mellan de två religionerna fann sig en person 
tvungen att göra sig av med en fantastisk silverskatt. Silvret lades i en li
ten träkista och den sänktes i en sankmark, kanske ett kärr, vid en plats 
i Västernärke som kallas Eketorp idag. I kistan låg mängder av praktful
la smycken och silvermynt från fjärran länder blandade med åldriga re
ligiösa attribut. Bland de religiösa föremålen fanns en torshammare, en 
liten förgylld silvertron, en hopringlad orm och hängen i form av lövtun
na eldstål. Trots den religiösa toleransen på ett generellt plan mellan asa- 
troende och kristna uppkom säkert många skarpa lägen. Det verkar som 
om man inte borde använda de här sakerna längre. De behövde försvin
na, men på rätt sätt. De religiösa attributen var inget som man bara vil
le smälta ned eller använda som betalningssilver. Den som sänkte allt
sammans i vattnet har haft kvar känslan för föremålens speciella kraft. 
Möjligen har ägaren övergått till kristendomen och ville på detta sätt ge 
den gamla religionens gudar deras insignier tillbaka. Ögonblicket när 
skatten sjönk i vattnet var ett möte mellan två trossystem och två olika 
världsbilder. Handlingen var på samma gång symbolisk och konkret. 
Det gamla skulle försvinna. Vattnet slöt sig över kistan med dess magis
ka innehåll och samtidigt över den tolkning av världen, livet, döden och 
tiden som hörde till den gamla tron.

Den kristna historien och världsbilden hade en riktning. Skapelsen 
var tidens början, domedagen dess slut. Själva tideräkningen började nå
gonstans mitt i detta förlopp med Kristi födelse år noll. Siktet var in
ställt framåt, mot domedagen, med förhoppningen att frälsningen och 
evigheten väntade efteråt. Evigheten var Guds tid. Den fanns utanför 
den vanliga tiden, både före skapelsen och efter domedagen. Sida vid 
sida med den här linjära tidsuppfattningen fanns samtidigt den cykliska

Delar av den stora eketorp sskatten. Till
sammans finns där ett par kilo silver, bear
betat som smycken och amuletter, tenar, 
mynt och beslag med underliga djurfigurer. 
Det var silver av ett mycket stort värde som 
sänktes i kärret.
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tiden. Kyrkoåret med sina olika högtider följde det naturbundna året 
och årstiderna. De kristna traditionerna och ritualerna syftade inte 
framåt mot förändring, utan upprepades ständigt i ett mer eller mindre 
oförändrat mönster. Den bestämda riktningen framåt var inte alls lika 
uttalad i de förkristna samhällena. Det har visserligen helt klart existe
rat begrepp som före och efter och man uppfattade det som att genera
tion följde på generation, men samtidigt försvann snart känslan av tids- 
djup eftersom man inte tänkte sig att det som skedde ingick som nöd
vändiga led i en framåtskridande process. Idealet var istället traditionen, 
en så oförändrad upprepning som möjligt av hur det alltid hade varit, 
utan sikte på kommande förändring. I systemet rymdes gott och väl en 
kortare och mer personlig sikt framåt, som strävan efter personlig ut
veckling, ära och framgångar för släkten, men det var förändringar som 
låg inom samhällets givna ramar. Själva ramarna förväntade man sig 
inte skulle förändras på något genomgripande sätt.

Det var som om den gamla tiden begravdes i kärret. Osynlig låg den 
gömd för alla, nedsjunken i dyn på en plats utanför människornas byg
der där den var menad att aldrig påträffas igen. Fast kanske ändå att en 
liten glipa hölls öppen för andra eventualiteter. Inte långt från platsen 
ligger ett flyttblock. Kan det ha varit ett landmärke att ta sikte mot om 
man ändå någon gång skulle ha velat försöka hämta upp skatten igen? 
Ingen kunde ju ännu säkert veta att kristendomen kommit för att stan
na. Bland mynten finns ett som är från året 950 e. Kr. Om man räknar 
med att myntet har behövt några år på sig att på olika vägar komma hit 
upp till Norden så kan skatten tidigast ha sänkts på 960-talet. Den lilla 
tronen avbildar i sin tur en stolmodell som troligtvis kom i bruk först på 
1000-talet. Om det stämmer så bör den höra till de yngsta föremålen i 
skatten. Ändå kan man se bakpå stolsryggen där upphängningsöglan

En miniatyrtron, tillverkad av förgyllt sil
ver. På stolssitsen finns en upphöjd cirkel. 
Här kan från början en gudabild ha varit 
fästad. Men det kan också vara ett möns
ter. Ett liknande hänge har hittats i en 
kvinnograv på Birka, men på den har flera 
mindre ringar med prick i mitten placerats 
både på stolssitsen och framtill på stolen.
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sitter att den är alldeles nött där den har suttit fast. Tronen har använts 
under lång tid och var inte alls ny när skatten sänktes. Resonemanget 
verkar föra tidpunkten för skattens nedläggning en bra bit in i iooo-ta- 
let. Det är en tid då vi vet att kristendomen var etablerad just i området 
runt Eketorp. Platsen ligger bara en knapp kilometer från Riseberga där 
det uppfördes en gårdskyrka vid ungefär den här tiden.

Bland de många smyckena märks en liten orm av silver. Den ligger 
prydligt hoprullad, men på helspänn. Vem eller vad vaktar den? Genom 
att se vad som står om ormar i de skriftliga källorna och studera de ota
liga ormmotiv som finns på runstenar, bildstenar, smycken och metall- 
och träföremål har man bildat sig en ganska god uppfattning om vilka 
begrepp i den fornnordiska kosmologin som ormar var förknippade 
med. De uppfattades som ett slags gränsgestalter med tillträde både till 
människornas värld och till det fördolda. De överskred gränsen mellan 
liv och död. De bodde i underjorden i de dödas rösen och föddes på nytt 
när de ömsade skinn. De vaktade såväl skatter som gränser av olika slag. 
Midgårdsormen som slog sin kropp i en ring runt världen var den störs
ta ormväktaren. Dess kropp upprätthöll gränsen mellan ordning och 
kaos. Genom sin gränskaraktär av samtidigt varken-eller och både-och 
förknippades ormen med hemliga kunskaper om det fördolda. Ormen i 
eketorpsskatten är utformad som ett litet hänge. Under halsen sitter en 
ögla där en rem kan träs igenom. Ormhängen har hittats i Norge, Dan
mark, Sverige och England och de bars av kvinnor. På Birka har två 
kvinnor begravts med ormhängen. Samma kvinnor hade också varsitt 
hänge i form av en miniatyrstol. Man tror att stolshängena symboliserar 
en tron eller ett högsäte med anknytning till magisk kraft. Det kan vara 
Odens tron de syftar på. Även stolshängena verkar bara ha burits av

En torshammare, ett eldstål och en krigare 
på vakt med svärdet redo och ögonen som 
mörka hålor. Han verkar ha en hjälm med 
ansiktsskydd nedtryckt över huvudet. Kri
garen står med tårna ihop på ett sätt som 
leder tankarna til! ett blygt barn. Är det av 
betydelse att det bildas en liten behållare 
mellan hans ben, nederkanten på kläde
dräkten och hans hopställda fötter?
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Tvä stora silverknoppar frän praktspännet i eketorpsskatten. Spännet gick att vrida i 
lås och fungerade som en sorts jättestor säkerhetsnål.

kvinnor. Kanske är det inte bara fråga om lyckobringande amuletter. 
Det kan vara så att kvinnorna med de här attributen hade speciella kun
skaper om magi och spådomskonst.

Egentligen har skatten en underlig sammansättning. Där finns de re
ligiösa symbolerna. Där finns delar av ett praktspänne med alldeles över
dimensionerade detaljer som måste ha varit menat att framhäva sin bä
rare men varit så tungt och opraktiskt att det nog bara har burits i myck
et speciella sammanhang. Där finns mängder av smycken och några 
silvermynt som man borrat hål i och använt som hängsmycken. Där 
finns också delade silvermynt och avknipsade tenar av silver som använts
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som betalningsmedel. De religiösa insignierna blandas med smycken 
och betalsilver på ett så här i efterhand förvirrande vis. Om man velat 
göra sig av med de religiösa föremålen, varför lade man då med allt det 
andra? Är det en förnäm kvinna som haft med kulten att göra som har 
sänkt inte bara de heliga föremålen utan också sin enorma privata för
mögenhet? Det känns som att pusselbitar saknas här. Som att något 
mer, något vi inte kommer åt, har föranlett den drastiska åtgärden.

Föremålen hade en gammal och skiftande historia bakom sig redan 
när någon slöt kistlocket om dem för sista gången för nära tusen år se
dan. De låg sedan gömda för världen ända till 1950-talet. Träkistan 
multnade bort. Bara några små beslag skvallrar om att den alls existe
rat. Men metallföremålen bevarades nästan oförändrade genom århund
radena. Så började spridda delar plöjas upp till markytan i den åker som 
kärret hade omvandlats till efter omfattande utdikningar. Ett nytt kapi
tel i skattens historia rullade igång. Så småningom hamnade den på Öre
bro läns museum, men stals. Polisen återfann som tur var de oskattbara 
föremålen, inte i en kista den här gången utan i en plastpåse under en av 
Svartåns broar. Långt innan skattfyndet grävdes ut av arkeologer kan 
dessutom enstaka delar av dess innehåll ha hittats i åkern och ha förts 
iväg åt olika håll om de nu inte smältes ned. På Metropolitan Museum i 
New York förvaras faktiskt också en överdimensionerad ändknopp, 
mycket lik de stora knopparna till eketorpsskattens praktspänne. Till 
historien hör att eketorpsspännet inte är komplett. Det saknar en knopp! 
På vilka omvägar den märkvärdiga knoppen kommit att korsa Atlanten 
vet ingen. Kanske kommer ännu fler delar av skatten att dyka upp i 
framtiden. Kanske görs nya fynd som kan kasta ljus över vad som hän
de den där gången i skarven mellan hedendom och kristendom. Sista ka
pitlet om den stora skatten från Eketorp är fortfarande oskrivet.
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EN NY TID I KLOSTRET

T
iden i de medeltida klostren indelades i intervaller, tidspass 
mellan återkommande fasta bönestunder. Det var inte i för
sta hand dygnets naturliga hållpunkter med solens uppgång 
och nedgång man rättade sig efter. Istället styrde ett fastställt 
tidsschema all verksamhet. Man bad, arbetade och åt på bestämda tider 

som alla måste passa. En för sin tid speciell och annorlunda vardag mås
te det ha varit, förmodligen konstigare och mer avvikande då än den fö
refaller för oss idag som ju är mer vana vid scheman. Den nya tiden kom 
att följas av förnäma män och kvinnor i de kloster som fanns i landet un
der medeltiden, och den ljöd i öronen på alla som vistades i klostrens 
närhet med klockklangen som markerade dagens hållpunkter.

En av de första klosterordnarna som etablerade sig i Sverige var cister- 
cienserna. Det skedde under ett enormt uppsving på noo-talet, då hund
ratals cistercienserkloster grundades över stora delar av Europa. Orden 
var en reaktion mot världsligheten och prakten i många av de äldre klos
tren. Det var kungen tillsammans med biskopen i Västergötland som in
bjöd cistercienserna att komma hit från moderklostret i Frankrike. An
ledningen kan ha varit att kloster var maktcentra vid skapandet av det 
mer enhetliga och centralstyrda rike som både kung och kyrka strävade 
efter. Cistercienserna var också kända för att mästerligt utnyttja och ut
veckla samtidens modernaste teknik i sina anläggningar, de förde med

Riseberga klosterruin. Kyrkans västgavel 
och rester av väggar och trappor har mot
stått tidens tand. För femhundra år sedan 
stod klostret här i all sin glans och nunnor 
och klosterarbetare rörde sig över områ
det. Klostret hade enorma jordegendomar, 
det ägde kvarnar och hade ekonomiska in
tressen i både järnhantering och fiske.
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sig nya idéer och impulser och de hade ett internationellt kontaktnät. Så 
småningom blev det fjorton nya cistercienserkloster i det område som 
idag är Sverige. Ett av dem var nunneklostret Riseberga i Närke.

Cistercienserklostren skulle ligga lite avsides från den vanliga värl
den, inte i städer eller byar. Men Riseberga anlades på intet vis i en öde
mark. Bygden var rik och på platsen där klostret byggdes låg redan en 
stormannagård med gamla anor och egen gårdskyrka. En särskild sorts 
stenhäll som hittats vid Riseberga ger ledtråden till att man var kristna 
på gården redan på iooo-talet, på gränsen mellan järnålder och medel
tid. Hela bygden var säkert inte kristen då utan förmodligen bara makt
eliten. Hällen är en del av ett slags runristat gravmonument. Sådana an
vändes av en begränsad skara människor under en ganska kort period i 
kristendomens inledningsskede. De var gjorda av flata stenar som på
minde lite om runstenar med sina inhuggna slingermönster. Hällarna 
ställdes ihop så att de tillsammans bildade en kista med uppstickande 
gavlar. Att placera ett sådant monument på sin grav var högsta mode 
hos de kristna stormännen i götalandskapen vid iooo-talets mitt. Men 
de speciella gravmonumenten finns i Närke också, bland annat i Rise
berga. Det betyder att traktens ledande personer inte bara gick över till 
kristendomen tidigt utan också att de hade sina kontakter och allianser 
orienterade söderut. Den första person i sammanhanget som vi vet nam
net på är just en östgötsk storman, Birger Brosa. Han var en person i 
samhällets absoluta toppskikt, högst i rang efter kungen. Det var han 
som ägde godset i Riseberga i slutet på noo-talet, men han gav allt ”till 
systrarna i Riseberga” som han skriver i sitt donationsbrev. Donationen 
verkar ha varit en avgörande upptakt till det stora klosterbygget. Men 
redan tidigare fanns det något slags klosterverksamhet på platsen.

En fingerborg av brons och ett litet guld
spänne. Båda kom fram ur jorden vid en 
mindre utgrävning i klostret år 1903. Guld
spännet är från tidig medeltid och bar hål
lit ihop en tunn mantel. Det ger en vink om 
att graden av fattigdom i klostret beror på 
vad man jämför med. Eller tillhörde det 
någon av de besuttna kvinnor som bara 
tillfälligt vistades i klostret?
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Klostret började byggas på 1200-talet och utseendet reglerades i detalj 
från moder klostret i Frankrike. Cistercienserkloster skulle vara enkla 
och rena i arkitekturen, kyrkorna nästan helt utan utsmyckningar. I de 
sparsmakade byggnaderna skulle nunnorna och munkarna leva ett aske
tiskt liv var ordens ursprungstanke. De skulle bära enkla dräkter, sova på 
halmbäddar i ouppvärmda sovsalar och inte äta kött av fyrfotadjur. Fat
tigdom var idealet. Samtidigt tog klostren emot mängder av gåvor från 
välbärgade personer som bland annat ville försäkra sig om en plats i him
len. Riseberga fick under årens lopp ta emot enorma gåvor, stora jord
egendomar, kvarnar, fiskevatten och annat som säkrade dess fortlevnad. 
Klostrets egendomar och inflytande sträckte sig långt utanför västra När
ke. Ända borta på Öland ägde klostret mark. Cisterciensernas adminis
trativa skicklighet och teknologiska kunskaper bidrog också till att klos
trens inkomster stadigt ökade, liksom det faktum att ägandet bara bygg
des på med tiden utan att splittras av arvsskiften. Kravet på verklig 
fattigdom måste ha varit svårt att få att gå ihop med allt detta. De enor
ma rikedomarna måste skötas och administreras, och det var knappast 
några undernärda och frusna personer som ombesörjde den saken. Ändå 
levde nog många munkar och nunnor i relativ enkelhet, åtminstone om 
man jämför med de miljöer de lämnat när de inträdde i klostren. Munkar
na och nunnorna kom från besuttna familjer. Den blivande nunnan beta
lade en inträdesavgift till klostret som var stor nog att täcka hennes uppe
hälle för hela livet. Man blev alltså inte upptagen i klostergemenskapen 
utan att först betala rejält för sig. Säkert fanns en mängd olika motiv till 
att inträda i ett kloster och bli nunna. Ett av dem var helt klart att det var 
en av tidens möjligheter för förnäma kvinnor att få verklig makt. Nun
norna i Riseberga kom från rika familjer både från trakten och längre

Sigillstamp funnen i Riseberga kloster. Si
gillstamparna användes för att besegla ju
ridiska dokument under medeltiden. Tes
tamenten, donationer och köpehandlingar 
blev rättsligt bindande när sigillet sattes 
dit. Sigillstampen var mycket nära förknip
pad med sin ägare och följde denne i gra
ven.
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Interiör från klostret i Leoncel. Den enkla avskalade arkitekturen är kännetecknan
de för cistercienserklostren. Något liknande mötte betraktaren i Risebergas kloster
kyrka.

I Sverige tog klostrens tid mer eller mindre 
slut på 1500-talet när landet övergick tillpro
testantismen. I katolska länder är däremot 
traditionen obruten. Cistercienserklostret på 
bilden ligger i Leoncel i sydöstra Frankrike, 
inte långt från Grenoble.
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bort ifrån. Den första vi vet namnet på är Brigida. Hon var en av de för
nämsta kvinnorna i landet, en norsk kungadotter, tidigare gift med den 
västgötske kungen och därmed drottning innan hon så småningom gifte 
om sig med Birger Brosa. När hon sedan återigen blev änka gick hon in i 
klostret. Hon har nog haft mer än ett finger med i spelet vad gäller Birger 
Brosas stora donation, även om det inte framgår av donationsbrevet.

För nunnorna gick dag efter dag i tidens tecken mellan ottesangen 
och nattsången. Ottesangen, matutin, inföll redan någon gång mellan 
ett och två på natten. Under dagen följde sedan morgonsången, laudes. 
Prim sjöngs vid dagens första timme, ters vid den tredje, sext och non 
vid sjätte och nionde timmen. Vesper var aftonsången och completori- 
um nattsången innan man gick till sovsalen för natten. Samma håll
punkter återkom igen och igen. Den tämjda tiden riktade sig inte fram
åt utan var kontemplativt upprepande, en cirkel. Inordningen efter de 
uppdragna riktlinjerna, lydnaden och det asketiska levnadssättet var 
tänkta som medel för att komma bort från det egna jaget och den egna 
viljan och nå fram till en fördjupad gemenskap med Gud. Det var i kon
templationen och enkelheten man skulle söka Guds närhet.

Klockklangen från klosterkyrkan ljöd ut över landskapet och hördes 
av de kringboende dag och natt när bönestunderna ringdes in. Den an
norlunda tiden i klostret förstärkte kanske den upplevelse av distans som 
måste ha funnits mellan bönderna och nunnorna. De schemalagda da
garna var ett av många speciella förhållanden vid klostret. Även om det 
skedde en växelvis påverkan och samverkan mellan klostret och det öv
riga samhället var klostren samtidigt miniatyrsamhällen med egna lagar 
och en egen tid. Men klockringningarna skapade också en känsla av 
närhet och trygghet för många som hörde dem, en känsla av att Gud och 
Guds Moder beskyddande vakade över klostret och över dem alla.

Det var ursprungligen meningen att cistercienserordens munkar och 
nunnor även skulle ägna sig åt praktiskt arbete vid sidan av bönen. Men 
eftersom så mycket tid avsattes för gudstjänst, bön och meditation räck
te dygnets timmar inte till för allt det praktiska arbete som också behöv
de utföras. Dessutom är det inte säkert att de förnäma personer som blev 
munkar och nunnor tyckte att grovarbete var något som de borde ägna 
sig åt. Klostrens stora gods, kvarnar och annat drevs istället av lekbröder.
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Lekbröderna ingick också i orden. De skulle läsa ett visst antal Ave Ma
ria och Pater Noster varje dag och delta i gudstjänsterna ibland men 
skötte i övrigt nästan alla de praktiska sysslorna. Dessutom anställdes 
lönearbetare. En del var så fast knutna till klostret att de räknades som 
familiäres, husets tjänstefolk. I nunneklostren fanns även leksystrar, 
kvinnor som skötte hushållssysslor som matlagning och trädgårdsarbe
te. Lekbröderna, leksystrarna och lönearbetarna kom från de lägre sam
hällsklasserna. De kunde bevista gudstjänsten om söndagarna men då 
skildes nunnorna i kyrkans främre del från de övriga i kyrkans bakre del 
av ett skrank.

Nyligen uppdagades det att det ligger fullt med skelett under marken 
i nunnornas muromgärdade klostergård på Riseberga. De som begravts 
där kan ha varit nunnor eller förmögna donatorer som köpt sig gravplat
ser för sig själva och sina familjer. Men framför allt var det sannolikt de 
personer som utförde det tunga vardagsarbetet för nunnornas räkning. 
Skador på skeletten visar att många har levt hårda liv med slitsamt ar
bete och sjukdomar. Det har varit speciellt för nunnorna på Riseberga 
att de lagt leksystrar, lekbröder och familiäres med familjer till deras sis
ta vila inne på sin klostergård. Så har man, så vitt vi vet, inte brukat 
göra. Kvinnor, män och barn ligger tätt, tätt på den lilla gården, kanske 
finns här upp mot 800 gravar. Det skulle betyda att man i genomsnitt 
begravde två eller tre personer där varje år.

Klosterverksamheten vid Riseberga pågick under flera hundra år, med 
ständigt nya generationer nunnor och arbetare som övertog den etablera
de verksamheten och skötte egendomarna och bönestunderna dag efter 
dag, år efter år. Men glansdagarna tog så småningom slut och ersattes 
istället av motgångar. När Gustav Vasa genomförde reformationen på 
1500-talet drog han in kyrkans enorma tillgångar till staten. Klostren 
fick för all del finnas kvar, men de motarbetades av kungamakten och 
fick inte äga någonting. Det blev slutet för de flesta av landets medeltida 
kloster. Även Riseberga fick sina egendomar konfiskerade. Men det var 
ändå bara början på problemen. En ödesdiger dag år 1546 drog ett ovä
der fram över Västernärke. Åskan gick och blixten slog ned i klostret, 
som fattade eld. Av kyrkan och bostadsdelarna blev inte mycket kvar. 
Men inte ens det knäckte nunnorna. Skriftliga dokument berättar att
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några nunnor ändå bodde kvar i många år. I nödtorftigt ordnade utrym
men i den utbrända ruinen fortsatte de trots alla prövningar att tjäna 
Gud och nogsamt upprätthålla den rätta ordningen för bönens timmar.

Ett nyfött barn bar begravts inne på klos
tergården. Men barnets mamma var nog 
inte en nunna utan snarare någon av alla 
dem som arbetade på klostret och därför 
fick sin sista vila där.
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Vissa av platserna som nämns i boken finns fortfarande kvar. 
Andra finns inte längre, där susar numera biltrafik. Platser 
som går att besöka idag är dalgången vid Äverstaån, gravfäl
ten vid Skävesund och Hjortsberga, miljön med forsarna vid 
Karlslund, Riseberga kloster och Glanshammars kyrka med 
sina vackra kalkmålningar. Även Nastastenen står kvar där 
den ställts en gång för länge sedan.

Ett enda av föremålen på bilderna finns kvar på sin ur
sprungliga plats. Det är processionskrucifixet i Tångeråsa 
kyrka. De andra föremålen kan man hitta i utställningar och 
fyndmagasin. På Statens historiska museum i Stockholm för
varas silverarmringarna från Viby, de mystiska stenkloten, 
skattfyndet från Hassle, eldstålshänget och praktyxan från 
Karlslund, de båda pilgrimsmärkena och guldarmringen 
från Luggavi. På Örebro läns museum i Örebro finns glas
pärlorna från Vreten, svärdet från Mosjö, fiskedraget från 
Rovaldslund, krigsbytesoffret från Äversta, lansspetsen från 
trakterna av Husby, eldslagningsstenen, vävtyngderna och 
den utsirade sländtrissan, völvestaven och spännbucklorna 
från Karlslund, eketorpsskatten och föremålen från Riseber
ga kloster.

Några föremål är så nyuppgrävda att de inte hunnit få sin 
plats på något museum ännu. De förvaras i skrivande stund 
på Riksantikvarieämbetets kontor för arkeologiska under
sökningar, UV Bergslagen, i Örebro. Detta gäller spännena 
och lien från Bengtstorp och pilspetsen, brodden, pärlorna 
och kamfragmenten från Säby.



Tack
Under bokens framväxt har flera personer läst kortare eller 
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täckter kommit fram ur historiens glömska. Merparten ut
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ävésund



m hur vikingatidens människor manipulerade sin historia 

och om hur en skara krigare oförhappandes slutade som 

gudaoffer. Om hur annorlunda man uppfattade sin omvärld för 

tusen år sedan och om den stora skatten från Eketorp som hamna

de i en plastpåse under en av Örebros broar. Om märken av sten 

och om spåkvinnan vid Svartåns forsar.

Vardag och extraordinära händelser blandas här i tolv berättelser 

från järnålder och tidig medeltid. Alldeles nya såväl som äldre ar

keologiska upptäckter ligger till grund för berättelserna. Satta i sitt 

sammanhang gör de spridda spåren från det förflutna det möjligt 

att glänta på dörren till samhällen som inte längre finns, men där 

människornas tankar om sig själva, sin omvärld och tingens och 

tidens beskaffenhet ändå kan anas. Claes Gabrielsons nytagna fo

tografier går nära inpå föremålen och väcker slumrande detaljer 

till liv igen inför betraktarens öga.
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