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David Damell

HASSLE-ÄVERSTA-HUSBY
Några inledande reflektioner

Mitt intresse för Hasslefyndet är av gammalt datum. Redan då 
jag i slutet av 1960- talet arbetade med min licentiatavhandling, 
Rekarne under bronsålder- äldsta järnålder (Damell 1971), kom 
jag i kontakt med det märkliga Hasslefyndet, som ju rimligtvis 
passerat Rekarnebygden (området kring Eskilstuna) på sin långa 
resa från Syd- och Centraleuropa till den slutliga förvaringsplat
sen i våtmarken nedanför Hassle i Glanshammars socken i När
ke. Till saken hör då att Rekarnes yngsta bronsålder och tidigas
te järnålder tycks ha varit en rikt utvecklad tid, varom talrika 
gravfält och andra lämningar vittnar, bland annat fynden från 
Hyndevadsforsen i Eskilstunaån (Damell 1999; Zachrisson 
2004), som är den stora vattenförbindelsen mellan Hjälmaren 
och Mälaren, samt därtill fyndet av ett hallstattsvärd från Hus- 
by-Rekarne socken (nära Eskilstuna), ett svärd av samma typ 
som de två Hasslesvärden. Kanske det rent av varit så att basen 
för bebyggelseexpansionen västerut längs Hjälmarens stränder 
under den aktuella perioden varit just Rekarnebygden?

En märklig centralplats med talrika rösen och stensättning- 
ar av olika slag, inemot 200 stycken, finns för övrigt inom Tig- 
geby gårds ägor nära Fornhjälmarens strand, cirka 1,5 meter 
över nuvarande hjälmarnivå, i Gillberga socken sydväst om Es
kilstuna (Damell 2003).

Egendomligt nog tycks Närkebygden vid den här tiden, sen 
bronsålder- tidig järnålder, ha varit ett relativt outnyttjat om
råde, vilket antyds av fattigdom på såväl fornlämningar som 
föremålsfynd, dock med några få undantag däribland natur
ligtvis Glanshammartrakten (Karlenby 2003). Möjligen kan 
denna bild förändras något genom de inventeringar som skett
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under senare år i Örebrotrakten, där bland annat röjningsröse- 
områden kan visa sig innehålla en och annan grav från äldsta 
järnåldern, som då kan komma att framstå som en landnams- 
period (Schortz & Strid 1999).

I Västmanland och Södermanland däremot, landområden 
med havskontakt, är bilden tydligare (Bohlin 1968; Damell 
1985). Här fanns verkligen bronsåldersbygder.

En annan plats i Mälarområdet är naturligtvis värd att 
nämna här, Hallunda i Botkyrka socken nära Stockholm. Den
na märkliga bebyggelseplats från yngre bronsålder och begyn
nande järnålder tycks ha fungerat som ett handelscentrum för 
ett större område, något som bland annat keramikfynden visar 
(Jaanusson 1981). Hade platsen legat i någon annan världsdel 
än Europa skulle arkeologerna ha kallat Hallunda för ett stads- 
liknande samhälle där hantverk och handel ägt rum i ett till sy
nes planerat samhälle med avsevärd ytmässig utbredning.

Kanske har Hallunda spelat en roll för import av föremål av 
Hasslefyndets karaktär? Ett faktum är ju att Hasslefyndet mås
te ses i ett större sammanhang, något som naturligtvis Berta 
Stjernquist konstaterat i samband med sina grundläggande arbe
ten om detta märkliga bronsåldersfynd (Stjernquist 1962; Stjern
quist 1971).

1991 kom jag som landsantikvarie till Örebro och kunde 
snabbt konstatera att Hasslefyndet var ett av Örebro läns allra 
förnämligaste förhistoriska fynd och därför egentligen borde 
visas permanent på länets centralmuseum i Örebro. Detta gick 
nu ej att realisera då hasslefyndets internationella intresse med
förde att det måste finnas kvar på landets arkeologiska natio
nalmuseum, Statens Historiska Museum i Stockholm. Inte hel
ler fanns någon kopia av fyndet trots den långa tid som gått se
dan fyndtillfället år 1936. Jag fick alltså se till att åtminstone 
delar av fyndet kunde kopieras för att pedagogiskt fungera i 
utställningssammanhang. Samtidigt insåg jag att efterunder- 
sökningar borde göras runt fyndplatsen, som alltså inte stude
rats närmare sedan 1936.

Med tiden kunde pengar ordnas för ändamålet från Örebro 
läns hembygdsförbund och Kungliga Vitterhets-, Historie- och
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Figur 1. Hassleskatten. Foto Statens Historiska museum.
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Antikvitetsakademien och undersökningar igångsättas. Det 
började med en pollenundersökning av Sven Karlsson vid Insti
tutionen för naturgeografi och kvartärgeologi vid Stockholms 
Universitet med syftet att klarlägga fyndområdets landskaps- 
utveckling och miljö (Karlsson 2002, se även denna volym) var
efter arkeologiska utgrävningar i liten skala kunde genomföras 
på platsen som ett samarbete mellan Glanshammars socken
magasin, Riksantikvarieämbetets örebrokontor och Örebro 
läns museum.

Utgrävningar pågick under fyra säsonger (Annuswer & Kar
lenby 2002; Annuswer 2003, se även denna volym) med en av
slutande insats hösten 2004, varefter utvärdering kommer att 
ske med sikte på en eventuell fortsättning i större skala, som då 
inte bara skall beröra Hassle utan även andra arkeologiska 
nyckellokaler i området, bland annat Äversta. Denna optimism 
är en följd av de utomordentligt intressanta vetenskapliga re
sultaten av hittills genomförda undersökningar som presente
ras här. Om man så till detta lägger den under senare år vun
na kunskapen om tidig järnhantering i regionen blir det riktigt 
spännande. Bland annat kan man lyfta fram prydnadsjärnet på 
de tolv bronsplattorna i Hasslefyndet. Eva Hjärthner-Holdars 
dateringar av järnugnar i Grimsöområdet i Ramsbergs socken 
i nordöstra delen av Örebro län (Grandin &c Hjärthner-Holdar 
2000) visar att blästbruket här varit igång redan under 600- 
700- talen före Kristus. Kan det finnas ett samband?

Vapenofferfyndet vid Äversta (Lindqvist 1963:192) är ned
lagt minst 1000 år senare än Hasslefyndet, under folkvand- 
ringstiden eller kanske den tidiga vendeltiden. Enligt min upp
fattning bör detta vapenoffer, som kanske ursprungligen be
stått av inemot 50 svärd tolkas traditionellt, det vill säga som 
en nedläggelse efter krigshandlingar, ett motsatsförhållande 
till det uppenbarligen äringsinriktade offrandet vid Hassle. 
Fredliga äringsoffer har också ägt rum vid Frösvi i Edsbergs 
socken under tidig vendeltid (Lindqvist 1910), dvs även detta 
inom landskapet Närke. Men krigsoffret vid Äversta och de 
samtidiga relativt talrika fornborgarna i landskapet tyder på 
makt och kamp.
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Figur 2. Karta med de omnämnda fyndplatserna utmärkta. Karta av 
Katarina Jonsson, Örebro läns mususeum.

Är det månne vid denna tid då maktlystna hövdingar bör
jade skapa de revir som utgjorde grunden för de talrika små- 
kungadömen som tycks ha vuxit fram under yngre järnåldern 
med viss inspiration från kontinenten? De första stapplande 
stegen mot Gustav Vasas nationalstat?

Att Husbyn i Glanshammar (Lindkvist 2003, se även den
na volym) skall ses i just detta ljus är mera självklart. Men då 
är vi framme i vikingatid och tidig medeltid, då samhälls- och 
religionsförändringar omstöpte samhället på ett mycket dra
matiskt sätt.

Att Äverstaåns dalgång i Glanshammars socken i Närke 
innehåller så tydliga manifestationer från hela den 1500- åriga 
järnåldersperioden är märkligt. Här tycks stora delar av makten
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i landskapet ha funnits koncentrerad före staden Örebros upp
komst.

Det är därför det är så betydelsefullt att mera övergripande 
forskning kring Glanshammasbygden nu kommit igång.

Till sist

Utan det entusiastiska stödet från Glanshammars sockenmaga
sin med Birgit Ryding i spetsen hade vare sig grävningarna eller 
symposiet våren 2004 eller denna bok kommit till. Inte heller 
hade det varit möjligt utan att kollegorna vid Riksantikvarieäm
betets örebrokontor tagit på sig grävningsledaransvaret och med 
stor energi och kunskap kastat sig in i forskningsuppgifterna. 
Samarbete ger styrka. Hassleprojektet visar detta så tydligt.

Sammanställningen och publiceringen av denna bok finan
sieras av Gellerstedska fonden (förvaltad av Kungliga Vitter
hets- Historie- och Antikvitetsakademien).
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Birgit Ryding

HASSLE OCH 
ÄVERSTAÅNS DALGÅNG

Fyndets betydelse för bygden

Den 9 maj 1936 var lantbrukaren Axel Nilsson i Berga syssel
satt med att bränna gammalt gräs i åbrinken på sina marker 
vid Hassle där Äverstaån rinner fram. I den branta åkanten av
tecknade sig ett föremål vilket han först uppfattade som en bil- 
ring, men som vid ytterligare undersökning visade sig vara ett 
föremål liknande en gammal och illa medfaren kittel.

Genast kontaktade han den dåvarande landsantikvarien 
vid Örebro läns museum Bertil Waldén. Tre dagar senare kom 
fyndplatsen att undersökas arkeologiskt av landsantikvarien 
och antikvarie Karl-Alfred Gustawsson från Riksantikvarie
ämbetet.

Vid utgrävningen framkom, en halv meter ovanför åns vat
tenspegel, på cirka 70 centimeters djup i åbrinkens orörda lera, 
en stor kittel av brons. Runt denna fanns rika förekomster av 
järnutfällningar. Bronskitteln innehöll två bronssvärd, två 
bronsämbar, tolv bronsplattor av tunt bronsbleck vars kanter 
var beslagna med järn, två hakar av brons samt ytterligare ett 
bronsbleck troligen tillhörande bronskitteln.

Då föremålen undersöktes konstaterades att de inte var in
hemska. Svärden var av s.k. Hallstatt-typ och förmodligen 
hemmahörande i Donauområdet. Bronskitteln bedömdes vara 
tillverkad längre söderut, kanske i medelhavsländerna, möjli
gen i Grekland eller i Turkiet. Bronsämbaren, ”cistę a cordo- 
ni”, hade likheter med ämbar funna i området söder om alper
na och torde vara tillverkade i norra Italien. Bronsplattornas 
kulturella hemvist bedömdes liksom svärdens vara Donauom
rådet och således tillhöra den s.k. Hallstatt-kulturen.
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Vid jämförande studier av liknande föremål funna på plat
ser runtom i Europa tidsbestämde man fyndet till 500-talet f. 
Kr., till övergången mellan bronsålder och järnålder. Några yt
terligare undersökningar i fyndets närhet gjordes inte, man 
nöjde sig med att bara undersöka den egentliga platsen för forn
fyndet.

Intresset för grävningarna väcktes i bygden och 1936 års 
elever i Hagaby skola, under ledning av folkskollärare Nils An
dre, följde arbetet med framtagningen av fornfyndet på parkett 
sittande på åbrinkens kant i den sköna månaden maj.

”Hassleskatten” eller ”Hasslefyndet” som fornfyndet sena
re kom att kallas i dags- såväl som veckopress, publicerades i 
Meddelanden XII från Föreningen Örebro Läns Museum 
(1937) där antikvarie Karl-Alfred Gustawsson och landsantik
varie Bertil Waldén redogjorde för det märkliga depåfyndet 
från bronsåldern man funnit vid Äverstaån i Glanshammar. 
1941 presenterade professor Åke Åkerström ”Der Schatz von 
Hassie” i Opuscula Archaeologica, detsamma gjorde professor 
Gunnar Ekholm i Acta Archeologica 1943. I uppsatserna upp
märksammades att den stora kitteln av bronsbleck ”är tillver
kad i medelhavsländerna, troligen Grekland eller Etrurien...”

Ovan sagda kom att bilda grunden till de nu snart 50-åriga 
vänskapsband som med begynnelsen 1956 knöts mellan dåva
rande Glanshammars kommun och städerna Viterbo och Tar- 
quinia i Italien. I medeltidsstaden Viterbo, med anor i etrus
kisk tid, belägen cirka sju mil nordväst om Rom och i Tiberda- 
len, verkade amatöretruskologen Renzo Javarone. Han ägde 
stadens största och vackraste bar, Gran Café Schenardi, som 
var träffpunkt för stadens intellektuella. Javaroni hade under 
andra världskriget deltagit i striderna i Nordafrika och där 
upplevt krigets fasor, vilket ledde till att han vid hemkomsten 
började arbeta för fred och försoning. Han ansåg att om man 
kunde knyta förbindelser med främmande länder såväl genom 
vänskapsband mellan samhällen som mellan enskilda indivi
der, skulle hat mellan folk och krig kunna förhindras.

Javarone etablerade kontakter med orter i Latinamerika, 
som också var döpta till Viterbo. Detta ledde till ömsesidiga
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Figur 1. År 1956 tar kommunfullmäktiges ordförande Erik Persson 
emot de två italienska studenterna Francesco Petroselli och Remigio 
Gaisek, som hade fotvandrat från Italien till ”staden Flassle” för att 
lämna över vängåvor från Tarquinia. Foto Nerikes Allehanda.

vänskapsbetygelser, visiter och ungdomsutbyten. Som lokalpat
riot kom han alltmer att arbeta med drömmen om att förbinda 
sitt älskade Etrurien med orter i länder dit etruskernas ekono
miska och kulturella inflytande och expansion enligt hans me
ning hade nått. I en facktidskrift upptäckte han Hassle, som 
han trodde var en stad i det avlägsna och kalla Sverige.

1955 hölls en kongress ”delle antiche cittä della Tuscia” 
(om Etruriens forntida städer) i Tarquinia, Etruriens äldsta och 
mest betydande stad. Professorn och etruskologen, Orazio Pu- 
letti, höll ett anförande, ”Veconomia degli Etruschi” (Etruskisk

VITTERHETSAKADEMIENS ,,
BIBLIOTEK



HASSLE OCH ÄVERSTAÅNS DALGÅNG

ekonomi). På en europakarta visades bl.a. Hassle som den nord
ligaste utposten för fornfynd av etruskisk proveniens.

Renzo Javarone fick då idén om att etablera kontakt mellan 
Hassle och Tarquinia och fick stöd av turistorganisationen Pro 
Tarquinia. Två unga män, Francesco Petrocelli och Remigio 
Gaisek, från Fiume - båda boende i Viterbo - startade i slutet 
av juli den långa vandringen till Hassle och Närke. Som Java
rone förmodade skedde detta i de etruskiska handelsmännens 
efterföljd. Redan innan vandringen hade påbörjats hade Svens
ka Institutet i Rom kontaktat Medelhavsmuseet i Stockholm, 
som i sin tur vände sig till länsstyrelsen i Örebro. Vem skulle 
kunna ställa upp som "borgmästare” i Hassle? landshövding 
K. J. Olsson föreslogs men tackade nej. Det blev istället den år 
1952 valde ordföranden i Glanshammars kommunalfullmäkti
ge, lantbrukaren Erik Persson i Kolja, som kom att företräda 
Hassle som ”borgmästare”. Det kom senare att visa sig vara 
det rätta valet.

Vandringen var ingen dans på rosor, sjukdom och ekono
miska trubbel kom i vägen och vandringskängorna slets ut. Ef
ter att ha tagits emot av Köpenhamns borgmästare, fortsatte 
vandringen. Ibland liftade man, men mesta delen avverkades 
till fots. Den 9 september, efter sex veckors vandring, nådde 
budbärarna huvudstaden Stockholm och redan dagen efter 
togs de båda männen emot i Kolja av Erik och Marianne Pers
son och deras tre döttrar Irene, Inga-Britt och nära nog nyföd
da lillflickan Kristina.

Det officiella mottagandet ägde rum den 13 september, i 
Glanshammars kyrka, som var fylld till sista platsen av kom
munens skolbarn och övriga invånare samt journalister och 
pressfotografer. Efter ett högtidligt välkomnande av kyrkoher
de Gunnar Johansson uppenbarade sig de två brunbrända och 
skäggiga ”etruskerna”. Francesco Petrocelli läste och Remigio 
Gaisek översatte till svenska, så gott han kunde, den på perga
ment vackert textade och med dekor från gravkamrarna i Tar
quinia prydda hälsningen från borgmästaren i Tarquinia till 
kollegan i Hassle, lydande i översättning:
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Befolkningen i Tarquinia, den äldsta och förnämsta av 
Etruriens städer, sänder en broderlig hälsning till be
folkningen i Hassie, den plats som var den yttersta ut
posten för etruskernas handelsexpansion.

Vi vilja ge uttryck åt en önskan, att denna symboliska 
kontakt måtte ingå i den vittomfattande rörelse, vars 
strävan är att skapa fred och förståelse mellan folken 
och vars idéinnehåll helt och fullt kan betecknas som 
kristet och sameuropeiskt.

Tarquinia den 3 0/7 1955

Borgmästaren Adalberto Belluci

Efter det högtidliga mottagandet i kyrkan följde ett samkväm 
i Glanshammars Bygdegård där en hälsning från Renzo Java- 
rone framfördes:

Till en svensk...
Jag älskar min hembygd ända in i dess urgrund. Men 
denna min känsla är blandad med sorg, ty min hem
bygd la Tuscia (Etrurien), är misskänd och vanvördad, 
trots att den uppvisar en historia på trettio sekler.

Det är för mig en källa till stor glädje att i tankarna föl
ja de tvenne unga budbärare, vilka ånyo vandrar den 
väg, där mina forntida förfäder, de rasenska (etruskis
ka) köpmännen färdades.

Sådan är den känslostämning, som dikterat mitt bud
skap till Eder, och jag hoppas, att ni måtte mottaga det
ta budskap med förståelse.

Viterbo i juli 1955

Jenzo Javarone

19



HASSLE OCH ÄVERSTAÅNS DALGÅNG

Man kan idag fråga sig vad alla besökarna i både kyrka och 
bygdegård tänkte då de båda studenterna uppenbarade sig med 
dessa hälsningar och budskap från ett långt i söder liggande 
Italien och ett forntida rike Etrurien man knappt hade hört ta
las om. De kom med förklaringen till varför ”Hassleskatten” 
fanns vid Hassie i Glanshammar. Var det verkligen etruskiska 
köpmän som kommit ända hit för att idka handel?

Budskapet och önskan om att skapa fred och förståelse mel
lan folken var kanske lättare att ta till sig i en efterkrigstid där 
stabilitet och välfärd långt ifrån kunde ses som en beskrivning 
på något land i det efterkrigströtta Europa.

Erik Persson berättade senare att han mindes att han utta
lat en önskan att de brödraband, som knutits mellan de båda 
”städerna” måtte bestå och leda till ytterligare kontakter. De 
gåvor och presenter som han fick motta, bestående av autentis
ka etruskiska fornsaker av brons och keramik, placerades se
nare i en monter i Glanshammars skola.

Dagen efter mottagandet möttes Petrocelli och Gaisek av 
landshövdingen och stadsfullmäktiges i Örebro ordförande. 
De åt lunch hos Rotaryklubben och senare på kvällen var de 
gäster hos Socitå Dante Alighieri. Vid ett besök hos en av Öre
bros skofabriker fick de som gåva välja ut nya vandringskäng- 
or, vilket väl behövdes. Efter en tid hos familjen Persson i Kol
ja, reste Gaisek till Göteborg där han fick arbete. Han hade ti
digare bott i staden en kortare tid. Petrocelli reste tillbaka till 
Viterbo, men först efter att han rest omkring i Europa. Senare 
skulle han komma tillbaka till Glanshammar och Kolja, däref
ter skrev han in sig vid universitetet i Göteborg där han stude
rade nordiska språk och sedan blev docent och lärare i sitt äm
nesområde men också i italienska.

Efter drygt en månad, 19-20 oktober, reste landsantikvarie 
Bertil Waldén och tandläkare Ragnar Broberg till Rom. De un
derrättade då Renzo Javarone om sin förestående vistelse i den 
eviga staden och uttryckte att de gärna ville hälsa på i Viterbo 
och göra hans personliga bekantskap. De blev mottagna som 
”Hassles” officiella ambassadörer med audiens hos Monsigno
re biskopen av Viterbo, mottagningar anordnades i rådhusen i
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såväl Viterbo som Tarquinia, och Rotaryklubben bjöd på ban
kett. Att de båda gamla etruskiska städerna Viterbo och Tar
quinia menade allvar med de vackra orden om vänskapsband 
och förbrödring, därom rådde inga tvivel.

Under vintern 1957 kom en officiell inbjudan från Viterbo- 
provinsen till familjen Persson i Kolja, en inbjudan om att till
bringa påsken i Viterbo och Tarquinia, ett erbjudande man 
inte tackade nej till. Inte bara officiella mottagningar skulle 
äga rum, utan det gavs också en möjlighet att besöka Frances
co Petrocellis familj. Dessutom skulle man sammanträffa med 
Renzo Javarone på hans och hans familjs berömda Gran Café 
Schenardi i Viterbo. Där hade den svenske kungen, Gustav VI 
Adolf, som var hedersmedborgare i Viterbo och Blera, intagit 
sina måltider då han några säsonger deltog i de arkeologiska 
utgrävningarna i Acquarossa och San Giovinale. Inbjudna till 
provinsen var även landsantikvarie Bertil Waldén med hustru 
Margit. Den 25 april rapporterades i den lokala tidningen 
”Corriere di Viterbo” att professor Waldén tillsammans med 
Doktor Persson, två år efter Petrocellis och Gaiseks besök i 
Hassle och Örebro, nu kommit på vänskapsbesök till Viterbo- 
provinsen.

I Tarquinia välkomnades resenärerna av stadens borgmäs
tare Bruno Blasi och här fick ”borgmästaren i Hassle”, Erik 
Persson motta en etruskisk ”olpe”, en vinkanna i buccero-ke- 
ramik samt en akvarell föreställande staden Tarquinia på sin 
höjd, med nekropolen, känd för sina kammargravar vars väg
gar är prydda med motiv ur den etruskiska mytologin och gu
davärlden. Erik Persson uppskattade gåvorna mycket och sena
re visade han dem gärna för bekantskapskretsen i Glansham
mar, och den var inte liten. Nu knöts vänskapsband som i 
skrivande stund ännu bevaras av de nu levande familjemedlem
marna, släktingarna och vännerna i de båda familjerna.

En officiell inbjudan översändes till Viterboprovinsen 1958 
och en delegation med borgmästaren i Tarquinia Bruno Blasi i 
spetsen för Guiseppe Guerri, Allesandro Tappella och Cecase 
Cesaris, alla representanter för stadens styrelse, anmälde sin 
ankomst till juli månad.
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Figur 2. Erik Persson kom som kommunfullmäktiges ordförande i Glan
shammar (1952-73) att ta emot delegationen från Viterbo och Tarquinia. 
I handen håller han den ”olpe” - en etruskisk vinkanna - som italienar
na hade givit honom som gåva vid hans besök i Viterboprovinsen 1957. 
På väggen ses den akvarell föreställande Tarquinia som också var en 
gåva vid detta tillfälle. Foto Nerikes Allehanda.

Den 23 juli mottogs gruppen på Esplunda herrgård av kom
munfullmäktiges ordförande, tillika ”borgmästaren i Hassle”, 
Erik Persson samt representanter för Glanshammars kommun 
bl.a. greve Bengt Mörner, godsägare Viktor Sandberg m. fl. 
Örebro stad representerades av landsantikvarie Bertil Waldén.

Borgmästare Blasi frambar hälsningar och överlämnade gå
vor till Glanshammars kommun, bl.a. ett bordsstandar med 
staden Tarquinias vapen. Under delegationens vistelse i Glans
hammar hann man besöka kyrkan, för att studera de praktful
la kalkmålningarna från 1500-talet, man gjorde visit i präst
gården samt ett besök i Glanshammars skola, där de Etruskis
ka gåvorna från det första italienska besöket 1956 förvarades i
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Figur 3. Tarquinias borgmästare lämnar över stadens standar till ”Borg
mästaren i Hassle”. Överlämnandet skedde på Äsplunda 1958. Från 
vänster ser vi Tarquinias borgmästare Bruno Blasi, greve Bengt Mörner 
och kommunfullmäktiges ordförande Erik Person. Foto Nerikes Alle
handa.

en monter i skolbiblioteket. Nu kunde borgmästaren i Tarqui- 
nia Bruno Blasi för första gången beskåda de etruskiska före
målen på plats i Glanshammar. Gruppen begav sig också till 
platsen där Hassleskatten hade hittats, och guiden var ingen 
annan än upphittaren själv; Axel Nilsson i Berga, som stolt 
från sin gård pekade ut och beskrev fyndplatsen.

Ett mycket uppskattat inslag var besöket hemma hos fa
miljen Erik Persson, vilket man förstår utifrån det tackbrev 
som ankom den 6 augusti till signor Erik Persson, Sindaco di 
Glanshammar (borgmästare i Glanshammar) och hans hustru 
Marianne.

Intresset för händelserna kring Hassleskatten, de etruskis
ka gåvorna, de unga studenterna och de officiella visiterna, så
väl som Erik Perssons privata besök i Italien, intresserade
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Glanshammarsborna och han föreläste gärna om sina upple
velser och kontakter i det sydliga landet. Man uppehöll också 
kontakterna med Francesco Petrocelli som hade gift sig med en 
svenska och nu bodde och studerade vid Göteborgs Universi
tet. Många var de somrar han och hans hustru Inga Mowitz 
tillbringade i Glanshammar och Kolja.

1983 var det så dags för nästa Glanshammarsbesök i Viter- 
boprovinsen. Den som ordnade resan var givetvis Erik Persson 
och intresset var så stort att inte alla som anmälde sig fick åka 
med i den tvåvåningsbuss med plats för 72 personer som i bör
jan av påsken 1983 begav sig från Glanshammar till staden So
riano neli Simini cirka sju mil norr om Rom och två mil från 
Viterbo. Guide under hela resan var den nu vardande docenten 
Francesco Petrocelli från Göteborg.

Resenärerna installerade sig i det nybyggda hotellet la Bastia 
vackert beläget på 750 meters höjd över havet i en kastanjelund 
med utsikt över stadens borg med Tiberdalen i bakgrunden. På 
påskaftonen hölls en välkomstfest för svenskarna och man in
mundigade helstekt gris och drack vin och sjöng och spelade 
såväl svenska som italienska sånger.

Under påskdagen besökte man Rom för att lyssna på På
vens tal vid Petersplatsen och besöka Peterskyrkan. Annanda
gen var vikt för resans egentliga mål, ett besök i staden Tar- 
quinia. Här mottogs gruppen av stadens borgmästare Bruno 
Blasi, en för Erik Persson redan bekant gammal vän. Blasi gui
dade personligen omkring i staden och man besökte stadens 
museum med sina etruskiska keramiksamlingar samt Tarqui- 
nias etruskiska nekropol med kammargravar smyckade med 
målningar som berättade om etruskiskt liv för tre tusen år se
dan.

Resan var inte av det officiella slaget. Inga inbjudningar 
hade gjorts utan borgmästare Blasi tog emot närkeborna som 
sina privata vänner. Som tack överlämnades närkegetingar till 
honom och till alla dem som ställt upp för gruppen.

Den 27 september 1989 avled Erik Persson, därmed trodde 
man nog att intresset för att uppehålla kontakterna med Tar- 
quinia och Viterbo skulle upphöra. Så var dock icke fallet. Det
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Figur 4. Axel Nilsson, utanför sitt hem på Berga, pekar ut platsen för 
fyndet av Hasselskatten för den tillresta delegationen från Viterbopro- 
vinsen. Året är 1958 och fotografiet är sannolikt taget av Erik Persson.

visade sig vid millennieskiftat år 2000 då docent Francesco 
Petrocelli gjorde en förfrågan beträffande de etruskiska gåvor
na till Glanshammar år 1956. De hade varit placerade i skol
biblioteket i Glanshammar, men då en ny skola hade byggts 
kom föremålen att förvaras i ett källarutrymme och glömdes 
sedan bort vid inredningen av det nya skolbiblioteket.

Den 12 april år 2000 hämtade undertecknad tillsammans 
med dåvarande länsantikvarien David Damell fram gåvorna ur 
källarförrådet. Föremålen katalogiserades och den blekta skrif
ten på pergamentrullen renoverades.

25



HASSLE OCH ÄVERSTAÅNS DALGÅNG

Figur 5. Gåvorna från Tarquinia utställda i skolbiblioteket i Glansham
mar. Det beundras av från vänster Erik Persson och Bruno Blasi. Foto 
Nerikes Allehanda, 1958.

På Pingstdagen samma år återinvigdes den etruskiska sam
lingen i en ceremoni i Glanshammars kyrka, som var fylld till 
sista platsen. På hedersplats satt Docent Petrocelli och i tal till 
honom erinrades om de nu nära femtioåriga kontakterna mel
lan Etrurien, Viterboprovinsen och Glanshammar. Gåvorna 
fördes sedan i procession till Glanshammars bygdegård där de 
kom att förvaras i en glasmonter tillsammans med pergament
brev och fotografier tagna i Glanshammars kyrka då de två 
unga studenterna överlämnade sina vänskapsgåvor till ”Hass
les borgmästare” Erik Persson.

Att intresset var stort för allt vad Hassleskatten fört med sig 
vittnade den fullsatta kyrkan om och nu vaknade intresset 
även hos lärare och elever i Glanshammars skola. Underteck
nad kom att tillfrågas då det gällde undervisning i Glansham
mars historia och då i synnerhet Hassleskattens historia och
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den etruskiska keramikens och bronsernas historia, där de 
hängde på väggen i Bygdegården.

Då planerna på en arkeologisk undersökning tog fart under 
2001 vaknade intresset ytterligare. Då grävningarna inleddes 
på hösten inbjöds ortsborna att delta. Första gravningsdagen 
infann sig ett 25-tal frivilliga gravare och 50-60 personer kom 
under dagen för att se de pågående undersökningarna på plat
sen där man en gång funnit Hassleskatten.

I tidningar och på radio och TV rapporterades om fynd av 
rester av järnåldershus vid Hassie i Glanshammar och då höst
plöjningen började kom jordbrukare och rapporterade om sot
fläckar och mörkfärgningar i plogfårorna. Här visade sig in
tresset för den forntida Äverstaådalen i verklig mening. Glans
hammar kom plötsligt att stiga fram ur sin anonymitet, här 
fanns intressant historia att studera och beskåda i markerna. 
Således kom det sig att olika föreningar önskade sig guidning 
runt omkring på de rikligt förekommande gamla forntida plat
serna i socknen och då inte minst på platsen för fyndet av Hassle
skatten.

Under de fyra säsonger grävningarna varade upplevdes Glans
hammar som en historiskt intressant och betydelsefull socken 
även för sockenborna och många var de Glanshammarsbor 
som ville prova på att vara arkeolog för en dag.

Ar 1936, då fyndet vid Hassle gjordes och grävdes fram, 
satt skolbarnen från Hagaby skola på åbrinken och beskådade 
arbetet i åkanten. Skolan är numera borta och så också många 
av de dåvarande eleverna, men intresset tycks leva vidare i byg
den hos deras barn och barnbarn, så länge de etruskiska före
målen hänger där på väggen i Glanshammars bygdegård och 
så länge någon kan och vill berätta om Hasslefyndet. Till byg
degården kommer de flesta ortsbor och kan inte undgå att se 
föremålen och visst undrar man om Hassleskatten: ett offer 
men också en budbärare från forntid till nutid, från sydlig till 
nordlig kultur, en skatt som kom att förmedla kontakter och 
kunskaper mellan människor i det tjugonde seklet i Glansham
mar, Viterbo och Tarquinia. Just såsom Renzo Javarone hade 
tänkt sig.
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Bo Annuswer

DE ARKEOLOGISKA 
UNDERSÖKNINGARNA 

VID HASSLE

Sedan hassleskatten kom i dagen en vårdag 1936 har mycken 
möda lagts ned på att beskriva och förklara föremålen medan 
anledningen till att de påträffades just där inte närmare be
rörts. För oss har intresset kring fyndet istället ägnats platsen. 
Är det bara slumpen som avgjort fyndets nedläggande och 
återfinnande eller gömmer jorden på förklaringar till att detta 
unika fynd återfunnits just här?

Frågorna kring varför dessa föremål hamnat i jorden på 
denna plats är huvudanledningen till att vi tillsammans med 
Glanshammars hembygdsförening, Sockenmagasinet, bestäm
de oss för att inleda våra undersökningar längs Äverstaån just 
vid Ffassle.

Årensning

Den nionde maj 1936 var lantbrukaren Axel Nilsson på Söder- 
berga sysselsatt med att rensa ris och annat skräp som vårflo
den dragit med sig i Äverstaån. I västra kanten av ån, ungefär 
500 meter norr om gården, fann han en bronskittel som den 
ovanligt kraftiga vårfloden delvis frilagt. Redan tidigare under 
våren hade två småpojkar sett kitteln när de fiskade i ån, men 
de trodde att det rörde sig om en behållare till en kasserad se
parator så de undersökte det inte närmare.

Kitteln väckte dock Axel Nilssons intresse och ur den plock
ade han fram ett böjt bronssvärd med en stor knopp på fästet. 
Svärdet var i dåligt skick och gick av i två delar. Nilsson förstod 
att han hade träffat på ett fornfynd och tog därför omedelbart
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Figur 1. Fyndet i åkanten. En dag i maj 1936. Foto Claes Claesson, Öre
bro läns museum

kontakt med Bertil Waldén på Örebro länsmuseum. Waiden 
hade lite svårt att tro på det han hörde när Nilsson berättade 
om sitt fynd; ”en så och så stor kittel, två mindre hinkar, åt
minstone ett svärd till” som Waldén skriver i sin rapport. Att 
det stämde blev han snart varse.

Vad marken dolde

Fyndet omfattade en stor bronskittel, förmodligen tillverkad 
någonstans i området kring Svarta Havet. Den är 34 centime
ter hög med en största vidd på 64 centimeter. Den innehöll två 
Hallstattsvärd, varav ett med en svärdsknopp av brons. Svärd
typen är vanlig över hela Europa. Vidare fanns två hinkliknan- 
de kärl med horisontell vulstornering, så kallade cistę a cordo- 
ni, eller dragspelsformade kärl som vanligen återfinns inom 
den etruskiska kulturen och utanför dess nordgräns i det östra
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Alpområdet. Slutligen inne
höll kitteln tolv cirkelrunda 
bronsplattor med mittbuckla 
och kantbeslag av järn.

Av allt som skrivits om 
fynden kan två forskares rön 
vara av intresse för tolkning
en av platsen. Berta Stjern- 
quist, som skrivit om fyndet 
vid flera tillfällen, påpekar 
att de olika fynden tillsam
mantaget visar på en datering 
till bronsålderns period VI.
Skatten kan inte vara nedlagd 
efter 600 f Kr (Stjernquist 
1962, 1967). En datering till 
600-talet f Kr är alltså trolig.

En tanke kring bronsplat
torna med mittbuckla och 
kantbeslag av järn är att de 
är av inhemsk produktion (Hjärthner-EIoldar 1993:149). Det
ta för att deras formspråk liknar andra produkter som man vet 
är tillverkade i Norden. Det är också anmärkningsvärt att man 
har kombinerat brons och järn i samma föremål.

Att den tidsmässigt samlade skatten funnit sin väg genom 
Europa till Hassle som en enhet, möjligen med undantag för 
bronsplattorna, får ses som troligt. Resan har sannolikt inte 
varit enkelriktad - något har gått i retur. Vad har trakten att 
erbjuda som motprestation till detta rika fynd? Tankarna går 
till järnet som ersättning för dessa bronser.

Att denna skatt sedan sänkts ner i ån som ett offer kan vara 
ett tecken på att platsen tagits i anspråk eller så rör det sig om 
ett tackoffer för vad den egna jorden gett - järn - vilket kanske 
tydligast visas just genom att bronsplattorna försetts med mitt
buckla och kantbeslag i denna metall. Till jorden vad jorden 
gav? En tacksamhetens tanke för det nya välstånd som handeln 
bringat?

Figur 2. Hassleskatten. Foto Flis- 
toriska museet
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Äverstaåns dalgång

Glanshammar är en av Närkes fornlämningsrikaste socknar 
med en mängd ovan mark synliga lämningar. Här finns flera 
unika platser, förutom Hassle har vi Äversta med sitt romerska 
vapenfynd och Husby vid åmynningen. I denna rika miljö ska 
vi närmare granska vad som syns eller kan anas från platsen 
för nedläggandet av skatten.

Den i dag rätade och dikade ån tillkom som ett resultat av 
sänkningen av Hjälmaren. Vad som idag, speciellt vid låg
vatten, närmast liknar ett krondike, återtar under kraftigs snö
smältningsår delvis sin forna glans. På ån har båtar farit och 
kanske så sent som på 1600-talet har den använts för transpor
ter upp till i höjd med Hassle. Den ringlande ån har säkert va
rierat både i omfång och djup över årstider och genom seklers 
gång.

Vid skattens nedläggande bör ån ha haft en bredd på runt 
50 meter vid Hassle. Skatten placerades mitt i ån och sjönk an
tagligen ganska snart ned i bottendyn av sin egen tyngd för att 
sedan överlagras av svämlager för att vid fyndtillfället återfin
nas runt 1,4 meter under dagens marknivå.

Skatten låg i en del av dalgången som närmast kan beskri
vas som en amfiteater. Föremålen är nedlagda i botten av dal
gången, själva arenan. Åskådarplatserna ligger på de omgivan
de höjderna där gårdarna Berga och Sörberga i söder, Hassle i 
väster, Skogsberg i nordost och Hagaby i öster i dag kringslu- 
ter och blickar ner mot platsen. Vid Skogsberg, Berga och 
Hassle finns gravfält som visar på en kontinuitet från järnål
dern. Stensättningarna vid Skogsberg kan vara äldre, kanske 
från bronsåldern. Vid Apelboda, strax öster om Skogsberg står 
en runsten.

I närområdet, på båda sidor om fyndplatsen vid ån, finns 
under åkermarken lämningar efter förhistoriska aktiviteter, 
platser där människan verkat i förhistorisk tid. Vad som tidigt 
väckte vår uppmärksamhet var den svartfärgade åkerjord som 
tydligt kunde urskiljas efter plöjning som ett avlångt, närmast 
ovalt stråk, på väster sida om Äverstaån i höjd med fyndplatsen.

DE ARKEOLOGISKA UNDERSÖKNINGARNA VID HASSLE
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Figur 3. Översikt av platsen från Sörberga. Foto Bo Annuswer

Strax väster om denna yta och fyndplatsen ligger ett impedi
ment. Den nu trädbevuxna och slytäckta höjden har tidigare 
röjts, odlats och nyttjats som hagmark vilket åtskilliga spår 
vittnar om. På impedimentets östra sluttning ligger Närkes 
enda kända stenblock med skålgropar. Skålgropslokaler är 
kända sedan bronsåldern så blocket kan vara samtida med det 
nedlagda fyndet. Nära blocket finns också ett mindre gravfält, 
sannolikt från järnåldern.

Omedelbart norr om platsen korsas ån av en äldre väg, 
”gamla kyrkvägen”. Sedan dikningen leder en enkel plankbro 
på stadiga fundament av huggna stenblock över ån. Vägen och 
bron ligger vid vad som före sänkningen bör ha varit den enda 
lämpliga platsen för en passage över vattnet i närområdet. Här 
sträcker sig en utlöpare från impedimentet i väster som en 
mindre höjd ned mot ån. Även på östra sidan finns en svag för
höjning. Före dikningen kan en enklare brokonstruktion eller 
ett vad lett över vattnet. Vägens sträckning har säkert ändrats 
genom seklerna men passagen över ån kan vara mycket gam
mal. Kanske fanns en väg här redan när hassleskatten sänktes 
i ån.
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Figur 4. Gravfält vid Hassle under röjning. Foto Leif Karlenby

Längs en liten bit av ån

Inom en minst 50 meter lång nordsydlig yta längs med ån och 
med en bredd upp mot 40 meter finns ett flera decimeter tjockt 
kulturlager av sotig jord och eldsprängda stenar tillsammans 
med rikliga förekomster av djurben, sannolikt slaktavfall. 
Mängden tänder är relativt stor. På en bit obränt ben finns spår 
av bearbetning vilket kan tyda på att det rör sig om avfall från 
hantverk. Den stora merparten av benmaterialet ligger en bit 
ner i kulturlagren, från cirka en decimeters djup och nedåt, och 
mängden är störst där lagren är som tjockast. Bland benen 
fanns även måltidsrester i form av otaliga, oftast mycket små, 
brända ben.

Inom kulturlagret ligger även spridda anläggningar på oli
ka nivåer. Centralt finns ett skärvstensflak, närmast ovalt och 
med en uppskattad längd av 20 meter längs ån och en bredd
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Figur 5. Plan över undersökningsområdet. Uppe till vänster i bild syns 
gravfältet, längst till höger plattformen.

upp mot 14 meter. Det sträcker sig ner till cirka 15 centimeters 
djup och innehåller svart sotig kulturjord med mycket skärv
sten, upp till 60 kilo per kvadratmeter i de centrala delarna. 
Från området har också åtskilligt med skärviga stenar plockats 
och lagts upp i ett röse i samband med brukande av jorden.

I kulturlagrets norra del påträffades fyra stolphål, synliga 
först en liten bit ner i lagret. De kan möjligen höra till ett och 
samma hus. Här krävs ytterligare undersökningar för att avgö
ra deras funktion. Inom kulturlagret finns också flera från en 
halv till en och en halv meter stora eldstäder på olika nivåer och 
kokgropar, upp mot 2 meter långa och i visa fall upp mot 0,8 
meter djupa. Det första årets provrutegrävning resulterade i att 
kulturlagret uppskattades var upp mot 1 meter tjockt men dessa 
provrutor har sannolikt hamnat i kokgropar och anger alltså 
kokgropens djup och inte kulturlagrets tjocklek. Förutom kol
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och sot innehåller härdar som kokgropar stora mängder eld- 
sprängda stenar och fragmentariska rester av brända ben. 
Bland övriga fynd inom kulturlagret finns oansenliga mängder 
bränd lera, små bitar av keramik, en eldslagningsflinta, två 
hästbroddar och några spikar eller nitar. Keramiken är genom
gående av samma sort men så fragmentarisk att det är svårt att 
dra några större slutsatser om den. Godset är rödbrunt med fin 
magring av bergart, typisk för järnåldern.

Broddarna föregick hästskon och de två påträffade kan pre
liminärt dateras till vendeltid in i vikingatid, det vill säga nå
gon gång under 700-talet in i tidigt 800-tal. Merparten av spi
karna påträffades ytligt i kulturlagret och är sannolikt från 
historisk tid. Några spikliknande eller snarast nitliknande fö
remål påträffades en bit ner i kulturlagret, i höjd med broddar
na, vilket kan betyda att de är samtida med dem.

En plats växer fram

Första grävningssäsongen konstaterades att marken i det dåti
da vattenbrynet hade stabiliserats med grenar och rötter från 
tall, en och gran. Ett träprov härifrån har daterats från 660 till 
810 e.Kr. På risbädden har sedan eldsprängd sten lagts ut. Till 
skillnad från den eldsprängda stenen en bit upp i backen var 
dessa helt fria från sot och kol vilket tolkats som att de lagts ut 
i vattnet. Anledningen till denna åtgärd kan ha varit att under
lätta lastning och lossning av båtar eller att bara ge ett enklare 
tillträde till vattenytan. Den postglaciala leran, som ån ringlar 
fram över, måste ha varit dyig, speciellt vid upprepade passager 
ut i vattnet. Ute i den gamla åbottnen fanns också ris och min
dre träbitar bevarade. Detta område, från det äldre vattenbry
net och öster ut mot nuvarande åsträckning, är betydligt fukti
gare än högre upp i backen. Här återställer också vattenrika 
vårfloder periodvis helt eller delvis den ursprungliga åns vat
tenspegel.

Under den andra grävsäsongen konstaterades att det från 
strandkanten och ut i den äldre vattensamlingen finns kraftigare
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Figur 6. Plan över plattformen. Grå symboler = stenar, oifyllda symboler 
trästockar och ris (samt en grop öster om plattformen), kryss markerar 
fynd, som till största delen bestod av obrända djurben.

stenar och stenskodda stolphål som kunde ses som ett fundament 
till en brygga eller plattform i ån. En stensamling med bevarade 
trärester kunde vara en brokista. Strax utanför denna konstruk
tion har en gång djurben, möjligen matoffer, tillsammans med 
delar av två vendeltida vävtyngder deponerats i vattnet.

Inför den tredje säsongen beslöt vi oss för att titta närmare 
på denna möjliga brygga. Det visade sig att det inte alls rörde 
sig om en brygga utan om en konstruktion som sträcker sig 
längs med den gamla strandlinjen, än så länge oklart hur långt, 
kanske en plattform eller en kajliknade anläggning.
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Figur 7. Plattformsfundamentet med stolphål. Nederst i bild syns sko
ningen bestående av större stenar samt trä. Innanför packningen med 
skärvig sten syns det undersökta stolphålet. Sopborsten i överkant lig
ger i nivå med den ursprungliga strandlinjen. Foto Bo Annuswer.

Hela konstruktionen kan dateras till vendeltid. Ett intres
sant fynd i sammanhanget var en del av överdelen till en vrid- 
kvarn som deponerat i konstruktionens norra del, alldeles nära 
strandkanten. Stenen är av Malungsskiffer och sannolikt det 
äldsta exemplet på export av maisten från Dalarna.

Längst ut i vattnet har större stenar lagts ut i en linje längs 
med ån för att mot norr vika in mot stranden. Här finns också 
bevarade rester av trä. I området innanför denna ”skoning” 
har åtskilligt med skärvig sten lagts ut upp mot strandkanten. 
Konstruktionen har byggts ut i omfång vid minst ett tillfälle.

I konstruktionen finns även minst tre mycket väl tilltagna 
stolphål, varav ett har undersökts. Stenskoningen kring stolpen 
visade på en stolpe, med en diameter runt 30 centimeter, som 
placerats på en plan sten i botten ungefär en halv meter ner i
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marken. På denna plana sten låg en del av en hästkäke. Stolphå- 
let visade sig vid undersökningen vara betydligt större. Det hade 
en diameter på 80 centimeter och ett djup på närmare 1 meter. 
Stolphålet hade sedan fyllts med sten, såväl natursten som skär- 
vig sten, där stolpen hade placerats centralt på den plana sten 
där hästkäken återfanns. Vad detta överdimensionerade stolp- 
hål, eventuellt ett av flera, står för återstår att tolka.

Det finns även anläggningar väster om kulturlagret, något 
högre upp från strandlinjen, som härdar och vad som kan tol
kas som rester av ett delvis bortplöjt kulturlager. I anslutning 
till detta kulturlager påträffades lämningarna efter fyra krafti
ga stenskodda stolphål som kan ha burit upp takstolparna till 
ett hus. Genom 14C-datering har kol ur ett av stolphålen date
ras till folkvandringstid, 420 till 540 e Kr. Väster om detta hus 
finns en terrasserad yta där misstankar fanns om ytterligare ett 
hus. Det skulle i så fall kunna röra sig om en hallbyggnad från 
samma tidsperiod och in i vendeltid då hus från denna tid ofta 
byggdes på terrasser. Under 2003 togs ett par schakt upp i om
rådet. Flera stolphål och vad som tolkats som en golvyta på
träffades. Ett kompakt upp mot decimetern tjockt siltigt lager 
har avsatts på terrassen. Lagret var närmast rent bortsett från 
enstaka mycket små fragment av keramik och bränd lera.

Det lilla gravfältet som ligger lite längre upp på impedimen- 
tet bakom bebyggelsen kan eventuellt vara ett gårdsgravfält, 
knutet till denna bebyggelse.

En bild växer fram

Genomförda undersökningar på västra sidan om ån, i omedel
bar anslutning till fyndplatsen, har gjort att en bild av platsen 
börjat växa fram. Efter det att skatten sänktes mitt i ån, kan
ske så tidigt som under 600-talet f.Kr., har en rad aktiviteter 
pågått på den västra stranden.

Att det kulturlager som påträffats längs med ån står för nå
got annat än lämningar efter en boplats är tydligt. Området 
tolkas som en offerplats där vattenoffer intagit en central roll.
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En närkingsk parallell till denna plats står att finna vid Frösvi 
i Edsbergs socken. När Frösvimossen, på gränsen mellan Eds
bergs och Hackvad socknar i västra Närke, skulle dikas ut år 
1906 påträffades en 80 meter lång spång ut i mossen. Spången 
började vid mossens västra strand vid ett kulturlager med här
dar, riklig förekomst av eldsprängda stenar, brända ben och 
trärester. Samma år undersökte Sune Lindqvist och amanuens 
Almgren merparten av fornlämningen för att avsluta fältarbe
tet år 1908. (Lindqvist 1910:119ff). Även om ytan är betydligt 
mindre med ett kulturlager runt 13x8 meter, är överensstäm
melserna nästan totala vad gäller läge vid vatten, må vara en å 
i Hassle och en mosse i Frösvi. Härdar, kokgropar, eldspräng
da stenar, skärvstenslager, ja allt påminner väldigt starkt om 
varandra. Genom ett fynd av en fibula har Sune Lindqvist da
terat offerplatsen till 500-talet, alltså folkvandringstid. Vid 
denna tid har även kultplatsen vid Hassle nyttjats men här kan 
vi dra ut dess användning till Vendeltid in i vikingatid.

Områdets äldsta vattenoffer, hassleskatten, är daterat till 
600-talet f.Kr. och är sannolikt även nedlagt då. Även skålgro
parna en bit upp i backen kan ha sitt ursprung från denna tid. 
Det finns en möjlighet att skatten haft en betydande ålder innan 
den offrades men den samlade dateringen på föremålen gör inte 
detta så troligt. Kulturlagret, och då dess övre skikt, dateras till 
Vendeltid genom två broddar. Husterrassen väster om kultur
lagret kan vara samtida. Under denna tid har även vävtyngder 
hamnat i vattnet utanför bryggan. Vävtyngderna tillsammans 
med benrester kan ses som ytterligare vattenoffer. Detsamma 
gäller för den maisten som lagts i stenskoningen ute i vattnet. 
Vattenbrynet har förstärkts av ris och skörbränd sten under 
vendeltid fram i vikingatid och vad som nu framstår som en 
plattform eller kajanläggning har legat längs strandlinjen med 
minst samma utbredning som kulturlagret längs stranden.

Den fornlämningsrika dalgången tyder på att Äverstaån en 
gång haft en viktig funktion i landskapet, sannolikt även i väst
ra hjälmarområdet. Inte minst den husaby, Husby, som placerats 
som ett lås vid åns ursprungliga mynning, tyder på en plats av 
vikt. Kommunikationer är en förutsättning för handel. Här har
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man, via ån, kunnat förse omvärlden med varor som gett rika 
bronser tillbaka, som kanske varit bakgrunden till det rika va
penfyndet och som även inneburit att den framväxande kunga
makten varit intresserad av att bevaka och behärska området.

Det pågående forskningsprojektet avser att öka kunskapen 
om varför bygden så uppenbart haft stor betydelse under långa 
tider. En orsak kan som sagts stå att finna i järnet. I Berg- 
slagsområdet har järn framställts tidigt. Käglan, det skogs
klädda höjdområdet norr om Glanshammar, rymmer flera så
dana platser. Kanske kan handeln med järn, redan från brons
åldern och framåt, vara en bidragande orsak till att människor 
under gångna tider manifesterat sin närvaro genom offergåvor 
och olika monument.

Framtida frågor

Under år 2004 gick vi vidare med ännu en undersökning vid 
Hassle. Då var det främst plattformen, eller kajen, längs strand
kanten som måste få en slutgiltig tolkning. I framtiden vore det 
också av intresse att närmare undersöka huset i områdets väs
tra del. Att platsen varit bebyggd under folkvandringstid och 
vendeltid är konstaterat. Däremot finns inga övriga lämningar 
som tyder på en boplats. Frågan är därför vad bebyggelsen står 
för. Om de gravar som ligger på impedimentet tidsmässigt kan 
knytas till bosättningen vid ån skulle det kunna visa på en kort 
bosättning som kanske följts av en ny bosättning i anslutning 
till det nuvarande Hassle.

Det står klart att Hassle, dess kulturlager, hassleskatten 
och andra föremål som påträffats, kan tolkas som en offerplats 
eller kultplats som nyttjats under ett tidsspann av minst 1200 
år. Kanske är det så att platsen först togs i anspråk i samband 
med nedläggandet av hassleskatten. Bevis för ett kontinuerligt 
utnyttjande som kultplats saknas än så länge. Hassleskatten 
med sitt ursprung i bronsålder fram till yngre järnålderns hus, 
broddar, vävtyngder och det stabiliserande riset i strandlinjen 
ger ändå en klar fingervisning om platsens betydelse under
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båda dessa perioder. Möjligen kan det vara så att Hassleskat- 
ten hamnade i Äverstaån under Vendeltid, alltså 1000 år efter 
dess tillkomst, men det tidsmässigt samlade skattfyndet gör 
som sagt en sådan tolkning mindre trolig.

Jämförelser och likheter med andra kända offerplatser som 
Frösvi men även Hassle i Bösarp i Skåne, där i det senare fallet 
inte minst namnet väcker frågor, tyder på religiösa yttringar där 
vattenoffer varit en viktig del av kulten. Om det rör sig om frukt- 
barhetsoffer eller offer till någon vattengud eller om fruktbar- 
hetsoffer hänger samman med någon gudom knuten till vatten 
kan man inte mer än spekulera om. Här kan förhoppningsvis 
fortsatta undersökningar vid Hassle räta ut en del frågetecken.

Förutom offerplatsen kvarstår tanken på kommunikationer 
och handel. Att en offerplats skulle kombineras med en han
delsplats eller annan profan verksamhet verkar dock med nu
varande kunskapsläge om Hassle mindre troligt.

Projektet Äverstaåns dalgång kommer att gå vidare med yt
terligare undersökningar, både vid Hassle och på sikt ytterliga
re några platser längs med dalgången.

De inledande undersökningarna vid Hassle har gett en första 
inblick i människors rituella liv där vattenoffer varit en del av 
verkligheten och kanske vardag redan under bronsåldern och 
möjligen fortlöpande fram tills det att den första kyrkan uppför
des i Glanshammar. En fortsatt studie av det begränsade område 
som utgörs av Äverstaåns dalgång kommer att öka kunskapen 
om en trakts utveckling och de faktorer som gjort dalgången till 
den märkliga plats synliga lämningar och jordfynd visar på.
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Leif Karlenby

DET SKAPADE LANDET
En landskapsstudie över 

Äverstaåns dalgång

Landskapet ändras ständigt, men är på samma gång en stabil 
enhet där förändringarna samlas till en historia. Varje tid har 
sin förståelse av landskapet utifrån de företeelser som finns där 
och det man värdesätter, lägger märke till. Allt som har hänt 
finns som trådar i en väv, de bildar tillsammans ett tyg som 
historien lägger ut över landskapet.

Idag har vi en bild av landskapet kring oss men det har haft 
annan betydelse för människor som levde tidigare. Deras land
skap finns visserligen i vårt, men det är inte det samma som 
vårt. Det var inte bara så att det såg annorlunda ut, de upplev
de det och tolkade det på ett helt annat sätt.

Landskapet har en dimension som inte omedelbart är syn
lig för oss, då allt vi ser finns i nuet. Ändock utgörs vårt land
skap av en rad ackumulerade lämningar från olika tider som vi 
ser som en enhet. Stugan vid skogsranden och graven på höj
den berättar en historia för oss om olika tider och olika hän
delser men för oss finns de där som påminnelser om ett förflu
tet som pågår.

Det enda vi kan vara någorlunda säkra på, är att de fysiska 
förutsättningarna var någorlunda lika, det vill säga, höjder har 
alltid legat där de ligger och varit ungefär lika höga och dal
gångar finns där de alltid funnits. I Närke har efter senneoliti- 
kum inte landhöjningen utgjort något problem, då Hjälmaren 
ligger på en sådan höjd över havet att den blivit en insjö vid 
denna tid. En stor förändring av landskapet skedde dock i och 
med sänkningen av Hjälmaren vid slutet av 1800-talet, som 
kom att omforma landskapet mer omvälvande än någon 
naturlig process gjort sedan havet slutligen hade dragit sig till
baka för 4000 år sedan.

43



DET SKAPADE LANDET

Figur 1. Ett exempel på det överordnade landskapsrummet. Vy över fynd
platsen för Hasslefyndet. Foto Leif Karlenby, RAÄ.

En metod

Terje Gansum, Gro Jerpåsen och Kristian Keller har utvecklat 
en metod med vars hjälp man kan analysera hur företeelser lig
ger i landskapet (Gansum m fl 1997) . Den går i princip ut på 
att man ser landskapet som ett rum med golv, väggar och tak. 
Golvet utgörs av den plana marken, väggarna utgörs av berg
ryggar och andra avgränsande företeelser. Även fallande före
teelser, som sluttningar stup och liknande, kan ses som ”väg
gar”. Med hjälp av detta kan man bedöma och värdesätta var 
i landskapet man valt att placera de olika platserna. Landska
pet kan delas in i underordnade och överordnade rum. Det 
överordnade rummet kan ses om man står på höj dpartier och 
har överblick över platsen (figur 1). Det underordnade rummet 
upplevs från en lägre position och främst från själva Platsen. Se 
på figur 2 från Hassle hur platsen ligger på botten av dalgång
en och det underordnade rummet endast sträcker sig till de 
närmaste mindre höjderna, höjder som knappt var märkbara 
från den föregående platsen. Hela landskapet bildar en slags 
arena eller en amfiteater, där gårdarna ligger på höjderna runt 
om och varifrån man kan beskåda skådespelet på offerplatsen 
nere i dalens botten.

Då det finns få höjdskillnader blir det underordnade rum
met mycket stort och kan i viss mån få samma utbredning som
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det överordnade. Med stora höjdskillnader blir det underord
nade rummet mindre och vänder sig på sätt och vis inåt mot sig 
själv och sin närmaste omgivning.

Tre exempel

Jag har valt tre platser längs Äverstaån som har haft särskild 
del i historiens förlopp i bygden. Den första platsen har vi re
dan berört och det är naturligtvis Hassle med den fantastiska 
bronsskatten. Därefter kommer Äversta som också har givit ett 
fantastiskt fynd. Endast en del av alla de vapen som fanns i 
detta krigiska offer togs tillvara då det påträffades i slutet av 
1800-talet och ändå består fyndet av en hel mängd vapen och 
benrester från djur och människa (Andersson 1989:78f). Slut
ligen har jag också tagit med Storsicke som är en unik plats, 
där man funnit tre (!) bronsyxor och åtminstone fem stenyxor 
med olika datering. Utifrån fynden kan man fastställa att plat
sen varit bebodd åtminstone från mellanneolitikum, men all
deles säkert från senneolitikum och framåt. Mycket tyder på 
att Storsicke är den plats där Glanshammarsbygden har sitt ur
sprung, den första etableringen i området.

Fynden från de tre platserna är typiska för sin tid. Under 
senneolitikum och äldre bronsålder var bronsyxor vanliga of
fer. I Storsicke utgör sannolikt åtminstone en av de tre påträf
fade yxorna ett våtmarksoffer då den hittats i ett lågt liggande 
parti av åkern sydväst om Storsicke. De två övriga verkar ha 
deponerats på boplatsen. Dessa yxor kan naturligtvis också 
vara offrade. Under senneolitikum började en sed att offra 
yxor i stolphål växa fram. Det finns mångtaliga exempel på 
detta. Fynden i Hassleskatten uppfyller alla krav på offer från 
slutet av bronsåldern och vapenoffer av den typ som fanns vid 
Aversta är vanligast just under romersk järnålder. Resultaten 
av undersökningarna i Hassle har dessutom givit indikationer 
pa matoffer under senare delen av järnålder och också denna 
sed är typisk i samband med religiös utövning under järnål
der.
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Figur 2. Ett exempel på det underordnade rummet vid Hassle. Panora
ma fotograferat från fyndplatsen. Foto Leif Karlenby, RAA.

Vid denna landskapsanalys måste man ställa sig ett antal i 
sammanhanget mycket relevanta frågor, som handlar om 
rumsuppfattning och landskapsutnyttjande. Vad var det som 
avgränsade de olika rummen, hur gjorde man för ta sig dit, hur 
upplevde man platsen i terrängen och hur upplevde man om
givningen från platsen? Åt vilket håll vände sig platsen eller var 
den hemligt vänd in mot sig själv?

Hassle

I Hassle kan vi omedelbart se att platsen är centralt placerad 
med god sikt mot alla omgivande bebyggelseenheter (utom 
Hassle). Emellertid kan vegetationen på platsen ha varit en an
nan. Om en plats idag ligger helt öppet och är synlig från hela 
den omgivande bygden, kan den för 2500 år sedan ha dolts 
bakom skogar eller omfattande slysnår och träddungar. Tänk 
på Tacitus redovisning kring Nerthus-kulten, där platsen där 
gudinnan vistas är dold och helig. Slavarna som följde med för 
att tvätta Nerthus avrättades och sänktes i vattnet för att de 
inte skulle kunna berätta om vad de sett (Tacitus 2004). Det 
har inte passerat mer än 500-600 år mellan Hassleskattens 
nedläggelse och Tacitus tid varför det är fullt möjligt att tänka 
sig Hassle som en dold offerplats trots att den ligger centralt i 
bygden. Permanent bebyggelse har genom pollenprover kunnat 
förläggas till förromersk järnålder, varför landskapet först då 
verkligen har blivit så öppet som vi är vana vid idag.
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Figur 3. Utsnitt ur den ekonomiska kartan lOF 6f för fyndplatsen för 
Hassleskatten. Det överordnade rummet (markerat med svart linje) och 
det underordnade rummet (grå linje) har mycket olika utbredning be
roende på offerplatsens låga placering i landskapet. De olika gårdarna 
i det överordnade rummets utkanter har markerats med vita ringar.
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Figur 4. Panorama över Åversta. Åven om dalgången är flack är det 
överordnade rummet betydligt större än det underordnade. Foto Leif 
Karlenby, RAÄ.

På den ekonomiska kartan kan vi rita ut det underordnade 
och det överordnade rummet. Fyndet ligger centralt i det un
derordnade rummet, som i första hand följer ån. På höjderna 
runt Hassle - som ligger längst ner i dalen, i ”amfiteatern” - 
samlar sig gårdarna på gränsen mellan det överordnade rum
met och utanför! Läget är här medvetet valt för sin tillgänglig
het. Mycket talar för att denna plats inte varit hemlig och 
gömd, åtminstone inte för den lokala befolkningen. Läget 
längst in i Äverstaåns dalgång kan möjligen antyda att den inte 
varit offentlig för vem som helst. Utomstående kunde hållas 
utanför platsen då det fanns flera rum som måste passeras inn
an man nådde fram till Hassle. Bland annat så låg Äversta som 
ett lås för intrång i de inre delarna.

Äversta

Vid Äversta påträffades under sent 1800-tal en omfattande va- 
pennedläggelse, ett krigsoffer som minner om en sedan länge 
bortglömd strid som stått på slätten vid ån. Landskapet är 
flackt och både det underordnade och det överordnade rum
met är stort.

Av den ekonomiska kartan framgår det emellertid att rum
men har olika utbredning. Precis som i Hassle är det under
ordnade rummet mer relaterat till årummet och det överord
nade till hela bygden. Också här finner vi gårdarna - som på
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Figur 5. Utsnitt ur den ekonomiska kartan 10F 6fmed det överordnade 
och underordnade rummet markerat. Det sträcker sig utanför kartut- 
snittet, men ansluter där i princip mot Hassles “rum”.
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IHkA*.

Figur 6. Panorama över det underordnade rummet vid Storsicke. Här 
är landskapet klart begränsat och ligger utan utsikt utanför boplatsen. 
Foto Leif Karlenby, RAÄ

ett pärlband - placerade längs gränsen av det upplevda rum
met, alltså på gränsen mellan bygden och det som ligger utan
för.

Äversta har ett synnerligen offentligt läge i jämförelse med 
Hassle. Här öppnar sig landskapet utåt och hit kan man tänka 
sig att även utomstående skulle kunna ta sig. Visserligen finns 
det ett hinder på vägen, så man hade en möjlighet att stänga 
ute också här. Vid Storsicke finns en trång passage mellan 
branta sluttningar. Härigenom kommer man bara om man har 
fått tillåtelse eller har tvingat sig till inträde.

Storsicke

Platsen har en långt hävdad historia. Fynden av stenyxor visar 
att platsen varit bebodd kanske redan från mellanneolitikum. 
Det fynd som jag valt som utgångspunkt för landskapsanaly
sen är dock en av bronsyxorna som påträffades i ett lägre par
ti av boplatsen, möjligen i ett gammalt vattenhål eller en nume
ra utdikad våtmark.

Här är rummet mycket mindre. De över- och underordnade 
rummen är i stort sett de samma, med ett litet undantag. I söder 
är det möjligt att se ut över det som under stenålder varit en 
havsvik och som till stora delar varit sjöbotten ända fram till 
1800-talet, då man sänkte Hjälmaren (figur 7). En liten glimt av 
världen utanför. Här saknas framförallt kontakten med leden in
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Figur 7. Utsnitt ur den ekonomiska kartan 10F 5f. Både det överord
nade och underordnade rummet är starkt begränsat, beroende på de 
närliggande typografiska förutsättningarna.
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till det inre av bygden kring Äversta och Hassle. Platsen är inte 
en offentlig angelägenhet. Även om den ligger ytterst mot lan
det utanför så undandrar den sig en aktiv del i världen. Denna 
plats är en privat plats för dem som bodde på den närbelägna 
boplatsen, som å sin sida upprätthöll en offentlig funktion som 
kontrollplats för innanför liggande landskap.

Landskapets gestalt

Den äldre offerplatsen uppvisar alltså ett annat mönster i ut
nyttjandet av landskapet. Den ligger närmare en boplats istäl
let för mitt i landskapet, undangömd från världen utanför och 
har liten - om ens någon - utsikt utanför det egna tunet.

Hassleskatten och Äverstafyndet ligger istället på väl expo
nerade platser mitt i bygden och uppvisar en slags offentlighet 
som vi saknar i det äldre Storsickefyndet. Det finns dock skill
nader också mellan Hassle och Äversta. Trots sitt offentliga ut
tryck bör offerplatsen i Hassle ses som utestängande när det 
gäller främmande människor, det är en plats för den lokala be
folkningen. Äversta har en mer öppen och offentlig prägel gen
temot de utifrån kommande. Offret minner ju dessutom om ett 
tillfälle då Äverstafolket mötte folk utifrån, visserligen under 
mindre fredliga omständigheter.

Offren är inte bara offentliga, de är också kollektiva. Möj
ligen kan Hassleskatten vara nedlagd av en person eller en fa
milj, men dess betydelse som offer, fördelarna som man för
väntade sig av det, kom alla i samhället till godo. Offerplatsen 
var till för alla. I Äversta finns resterna efter en strid. De slag
na - om än det var en hemmaförlust eller om inkräktarna slogs 
tillbaka - så är det resultatet av en gemensam ansträngning 
och offret berör alla i bygden.

Denna skillnad i placeringen av offerplatser har man kun
nat iaktta också på andra ställen (Fabech 1994:169). Detta är 
väl i och för sig inte så märkligt. Offer - och för den delen ock
så andra religiösa riter och seder - handlar om kommunika
tion och deltagande å den ena sidan och om utestängande och
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hemlighetsmakeri å den andra. Gudarna kräver uppmärksam
het både på det personliga och det kollektiva planet. Man kan 
också behöva kommunicera dessa aktiviteter utåt mot andra 
grupper, men då rör det sig främst om en markering av vi och 
dom. Ett vapenoffer, till exempel, är ju inte bara en gåva till 
gudarna, det är också i allra högsta grad en markering av makt 
gentemot de slagna.

Undersökningen har kunnat visa att det finns skillnader i 
landskapsutnyttjande på de tre platserna och att dessa dels är 
kronologiskt beroende och dels beroende av platsernas syfte 
och funktion. Det som är gemensamt är dock att offerplatser
na inte har existerat i ett vakuum och att valet av plats inte har 
varit slumpmässigt och oöverlagt. Det har i alla tre fallen varit 
mycket bestämda önskemål och ambitioner som legat bakom 
valet av platser. Därför har platsernas funktion kommit att av
speglas i rummets struktur. Det stängda, avskurna rummet vi
sar på privata och hemliga riter som inte är kommunikativa ut
anför den mer slutna kretsen och det öppna, offentliga rummet 
anger offerriter som vänder sig till ett kollektiv, ibland kanske 
till och med till utomstående.
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Re r-Axe I Wiktorsson

ORTNAMN LÄNGS ÄVERSTAÅN

Det råder knappast någon tvekan om att alla ortnamn berättar 
någonting för oss om en bygds historia. Detta gäller de ort
namn som har skapats under järnåldern likaväl som de ort
namn som uppstår i våra dagar. Med detta perspektiv blir det 
viktigt att söka identifiera de allra äldsta ortnamnen, eftersom 
de härstammar från tider, då de historiska källorna flyter till 
trögt eller inte alls. Också från vår egen region finns det såda
na riktigt gamla namn. Det gäller inte minst hydronymerna, 
alltså namn på vattendrag och vattensamlingar. Vi behöver 
bara tänka på de gamla namnen på Svartån för att inse detta: 
i trakterna av Kvistbro och Knista i Västernärke kallades Svart
ån Trosa ’den framstormande’, men i trakten av det nuvarande 
Örebro hette den Aina ’den över sina bräddar svämmande’. 
Vattendragen hade alltså olika namn i olika delar av sitt lopp. 
Detta har sin bakgrund i att i tider då kartor inte fanns sakna
des ofta också överblicken över vattendragens hela förlopp. 
Särskilt gäller detta om vattnet inte var farbart med båt i hela 
- eller i större delen av - sin sträckning.

Ur det ovan anförda kan man sluta sig till att studiet av av- 
rinningsområden är viktiga för studiet av de gamla namnen. 
För några år sedan planerades ett projekt, Hjälmarprogram
met, som skulle lyfta fram Hjälmaren ur skuggan av Mälaren. 
En del av projektet var avsedd att syssla med namnen på alla de 
vattendrag och biflöden som leder till Hjälmaren. En sådan un
dersökning skulle ha givit en nyanserad och mångfasetterad 
bild av Hjälmare-bassängens historia. Nu kunde detta delpro
jekt inte realiseras, men något av det inom delprojektet presen
terade materialet skall här användas, nämligen den del som rör 
Äverstaåns avrinningsområde (figur 1).
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Figur 1 Äverstaån med dess biflöden, inlagda på 
den topografiska kartan.

Vattendragens namn i Glanshammar

Finns det spår av riktigt gamla ortnamn också i Äverstaåns av- 
rinningsområde? Låt oss först undersöka området med avseen
de på vattendragsnamnen. Materialet för den följande fram
ställningen är hämtat från ortnamnssamlingarna i Institutet för 
språk- och folkminne (SOFI) i Uppsala. Vad gäller namnskick
et för huvudflödet visar det samma bild som ovan har antytts 
beträffande Svartån i gammal tid: olika delar av flödet har haft 
olika namn. Utloppet i Hemfjärden kallades Åmynningen. Om
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vi förflyttar oss norrut på kartan i figur 2, ser vi att huvudflö
det i sitt sydligaste lopp benämndes Gäddebyån efter byn Gäd- 
deby och norr därom Storsickeån efter byn Storsicke. Först 
längre norrut hette flödet Äverstaån efter byn Äversta. Detta 
har också blivit kartornas namn på hela vattendraget. Ännu 
längre norrut kallades huvudflödet Tjugestabäcken efter byn 
Tjugesta på östsidan respektive Åbybäcken efter byn Åby på 
västsidan. Se vidare nedan!

Om vi fortsätter med tillflödena, kommer Roleden väster
ifrån, från Husbyhållet. Roleden utgjordes av en grävd kanal, 
som avvattnade ängsmarken Löten söder om Husby. Namnet 
Löten är bildat av substantivet löt f. ’sluttande äng’, som i sin 
tur är skapat av verbet luta ’slutta’. Litet längre norrut ansluter 
västerifrån Knallforsen, som avvattnar den nu igenväxta Ulla- 
visjön. Till Knallforsen rinner från norr i tur och ordning Eriks- 
bergabäcken, Nastabäcken och Mäjstabäcken, alla namngiv
na efter bebyggelser, nämligen Eriksberg, Nasta respektive 
Mäjsta.

Från öster tillstöter Kumlabäcken, namngiven efter byn 
Kumia. Den kallas också Örnsbäcken. Ett av Kumlabäckens 
tillflöden är Lörebäcken, uppkallad efter byn Löre. Den be
nämns också Ramsbäcken. Betydligt längre norrut faller Nyt- 
tingebäcken från öster ut i Äverstaån. Den har fått sitt namn 
av byn Nyttinge. Från väster tillstöter Vadbrobäcken. Litet 
längre norrut rinner Bladbäcken ut i Äverstaån. Den har i sin 
tur rakt från väster biflödet Jakobabäcken. Denna bäck är för
modligen namngiven efter ett mera inofficiellt bebyggelsenamn 
Jakobs ’det torp eller dylikt som Jakob ägde’. Jakobabäcken 
rinner igenom Jakobagölen, som förr var ett vattningsställe för 
kreaturen.

Norr härom byter huvudflödet än en gång namn till Tjuge
stabäcken, och ännu litet längre norrut delar sig huvudflödet 
söderifrån sett i två bäckar. Alldeles sydost om sammanflödet 
ligger Tjugesta, som har fått sitt namn av just detta fenomen. I 
förleden ingår ordet tjuga ’någonting tvådelat’; jfr hötjuga. Här 
är det alltså vattendraget som är tvådelat. Från öster till bäck
mötet rinner Tjugestabäcken från Tjugestasjön. Detta namn
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Listerbäcken

Harsjöbäcken
=Skvallerbäcken

Karsjöränneln

Tjugestabäcken
=Åbybäcken

Bladbäcken

Jakobabäcken

Vadbrobäcken

Nyttingebäcken

Eriksbergabäcken
ÄverstaånMäjstabäcken

Kumlabäcken
=ÖrnsbäckenNastabäcken

Lörebäcken
=Ramsbäcken

Storsickeån

Gäddebybäcken
Roleden

Gäddebyån

Åmynningen

Figur 2 Äverstaäns avrinningsområde såsom vattendragsnamnen beskri
ver det.
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används också om loppet från sammanflödet och ned till Blad
bäckens utlopp i ån. I Tjugestasjön faller Karsjöränneln ut, 
som i sin tur avvattnar Karsjön.

Den västra bäckarmen kommer från Halvarbosjön. Dit rin
ner Harsjöbäcken, som också kallas Skvallerbäcken. Den kom
mer från Harsjön. Ett tillflöde till Harsjön heter Listrebäcken, 
uppkallat efter byn Listre. Men då är vi redan inne i Axbergs 
socken.

Samtliga vattendragsnamn i avrinnningsområdet är sam
mansatta och alltså av en ung typ. De flesta av dem är bildade 
till bebyggelsenamn i trakten, t.ex. Gäddebyån till Gäddeby 
och Tjugestabäcken till Tjugesta. Dessa bebyggelsenamn är i 
sin tur unga, möjligen med undantag för Listre i Listrebäcken. 
Namnet Listre är bildat med suffixet -str-, men någon förkla
ring till namnet har namnforskningen inte givit (Brylla 
1995:25f). Ett av vattendragsnamnen är uppkallat efter ett be
byggelsenamn av den typ som kallas artefaktnamn. Det är 
Vadbrobäcken, som är uppkallad efter Vadbron, en bro som 
är belägen inom byn Röne och vars namn betyder ’bron över 
vadet’. I närheten finns också bebyggelsen Vadbrotorp. Även 
naturnamn, exempelvis sjönamn, ingår i vissa förleder. Hit 
hör Karsjöränneln, uppkallad efter Karsjön och Harsjöbäck
en, benämnd efter Harsjön. Undantag härifrån utgör det ap- 
pellativiska Åmynningen, som är en sentida motsvarighet till 
Oset, Svartåns utflöde i Hjälmaren. Appellativiskt är också 
Roleden, där man roende kunde ta sig ut i Äverstaån. Vissa 
vattendragsnamn har förleder som anspelar på växtligheten 
utefter vattenloppet. Dit hör Ramsbäcken och Bladbäcken. 
Örnsbäckens namn bör förklaras utifrån det förhållandet att 
vattendraget på sin väg passerar en grusör eller grusrevel. 
Skvallerbäckens förled torde antyda att vattnet skvallrar eller 
’skvalar’ eller ’skvalpar’ eller ’porlar’. Det mest intressanta av 
Glanshammars vattendragsnamn är Knallforsen. Namnet an
vänds sällan. Någon förklaring till det har inte givits, men 
namnet är ungt.

Vattendragsnamn är inte sällan gamla, och man skulle ha 
väntat sig att i Äverstaåns avrinningssystem finna åtminstone
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något exempel på sådana äldre namn. Men så är alltså inte fal
let. Inte heller i namnen på de bebyggelser som ligger i anslut
ning till detta vattendrag verkar man kunna spåra några äldre 
vattendragsnamn, möjligen med undantag för namnet Biverud. 
Se nedan.

Bebyggelsenamn från järnåldern i Glanshammar

Om nu inte vattendragsnamnen i området uppvisar någon hög
re ålder, är det helt annorlunda med bebyggelsenamnen. Många 
av dessa är av en äldre typ. Det är de enkla - osammansatta el
ler oavledda - bebyggelsenamnen som man brukar anse vara 
äldst. Dessa namn är ofta plurala (flertal). De plurala namnen 
utmärks av att de slutar på -a (eventuellt på ett -e som har för
svagats från ett -a) eller på -inge.

Inom ortnamnsforskningen har det flitigt diskuterats var
för gamla bebyggelsnamn ofta har plural form. Bland annat 
har följande orsaker nämnts i diskussionen:
1) En delningshypotes säger att pluralformen hänger ”samman 

med en delning av de ursprungliga ägorna på flera lotter”. 
Denna hypotes är numera övergiven (Hellberg 1960:141).

2) En ellipshypotes innebär att det skulle föreligga en förkort
ning ”av sammansatta ordformer på -ängarna, -åkrarna 
osv. Det bör emellertid understrykas att dessa förklaringar 
aldrig prövats på ett större sammanhängande material. De 
ha uppenbarligen i allmänhet tämligen oöverlagt tillgripits 
vid tolkningen av enstaka namn, vilkas plurala form tett sig 
påfallande eller svårbegriplig” (Hellberg 1960:141).

3) En moveringshypotes (framförd av Bror Lindén) går ut på 
att pluralerna har uppstått genom just movering: en ”ny
bildning av ortnamn (bebyggelse-, ägo- el. traktnamn) ge
nom avledning med en plural femininändelse av ett appella
tiviskt ord eller en naturbenämning” (Hellberg 1960:143 f). 
Det utmärkande för en movering är alltså att den ändeisen 
används utanför sitt ordinarie sammanhang.

4) En sammanfattningshypotes (lanserad av Lars Hellberg) 
innebär att vi här har att göra med ursprungligen plurala
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ägonamn. Den främsta orsaken till pluralformernas rika fö
rekomst i de äldre bebyggelsenamnen är enligt Hellberg den 
ständigt fortgående nyodlingen. ”Till den första brutna te
gen har undan för undan lagts nya. Den första tegen kunde 
få ett singulart namn. När nästa teg togs upp i närheten, 
fick den samma namn som den första. Sammanfattande 
kunde sådana tegar benämnas med en plural namnform.” 
Låt oss ta ett exempel! En nyuppbruten teg kunde få nam
net Broken, eftersom den hade formen av ett par byxor; jfr 
fsv. brok ’byxor’. En ny teg i närheten fick lätt samma namn, 
även om tegen hade en annan form. Sammanfattande kun
de tegarna kallas Brokarna (Hellberg 1960:146 f).

5) En uppfattning är att pluralformerna skulle bero på att det 
fanns flera byggnader eller gårdar i byn (Assar Janzén). Ex
empelvis skulle ett ortnamn Dala då kunna betyda ’bygg
naderna (eller gårdarna) i dalen’ (Gräslund 2004: munt
ligt).

6) En tanke som för närvarande har ett starkt stöd bland fors
karna är att pluraliteten hänger samman med att det ju 
fanns flera invånare i en by. Enligt denna idé skulle exem
pelvis ett Dala från början betyda ’de som bor i dalen’ 
(Gräslund 2004: muntligt).

Alla dessa hypoteser tvingar oss att fundera över hur bebyggel
serna kan ha sett ut under järnåldern. Byarna bör ha varit flera 
och större än man tidigare har trott. Man räknar med att kan
ske upp emot 95 % av befolkningen bodde i byar. Man bodde 
på detta sätt därför att man behövde samverka. I byn var husen 
samlade. Ett bostadshus kunde vid denna tid kanske användas 
i ett 30-tal år. Sedan var det nedslitet och man måste bygga 
nytt. Detta medförde att gårdslägena var flyktiga och växlade. 
Däremot torde byarnas lägen ha varit tämligen konstanta.

Enligt arkeologerna var husen stora under bronsåldern. De 
anses sedan ha minskat i omfång men ökade sedan åter under 
järnåldern. Då var det karakteristiskt med långhus, men det 
finns exempel på detta redan från bronsåldern. Bronsålders- 
människorna var alltså inte nomader, vilket man ibland har
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hävdat, utan bofasta. Själva bebyggelserna krympte mellan folk- 
vandringstid och vikingatid (Gräslund 2004: muntligt).

Det är främst de enkla och de plurala bebyggelsenamnen 
som pekar på hög ålder, d.v.s. de har uppstått under järnåldern 
(500 f.Kr. - 800 e.Kr.), t.ex. Skölv. Beträffande den norra hjäl
marstranden finns det sådana namn främst i Glanshammars 
socken. Sammansatta ortnamn av typen Krogesta och Husby 
är yngre och härstammar från vikingatiden eller senare, (namn 
som över huvud taget inte kommer i fråga i detta sammanhang 
är enkla namn i bestämd form, t.ex. Hyddan.)

Utanför Glanshammars gräns finns det endast ett gammalt 
bebyggelsenamn i området. Det är Slyte i den centrala delen av 
Lillkyrka socken. Namnet skrevs / slyto 1443 och anses vara 
en gammal dativform av ett substantiv slyta ’sluttning’, bildat 
till samma stam som föreligger i verbet slutta. Namnet skulle 
kunna betyda ungefär ’den sluttande ängen’ (Calissendorff & 
Larsson 1998:80). I glanshammarsbygden finns det äldre be
byggelsenamn omkring två olika vattendrag: Äverstaån och 
Kärstabäcken. Den senare rinner upp i Glanshammar men 
fortsätter i sitt nedre lopp inom Lillkyrka socken. I Kärsta- 
bäckens övre lopp, på Glanshammarssidan, ansluter Forsa- 
bäcken, som rinner genom byarna Björka och Skäcklinge i 
Glanshammars socken. Bäcken anses ha fått sitt namn av sin 
forsande framfart. Den kallas också Lintabäcken. Vattendra
get passerar på sin väg Lintabron, som troligen har fått sitt 
namn av en bebyggelse Linta, vilken numera är försvunnen 
men som dessförinnan gav sitt namn åt bäcken. Linta tycks 
vara ett gammalt ortnamn. Motsvarigheter till detta namn ver
kar också ha funnits på andra håll. Sålunda har det tidvis an
vänts om godset Ulvsunda i Bromma socken, Sollentuna hä
rad, Uppland. Den ende som har uppmärksammat namnet i 
skriftlig form är Jöran Sahlgren, som dock skriver: ”Någon sä
ker förklaring till detta namn kan jag för närvarande ej finna” 
(Sahlgren 1936:9). - Till Forsabäcken rinner Stenkärrsbäcken 
som avvattnar Stenkärret.

Utefter detta avrinningssystem finns de tre riktigt gamla 
ortnamnen Skäcklinge, Björka och Biverud. (I det följande är
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det den inom parentes angivna namnformen som är den äldsta 
bevarade för respektive namn.)

Skäcklinge (i Skceklinge 1425) är bildat till ett gammalt 
ord, som återspeglas i de norska dialekternas skjekel ’utkant’ 
och gotländskans skäkling ’liten tunn tallund; utspringande el. 
särskilt liggande liten lund utanföre den andra skogen; en liten 
skogslund bestående af små glesa och glest stående synnerl. 
barrträd’ (Stähle 1946:240 ff). Namnets innebörd bör därför 
ha varit exempelvis ’de som bor i utkanten’.

Björka {de Byrcom 1291) är bildat till ett ord, som motsva
rar dialekternas birke n. ’björkdunge’ (Hellberg 1967:20 f). 
Namnet betyder ’de som bor vid björkdungen’.

Biverud {de Byfroo 1352) visar inga skrivningar med -rud 
förrän på 1600-talet. Dessförinnan såg namnformerna helt an
norlunda ut. Namnet kan vara en form av ett gammalt ånamn 
* Bivra, som är besläktat med biva ’bäva, dallra’ (Calissendorff 
& Larsson 1998:69f, 84; Kousgård Sørensen 1968:146). Ånam
net skulle alltså kunna betyda ’vattendraget som har ett oroligt 
förlopp’.

Vi går över till Äverstaåns avrinningsområde. Vid Äversta- 
ån börjar vi med de gamla bebyggelsenamnen på åns östsida. 
Här återfinns följande namn, vilka kan antas ha uppstått på 
järnåldern: Via, Skölv, Löre, Kumla, Hälla och Nyttinge.

Längst i söder återfinns byn Via {de Vidbum 1352). Till 
grund för ortnamnet ligger det fornsvenska ordet vidher m. 
’(större) skog’, som vi också har kvar i ordet ved. Att söka fast
ställa vilken forntida skog namnet syftar på är knappast möj
ligt. Bakom bynamnet ligger ett gammalt *Vidbir. Ordet vi
dher bör ha använts i första hand om en större sammanhäng
ande skog. Men denna pluralform kan knappast avse ett läge 
vid två eller flera skogar. En tolkning ’(vid) skogarna’ eller ’(i) 
skogarna’ måste betecknas som föga sannolik (jfr Hellberg 
1960:81 ff). Namnet kan i stället beteckna ’de som bor vid 
skogen’. Jfr nedan om Kräcklinge.

Skölv {jn Skiolfh 1360) är ett bebyggelsenamn som inne
håller ett gammalt skälv, syftande på platåformade höjder eller 
avsatser. På platsen finns en ”påfallande terassformad höjd”,
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Balsna #
□ Skogsberg

Hassle •
Hagaby • Nyttinge

Sorberga^v rp #Äshuvud

Röne •
□ Torphälla

• Hälla
Äversta □

□ PrästtorpValla •
• KumlaGränsjö

Grusbo,

□ Risberga

Storsicke

• Skälv□ HöjenDUllavi

• Via□ Husby
Kåffsta □ Eldvalla

□ Gäddeby

Figur 3 Averstaåns avrinningsområde såsom bebyggelsenamnens ålder 
beskriver det. Äldre (•) och yngre (o) bebyggelsenamn i Äverstaåområ- 
det.
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som byn ligger på. Vissa forskare har antagit en betydelse 
’vakttorn’ hos ortnamnet (jfr Brylla 1995:84 ff). Om något av 
skälv-namnen skulle kunna tydligt föras till betydelsen ’vakt
torn’, vore detta naturligtvis en möjlighet såsom Eva Brylla 
framhåller. Men så länge de orter vilkas namn innehåller ele
mentet skälv endast kan förknippas med företeelserna ’platå’ 
eller ’terrass’, måste de sistnämnda tolkningarna komma i för
sta hand. Man får tänka sig att namnen gavs just när inflyttar
na för första gången kom till en boplats. Då fanns redan pla
tån, medan ett eventuellt vakttorn som byggdes på platån var 
en senare fråga.

Löre (/ Ludre 1460). I namnet kan ingå ett substantiv löra 
f., vilket kan vara en /ow-avledning till verbet ludra, i sin tur en 
bildning till stammen *luö, som torde ingå i appellativet løra f. 
’plats som kännetecknas av kraftig (gräs-)växt el. av igenväx- 
ning’ (Edlund 1987:36 ff).

Kumla (/ Kwmblom 1458). Grundordet i de svenska kum- 
la-namnen anses ha angivit gravminnesmärken. Lars Elellberg 
översätter detta ord kummel ”med ’rest sten’ eller ’(grav)min- 
nesmärke innehållande resta stenar’ resp. ’(grav)minnesmärke 
bestående av upprest(a) trästav(ar) el. likn.”’ (Hellberg 1967:91; 
Brylla 1995:86). Namnet bör betyda ’de som bor vid minnes
märket’.

[Skala torde inte vara något gammalt ortnamn. Det skrevs 
Skodalen 1553 och Skadleen 1560. Dessa namnformer ser när
mast ut att återge ett ortnamn, som är bildat med bestämd form. 
Det skulle i så fall röra sig om ett jämförelsevis ungt namn.)

Hälla (i Helium 1406) är en gammal pluralform, skapad till 
appellativet häll f. ’höjd med sten i dagen’. Ortnamnet bör be
tyda ’de som bor vid höjden’.

Nyttinge (/' Nyttinge 1425). Stähle som har behandlat de 
svenska inge-namnen tar inte upp just detta namn. Någon tolk
ning av namnet tycks över huvud taget inte ha givits i ort- 
namnslitteraturen. Det skulle vara lockande att här räkna med 
ett nyti, av ett äldre *nutia, som i sin tur är bildat av nut f. 
’nötbuske’. Ordet nyti skulle i så fall betyda ’dunge av nöt(bus- 
kar)’ och ortnamnet ’de som bor vid nötbuskdungen’.
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(Backa saknar äldre namnformer. Det kan vara ett uppkal- 
lelsenamn och därmed ett jämförelsevis ungt namn.)

Vi går över till den västra sidan av Äverstaån. Här återfinns 
norrifrån räknat följande gamla namn, vilka kan antas härstam
ma från järnåldern: Balsna, Hassle, Berga, Röne och Valla.

Balsna (Balsne 1535) är belagt först från 1500-talet, men 
det är ett gammalt namn, unikt för Norden. Det kan ha häm
tats antingen ur ett Bal-sn- eller ett Bals-n-, Forskningen tror 
mera på det förra alternativet, där ett gammalt substantiv 
*balgh skulle ingå med betydelsen ’upphöjning i terrängen’. Be
byggelsen ligger på en höjd (Brylla 1995:79 ff).

Hassle (Hasla 1556?) kommer av ett hasle ’dunge eller snår 
av hassel’. Eventuellt skulle -e kunna vara en försvagning av ett 
äldre a i Hasla ’de som bor vid hasseldungen’.

Berga (in Byerghum 1346) är en bebyggelse som ligger på 
en höjd. Berga-orterna har enligt Hellberg blivit uppkallade 
inte efter flera utan efter ett enda ”berg”, d.v.s. en enda sam
manhängande höjdformation (Hellberg 1967:159). Namnet 
betyder enligt nutida betraktelsesätt ’de som bor på eller vid 
höjden’. I detta fall ligger Berga mellan två av de tre utvidg
ningar som Äverstaåns dalgång uppvisar. Det är alltså fråga 
om en höjd, som är väl synlig från olika håll i bygden och som 
måste ha varit höjden framför alla andra höjder i trakten.

Röne (i Røne 1467). I detta namn ingår troligen ett forn- 
svenskt ord røn n. ’stenbunden mark’, motsvarande isländ
skans braun n. ’stengrund, fält med lava’ (Calissendorff &c Lars
son 1998:76).

Valla (i Valla 1460). Namnet bör hållas samman med det 
fornsvenska substantivet valler m. ’gräsbevuxen slätt’. Det skul
le därmed betyda ’de som bor på eller vid den gräsbevuxna 
slätten’ (jfr Hellberg 1960:163 ff).

Längst i sydväst finns det tre ortnamn, som visserligen skul
le kunna misstänkas för att vara gamla, d.v.s. från järnåldern, 
men som knappast har någon hög ålder. Alla tre ligger i Rinka- 
by socken men ändå inom Äverstaåns avrinningsområde. Ett av 
dessa namn är Aspa. Äldre former av namnet saknas och det 
skulle därför kunna vara ett uppkallelsenamn och därmed ett
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ungt namn. - Ett annat namn är Repa (in Repem 1291), som 
med tanke på den medeltida formen kan vara en sammansätt
ning av substantivet repa ’liten dal’, ’klyfta’ och hem ’gård’, 
’bygd’. Namnet skulle i så fall betyda ’gården i dalen’ (Calis- 
sendorff & Larsson 1998:40). - Ett tredje namn är Kolja (i 
Kaløgha 1508). Namnet är sammansatt. Förleden är svårbe
dömd, men den senare leden bör innehålla ordet høgher m. 
’höjd’. Visserligen är nivåskillnaderna minimala på platsen, 
men även en ringa höjning kan ha manifesterats i ortnamnet. - 
Det är ganska rimligt att dessa tre namn är unga, eftersom or
terna är belägna på relativt låglänt mark nära Hjälmaren. 
Trakten kan ha varit obebyggd i tidig järnålder.

Det är inte bara de äldre namnens betydelser som kan anty
da någonting om gamla tider utan också hur de behandlade or
terna är belägna i förhållande till själva Äverstaån. En genom
gång visar att platserna med antagna järnåldersnamn inte lig
ger alldeles utefter själva vattendraget (figur 3). Mellan dessa 
äldre orter och ån ligger det ett pärlband av bebyggelser med 
klart yngre namn. Detta antyder att Äverstaån under forntiden 
var ett betydligt mäktigare vattendrag än den är idag.

Namnet Kräcklinge

På byn Kåffstas område fanns det förr en åker som kallades 
Kräklingen. I en ägobreskrivning från 1838 nämns den som en 
åker vid Höjen mot Äverstaån. Men ännu på 1900-talet fanns 
åkernamnet kvar med samma uttal som sockennamnet Kräck
linge i Västernärke. Man skulle kunna tänka sig att åkern har 
fått sitt namn av en tidigare bebyggelse på platsen. I så fall 
skulle den kunna vara den sista resten av de ägor som en gång 
hörde till en sådan bebyggelse. Det är rimligt att tänka sig att 
den därför fick behålla bebyggelsens namn. Om så är fallet, 
skulle namnet kunna vara ett gammalt inge-namn, att jämfö
ra just med sockennamnet Kräcklinge i Västernärke. I förleden 
skulle det i så fall finnas ett substantiv krak, besläktat med 
krok men också med dialekternas krake med bland annat
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Figur 4 Utsikt över Äverstaåns dalgång från Storsicke. Foto Leif Kar
lenby.

betydelserna ’mindre, smal trädstam, stör (särskilt om en så
dan med en krok på)’. Det är alltså snarast fråga om kombina
tionen av något rakt och något krokigt som utmärker en kra
ke. Carl Ivar Ståhle har antagit att ett sådant namn syftar på 
att bebyggelsen skulle ha legat nära en tät skog. Ortnamnets 
betydelse skulle vara ’de som bor nära skogen med de krokiga 
grenarna’, ’de som bor nära den täta skogen’ (jfr Ståhle 1946: 
511 ff).

Stahles förslag är i och för sig en tilltalande tolkning av ort
namnet. För att tolkningen skall övertyga fordras dock att det 
kan antagas att det på de platser där detta ortnamn förekom
mer en gång har funnits tät skog. Så är förvisso fallet i Kräck- 
linge socken i Västernärke men knappast i Kåffsta i Glansham
mars socken med tanke på närheten till sjön. Kåffsta ligger 
mitt ute i Äverstaåns dalgång. Men på dessa båda platser finns 
det någonting annat som stämmer överens, nämligen ett rakt
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vattendrag med ett krokigt parti. Så är fallet i Kräcklinge sock
en, där Täljeån efter ett rakt förlopp bildar en krok nordost om 
kyrkan. Fram till Kåffsta i Glanshammars socken har Äversta- 
ån ett rakt förlopp, men strax söder om byn har ån enligt äld
re kartor haft ett krokigt förlopp. Här finns alltså kombinatio
nen av något rakt och något krokigt. Namngivningen ligger sä
kerligen minst 1500 år tillbaka i tiden.

Glanshammar - centralbygd

De här behandlade elva bebyggelserna kan betraktas såsom 
delar av en elementarbygd eller en centralbygd. Men de kan 
inte ses som delar av en enda ursprunglig bebyggelse, som se
nare har styckats upp (jfr Hellberg 1967:225 ff). Något sådant 
har säkerligen Äverstaåns mäktiga vattendrag förhindrat. I 
stället bör det här ha funnits en rad jämnstora gårdar, som av 
mer eller mindre vattensjuka marker har hindrats från att stå i 
direkt kontakt med varandra. Men sammantagna har dessa 
var för sig betydande enheter ändå utgjort en mycket viktig 
centralbygd (figur 4).
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Sven Karlsson

HASSLEOMRÅDETS
VEGETATIONSHISTORIA

Bakgrund

För att få en bild av hur vegetationen varit sammansatt i Hass
les omgivningar vid tiden för deponeringen av Hasslefyndet, dvs 
under sen bronsålder/tidig järnålder omkring 500-600 f. Kr., 
har en pollenundersökning utförts i området. Närmast lämpliga 
provtagningsplats hittades intill Äverstaån i en försumpad san
ka, belägen cirka en kilometer nordväst om platsen där Hassle
fyndet gjordes (punkt 2, figur 2-3). Marken, som dräneras av 
Äverstaån, omges i dag av åker och har eventuellt varit uppod
lad när området inte varit för vattensjukt. Höjden över havet för 
provtagningspunkten ligger mellan 25 och 30 m.

Varför pollenanalys - vilka data kan erhållas?

Våra kunskaper om forntida förändringar i naturen, naturliga 
eller antropogena, är mycket fragmentariska om de endast 
grundas på skriftliga källor. Därför är det viktigt att utnyttja de 
miljöarkiv som byggts upp av naturen själv under tusentals år. 
Förändringar i vegetationen och landskapet kan ha varit klima
tiskt betingade eller orsakade av människan. Den bästa meto
den vi förfogar över när det gäller att fastställa dessa föränd
ringar och intensiteten i landskapets utnyttjande, är pollenana
lysen. Metoden bygger på att växterna, framför allt träden, 
producerar stora mängder frömjöl (pollen). Pollenkornen är 
små, endast 20-150 tusendels millimeter, och således inte syn
liga för blotta ögat. Pollenkornen sprids med vind, vatten eller 
insekter. En stor del hamnar i sjöar eller kärr där de sjunker till

71



HASSLEOMRÅDETS VEG ETATIONSEI ISTORIA

ÖREBRO LÄN

• Tätort
O Tidigare pollenundersökningar 
tfc Provtagningsområde

Figur 1. Översiktskarta över Örebro län, med läget 
för Hassle och tidigare utförda pollenundersökningar 
(Ullavisjön, Harsjön) i området nordost om Örebro.

botten och bevaras. Tillsammans med nedbrutna växt- och 
djurrester bäddas de in i bottensedimenten och bygger på så vis 
upp ett naturhistoriskt arkiv. Pollenkornens starka cellväggar 
gör att de kan bevaras i tusentals år. Vid pollenanalys räknas 
vanligen cirka 500 pollen/provnivå, varvid pollentyper av olika 
arter, släkten eller familjer identifieras. Den procentuella för
delningen av pollen från olika växter räknas ut och resultaten 
presenteras i ett pollendiagram. Genom att zonindela och tolka 
diagrammet kan information erhållas om de förändringar som
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Harsjön

Gropvik

Tjugesta

Skogsbergs- 
kärret __ ■ Skogsberg 

Hasslefyndet
Hassle

Rinkaby

Glanshammar

Figur 2. Provtagningsplatsens läge (stjärna) i förhållande till 
Hasslefyndet (svart cirkel).

skett under årtusendenas gång i och kring provtagningsområ- 
det, såsom:

- vegetationsutveckling, dvs hur skogens sammansättning för
ändrats genom invandring och spridning av olika trädslag.

- klimatiska förändringar, ökad andel ädellövträd tyder på 
ett bättre klimat, ökad andel gran är däremot resultatet av 
svalare klimat och påbörjad försurning och forsumpning 
(torvbildning).

- kulturpåverkan, dvs spår efter människans inverkan på det 
omgivande landskapet. Skogsröjning t ex har gett betes
mark, som senare kan ha omvandlats till jordbruksmark. 
Den kan i sin tur ha växt igen och åter blivit skogbevuxen.
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Figur 3. Lagerföljdsborrningar utfördes i punkt 1 och 2. Pollenanalys 
utfördes från punkt 2 (Skogsbergskärret), vilken syntes ha en ostörd 
lagerföljd i dess övre del, samt ett tjockare organiskt jordlager än 

punkt 1.

- indirekt datering av sedimenten. Vissa träd som hassel, al, 
lind och gran har invandrat inom ett visst tidsintervall, vil
ket har kunnat dateras med hjälp av den radioaktiva kol 14- 
metoden (14C). Motsvarande gäller för alm, som vanligen 
minskar i pollendiagram cirka 5000 BP (Before Present = 
före nutid=1950). Sålunda kan man se, att när andelen has
selpollen börjar öka i pollendiagrammet är åldern på sedi
mentet cirka 9000 BP (=10200 kal. BP). För al är invand
ringen på motsvarande sätt daterad till cirka 8500 BP
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(=9500 kal. BP), lind omkring 7000 BP (=7800 kal. BP) och 
gran cirka 2000 BP (=1950 kal. BP). Dessa åldrar gäller 
Mellansverige (Florin 1977, Robertsson 1995, Karlsson & 
Risberg 1997, 1999).

Tidigare pollenundersökningar

I samband med jordartskarteringen inom geologiska kartbla
det Örebro NV (Magnusson 1970) utfördes pollenanalys av se
diment från f.d. Ullavisjön (23 m ö.h.), cirka tre kilometer syd
väst om Hassle (figur 1). Resultaten belyser översiktligt skogs- 
historien i området cirka 5000 år tillbaka i tiden. Odling 
kunde med hjälp av sädesslagspollen spåras tillbaka till cirka 
3900 år före nutid, dvs under yngre stenålder enligt 14C-date- 
ring. Bassängen där Ullavisjön var belägen avsnördes från Öst
ersjöns Litorinastadium för cirka 4000 år sedan.

Fyra kilometer nordväst om Hassle har Harsjöns sediment 
undersökts i samband med ett större projekt där huvudsyftet 
var att genom olika analyser av sjösediment belysa miljöut
veckling och antropogen påverkan i Örebro län (Hammar 
1996, Robertsson m fl. 1996, Karlsson 1998). Pollendiagram
met från Harsjön avspeglar vegetationshistorien i området från 
cirka 7000 BP och framåt.

Geologin i området kring Hassle

Berggrunden utgörs huvudsakligen av leptiter och leptitgnejser 
som är finkorniga bergarter rika på fältspat och kvarts. Öster 
om Hassle och vid Glanshammar i söder, löper två parallella 
stråk med marmor (urkalksten) i öst-västlig riktning. Jordar
terna domineras av stora moränområden norrut och österut i 
höjd med Tjugesta på höjder över 40 meter över havet. I områ
det söderut mot Hjälmaren breder stora lerområden ut sig på 
lägre nivåer, både med glacial och postglacial lera. Inom ler- 
områdena förekommer rikligt med uppstickande moränkullar.
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En kilometer öster om Hassle går en smal rullstensås som ett 
band genom landskapet i nord-sydlig riktning (Magnusson & 
Gorbatschev 1972).

Pollenanalys

Den pollenanalyserade lagerföljden utgörs av lergyttja, gyttje- 
lera och lera från ytan och ner till 110 centimeters djup. Anrik
ning och analys av polleninnehållet gjordes på 33 prover förde
lade genom hela lagerföljden. Anrikningen av prover har gjorts 
enligt standardmetoder (Berglund & Ralska-Jasiewiczowa 
1986). Detta innebär i huvudsak behandling med starka kemi
kalier för att få fram pollenkornen så rena som möjligt och ta 
bort övriga komponenter i proverna, t ex växtrester och lerpar- 
tiklar.

I varje prov har 300-500 pollenkorn räknats. Parallellt med 
pollenanalysen har också kolpartiklar >20 mikrometer stora 
räknats. Dessa kan ge upplysningar om det har brunnit i när
heten av provtagningsplatsen. I pollendiagrammet (figur 4) re
dovisas de enskilda kurvornas procenttal i svart. Varje kurva 
har även överförhöjts tio gånger (grått) för att låga värden skall 
framträda. Pollendiagrammet har delats in i lokala zoner med 
hjälp av förändringar av andelen procent för olika pollenslag. 
Totalt har fyra l4C-dateringar utförts, varav 3 på lergyttja och 
en på makrofossil (frön). Dateringarna har utförts med tande
maccelerator (AMS) vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala uni
versitet. Därefter har 14C-åldrarna kalibrerats enligt Bronk 
Ramsey (2005) med programmet OxCal 3.10.

Resultat och tolkning

Lagerföljden har av Ann-Marie Robertsson, Stockholms uni
versitet, översiktligt analyserats med avseende på kiselalger för 
att spåra den nivå i sedimenten där isoleringen från Litorinaha- 
vet av den forntida bassängen finns registrerad. Resultaten
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visade att en övergång från Litorinahavet till ett lagunstadium 
sker på 102 centimeters djup (jordartsgränsen lera/gyttjelera) 
genom att kiselalgfloran ändras från brackvattensarter till 
lagunarter. Vid 92 centimeter (jordartsgränsen gyttjelera/ler- 
gyttja) sker en övergång till sötvattensarter, vilket indikerar att 
bassängen då övergått till sjö. Sötvattenfloran går sedan att föl
ja genom hela lagerföljden upp till sedimentytan. Detta visar 
att provtagningspunkten mer eller mindre legat under vatten 
ända fram till nutid, även om den översta delen av sedimenten 
tidvis torkat ut, vilket framgår av att de översta 40 centimet
rarna lergyttja har en grynig struktur.

14C-dateringar

De fyra 14C-dateringarna syftar till att ringa in bronsålder och 
äldre järnålder för att få en så noggrann kronologi som möjligt 
för perioden kring Hasslefyndet. Som framgår av dateringarna 
(Tabell 1) visar de okorrigerade åldrarna ett tidsspann som 
sträcker sig från neolitikum till förrromersk järnålder, dvs cir
ka 3700 BP till 2300 BP. I Tabell 1 anges också kalibrerade 
åldrar som anger år före 1950 (BP), med ett sigma, motsvaran
de 65% sannolikhet, samt kalenderår BC/AD.

I texten diskuteras huvudsakligen kalibrerade åldrar (kal. 
BP, 1 sigma) om inte annat anges.

Djup
(cm)

Daterat
material

Lab-
nummer

,4C-ålder 
(okorr. BP)

14C-ålder (kalibr. l4C-ålder (kalibr.
BP, 1 sigma) BC, 1 sigma)

23-24,5 lergyttja Ua-18976 2325±65 2460-2180 510-230

40,5-42 frön Ua-18977 3100±65 3390-3240 1440-1290

53-54,5 lergyttja Ua-18978 3485+65 3840-3640 1890-1690

68-69,5 lergyttja Ua-18979 3705±70 4150-3920 2200-1970

Tabell 1. Resultat av 14C-dateringar från Skogsbergskärret.
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Vegetationshistoria

Pollendiagrammet har indelats i 4 lokala pollenzoner (HAS 1- 
4) som baseras på förändringar i vegetationen. Med hjälp av de 
fyra ,4C-dateringarna har bronsålders- och förromersk järnål- 
dersintervallet kronologiskt kunnat ringas in och en förtätning 
av pollenanalyserna har också gjorts inom nämnda intervall.

Zon HAS 1 (110-85 cm): Linden (Tiliä cordata) invandra
de och etablerades i Mellansverige för drygt 7000 år sedan. 
Enligt diagrammet (figur 4) förekommer pollen av lind med 
flera procent redan i den understa delen, vilket tyder på att se
dimenten avsattes för högst 7000 år sedan, sannolikt inte mera 
än 5000-6000 år sedan. Lerorna och gyttjelerorna i undre de
len av lagerföljden avsattes i Litorinahavet, Östersjöns före
gångare, i inre delen av en havsvik, som sträckte sig österifrån 
in mot Örebrotrakten. Det marina inflytandet styrks av den 
översiktliga diatoméanalysen varvid flera brackvattenarter no
terats. Strandlinjen bör ha legat 45-50 m högre än idag (jfr 
Magnusson 1970, Risberg 1991, Robertsson 1999).

Trädvegetationen på högre omgivande moränområden be
stod troligen av tall-björkskog med inslag av ek, lind, och has
sel (jfr Påhlsson (red.) 1984: 165). Hassel, som är mer närings- 
krävande, har sannolikt växt i sluttningar med mäktigare jord
täcke, kanske som undervegetation till eken. Även almen bör 
ha vuxit på näringsrik mark. I de blöta/fuktiga partierna i di
rekt anslutning till vatten växte al (jfr figur 5).

På 100 och 90 centimeters djup har hittats pollen av hav
torn (Hippophaé rhamnoides, figur 5), en intressant buske som 
ställer speciella krav på växtplats, och är känslig för konkur
rens. Därför växer havtorn på nybildade steniga, grusiga eller 
sandiga stränder längs kuster där strandförskjutningen är 
snabb (>0,5 meter/århundrade). Nykolonisationen sker på den 
strandbård som bildas vartefter landet stiger ur havet. På 
strandbården slipper havtorn konkurrens av skuggande träd, 
som klibbal, vilken i regel invandrar tidigt

Åldern på de äldsta avsatta sedimenten ligger inom 8000- 
5000 kal. BP, det man brukar kalla Atlantisk tid. Denna vär
meperiod karaktäriserades av ett milt, fuktigt klimat, tämligen
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stabil vegetation med en riklig representation av värmekrävan- 
de träd. Detta antyds också genom att ädellövträden i denna 
zon uppvisar de högsta pollenvärdena i diagrammet. Linden, 
som är insektspollinerad och har dålig pollenspridning jämfört 
med övriga vindpolllinerade träd, har sannolikt varit rikligare 
representerad än vad procentvärdena antyder.

Den övre zongränsen på 85 centimeters djup motsvarar un
gefär den nivå där Hassleområdet isoleras från havet, enligt 
Robertssons (1999) strandförskjutningskurva cirka 5000-4500 
kal. BP (figur 6). Havsytan stod då 25-30 meter högre än idag. 
Denna nivå (85 centimeter) ligger något ovanför jordartsgrän- 
sen gyttjelera/lergyttja men där sporer av marina alger och brack- 
vattendiatoméer försvinner. Nedgången av almpollen som före
kommer på cirka 85 centimeters djup kan sannolikt kopplas till 
det s.k almfallet, som skedde för omkring 4500 år sedan i Mel
lansverige (Berglund m fl. 1996, Karlsson & Risberg 1997).

Zon HAS 2 (85-52.5 centimeter): Zonen omfattar i tid cir
ka 4500-3500 kal. BP. Pollendiagrammet visar tydligt att ler- 
gyttjan avsatts under ett sjöstadium. Trädvegetationen domi
neras som tidigare av björk och tall. Alen ökar, vilket tyder på 
att vikar grundas upp och alsumpskogar breder ut sig. I lager
följden har också gjorts pollenfynd av humle och/eller hampa, 
(Cannabis-typ, figur 7). Troligen är det pollen från humle, som 
förmodligen växte på stränder och i alskogar (jfr Suominen 
1990:260). Detta gäller sannolikt även pollenförekomsterna 
av viden och brakved, vilka föredrar fuktiga miljöer och troli
gen har växt i lövkärr och strandsnår bland björk och al. Av 
vattenväxter är det speciellt pollen av vit näckros som före
kommer rikligast inom denna zon. Arten förekommer ymni
gast i näringsrika sjöar och vattendrag. Av särskilt intresse när 
det gäller vattenväxter är fynd av pollen från sjönöt (Trapa na- 
tans). Arten har in i sen tid tillhört den svenska floran, men är 
nu utdöd i Norden. Den liksom näckrosen är en flytbladsväxt, 
som med hjälp av en lång stjälk når upp med blad och blom
mor över vattenytan. Sjönöten är en kvarleva från värmetiden, 
cirka 8500-2500 BP. Arten förekom i större delen av södra Sve
rige upp till norra Gästrikland, och utbredningen visar klart
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Figur 4a (nästa sida). Pollendiagram från Skogsbergskärret. Svarta kur
vor anger procent. Varje kurva har även överförhöjts 10 gånger (grå 
kurvor) för att även låga värden skall framträda. Örterna har indelats i 
ekologiska grupper. Observera att inom gruppen ”odlade växter” har 
humle/hampa placerats, och att dessa förekomster i diagrammets nedre 
del kan bestå av vildväxande humle.

Figur 4b (nedan). Sammanfattande pollendiagram visande en hopslag
ning av de enskilda växtgrupperna. Notera att i zon 4 (HAS-4) sker en 
markant ökning av örtpollen inklusive odlade växter.

Skogsbergskärret
Summadiagram

,/L-

Lergyttja, grynig 
rödbrun

Lergyttja. homogen 
mörkt rödbrun

Lergyttja
grönbrun

Gyttjelera
grönblä

Lera
gröblä
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Figur 5. Exempel på trädpollen funna i sedimenten. Pollenkornen är i 
verkligheten mellan 25 och 35 tusendels millimeter (25-35 mikrometer), 
förutom tallpollen som når upp till 80 mikrometer. Foto S. Karlsson.

att arten kräver ett kontinentalt klimat med varma somrar, vil
ket den nuvarande utbredningen i Europa visar (Hultén & Fries 
1986:675, karta 1350). Sjönötens frukt har på grund av fröets 
stärkelsehalt sedan förhistorisk tid samlats och ätits av männis
kor, påvisat genom fynd av frukter vid boplatser (Gejrot 1985).
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m ö. h

9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000
14C år BP

Figur 6. Strandförskjutningskurva för 
eskilstunatrakten (efter Robertsson 
1999). Hassleområdet ligger idag mel
lan 25 och 30 meter över havet. Detta 
innebär att området isolerades från ha
vet för cirka 5000-4500 år sedan.

Artens minskning har tillskrivits klimatförsämringen under 
järnåldern och sjönöten försvann slutgiltigt ur vår flora 1913 
från sjön Immeln i nordöstra Skåne.

Svaga tecken i pollenfloran, som skulle kunna indikera 
mänsklig påverkan i landskapet kring sjön, kan ses på 80 centi
meters djup där sporer av örnbräken hittats. Denna art är 
brandgynnad och kan ha samband med röjningar på torrlagda 
marker, t ex på moränkullar i området. En åtminstone tillfällig 
röjning av skog stöds också på 70 centimeters djup där pollen
fynd av en och ljung (Juniperus communis, Calluna vulgaris, fi
gur 7) gjorts, bägge arter gynnas av öppen, solbelyst mark. På 
samma nivå har också enstaka pollen av sädesslagstyp hittats 
parallellt med pollen av svartkämpar (Plantago lanceolata, fi
gur 7), en av våra bästa betesindikatorer. Detta bör entydigt in
dikera att människor uppehållit sig i området. En 14C-datering
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*
Vete-typ Maskros-typ

Figur 7. Exempel på pollen från växter som har växt i Hassleområdet 
och kan räknas som kulturindikatorer. Ett intensivare markutnyttjande 
synes ha skett från cirka 2000 BP och framåt, vilket avspeglas genom 
att hl.a de avbildade pollenkornen ökar. Storleken på pollenkornen är 
mellan 25 och 50 mikrometer. Foto S. Karlsson.
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från 68-69,5 centimeters djup gav en okorrigerad ålder på 
3705±70 BP, och kalibrerat med 1 sigma (65% sannolikhet) ett 
intervall mellan 4150 och 3920 BP (2200-1970 kal. BC). Ovan
för 70 centimeters nivån försvinner spåren igen, för att dyka upp 
igen på 55 centimeters djup med en ny men svagt urskiljbar röj- 
ningsfas genom förekomst av örnbräken, svartkämpar och sy
ror. En l4C-datering föreligger från sediment på 53-54,5 centi
meters djup, och visar okorrigerat 3485±65 BP och kalibrerat 
med 1 sigma (65% sannolikhet) ett intervall mellan 3840 och 
3640 BP (1890-1690 kal. BC). Åldrarna på 70 och 55 centime
tersnivåerna visar att det antropogen a inflytandet kan kopplas 
till neolitikum.

Zon HAS 3 (52.5-22,5 centimeter): Enligt utförda 14C-date- 
ringar omfattar zonen i tid okorrigerat cirka 3500-2300 BP (ka
librerat med 1 sigma cirka 3800-2350 BP) motsvarande sen neo
litikum, bronsålder och förromersk järnålder. Inom zonen har 
pollen av al samt vatten- och kärrväxter sin största förekomst. 
Detta tyder på att omgivningarna grundades upp och alsump
skogar bredde ut sig. Pollen från bok och avenbok, vilka bägge 
invandrade sent, spreds och nådde sydligaste Sverige cirka 4000 
kal. BP. Åtminstone bok har definitivt gynnats i sin spridning av 
människans nedhuggning av skog i Europa (Huntley & Birks 
1983). Bok kan växa på olika jordar, men föredrar näringsrikt 
underlag eller sluttningar med god vattenföring. Både bok och 
avenbok, tillsammans med lönn och ask, som också hittats en
staka pollen av, bör ha förekommit som inslag i ekblandskogen.

En ny sannolik röjningsfas har spårats på 45 centimeters djup 
där sporer av örnbräken återigen förekommer, samtidigt som 
pollen av korn hittats. En 14C-datering från 40,5-42 centimeters 
djup gav 3100±65 BP motsvarande 3390-3240 kal. BP (1440- 
1290 kal. BC) med 1 sigma (65% sannolikhet), vilket motsvarar 
tidig till mellersta bronsålder. Pollen av kulla/rölleka, maskros
typ och syror, samt av malört/gråbo stärker intrycket av mänsk
lig bosättning inom området. Pollen av korn-typ har också hit
tats på 35 centimeters djup tillsammans med målla och mask
rostyp, bägge kvävegynnade och ofta förekommande i anslutning 
till bosättningar. Ytterligare något högre upp i lagerföljden (25
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centimeter) har hittats enstaka pollen av vete-typ (Triticum-typ, 
figur 7). Den antropogena påverkan, som kan spåras på 35 och 
25 centimeters djup, verkar fortfarande vara av tillfällig art och 
indikerar inte permanent bosättning. Övre zongränsen har pla
cerats på 22,5 centimeter, där granpollenkurvan stiger tydligt. 
Dateringen på lergyttja från 23-24,5 centimeters djup omedel
bart under zongränsen, visade en okorrigerad ålder på 2325±65 
BP. En kalibrering av åldern gav tidsintervallet 2460-2180 BP 
(510-230 kal. BC). Kalibrerade åldrar på granens invandring 
och etablering i Närke ligger på cirka 2000 BP (jfr. Fromm 
1972, Magnusson & Lundegårdh 1972, Karlsson & Risberg 
1997, se också Karlsson 1994).

Zon HAS 4 (22,5-0 centimeter): De översta sedimenten vi
sar på torrare förhållanden i området, eftersom andelen alpol
len såväl som vattenväxter minskar betydligt. Granen sprider 
sig på omgivande moränmarker och ädellövskogen minskar 
påtagligt, kanske som en följd av att människor permanent ko
loniserar området och ädellövträden konkurreras ut. Det 
mänskliga inflytandet på landskapet är påtagligt. Odling av 
råg, vete, korn och senare havre ökar markant, och i dess spår 
följer en mängd växter, som tydligt visar att markerna tas i be
sittning för jordbruk och betesverksamhet. Detta stöds också 
av mängden kolpartiklar, som ökar starkt inom zonen, indike- 
rande en ökad brandfrekvens. Denna påtagliga expansion har 
enligt 14C-dateringarna börjat cirka 2300 kal. BP och har fort
satt fram till våra dagar.

SAMMANFATTNING

En pollenundersökning har utförts på sediment i en försumpad 
del i nära anslutning till Äverstaån, cirka en kilometer nord
väst om platsen för Hasslefyndet. I figur 8 finns tolkningen av 
resultaten sammanställda. Den analyserade lagerföljden sträc
ker sig troligen 5000-6000 år tillbaka i tiden. Hassleområdet 
utgjordes då av en havsvik till Litorinahavet, Östersjöns före
gångare, som sträckte sig österifrån in mot Örebrotrakten. För 
mellan 5000 och 4500 år sedan avsnördes viken från havet och 
bildade en sjö, som successivt grundats upp.
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Figur 8. Sammanfattning av miljöutvecklingen i Hassleomrädet, samt 
dateringar ocb arkeologiska perioder.

Skogsvegetationen har dominerats av björk-tallskog på hög
re omgivna moränområden med ett tydligt inslag av ek. Fram
för allt i lagerföljdens nedre del avspeglas ett rikligt inflytande 
av ädellövträd, speciellt alm och lind. Längs stränderna och så 
småningom på de uppgrundade lermarkerna har al brett ut sig. 
Alsumpskogarna har enligt 14C-dateringar haft sin största ut
bredning mellan 3900 och 2200 kal. BP och sedan minskat i 
takt med att jordarna torkat upp och det antropogena inflytan
det ökat omkring 2000 kal. BP. Granen invandrar till området 
ungefär vid samma tid.

Tillfälliga röjningsfaser avspeglande mänsklig verksamhet i 
form av jordbruk och bete har spårats på flera nivåer i sedimen
ten:

- De äldsta faserna avspeglas i sedimenten på 80 centimeters 
djup med indikationer på möjlig röjning, och på 70 centi
meters djup även betesverksamhet. En 14C-datering tyder på
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att röjningsfaserna bör vara drygt 4000 kal. BP, motsvaran
de neolitikum.
Nya, möjligen tillfälliga röjningsfaser återfinns på 55, 45, 35 
och 25 centimeters djup. På 55 och 25 centimeter även bete, 
samt på 45 och 35 centimeters djup också odling av korn och 
på 25 centimeter vete. l4C-dateringar mellan 55 och 25 centi
meters djup visar åldrar mellan 3700 och 2200 kal. BP (cir
ka 1800-300 kal. BC) motsvarande sen neolitikum, brons
ålder och förromersk järnålder.
Permanent bosättning avspeglas genom pollenfloran i sedi
menten från 25-20 centimeters djup och uppåt, motsvaran
de drygt 2000 kal. BP och framåt, dvs från förromersk järn
ålder till nutid.
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Ann Lindkvist

HUSBY I GLANSHAMMAR
- ett centrum för makt och rikedom

I och kring Äverstaåns dalgång finns flera fornlämningar, för
utom Hassleskatten, som är speciella och några är exceptionel
la. Till de sistnämnda hör Husby och krigsbyteofferfyndet vid 
Äversta. Husby är en boplats med hallbyggnader från folk- 
vandringstid-tidig medeltid som har lämningar av exklusivt 
metallhantverk (figur 1). Husby är mycket intressant i sig och 
sedd i samband med Hassleskatten och krigsbyteofferfyndet 
från Äversta, men den är än mer betydelsefull eftersom det är 
en ”husaby”. Husby, Husaby är ortnamn som förekommer i 
denna och ytterligare några andra varianter på platser som 
finns på många ställen i Sverige, Norge och Danmark. Husbyar
na har en gemensam tillkomsthistoria men vilken den är, är 
inte riktigt klart. Husby i Glanshammar kan, eftersom det i 
princip är den enda husaby som undersökts arkeologiskt, ge 
viktiga bidrag till förståelsen av ett fenomen som diskuterats i 
mer än 100 år inom historia, språkvetenskap och arkeologi.

I den följande framställningen skall Husby som centralplats 
och husaby presenteras. I diskussionen kommer samhälle och 
landskap att användas för att belysa Husbys utveckling. Några 
tankar om den kontinuitet av makt och rikedom i landskapet 
kring Äverstaån som kan anas, kommer också att föras fram.

Central platser, samhälle och landskap

Begreppen centralplats och centralplatskomplex är omdiskute
rade och har behandlats av olika författare som givit dem nå
got olika innebörd (Fabech & Ringtved 1995; Jørgensen 1995;
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Figur 1. Flygbild över Kofallet på Husby i Glanshammars socken vid 
undersökningen 1997-98. Foto: Metriä.

Brink 1999 med flera). Gemensamt är dock att man menar att 
det är en eller flera bebyggelser som har haft en funktion som 
centrum för politik, administration, handel och/eller religion 
för människorna i den omgivande bygden eller för människor
na i ett ännu större område. Centralplatser kännetecknas av 
att de uppvisar en eller flera av en rad olika egenskaper. Det är
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ofta stora boplatser med stora hus - hallbyggnader, exponera
de bebyggelselägen, rika fynd, exklusivt hantverk, goda kom- 
munikativa lägen, många och/eller anmärkningsvärda gravar 
etc. Centralplatser kan också ibland identifieras genom att de 
uppvisar tecken på kontinuitet som till exempel att de ligger in
till en tidig kyrka och/eller att de övergått till att vara ett medel
tida gods. Typiskt är att centralplatskomplex kan igenkännas 
genom ortnamnen. Det kan till exempel ligga ett Tuna (huvud
ort), ett Rinkeby (rinker - en krigare) och ett Frösvi (kultplats 
för guden Frö) grupperade tillsammans. Det är inte ovanligt 
att husabyar ingår i sådana speciella namnmiljöer.

För att förstå centralplatser och hur de utvecklas över tid 
finns en modell som utgår från samhälle och landskap (Fabech 
& Ringtved 1995; Lindkvist 1997:17ff). I samhället finns soci
ala, ekonomiska och ideologiska strukturer som ger upphov till 
gemensamma funktioner koncentrerade till vissa platser. Män
niskor samlas till exempel för att rådgöra och fatta beslut, utby
ta varor eller för religiösa ceremonier. Naturlandskapet med 
dess inneboende potential för försörjning utgör grunden och 
sätter vissa ramar för samhället och var centralplatser placeras 
samt hur de utformas. Befolkningstäthet, topografi, vegetation, 
råvarutillgångar och naturliga vägsystem påverkar bosättnings- 
mönstret. Över tid kommer tillgångar i form av till exempel 
uppodling och förbättringar av vägar ha tillförts och ackumu
lerats. Ideella föreställningar som knutits till landskapet, som 
exempelvis sakrala platser, kommer att ha fått hävd. Åtminsto
ne över kortare tidsspann kan även personliga anknytningar, 
som att en viss familj eller släkt disponerar vissa landområden, 
vara bestående. De strukturer som uppkommer ger upphov till 
kontinuitet i landskapet. När samhället utvecklas i en ny rikt
ning kan dock kontinuiteten i landskapet komma att brytas, på 
grund av att behoven blir andra och kanske till och med för att 
man vill markera nydaning istället för tradition. Vid en analys 
av bebyggelsen blir det därför viktigt att man studerar de struk
turer och processer som kan avläsas i landskapet.

Det samhälle som existerade under järnålder var ett annat än 
det som skulle komma att växa fram under medeltid. Makten
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som utövades var personlig, informell och byggde på direkta 
kontakter. Samhället var organiserat underifrån. Politik, eko
nomi, religion och sociala relationer hängde tätt samman.

Vid medeltidens början påbörjades genomgripande föränd
ringar och samhället utvecklades alltmer i feodal riktning. 
Kristendomen infördes och kom att rättfärdiga den alltmer 
hierarkiska sociala ordningen och kyrkan bidrog till samhäl
lets allt ökande organisering, bl a genom kraven på en privat 
äganderätt till jord, vilket var en förutsättning för kyrkans ex
pansion. Godsen bidrog till ökande effektivitet och till att allt 
större landområden kunde hållas samman. Under 1200-talet 
infördes stående skatter och slottslän med befästa slott och 
borgar. Den politiska situationen var dock instabil även efter 
det att ett sammanhållet rike börjat ta form någon gång i slu
tet av 1100-talet.

Husa byar

Husabyar är kända men ändå okända. Företeelsen är uppmärk
sammad sedan länge men börjar man skrapa på ytan av det vi 
har trott oss veta om deras tillkomst och funktion, så finns det 
en hel del som är okänt och oklart. Mycket har skrivits men re
sultaten har många gånger inte räckt för några säkra slutsatser. 
Husby i Glanshammars socken är den enda husabyn där man 
hittills haft möjligheten att arkeologiskt undersöka lämningar 
som har anknytning till platsen som just husaby.

Det finns husabyar, (med variationer i namnformen) i Sve
rige, Norge och Danmark (figur 2). De flesta av Sveriges cirka 
70 husabyar ligger koncentrerade kring Mälaren. I Närke finns 
fyra husabyar. De svenska husabyarna har sannolikt ingått i 
Uppsala öd, dvs den kungliga godsmassan (Brink 2000:70). 
Vidare är det uppenbart att de mister sin funktion någon gång 
under 1200-talet då allt fler kommer i privat ägo (Theliander 
2000:174).

Det finns många förslag till när husabyarna skall ha upp
stått. De tidigaste förslagen ligger i 600-talet (Almgren 1920;
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Nordens husabyar
och svenska Uppsala öd

Kungsgården t Jämtland.

Figur 2. Nordens husabyar och några av de kända Uppsala Öd-godsen 
(kryssen markerar förvaltningsgårdarna i Västergötlands bo-distrikt). 
Efter Brink 2000:67.
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Nerman 1932; Lindqvist 1936). Troligare är att husabyarna 
uppstår någon gång under 900-1100-tal (Larsson M G 1987:48 
ff; Ambrosiani 1985a:35; Larsson M G 1997:183; Wijkander 
1983:135ff). Dateringsforslagen bygger på olika teorier, bl a 
att de skulle ha haft samband med administrativa indelningar 
som hund/hundare och skeppslag och att de skulle ha fungerat 
som huvudorter i dessa. Vidare har man menat att husbyarna 
byggts intill de kyrkor som kungen skulle ha låtit bygga. Sam
banden bakom dessa modeller har dock aldrig hållit helt när de 
ställts mot verkligheten. Man kan därför säga att några enty
diga svar inte finns.

Många av husabyarna verkar vara sekundära, dvs bebyggel
sen har funnits tidigare men med ett annat namn eller så tillhör 
de inte de bebyggelseenheter som först etablerats i bygden. Det 
förstnämnda framgår bl a av att många av dem har namn som 
innehåller en sammansättning med ett äldre namn. I en typisk 
sådan namnkombination ingår ett äldre kultindikerande namn 
som t ex Husaby-Ärnavi (Brink 2000:68). Ytterligare ett sätt 
på vilket det går att utläsa att husabyarna är sekundära är att 
man utifrån ägofigurerna kan se att de är utskiftningar ur nå
gon annan enhet, eller att de framstår som nykoloniseringar i 
bygdens utkant (figur 3) (Rahmqvist 1996:236; Frölund u.å. 
5ff; Ambrosiani 1964:215f).

Husabyarnas funktion har diskuterats mycket. Språkliga 
härledningar har lett fram till förslag som ”många hus”, vist
hus, dvs hus för skatteuppbörd, skeppshus, dvs placeringen för 
ett ledungsskepp samt platser för ”skydd” (Tunberg 1947:338; 
Stähle 1948:135; Larsson M G 1987:65; Envall 1960:10-17). 
Genom att skatteuppbörd skulle ha förvarats i husabyarna 
skulle den kringresande kungen och hans följe ha utnyttjat går
darna för gästning (Stähle 1948:135). Eftersom husabyarna 
har ingått i Uppsala öd har man hävdat att de varit gårdar som 
brytar har brukat på kungens uppdrag (Schrick 1914). Andra 
har påpekat att många av husabyarna har kontinuitet som 
tingsplatser och kultplatser (Ambrosiani 1985a:32f; Brink 
2000:68ff). Ytterligare förklaringar till deras funktion är att 
de skulle ha haft goda lägen för kontroll och övervakning och
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Sävasta Brunna

• Golvasta

N.e Vansta 
ällmyra ^Fasma #

Gödåker

Bräcksta •

Tensta

• Tuna

Gryta •Onslunda # Altomta

Järsta

Figur 3. Husby är en av de minsta byarna i Vendelåns dalgång. Dess 
ägofigur visar att den blivit utbruten ur byn Golvasta varvid Husby 
blivit praktiskt taget utan utmark. Den utgör ett tydligt exempel på en 
sekundär husaby. Efter Rahmqvist 1996:230, 236 not 36.

även försvar, samt handel (Larsson, G 1986:43-50, 83ff; Pet
tersson 2000:59; Ambrosiani 1985 a och b). En konkret upp
gift finns i Dalalagen där, men också endast där, en ”husaby- 
man” omnämns. Han skall ha varit någon slags länsman (Pet
tersson 2000:51ff, 62). Det har inte gått att finna belägg för i 
stort sett något av det som nämnts ovan. Det rimligaste anta
gandet torde vara att husabyarna var kungliga brytegårdar.
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Huruvida huvudsyftet var ekonomiskt, politiskt och/eller ad
ministrativt måste däremot lämnas öppet.

Studerar man husabyarnas läge i landskapet finner man att 
de ofta, men inte alltid, ligger i goda kommunikativa lägen, vid 
land- och/eller vattenvägar (Larsson, G 1986:43-50). Ofta finns 
också speciella fornlämningar, främst stora gravfält och/eller 
storhögar, samt sockenkyrkor, vid husabyn (Hyenstrand 1974: 
117f, 1980:35 jfr dock Stenberg 1988:42f; Wijkander 1983:136; 
Ambrosiani 1985a:32ff). Detta kan förklaras av att de ofta är 
sekundära och ligger på platsen för äldre bygdecentra som dess
utom fortsatt nyttjats in i kristen tid. Därmed har de ofta över
tagit goda lägen och närhet till många gravar och/eller stora 
gravhögar samt ligger också i flera fall nära en medeltida socken
kyrka. Faktum är att åtminstone delar av Uppsala öd tycks ha 
tillkommit genom konfiskation, saköre, vederlag, lösen eller 
gåva (Brink 2000:70). Bakom detta ligger säkert en medveten 
strategi från kungamakten att lägga lokala maktcentra under 
sig och att konkurrera ut en lokal maktelit. Följden har blivit en 
strukturell kontinuitet som har sin grund i landskapets innebo
ende tillgångar och det som investerats i form av materiella re
surser och ideella föreställningar.

Arkeologiska lämningar i Husby

I Husby har man undersökt delar av en bebyggelse från folk- 
vandringstid till tidig medeltid. Undersökningarna gjordes un
der åren 1997 och 1998 inför utbyggnaden av E18/E20. Forn- 
lämningsområdet låg på en höjd väster om Äverstaån och nära 
åns utlopp i Hjälmaren och utgjorde bara en del av det område 
där det bör finnas bebyggelselämningar. Den följande framställ
ningen bygger på rapporten från den arkeologiska undersök
ningen samt en artikel om metallhanteringen (Andersson m fl 
2000; Hjärtner-Holdar m fl 2000). De olika ytorna har fått 
benämningar utifrån en äldre karta över byn (figur 4).

I slutet av folkvandringstiden låg ett långhus (V) med till
hörande brunn (XIX) och en gårdsplan på Östra Lyckan.
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Kofallet

Östra Lyckan
Västra Gärdet Västra Lyckan

Södra Lyckan

Figur 4. Plan över undersökningsområdet vid Husby med indelning i 
delområden. Skala 1: 2000. Efter Andersson m fl 2000.

Lämningarna av huset var långt ifrån intakta och förhållande
na gör att det är något svårtolkat men det kan ha varit 6-8 me
ter brett och över 30 meter långt med ett brett mittparti och få 
men kraftiga takstolpar. Huset skulle kunna vara en föregång
are till ett annat långhus (II) vilket låg i höjdläge på Kofallet. 
Det kan beskrivas som en hallbyggnad som var cirka 10 meter 
bred och 30 meter lång och hade endast fyra par takbärande 
stolpar, vilka dock var mycket kraftiga, ungefär en halv meter 
i diameter, med kraftigt stenskodda stolphål. Huset har date
rats till slutet av folkvandringstid-tidig vendeltid. Redan de ti
digast kända husen på Husby visar med andra ord att de som 
bodde där hade hög social status.

I samband med att huset (II) anlagts på Kofallet har man 
planat ut krönet på höjden och troligen har samtidigt en palis- 
sad uppförts. Grunden för palissaden har byggts av dubbla ra
der (41 resp. 32 meter långa) med upp till en halvmeter stora 
stenar. På den östra sidan, i sluttningen ner mot Äverstaån, 
fanns öppningar i stenraderna som kan ha varit ingångar. Öpp
ningarna låg inte i linje med varandra och avsikten med detta 
skulle kunna vara att göra huset än mer svårtillgängligt.

En direkt efterföljare på platsen innanför palissaden var yt
terligare en byggnad (III). Den var cirka 11 bred och 30 meter 
lång och även här fanns endast fyra takbärande stolpar men 
diametern på dessa var ännu större, cirka 0,75 meter. Hall
byggnaden är daterad till tidig vendeltid. Intressant är att den
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Figur 5. Fragment av guldgubbe. Den är tillverkad i guldfolie och bör ba 
varit cirka 15-20 mm hög. Foto: Per Torgen, Örebro läns museum.

första hallbyggnaden inte tycks ha brunnit utan att den sanno
likt har rivits.

Samtida med den senare hallbyggnaden är ett cirka 9 x 30 
meter stort långhus (I) som låg på Östra Lyckan. Under senare 
delen av vendeltid återfanns två mindre hus (IV, VI) på Östra 
Lyckan. Området verkar då ha utgjort en utkant av en boplats
yta. Det ena huset (VI) var ett syllstenshus som har daterats till 
680-880 e Kr. Om dateringen stämmer är det ovanligt tidigt 
för denna typ av hus. På Södra Lyckan tycks ett rektangulärt, 
cirka 12x15 meter stort, hus (VIII) ha legat. En datering från 
rännan visar på att huset möjligen har byggts under den sena
re delen av vendeltid-tidig vikingatid. Sannolikt har ett mindre 
hus (X), som inte kunnat dateras, legat på Västra Lyckan.
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Det finns lämningar efter många olika typer av avancerat 
hantverk på Husby. På Kofallet fanns under vendeltid en bläst- 
ugn samt ett mindre hus (XI) som bör kunna knytas till den
na. Ett verkstadsområde från vendeltid låg på Östra, Västra 
och Södra Lyckan och där påträffades en kupolugn för brons- 
gjutning samt gjutformar och råmaterial. Här framkom ock
så, i ett omrört kulturlager, fragment av en guldgubbe och en 
guldten (figur 5). Guldgubbar förknippas vanligen med den 
översta elitens kultutövning. Fyndomständigheterna i detta 
fall gör dock att det inte framstår som alldeles klart i vilket 
sammanhang guldgubben hamnat där. Den utgör dock ett 
mycket exklusivt fynd då det är en av mycket få som påträffats 
i Svealand. Ett fyrpasspänne och en fiskfibula i brons samt de 
övriga lämningarna av högkvalitativt bronshantverk, är ock
så tecken på hög status. Även de rester av ben- och hornhant
verk som framkom på Västra Lyckan bör kopplas till samhäl
lets övre skikt.

Till sen vikingatid-tidig medeltid hör en senare fas av metall
hantering. En smedja (VII) med uppbyggd eldpall och en ässja 
påträffades på Östra Lyckan. Vidare framkom tre ässjor på 
Södra Lyckan. Intill det vendeltida verkstadsområdet på Västra 
Lyckan låg ytterligare en smedja (IX) med en ässja och en stad
sten. Ässjan har troligen inte bara använts för järnsmide utan 
även för andra metaller. Vad det gäller järnhanteringen fanns 
hela produktionskedjan representerad. De kvaliteter som fram
ställts har varit de bästa och kunskapen om hanteringen har va
rit mycket god. Man har arbetat med specialsmide och fått fram 
järn med olika egenskaper, vilket till exempel kunnat användas 
för att tillverka eggstål. Därmed finns indirekta belägg för va
pentillverkning och återigen en koppling till eliten. Det är inte 
belagt huruvida malmen hämtats lokalt eller inte, men möjlig
heten finns då samma malmtyp använts i flera fall.

Vid undersökningen framkom på Kofallet även tretton ske
lettgravar. Det fanns inga fynd i gravarna. Dateringarna ham
nade i slutet av vikingatid-tidig medeltid. Gravarna tolkas som 
kristna och bör därmed vara från 1000-talet och tiden innan 
sockenkyrkan etablerades, vilket sannolikt sker under slutet av
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1000-talet. Gravarna är anlagda på områdets högsta punkt 
och kan vara en markering av kontinuitet och legitimitet.

Bygden kring Husby

Husby ligger på en höjd vid Äverstaan och nära ans utlopp i 
Hjälmaren. Längre tillbaka i tiden får man tänka sig att Hus
by legat som på en halvö, omgiven av sanka marker, något som 
framgår av Thorings häradskarta från 1688 (Figur 6). Kom- 
munikationsmässigt har Husby legat väl till. Ramstigen, som 
löper längs Husbys norra ägogräns, har minst medeltida anor. 
Längre norrut går Kungsvägen (Eriksgatan) och Glansham
marsåsen har utgjort en nord-sydlig huvudled. Vidare fanns 
närheten till transporter på vattnet både på Äverstaan och på 
Hjälmaren. Husbys läge skulle kunna beskrivas som skyddat 
men ändå centralt. Vidare ligger Husby centralt i det som ut
gjort Glanshammars härad, i stort sett motsvarande socknar
na Rinkaby, Glanshammar och Lillkyrka. I norr finns en na
turlig gräns för bygden i form av skogsområdet Käglan.

I bygdens ortnamnsbestånd finns många namn med ändel- 
ser på -sta och även namn med -inge, -by och -hem. Vidare fö
rekommer några osammansatta natur- och ägonamn som Ber
ga och Valla. Dessa olika typer av ortnamn visar att några av 
dem möjligen skulle kunna ha tillkommit redan under århund
radena närmast före Kristi födelse men merparten av bebyggel
seenheterna bör ha tillkommit från ungefär Kristi födelse och 
under resterande del av järnåldern, de flesta dock före vikinga
tid (Jfr Brink m fl 1994; Pamp 1988).

Studerar man ortnamnen lite närmare visar det sig att det 
förutom Husby finns fler platser i området med informativa 
namn, av vilka endast de viktigaste nämns i detta sammanhang. 
Den före detta Ullavisjön har sitt namn av en på 1600-talet flyt
tad by, dagens Nedergårda. Namnet berättar om en kultplats för 
guden Ull (Calissendorff & Larsson 1998:128f). En kultplats 
för guden Oden har möjligen givit upphov till det Götavi som 
ligger i Rinkaby socken. Oden hade ett tillnamn Gautr, Gauti
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Figur 6. Utsnitt ur karta över Glanshammars härad upprättad år 1688 
av Gabriel Toringh.

vilket kan ingå i ortnamnet. En mindre trolig tolkning är att det 
skulle syfta på götar (Calissendorff & Larsson 1998:128).

Glanshammars grannsocken liksom dess kyrkby bär nam
net Rinkaby. Förleden går tillbaka på ett fornsvenskt ord tinker
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’krigare, kämpe’. Ortnamnet förekommer på många platser i 
östra Sverige och bör ses som gårdar/byar vilka tillhört rinkern 
som ingått i hirden. I Ödeby socken har det legat ett Tuna, idag 
Kägleholm. Tuna-namnen anses höra samman med centralor
ter, sannolikt äldre än husabyarna. Tuna tillhör, liksom de öv
riga nämnda kultplats- och försvarsindikerande namnen, samt 
Husby, en grupp av ortnamn som kan ingå i centralplatskom- 
plex (Jfr Brink 1999:424f).

Glanshammars härad har i de äldsta källorna ett annat 
namn, Edhmcedha (år 1430) vilket också avsåg tingsplatsen. 
Meningarna om tolkningen av namnet och till vilken plats det 
skall hänföras går isär. Det verkar finnas enighet om att mad 
står för ’sank strandäng, kärräng’ (Calissendorff & Larsson 
1998:26). Förleden har dock givits olika tolkningar. Ed skulle 
kunna betyda ’hed’ och syfta på Glanshammarsåsen (Calis
sendorff &c Larsson 1998:26). En annan tolkning är att Ed 
skulle vara synonymt med ’näs’ och syfta på den av sankängar
omslutna ”halvö” som framträderpå 1688 års häradskarta.(figur
12). Rinkeby ligger på den smala passage över vilken man mås
te passera för att ta sig ut till Husby-halvön. Det har föreslagits 
att Edhmcedha skulle kunna ha varit Husbys ursprungliga 
namn som levt kvar och fått ge namn åt häradet (Lundqvist 
1994:62; Ekman 2000:36ff).

Det finns ingenting med Husbys läge som tyder på att det 
skulle vara en sen etablering, utan i själva verket ligger Husby 
centralt i bygden. Inte heller går det, utifrån ägofiguren och en
hetens storlek, att tro att Husby skulle ha skiftats ut ur någon 
annan enhet.

Fornlämningarna i Äverstaåns dalgång behandlas i flera 
andra artiklar i denna volym. Några tas dock inte upp i andra 
sammanhang och skall därför nämnas här för att ge en mer 
fullständig bild.

Det finns endast två synliga gravar nära Husby, RAÄ 44. I 
den norra delen av Husbys marker, ligger RAÄ 32 som består 
av en hög samt eventuellt rester av ett mindre gravfält. Platsen 
ligger alldeles intill Ramstigen och med utblick över det ställe 
där vägen korsar Äverstaån. Gravarna kan ha anlagts vid vägen
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Figur 7. Avgjutning av i ”runstensstil” 
ornerad planka från Glanshammar 
kyrka. Foto: Iwar Andersson, ATA.

för att markera gården och dess gräns för förbipasserande, en 
placering av gravar som är vanlig. De få gravarna vid Husby 
kan tyckas stå i stark kontrast till att det finns många fornläm
ningar i norra hjälmarbygden, och i synnerhet i Glanshammars 
socken. Jämför man Husby med intilliggande byar finner man 
dock att ingen av dem har stora gravfält eller över huvud taget 
många gravar. Som exempel kan nämnas Gäddeby: 6, Eldvalla: 
15, Kåffsta: 10, Storsicke: inga gravar, Gränsjö: 5, Kolja: 1 och 
Repa: 8 (och eventuellt 1 osäker). (Baserat på antalet registrera
de gravar i Riksantikvarieämbetets Fornminnesregister.)

Om det finns få gravar vid byarna, ligger det däremot rela
tivt många gravar på Glanshammarsåsen. Det rör sig om sam
manlagt cirka 270 gravar och dessutom finns uppgifter om 
fyra försvunna gravfält och om att gravfält blivit skadade. De
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Figur 8. Fragment av en s k eskilstunakista i kalksten fran Glansham
mars kyrka. Foto: livar Andersson, Örebro läns museum.

flesta av gravarna på åsen är högar och stensättningar och det 
finns även några treuddar samt ett par skeppssättningar. Mån
ga av dem bör, utifrån en analogi med gravars utseenden i Mä
lardalen, vara från yngre järnålder.

Den nuvarande kyrkan i Glanshammar är ursprungligen 
byggd i romansk stil och kan dateras till 1100-talet. I kyrkan har 
två ekplankor med ornamentik och några runtecken påträffats
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och dessa anses härröra från en stavkyrka som skulle kunna da
teras till 1000-talet (figur 7). Dessutom finns det i kyrkan två 
fragment av ornerade så kallade eskilstunakistor i kalksten (fi
gur 8) (Curman m fl 1961:391f). De är gravmonument som 
rests över gravar vid de tidigaste kristna kyrkorna och kan da
teras till 1000-talets senare hälft. Eskilstunakistorna tycks ha 
rests av medlemmar ur de mest betydande stormannaätterna 
vilka också hade nära kopplingar till kungen (Neill & Lund
berg 1994:158). Det finns därmed två olika belägg för att den 
nuvarande kyrkan skall ha haft en föregångare.

Till 1000-talet kan också de sammanlagt fem fragmenten 
av runstenar som påträffats i och i anslutning till kyrkan föras. 
I socknen i övrigt finns en runsten vid Apelboda och en vid 
Äversta. Omgivande socknar har färre runristningar; Lillkyr- 
ka och Ödeby inga och Rinkaby en (Nastastenen) och Götlun- 
da två (Jansson 1975:72-115; se även Thérus i denna volym).

Den äldsta administrativa territoriella indelningen i Närke 
är inte helt känd. Landskapet har varit indelat i härader på 
samma sätt som Götaland. Häradsindelningen i Närke kan fö
ras tillbaka till tidigt 1300-tal eller sent 1200-tal (Hansson 
1989:47,57). De äldsta beläggen för Glanshammars härad är 
från 1279 och 1378 (Calissendorff & Larsson 1998:26). Någ
ra hamnor är kända i Närke men de ligger alla i den västra de
len av landskapet (Hansson 1989:50f). Närkes fyra husabyar 
förslår heller inte till något regelbundet system av huvudorter i 
en administrativ territoriell indelning. Materialet från Husby 
och Närke kan med andra ord inte användas varken för att be
lägga eller avfärda något sammanhang mellan husabyar och 
administrativ indelning.

Husby som centralplats och husaby

Husby är en centralplats, åtminstone från vendeltid och in i 
medeltid. Den palissadomgärdade hallen på höjden har säkert 
varit mycket imponerande och de smycken och vapen som fram
ställts har sannolikt gjort stort intryck och genererat rikedom.
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Husby kan snarast beskrivas som en befäst hantverksgård. Den 
har legat centralt i bygden, med tillgång till goda kommunika
tioner och omgiven av andra platser med centralplatsindike- 
rande namn som ingått i samma maktkomplex. De central- 
platsindikerande ortnamnen ligger spridda inom ett område 
som ungefär motsvaras av socknarna Rinkeby, Glanshammar 
och Lillkyrka. Eventuellt skall också Ödeby och Götlunda 
socknar räknas till den bygd för vilken Husby fungerat som 
centralplats. Det är inte möjligt att bedöma huruvida Husby 
varit centralplats för ett än större område. Tecken på kontinu
itet in i medeltid finns med de tidiga kristna gravarna på Hus
by och den tidiga kyrkan med resterna av en eskilstunakista, 
en stormansgrav.

Det går inte att avgöra när Husby blev en husaby och där
med inte heller att säkert koppla den befästa hantverksgården 
till funktionen som husaby. Skelettgravarna på Kofallet anty
der en omstrukturering av bebyggelsen som skulle kunna ha 
ett samband med att platsen blev en husaby. Det är mycket 
troligt att husabyarna uppkommit under kristen tid och att 
detta skulle kunna vara förklaringen till att vissa av dem, 
nämligen de som inte etablerats på platsen för en äldre bebyg
gelse, saknar synliga gravar. En bakre gräns för husabyarnas 
tillkomsttid skulle med detta resonemang ligga någon gång 
under 1000-talet. Möjligen kan förhållandena i Söderman
land föra detta resonemang än längre. En studie har visat att 
husabyarna här har starkare anknytning till medeltida kyrkor 
än till gravfält och runstenar och det har utifrån detta hävdats 
att husabyarna uppkommit under 1100-talet (Wijkander 
1983:135ff). Jag menar att etableringen av husabyarna visar 
på en stor organisatorisk ansats, vilken endast kunnat göras 
av någon som hade tillräckliga resurser. Den kungamakt som 
växer fram kan troligen knappast ha haft den styrkan förrän 
under 1100-talet.

Utav de funktioner som det föreslagits att husabyarna skall 
ha haft är skydd och försvar den enda som möjligen skulle kun
na sägas vara belagd genom Husby-undersökningen. Det verkar, 
med tanke på Husbys läge i förhållande till en framväxande
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Figur 9. Kofallet på Husby i Glanshammar ligger i ett exponerat läge på 
en höjd. Foto: Kenneth Andersson.

riksbildning, snarast ha varit fråga om ett skydd för själva går
den och en maktdemonstration gentemot omgivande bygd.

Hantverket är mycket intressant då det är ett helt nytt in
slag i husaby-diskursen, även om det är väl uppmärksammat 
vad det gäller andra centralplatser. Hantverket, dvs tillgången 
på järn och andra råvaror samt teknologiskt kunnande, kan 
vara huvudskälet till Husbys existens. Därmed framträder yt
terligare ett par anledningar till att hålla husabyar, varav det 
förstnämnda kanske är ett av de viktigaste - nämligen produk
tion för ekonomisk vinning och produktion av speciella varor. 
Detta är knappast förvånande med tanke på att ekonomin hu
vudsakligen inte var monetär och skatterna, i den utsträckning 
de fanns, var irreguljära och betalades in natura. Jordägandet 
blev ett sätt för kungamakten att få inkomster under den tid 
innan riket och administrationen var tillräckligt etablerad för 
att den interna exploateringen skulle kunna göras med hjälp av 
stående och individuella skatter.
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Husby och Hassleskatten i landskapet

Kring Äverstaån har funnits förutsättningar i landskap och 
samhälle som lett till den kontinuitet som kan utläsas från 
Hasslefyndet och bronsålder, via offerfyndet vid Äversta från 
romersk järnålder, till Husby och Glanshammars kyrka någon 
gång under 1100-talet. Den gemensamma faktorn är järn. Rå
materialet har funnits där som en naturresurs och det teknolo
giska kunnandet har överförts från generation till generation. 
Faktum är att sambandet sträcker sig än längre; Husby och fle
ra andra byar i socknen betalade ännu på 1500-talet avrad i 
järn, i järn smitt till vapen (DMS).

Sociala, ekonomiska och ideologiska strukturer i form av 
ett gott läge, ett långväga kontaktnät, tillgång till och kunskap 
om metallhantering samt kultplatser, har funnits och ackumu
lerats i området kring Äverstaån. Ett brott kommer dock med 
högmedeltiden då Örebro med handel, hantverk och slott blir 
centrum. Riket bildas och skalan i samhället blir större - den 
yttersta makten finns inte längre personligen på den lokala 
arenan. Det blir ett brott i kontinuiteten i landskapet som får 
en mindre direkt betydelse för hur samhället utformas.
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Åke Hye n strand & Kåre Schortz

NÄR SVERIGE 
KOM TILL NÄRKE

Socken, härad, hundare, folkland 
och landskap

När Sverige kom till, låg Närke mitt i händelsernas centrum, i 
varje fall geografiskt. Landvägarna genom landskapet förena
de, särskilt vintertid, västra Götaland och därmed Danmark 
med mälarregionen. Detta förhållande är tydligt genom de fas
ta fornlämningarna, t ex förhistoriska gravformer. Romanska 
kyrkor och stenkonst, t ex de s k eskilstunakistorna, understry
ker landskapets roll som ett mellanområde, ett ”mittland” 
(Schortz 1983). I detta nämnda arbete analyseras även äldre in- 
delningsmönster och kommunikationsmässiga förutsättningar.

Under senare år har det väckts tankar på ett projekt i sam
manhanget, d v s att närmare studera Närke med närområden 
som ett mittland, inte minst under medeltid. Örebro utgör en 
naturlig mittpunkt i en vid cirkel med Karlskoga i väster, berg- 
slagsområdena i norr, västra Västmanland, Rekarne i Söder
manland, nordvästra Östergötland och Vadsbo härad i Väster
götland.

För omkring tusen år sedan började landet organiseras och 
indelas i territoriella enheter, på en lägre nivå socknar. Detta 
skedde över hela Europa och har bakgrund i den katolska kyr
kan. Den rumsliga övernivån var häradet (i västra och södra 
Götaland) och hundaret (i mälarregionen). Över detta var det 
folkland, i Uppland från öster räknat Attundaland, Tiunda- 
land och Fjädrundaland, därefter Västmanland, i Söderman
land bl a Tören i öster och Rekarne i väster och Jönåker i sö
der, däremellan ett antal mindre hundaren.
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Hundarets ursprungliga uppbyggnad i de tre landskapen 
(Hyenstrand 1974) har uppenbarligen varit något olika. Kom
binationer av gravfält och skriftliga belägg visar på regelbun
denheter avseende antal bebyggelseen heter och socknar. Myck
et förenklat kan tre typer av hundare urskiljas vad gäller be
byggelse: normalhundaret på bastalet cirka 100, storhundaret 
med bastal cirka 120, dvs det duodecimala hundratalet, och 
tredingen av det senare med cirka 40 enheter. Sockenstorleken 
utgår vad gäller antal bebyggelser vanligen från 12-talet, ibland 
dubblerat till 24 (”dubbeltolft”). Regelbundenheterna är störst 
i Attundaland med en dubbeltolft i varje hundare, dessutom 
bärande Tuna-namn. Varje hundare, ibland varje storhunda- 
restreding, har i princip en Husby. Ett undantag är dock Väst
manland väster om Västerås.

Det skulle föra mycket långt att i detalj beskriva dessa kom
plicerade förhållanden. Denna organisationsform var uppen
barligen uppbyggd under 1100-1200-talen. Sedermera, mot slu
tet av 1200-talet och i början av 1300-talet, rationaliserades 
folklandsindelningen till landskap (Uppland, Södermanland, 
Västmanland), som fick sina egna lagar. Tyvärr har Närkes 
landskapslag försvunnit. Närkelagen omtalas i en av Magnus 
Ladulås urkunder, ett gåvobrev daterat i Örebro den 13 juli 
1283 och den första i skrift förekommande lagmannen år 1272. 
Han hette Filip Törnersson (Hjorthorn) (Grandinsson 1935).

Detta skulle innebära att Närkelagen i ålder skulle kunna 
jämföras med Äldre Västgötalagen. Denna lag baserades, lik
som sålunda möjligen även Närkelagen, på prejudicerande 
rättsfall. De senare landskapslagarna hade europeisk förebild. 
Den äldsta av dessa var Upplandslagen från år 1296.

NÄR SVERIGE KOM TILL NÄRKE

Frågan om Närke

En romersk källa från cirka 1120 (Florensdokumentet, jfr här 
Schlick 1952a) räknar upp regionerna och stiftsorterna. Till de 
senare räknades Tuna, uppenbarligen Eskilstuna, och man har 
ansett att Rekarne och Närke bildat ett stift (även Schiick
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1952b). Längre fram under 1100-talet ersattes Tuna av Sträng
näs som stiftsort för Södermanland och Närke (Damell 2000). 
Den fråga som här något skall diskuteras är Närkes ställning: 
tillhör landskapet organisatoriskt ursprungligen mälarregio- 
nen eller götalandskapen? Är landskapets tidiga organisation 
en sammansmältning av principer från de båda huvudområde
na? En utgångspunkt är Glanshammar, en socken som vad gäl
ler antalet medeltida enheter synes väl överensstämma med en 
dubbeltolft och därtill har mälarregionens enda arkeologiskt 
undersökta Husby.

Före Kåre Schortz 1983 har flera forskare diskuterat När
kes tidigaste indelning: O. Ahlberg 1946, (”Närkes äldsta indel
ning var i tredingar, men att man så småningom känt ett behov 
av att anpassa sig till omgivande landskap. Under påverkan 
från Vgl tillkom häradsindelningen under framskridet 1300- 
tal”), Th. Andersson 1982, (”Närke häradsindelat, liknande 
Götalandskapen. Bör vara äldre än Sveriges enande”), Ekbom 
1974, (”Tredingarna i Närke representerar tre ursprungliga 
hund”), Hannerberg 1977 (”Äldre häradsindelningen genom
fördes troligen mellan vendeltid och vikingatid”).

Bland arbeten som därefter utkommit kan nämnas Pär 
Hanssons avhandling (1989) med en skarpsinnig, ehuru något 
fantasifull analys av frågan. Hans utgångspunkt var en tänkt 
ledungsorganisation med förhållandevis sena källor. Ett nyare 
översiktsarbete om ortnamn i Närke (Calissendorff & Larsson 
1998) tangerar frågorna, ehuru med ett traditionellt synsätt. 
Nämnas bör även Agneta Conradi Mattssons stora arbete be
träffande Riseberga kloster (1998).

Forskningen tycks vara enig om att Närke ursprungligen 
var tredingsindelat. Källorna för detta är dock mycket spröda 
vad gäller 1100- och 1200-talen. Under 1300-talet framträder 
en häradsindelning, något som till synes påminner om Väster
götland. Detta tillika med de tidiga romanska kyrkorna (Es- 
björnson 2000) och de romanska gravkistorna skulle kunna 
styrka ett ursprungligare samband med Västergötland än med 
Mälardalen. Som nedan kommer att framgå, är dock en sådan 
slutsats förhastad.
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J Närkes slättbygd 

Y /\ Övergångsbygden 

| I Vätterbygden

Närkes skogsbygder
10 201 30 km

Figur 1 Ulf Sporrongs karta över Närkes naturgeografiska regioner. 
STF 1975.

I detta sammanhang kan man påminna om räkenskaperna 
i det s k Viennetiondet. Viennetionde är den svenska beteck
ningen på det korstågstionde för alla kristna länder som före
skrevs vid konciliet i Vienne år 1312. Dess räkenskaper från 
åren 1314-1319 har utförligt analyserats av Carl-Axel Ekbom 
(1974). I tiondelängden över Närkes pastorat inom Strängnäs 
stift uppräknas enligt Ekboms uppställning (1974:250ff) 40
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Åkerbo

Figur 2 Rekonstruktion av Närkes medeltida häradsindelning.

socknar i 11 härad. Till detta kommer den försvunna socknen 
Lunger i Glanshammars härad samt, av allt att döma, även 
Noraskog i Örebro härad i norr, nämnd 1314.

Viennetiondet är den första mer kompletta källan till skatte
kraft i de svenska bygderna under medeltid. Uppbörden fick fle
ra efterföljare, men tycks även ha en föregångare i det s k Lyon- 
tiondet, troligen från tiden 1277-1281 (Ekbom 1974:12). Dess
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Askersund
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Fellingsbro

Figur 3 Rekonstruktion av medeltida socknar och härad i Närke.

räkenskaper har dock gått förlorade. Huruvida Viennetiondet 
har ett direkt samband med de 35 år äldre räkenskaperna är 
svårt att bedöma.

Närke bestod under 1300-talet således av 42 socknar inklu
sive annex (jfr även Styffe 1911). Detta antal är detsamma som 
bebyggelseenheterna i ovan omtalade storhundares tredingar i 
delar av Uppland och de mindre tredingsstora hundaren vanli
gen med -und-namn som är typiska för Fjädrundaland i västra 
Uppland och östra delen av Västmanland. Talet 42 tycks vara 
viktigt och är detsamma som anges vara antalet bönder i det ti
diga danska häradet.
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Enligt denna matematiska övning skulle man kunna be
trakta det medeltida Närke som en ”jättetreding” med det åter
kommande grundtalet 42. Bebyggelseenheten eller, som i Dan
mark, bonden har dock upphöjts och blivit socknen i sig.

Bebyggelser och folkmängd

För att komma närmare en sannolikhet vad gäller strukturen 
på häradet i Närke behövs en förnyad genomgång av bebyggel
seenheter och socknar (jfr dock Schortz 1983). En rad problem 
inställer sig dock:

1. En hypotetisk tolftindelning av det slag som gjordes i Upp
land och angränsande landskap (Hyenstrand 1974) utgick 
från fasta fornlämningar och ålderdomliga bebyggelse
namn. I Närke är fornlämningsmaterialet betydligt svårare 
att hantera på grund av bortodling och annan karaktär.

2. Det tidiga bergsbruket i Närkes ytterområden kan snabbt 
ha förändrat bebyggelsebilden, i vissa områden redan före 
1300-talet.

3. Ödeläggelse i samband med digerdöden i slutet av 1300-ta- 
let (Brunius 1980) kan ha reducerat bebyggelsen i delar av 
Närke. Enligt Brunius var dock härjningarna i Närke gan
ska försumbara vid jämförelser med andra landskap.

För en beräkning av antalet enheter sockenvis och häradsvis är 
man därmed i första hand hänvisad till bebyggelsenamn av 
äldre typ, skriftliga belägg från medeltiden samt kartstudier 
(Schortz 1983). De eventuella tolvtal som blir resultatet är där
med snarast hypotetiska ”namntolfter” (Hyenstrand 1974). 
Vår bedömning är att felkällan vad gäller den verkliga medel
tida bebyggelsebilden kan röra sig om cirka 10%.

Bifogade tabell (1) över socknar och härader utgår i prin
cip från Styffes uppdelning 1911 och Viennetiondet över När
kes pastorat 1314-1319 enligt Ekboms uppställning (1974:250 
ff). Vissa justeringar har dock gjorts. De socknar, som enligt
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Figur 4 Stapeldiagram över antal äldre bebyggelseenheter i Närkes hära
der. Staplarna anger cirkatal.

Calissendorff & Larsson 1998 har tillkommit under nyare tid, 
har uteslutits. Dessa är huvudsakligen belägna inom den na
turgeografiska region, som Ulf Sporrong (1975) betecknade 
Närkes skogsbygd.

Justeringarna är följande: Noraskog har, som ovan redan 
nämnts, tillförts Örebro härad (1314). I denna socken, möjli
gen avsöndrad från Kil, finns även en Husby. Av till synes själv
klara ”kartgeometriska” skäl har Norrbyås förts till Mellösa 
härad. Ett särskilt problem gäller Lerbäck. Denna socken tycks 
ha ”pendlat” mellan Kumla och Sundbo härader. Sistnämnda 
härad i Vatternbygden har ansetts ha närmare koppling till 
Östergötland och därmed Bobergs härad i detta landskap.
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Enligt ett Diplom 1384 var en bonde i Multna, Lerbäck sn 
och Sundbo hd vittne. År 1473 omnämns Skyllberg i Lerbäcks 
sn tillhöra Askersunds hd (Grandinsson 1935). Jan Brunius 
(1981) säger att Lerbäck sn på 1550-talet delvis lades till Sund
bo hd som sporadiskt räknades till Östergötland.

Man frågar sig om gjorda hypotetiska beräkningar kan lig
ga till grund för en bedömning av folkmängden i Närke vid 
1200-talets slut och 1300-talets början. Tabell 1 redovisar 520 
rekonstruerade bebyggelseenheter (avrundat tal) i det medelti
da Närke. Detta motsvarar något mer än 10% av det antal be
byggelseenheter som beräknats för medeltidens början i hela 
mälarregionen (Hyenstrand 1974). Man måste dock komma 
ihåg att den beräkning som avser mälarregionen i stort avser 
ett tidssnitt som kan ligga cirka 200 år tidigare än beräkning
en för Närke.

Under mellanperioden har en stark bebyggelseexpansion 
skett till ytterområden som Dalarna och norra Västmanland. 
Samtidigt har bybildning skett i slättbygder, inte minst i När
ke. Bybildning kan innebära att varje bebyggelseenhet kom att 
motsvara flera gårdar eller, i varje fall, flera hushåll. Om man 
antar att varje bebyggelseenhet motsvarar tre gårdar eller tre 
hushåll med vardera ca tio personer, dvs cirka tre generatio
ner samt några obesuttna, skulle den agrara folkmängden i 
Närke vid 1300-talets början uppgå till cirka 15 000 individer 
(520x3 x 10).

Nämnda hypotetiska beräkning baseras på genom jordin
nehav beskattade agrara enheter. Dessutom hade bergshante
ringen vid bl a Lerbäck och Nora tillfört ett obekant antal 
egendomslösa arbetare och hantverkare. Därtill kommer de 
människor som inflyttat till Örebro.

Enligt Viennetiondets öretal (Ekbom 1974:50) motsvarar 
Närkes pastorat cirka 20% av det totala öretalet inom Sträng
näs stift. Utifrån Peterspenningen gjorde Hans Hildebrand 
(Sveriges medeltid) en folkmängdsberäkning stiftsvis. Enligt 
denna skulle Strängnäs stift omkring 1320 ha hyst 77 000 per
soner i de fyra prosterierna Strängnäs, Nyköping, Tören och 
Närke. I enlighet med Viennetiondets öretalsandel för Närkes
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Tabell 1 Medeltid i Närke. Tabell över härad och socknar enligt Styffe 
1911 och Viennetiondelistan enligt Ekbom 1974. Bearbetning har skett 
med avseende på antal bebyggelseenheter med ålderdomliga namn. Vissa 
justeringar har gjorts, se texten ovan.

Namn

Glanshammars hd

Tidigaste

belägg

Antal

bebygg.-

enheter

Antal

hypotetiska

namntolfter

Anmärk

ning

Götlunda + 1314 16 1 Tuna

Lunger

Lillkyrka 1314 8 1

Glanshammar 1279 29 2.5 Husby

Rinkaby 1314 12 1

Ödeby 1314 6 0.5 Tuna

S:a 71 6 (72)

Örebro hd

Axberg 1314 9 1 Tuna

Hovsta 1304 8 0.5

Eker 1314 3 0.5

Kil 1301 12 1

Grave 1314 6 0.5

Tysslinge 1314 6 0.5

Mosjö 1314 n 1

Vintrosa 1314 11 1

Täby 1314 6 0.5

Almby 1314 11 i Del Örebro

Ånsta 1279 11 1 Del Örebro

Längbro 1314 13 1 Del Örebro

Noraskog (?) 1314 6 0.5 Husby

S:a 113 10(120)

Askers hd

Asker 1314 28 2

Lännäs 1314 6 0.5 Tuna

S:a 34 2.5 (30)

Mellösa hd
Senare tillfört Asker

Stora Mellösa 1314 36 3

Norrbyås 1275 6 0.5

S.a 42 3.5 (42)
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Namn Tidigaste Antal Antal Anmärk-

belägg bebygg.- hypotetiska ning

Sköllersta hd
enheter namntolfter

Sköllersta 1314 20 2
Svennevad 1314 3 -
Gällersta 1314 7 0.5
Ekeby 1314 12 i
S:a 42 3.5(42)

Kumla hd

Kumla 1307 34 3
Hallsberg 1314 12 1
S:a 46 4 (48)

Hardemo hd

Hardemo 1314 12 1
Kräcklinge 1314 12 1 Husby
S:a 24 2(24)

Edsbergs hd

Edsberg 1304 23 2
Kvistbro 1309 9 1
Tångeråsa 1314 4 0.5
S:a 36 3.5 (42)

Knista hd
Tillfört Edsberg

Knista 1314 21 2
Hidinge 1314 3 -

S:a 24 2(24)

Grimstens hd

Viby 1280 30 2.5 Husby
Hackvad 1314 16 1
S:a 46 3.5 (42)

Sundbo hd

Askersund 1314 12 1
Hammar 1296 14 1
Snavlunda 1314 10 1
Lerbäck 1314 12 1 Senare 

fört till
Kumla

S:a 48 4 (48)
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prosteri (20%) blir motsvarande andel av 77 000 ävenledes cir
ka 15 000. Det skall emellertid understrykas att nyare forsk
ning i princip har underkänt alla försök till folkmängdsberäk- 
ning utifrån Peterspenningen (jfr detta uppslagsord i Kultur
historiskt lexikon för nordisk medeltid Bd 13).

NÄR SVERIGE KOM TILL NÄRKE

Kommentarer till tabellen

Tabell 1 är till vissa delar hypotetisk, särskilt vad gäller antal 
bebyggelseenheter med ålderdomliga namn och på detta base
rade beräkningar av ”namntolfter”.

De elva häradena kan som arbetshypotes grovindelas i fyra 
grupper i enlighet med den hundaresmodell som ovan beskrevs 
avseende mälarlandskapen:

- Storhundare: Örebro härad.
- Halvt storhundare eller normalhundare: Glanshammar (se 

vidare nedan).
- ”Tredingshundare” (det ”danska häradet”), d v s en storlek 

som närmast överensstämmer med en treding i storhunda
re: Mellösa, Sköllersta, Kumla, Edsberg, Grimsten, Sund
bo. Askers hd är något mindre.

- ”Dubbeltolfthundare”: Hardemo, Knista.

Slående är att drygt hälften av häradsgruppen i Närke enligt 
nämnda beräkningar tycks överensstämma med både det ”dans
ka häradet” och de små -und-hundarena i Fjädrundaland och 
östra Västmanland, därmed också med storhundarestredingen 
i delar av mälarlandskapen. Trots den tydliga variationen tor
de det vara uppenbart att häradsindelningen i Närke inte är 
slumpmässig utan resultat av en styrd planering. Denna plane
ring kan dock ha skett vid olika tillfällen med olika målsätt
ningar.

Det närmast ”magiska” tolvtalet går hela tiden igen. Det 
genomsnittliga antalet bebyggelseenheter per socken är i fyra 
fall exakt 12, i ett fall 13 (Glanshammar hd inkl. Lunger), i tre
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fall närmare 24 (21 - 23). I endast tre fall, Örebro hd (8.5), As
ker hd (17) och Sköllersta hd (10.5) avviker antalet mera up
penbart från tolvtalet, i varje fall beträffande Asker.

Skulle man utgå från tabellens hypotetiska namntolfter blir 
antalet bebyggelser 504, dvs något lägre än de hypotetiska be
räkningarna utifrån namn, belägg och kartstudier (517 avrun
dat till 520). Talet 504 motsvarar sockenantalet multiplicerat 
med 12 (42 x 12 = 504). Detta kan i viss mån ytterligare be
styrka tolvtalets betydelse vad gäller häradsindelning i Närke.

NÄR SVERIGE KOM TILL NÄRKE

Från hundare till härad

Man har tidigare ansett att en indelning av härad i Närke ska 
belägga ett direkt samband med Västergötland och därmed in
direkt med Danmark. Man har också velat hävda att häradsin- 
delningen i Närke är förhållandevis sen och har föregåtts av en 
mycket dunkel tredingsindelning av hela landskapet. Vad gäl
ler det sistnämnda råder stor tveksamhet. En annan förklaring 
kan ges.

De judiciella områden i mälarlandskapen, som i äldre käl
lor betecknas hundaren, kom i och med Magnus Erikssons 
landslag att döpas om till härad. Detta skedde praktiskt taget 
över hela landet, bortsett från Norrland. Det är därför mycket 
frestande att under den häradsindelning som framträder i När
ke under 1300-talets senare del se en motsvarande, ehuru äld
re, indelning i hundaren, kanske tredingsindelade storhunda- 
ren. En källskrift från år 1282 (enligt avskrift från 1400-talet) 
synes belägga hundaresbeteckningen i Närke. Skulle denna hy
potes vara riktig, d v s ett primärhundare bakom häradet, kan 
den klent belagda tredingsindelningen av hela Närke i själva 
verket vara en misstolkning av hundarestredingar som indel
ningens egentliga byggstenar.

En häradsgrupp som ganska väl överensstämmer med tre- 
dingar i storhundare är Mellösa, Sköllersta och kanske Asker 
i östra delen av landskapet. Dessa härad anknyter varken di
rekt eller indirekt till den centralt belägna Husbyn i Hardemo
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Figur 5 Det medeltida Närke enligt Atlas över Sverige 1967, bladet 
Det medeltida Sverige.
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härad. Från denna utgår, nästan i solfjädersform, från norr 
räknat häradena Örebro, Knista, Edsberg och Grimsten. Sund
bo härad i söder omfattar Sporrongs region ”Vätternbygden” 
(1975) och är vad gäller antalet enheter inklusive Lerbäck nå
got större än ”normalt tredingshundare”. I olika sammanhang 
(se ovan) har detta härad ansetts ha närmare samband med 
Östergötland och Bobergs härad där.

Tillbaka till Glanshammar

Som ovan framgått skiljer sig Glanshammars härad från de öv
riga. Den numeriska hypotesen tyder snarast på ett halvt stor- 
hundare med drygt 60 enheter. 1 häradet finns därtill tydliga 
centralmarkeringar genom ortnamn: i Glanshammars sn en 
Husby, väster därom Rinkaby som sockennamn och norr där
om ett Tuna (Kägleholm i Ödeby sn). Husbyarna, utan jämfö
relse vanligast i mälarlandskapen, markerar ett kungligt gods
innehav från tidigaste medeltid i avsikt att kontrollera territori
et. Förebilder finns att söka i Danmark. De enskilda husbyarna 
är vanligen intagor i äldre gods eller storgårdar av betydelse.

Rinken är ”krigsföreståndaren” inom kungens hird. Tuna 
är knutet till den kyrkliga organisationen och betecknar ofta 
mark på vilken kyrka och prästgård är anlagda.

Tunäs ( i twna næsj 1382) i Lännäs sn är en prästgård.
Vad gäller antalet enheter är Glanshammar drygt en dub- 

beltolft (tab. 2) och Ödeby norr därom ungefär en halv tolft. De 
äldre bebyggelsenamnen i Glanshammars sn (tabell 2) har van
ligen den för mälarområdet typiska karaktären: enstaviga eller 
ibland tvåstaviga naturnamn, -inge-namn, -sta-namn och ett 
par -by-namn. Inom ortnamnsforskningen hävdas att natur
namnen återger terrängformationers utseende. Detta är en stark 
förenkling och sannolikt generellt felaktigt. I -by-namnen, san
nolikt åsatta i samband med sockenbildningen, finns inbyggda 
värdeskalor, där Husby och Rinkeby är goda exempel. Detsam
ma torde gälla vissa naturnamn. Berga behöver inte alls betyda 
”gården vid berget”, utan gården med ”hårdare”, dvs högre,
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Figur 6 Rekonstruktion av äldre bebyggelseenheter i Glanshammars sn. 
Förklaring av siffror, se tabell 2.

130



NÄR SVERIGE KOM TILL NÄRKE

status. Detta kan även gälla slutleden -hammar.
Namnkombinationen Berga - Tuna är vanlig i mälarregio- 

nens ”dubbeltolfter”. Det är därför frestande att se en relation 
mellan det centralt belägna Berga i Glanshammar (bl a med 
Hasslefyndet) och Tuna i Ödeby. Sistnämnda socken hette för 
övrigt ursprungligen Öboo (1346). Efterleden -bo har också 
ibland högre status och återfinns i häradsnamn som Sundbo 
och Vadsbo i Västergötland. Västergötland var indelat i bon, d 
v s häradsgrupper som påminner om danska syssel. Bo är ock
så beteckning på storgårdar i Östergötland. Fyra ”rena” Bo
namn finns i Närke, fördelade till häradena Mellösa, Sköller- 
sta, Grimsten och Knista.

Hur man än vänder och vrider den numeriska kortleken 
tycks Glanshammar inta en särställning. Givetvis kan man fram
lägga hypoteser om annan tidigare utsträckning av häradet, t ex 
mot norr, dvs över Arbogaån och in i Åkerbo hundare. Detta 
är dock osannolikt med hänsyn till Arbogaåns naturliga roll 
som gräns. Intressantare kan vara gränsen mot öster. Enligt 
Upplandslagen 1296, sedermera även Södermannalagen 1327, 
gick Eriksgatan från Ramundeboda i sydväst till Oppbåga bro i 
nordöst. Ett dokument från 1335 (tillägg till Sörmlandslagen) 
uppger att närkingarna följde kungen till Arboga, dvs ett gott 
stycke nedströms Oppbåga, där västmanlänningarna tog vid.

De medeltida städerna markerar i Mälarområdet nästan 
alltid gränspunkten mellan härader eller hundaren. Arboga 
framträder, liksom Örebro (Jonasson 1984), som centralort i 
slutet av 1200-talet. Staden skulle då ha blivit skärningspunkt 
för Västmanland, Södermanland och Närke. Huruvida detta 
kan ha inneburit en utvidgning av Glanshammars härad mot 
öster återstår att utforska. Med en östligare gräns skulle kan
ske Glanshammar bättre överensstämma med ett ”normalhun- 
dare” i mälarregionen, där namnkombinationen Husby, Ber
ga, Tuna har sin givna plats.

I litteraturen har denna fråga diskuterats (jfr Vikberg 1967). 
Olika uppfattningar har framförts, bl a att Arboga landsför
samling under 1300-talets förra del tillhörde Glanshammars 
hd. Frågan kvarstår. Man kommer dock inte ifrån att Arboga
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Tabell 2. Medeltida bebyggelse i 
Glanshammars sn. Namn och ti
digaste belägg.

1 Skävesund 1406

2 Skogsberg 1443

3 Eldvalla ca 1406

4 Krogesta 1439

5 Kåvsta 1450

6 Tjugesta ca 1400

7 Äversta 1495

8 Kumla 1553

9 Biverud ca 1346

10 Åby 1444

11 Skäcklinge 1425

12 Balsna 1555

13 Berga+Hassle 1346

14 Björka 1291

15 Gränsjö 1467

16 Husby (Husaby) 1303

17 Hälla 1406

18 Lä re 1460

19 Nyttinge 1425

20 Röne 1467

21 Skölv 1360

22 Sticksjö (Vårtruberga) 1257

23 Storsicke 1478

24 Tidesta 1352

25 Tåsta 1406

26 Valla 1460

27 Valista 1467

28 Via 1352

29 Tiby 1310
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som viktig utskeppningshamn från bergslagerna är en till sy
nes naturlig skärningspunkt för de tre landskapen Närke, Väst
manland och Södermanland.

Sammanfattning

Närke framträder i källskrifterna under 1100-talet. Att land
skapet redan under århundradets förra hälft ingick i Tunastiftet 
är sannolikt. Kyrkbyggande och sockenorganisation inleddes. 
Relationerna till Västergötland var starka, något som framträ
der i kyrkor och kyrklig konst. Detta gäller både Närke och Re- 
karne i Södermanland. Vissa ortnamn kan tyda på samma sak: 
sockennamnet Götlunda och Götavi (numera Götarsvik) i Lill- 
kyrka sn. Det gängse ortnamnskicket i Närke tyder dock på att 
relationen till mälarbygden i öster blir starkare. Bergsbruket 
och utskeppningshamnar innebar starkare kontakter med mä- 
larregionen. Detta kan ha gällt 1200-talets förra hälft. Socken
indelning och uppdelning i storhundaren med sina tredingar 
skedde efter förebild av landskapen i öster, kanske även i söder. 
Starten till detta skedde troligen under 1100-talet. Under 1300- 
talet ligger denna tredingsindelning till grund för de härader i 
Närke, som framträder i källmaterialet.

Bakom detta ligger en lång rad aktörer, till en början ano
nyma, men från tiden omkring år 1300 som människor av kött 
och blod, inte minst i egenskap av häradshövdingar. Hade När- 
kelagen bevarats, hade vi fått bättre grepp om allt detta.

Det här anförda har i mångt och mycket hypotesernas prä
gel. Vår förhoppning är att ett eventuellt framtida projekt av 
den typ som inledningsvis skisserades kan utgöra en fortsätt
ning. Den region, där Närke utgör centralområdet, förtjänar 
en djupare analys, särskilt mot bakgrund av den övergripande 
frågan om svensk riksbildning.
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Fredrik Svanberg

LANDSKAPSSEMANTIK 
UNDER YNGRE JÄRNÅLDER

Gurevitch, Hastrup, Brink och det 
faktiska kulturlandskapet

Enligt min mening är det uppenbart att det i Skandinavien un
der yngre järnålder fanns starka samband mellan den medvet
na fysiska organisationen av olika kulturlandskap och vissa 
kosmologiska idéer som vi känner från den fornnordiska my
tologin. Framförallt den kosmologiska modellen centrerad 
kring ett ”Midgård”. Utifrån sambanden mellan mytologiska 
föreställningar och faktisk landskapsorganisation menar jag 
att man kan förstå den sena järnålderns landskap som en slags 
semantik, eller betydelselära, där vi kan begripa en hel del av 
vilka betydelser olika landskapselement och andra företeelser i 
landskapen hade för den tidens människor. För att närma oss 
en förståelse av denna semantik behöver vi förutom en kun
skap om mytologin flera olika andra byggstenar. Dels kunskap 
om den fysiska organisationen och geografiska dispositionen 
av gårdar, odlingsmarker, gravplatser, vägar, bygder och obyg
der. Dels den dimension av förståelse vi kan få genom studier 
av ortnamn. Vi kan dessutom undersöka kulturella traditioner 
och kollektiva ritualer.

Detta sätt att betrakta förhållandet mellan faktiska fysiska 
landskap och kosmologi sammanfaller med de perspektiv som 
Gurevitch och Hastrup diskuterat i olika sammanhang (Gure
vich 1969, 1985, 1992; Hastrup 1985). Dessa forskares syn på 
saken har kritiserats av Brink (2004) på ett intressant men en
ligt min mening delvis missvisande sätt.

Artikeln beskriver kortfattat den nätverkskaraktär som jag 
menar varit mer eller mindre typisk för den sena järnålderns
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syd- och mellanskandinaviska odlingsbygder. Utifrån denna 
bild av de faktiska bebyggelselandskapens karaktär diskuteras 
Gurevich och Hastrups perspektiv samt Brinks kritik.

Järnåldersbygden som ett nätverk av gårdar och 
byar samt dess kosmologiska koppling

Övergripande arkeologiska studier av den yngre järnåldern i 
Skandinavien har etablerat en god generell uppfattning av vil
ka områden som var tätt bebyggda och vilka som helt saknade 
fast bosättning. Det har visat sig att bebyggelsemönstret ka
rakteriserades av många mindre tätt bebyggda öppna trakter 
som vanligen skiljdes åt av vida och till största delen skogbe
vuxna områden (framförallt Hyenstrand 1984; Callmer 1991, 
1992, 1994, se figur 1).

Närmare undersökningar av specifika jordbruksbygder har 
visat att dessa karakteriserades av täta nätverk av gårdar och 
byar med odlings- och betesmarker. I dessa förtätade nätverk 
av bebyggelse och intensiv markanvändning fanns också en 
rad andra sorters platser, som gravmiljöer och olika typer av 
sociala fokus- och centralplatser. En av de bästa bilderna av ett 
odlingslandskap från sen järnålder (i storlek motsvarande två 
härader) togs fram av Ystadprojektet. I projektets väl under
byggda rekonstruktion ser man en ”skärgård” av byar/gårdar 
omgivna av odlings- och betesmarker. I norr begränsades den
na bygd av skogsområden, i söder av Östersjön (Berglund 
1991). Den sydskånska jordbruksbygden var förmodligen mer 
intensivt kultiverad än många andra skandinaviska bygder vid 
denna tid. Jag menar ändå att den uppvisar vad som måste ha 
varit typiska övergripande förhållanden inom de flesta syd- 
skandinaviska yngre järnåldersbygder.

Jag har själv haft tillfälle att studera exempelvis det viking
atida Finnveden i Småland. Vad gäller Finnveden kan man 
göra sig en väl underbygd bild av den övergripande geografis
ka dispositionen av vikingatidens bebyggelse med hjälp av de 
bevarade gravplatserna från denna tid (Svanberg 2003, figur

136



LANDSKAPSSEMANTIK UNDER YNGRE JÄRNÅLDER

Figur 1. En generaliserad bild av det övergripande bebyggelsemönstret i 
sydöstra Skandinavien under vikingatiden. De bebyggda trakterna var i 
regel öppna jordbrukslandskap (ljust grått), medan de obyggda trakterna 
emellan dessa var skogsområden (mörkt grått). Efter Svanberg 2003.

2). Finnveden var ett väl avgränsat bebyggelseområde - ett nät
verk av gårdar och byar - som i alla väderstreck avgränsades 
av vidsträckta obebyggda skogsområden.

Det övergripande bebyggelsemönstret i Sydskandinavien 
bestod av en serie mindre bygder som i likhet med Finnveden 
var mer eller mindre väl avgränsade av stora skogsbälten eller 
av havet. Dessa bygder hade också i många fall andra definie
rande element än de rent bebyggelsemässiga, främst kända vi
kingatida folk- eller bygdenamn och/eller specifika kollektiva 
kulturella traditioner (Svanberg 2003).
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Figur 2. Bebyggelsen i det vikingatida Finnveden i nuvarande västra 
Småland. De svarta prickarna är kända gravplatser från vikingatiden, 
de ljusgrå områdena är en generaliserad bedömning av den öppna odlings
bygdens utbredning. Områdena utanför denna var till största delen 
skogsmarker (mörkt grått). Efter Svanberg 2003.
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Med denna bakgrund är det lätt att argumentera för att det 
måste ha funnits en starkt upplevd skillnad mellan livet i de 
tätt bebyggda gårds- och bylandskapen och förhållandena i de 
obygder som låg utanför dessa. Skogsområdena och havet har 
naturligtvis också besökts och utnyttjats, men inte på långt 
när lika intensivt. Skillnaderna mellan bygd och obygd är allt
så inte en teoretisk konstruktion utan kan lätt karakteriseras i 
termer av besöks-, bebyggelse- och allmän brukningsintensitet 
samt grad av mänsklig närvaro och social interaktion.

Det är rimligt att tänka sig att upplevelsen av de bebyggda 
områdenas karaktär av täta boplatsnätverk, deras mer eller 
mindre tydliga landskapsmässiga gränser och av skillnaden 
mellan bygd och obygd avspeglade sig i den sena järnålderns 
människors kosmologi. Det gör det till synes också i föreställ
ningarna om ett Midgård - gudarnas och människornas värld 
”i mitten”.

Hastrup utvecklade ett komplext resonemang kring det ti
digmedeltida isländska samhällets sätt att se på världen (1985). 
Hon förespråkade inte någon ”förenklad binär modell”, som 
Brink gör gällande (2004:293). Det centrala i Hastrups argu
mentation var betydelsen av tanken om centrum och periferi. 
Denna tanke gick på Island igen i lagstiftningen. Samhället 
och bebyggelselandskapet var synonymt med lagen, man kun
de dömas fredlös och förvisades då från bebyggda trakter och 
ställdes utanför lagen. Lagen hade alltså en klar rumslig och 
landskapsmässig dimension. ”Innangårds” och ”utangårds”, 
det vill säga skillnaden mellan vad som ägde rum innanför går
den och utanför dess gränser, var också viktiga kategorier på 
Island. Hastrup fann att dessa idéer om betydelsen av centrum 
och periferi hade en klar koppling till begrepp i mytologin, sär
skilt då begreppen ”Midgård” och ”Utgård”.

Gurevich (1985, 1992) har utvecklat en argumentation 
kring vad han kallar ”the semantics of the medieval communi
ty”, som han menar var mer eller mindre generell för stora de
lar av norra Europas jordbruksbygder. Han bygger liksom 
Hastrup på såväl den nordiska mytologin som tidigmedeltida 
lagar och andra källor. I centrum för Gurevichs argument står
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hans förståelse av begreppet odal, vilket har en direkt betydel
se för hur man kan betrakta förhållandet mellan människor 
och gårdar/odlingsmarker. En familjegrupp var enligt odalsbe- 
greppet oskiljaktiga från sin ärvda familjeegendom. Odal var 
inte bara gårdar och rätt till land utan en viktig del av den frie 
mannens socio-etiska status.

Utifrån de faktiska kulturlandskapens karaktär, utifrån 
koncept i de tidigmedeltida lagarna och utifrån mytologiska 
begrepp kan vi alltså få en semantisk förståelse för vad olika 
landskapselement innebar för den sena järnålderns människor. 
Det verkar otvivelaktigt att en centrum-periferi-modell varit 
högst verklig och relevant. I centrum fanns Midgård: gårdar 
och byar, odal-land som ärvts från generationer av förfäder 
(vilka manifesterades på de lokala gravfälten), den säkra och 
välkända sociala världen. Utanför Midgård fanns obebyggda 
områden, vanligen skogsbygder, ett mer eller mindre antisoci- 
alt rum för bland annat människor som ställts utanför lagen. 
Det kan hända att denna obygd endast någon gång nämns som 
”Utgård” i det skriftliga materialet, vilket Brink noterar (2004: 
292ff), men det är svårt att argumentera emot att Midgård, i 
sig, rent språkligt, syftar på något som ligger ”i mitten”. Har 
man en mitt har man också implicit en periferi till denna 
mitt.

Man kan utgå ifrån att de allra flesta människor levde sina 
liv i mindre bygder som exempelvis Finnveden. Om de regioner 
som låg omkring den egna bygden hade de flesta förmodligen 
en relativt ytlig kunskap. Häri ligger Midgårdsmodellens logis
ka anknytning till den dagliga upplevelsen av världen - de fles
ta människor måste ha upplevt att de levde i mindre bygder 
omgivna av obygd. Bortom obygderna fanns andra bygder, 
precis som olika andra mytologiska rum var grupperade kring 
Midgård i mytologin.

Brink har en poäng i att relationen mellan å ena sidan ”Mid- 
gård-Utgård-modellen”, som den beskrivs av Gurevich och 
Hastrup, och de faktiska skandinaviska järnålderslandskapen 
å andra sidan, inte är okomplicerad. Givetvis fanns det skillna
der och variationer i landskapstyper och rimligen i sättet att se
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på olika landskapselement. Modeller blir intressanta först då 
de appliceras på specifika kontexter.

Förutom relevansen av Midgård-Utgård-modellen kritise
rar Brink också det i den fornisländska diktningen ofta före
kommande likställandet av ”det vilda, okända, farliga där ute” 
med ”skogen”. Alltså synen på skogen som synonym med oci
vilisation (2004:299). Som argument för att detta är egendom
ligt anför han verser ur Kalevala där världen beskogas som ett 
led i dess skapelse. Brink tolkar detta som att denna beskog- 
ning var att göra världen ”civiliserad”, vilket förefaller mig 
som en märklig och ogrundad tolkning. Han menar vidare att 
orsaken till att islänningarna såg skogen som ociviliserad var 
relaterad till just deras situation i ett öppet skoglöst landskap. 
Detta förefaller krystat eftersom islänningarna, och i synner
het då den samhällsgrupp som låg bakom diktandet, var välbe
kanta med vad skogar var genom exempelvis en allmän känne
dom om förhållanden i vad som idag är Norge. Brink antar att 
för många skandinaver bör ett omvänt förhållande än det is
ländska ha varit gällande, nämligen att skogen var trygg, säker 
och känd, medan öppna landskap stod för motsatsen.

Detta antagande strider mot den allmänna kunskap om de 
syd- och mellanskandinaviska yngre järnåldersbygderna som 
relativt öppna, kultiverade, ofta avskogade och tätbebyggda 
landskapsrum, avgränsade av skogsbygder, som anfördes ovan. 
Detta är förstås en bild med regionala variationer, men måste 
ändå anses som det mest typiska förhållandet. De absolut fles
ta människorna levde inte i skogen utan i öppna odlingsland
skap och synen på den djupa skogen som ociviliserad och anti
social är därför fullt begriplig. Att Brink själv kommer ”från 
skogen” hjälps inte.

Andra dimensionen ortnamn och rituella traditioner

Naturligtvis innebar bygdernas avgränsade nätverk av gårdar 
och byar betydligt mer än en rent fysisk täthet och grad av 
mänsklig interaktion. Bygderna hade ofta också en hög grad av
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kulturell egenart och sociopolitisk självständighet, vilket visar 
sig i att särskilda bygdenamn och särskilda kulturella traditio
ner ofta kan beläggas (Callmer 1991, 1992, 1994).

Brink har utifrån ortnamnen på ett intressant sätt själv be
handlat många ostskandinaviska bygders karaktär av särskilda 
namnlandskap. På ett övergripande plan bekräftar detta den 
viktiga skillnaden mellan de socialiserade bygderna och den 
asociala obygden utan motsvarande namnlandskap. Han har 
också diskuterat möjligheten av att analysera förhållanden 
kring centrum och periferi inom olika järnåldersbygder (Brink 
1997, 2004). Av speciellt intresse i detta sammanhang är hans 
diskussion av teofora ortnamn. Det verkar som att man ofta 
kan spåra en spridning över bygderna av ”gudar och gudin
nor”, vilket skapat ett slags mikrokosmos ”...där gudarna 
fanns allerstädes närvarande. Uppenbarligen ville man ha sina 
gudar omkring sig, där man bodde”(Brink 2004, citat s. 305). 
Detta är en rimlig tolkning. Bebyggelselandskapet - Midgård 
- var även gudarnas landskap. Här återfanns också mer eller 
mindre utpräglade modeller av Asgård i form av aristokratiska 
gods med hallbyggnader (Hedeager 2001).

Jag har själv analyserat skillnader i kulturella normer mel
lan olika större sydostskandinaviska vikingatida bygder base
rat på gravmaterialet. Det visade sig att de rituella traditioner
na kunde se helt olika ut mellan olika större områden. De oli
ka bygderna kunde alltså även karakteriseras av en mer eller 
mindre stark och mer eller mindre speciell kollektivitet bygd på 
gemensamma rituella traditioner (Svanberg 2003).

Sammanfattningsvis måste sägas att de kosmologiska idé
erna om ett Midgård - en människornas och gudarnas värld ”i 
mitten” - blir väldigt begripliga, just så som Gurevich och 
Hastrup föreslår, då de sätts i relation till de faktiska syd- och 
mellansvenska yngre järnålderslandskapens karaktär. Samma 
sak gäller den syn på motsatserna mellan bygd/civilisation å 
ena sidan och obygd/ocivilisation/skog å andra sidan som går 
igen i den isländska diktningen och den tidiga lagstiftningen. 
Brinks kritik har en poäng i ifrågasättandet av en förenklad
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användning av dessa förståelsemodeller, men är i huvudsak 
missvisande.

Baserat på de olika källmaterial som omnämnts och base
rat på jämförelser med mytologiska idéer finns goda möjlighe
ter att bygga upp en semantisk förståelse av olika element och 
företeelser i den sena järnålderns olika skandinaviska jord
bruksbygder. Brinks diskussion i den nämnda artikeln av tings
platsernas möjliga roll är ett gott exempel på detta.
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Jhonny Thérus

RUNSTENARS SPEGLINGAR
Var vikingatidens Närke orienterat 

mot Mälardalen?

Att Närkes förhistoria behandlats förhållandevis lite, även i 
moderna arkeologiska sammanhang, råder inget tvivel om. I 
den arkeologiska litteratur som faktiskt berör förhistoriens 
Närke är ett av de vanligare påståendena att landskapet ingått 
i Mälardalens kultursfär eller att det tidigt underkastats den 
framväxande Sveastaten. Förvisso har ”Sveastats-” begreppet 
i det sena 1900-talets forskning problematiserats och utveck
lats betydligt, men i synen på Närke kan vi alltjämt ana mer 
än en nypa styvmoderlighet. Reflexmässigt hänvisas fortfa
rande till hur landskapet under järnåldern varit underkastat 
en mälardalsbaserad överhöghet. Ett i grunden invant, men 
förlegat synsätt. Som bas för detta påstående brukar ofta pe
kas på att runstenarna och gravformerna, främst i norra hjäl- 
marebygden, påminner om de i Mälardalen (t.ex. Andersson 
1992:100f). Då väldigt få undersökningar genomförts vilka 
kan bekräfta influenserna från Mälardalen bör man förhålla 
sig skeptisk till alla självsäkra jämförelser. En sund skepsis 
som t.ex. Tomas Ekman ger uttryck för i sin artikel om Husby 
i Glanshammar (2.000:lOf). Vidare finns tecken på, att den ti
digare bilden av Närke som perifert och utan särart, har bör
jat ifrågasättas allt mer. Ett gott exempel på detta är publika
tionen Mittens rike (Karlenby 2003). Dock finns fortfarande 
ett mycket stort behov av att problematisera diskussionen 
kring Närkes järnålder så att den något enkelspåriga ”sveas- 
tatstanke” som bitit sig fast kan nyanseras. Landskapets käll
material är trots sin sparsamhet både komplext och tvetydigt.

För att försöka belysa de komplexa förhållanden vilka mö
ter oss i bygderna kring Hjälmaren skall jag i denna artikel
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Figur 1. Nä 34 (Pr.3) Rinkaby sn. Nastastenen anses som en av Närkes 
mest välgjorda stenar. Ornamentiken är skickligt komponerad och 
ormdjuret uppvisar en mycket ovanlig form av öronflikar. De ovanliga 
öronflikarna återfinns även på Nä 29. Foto Kenneth Andersson.

presentera en kort analys av Närkes ristade stenar, med inten
tionen att illustrera de förlopp och influenser som avspeglas i 
landskapets bevarade runstenar och gravmonument. Genom 
att klassificera Närkes ristade stenar efter Anne-Sofie Gräs
lunds ornamentikkronologi (Gräslund 1998 m.fl.) och utnytt
ja de rön som Linn Lager i sin avhandling (Lager 2002) lagt
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fram rörande runstensresandet, bör det framgå om stenmateria
let faktiskt kan underbygga påståendet att landskapet framfö
rallt influerats från Mälardalen, eller om andra förhållanden 
förefaller troliga.

Materialet artikeln bygger på är de stenmonument med run- 
inskriptioner eller djurornamentik som förekommer i Sveriges 
runinskrifter Band XIII: Närkes runinskrifter (Jansson 1975), 
Runstensfyndet i Glanshammars kyrka (Jansson 1978) och 
Ekeby kyrka blir äldre (Esbjörnson 1994). I Närke finns idag 
ett 30-tal ristade stenar bevarade, varav cirka 15 är egentliga 
runstenar och sex utgör delar av olika gravmonument förknip
pade med de tidigaste kyrkorna. De övriga tio är så fragmente- 
rade eller på annat sett svårtydda att de inte problemfritt kan 
hänföras till endera kategorin. Här kommer jag enbart att be
handla de klassificerbara stenarna, vilka inte utgör något säk
rare statistiskt underlag. Det behövs inte heller många nyfynd 
för att förändra det intryck dagens stenar ger. Trots dessa 
ogynnsamma förutsättningar är en närmare studie av stenma
terialet både nyttigt och givande, så länge vi betraktar resulta
ten som fingervisningar snarare än sanningar. Då stenarna är 
relativt samlade till landskapets olika centralbygder bör även 
ett litet antal stenar reflektera bygdernas karaktär. För att tyd
liggöra detta kommer här Närkes olika stenar, efter en intro
duktion till de olika monumenttyperna och Gräslunds krono
logi, presenteras centralbygdsvis med ett kort resonemang 
kring det generella intryck de ger bygden, varefter runstens
resandet kommer presenteras ur kronologiskt perspektiv.

Runstenar, gravmonument och deras kronologi

Studiet av de uppmärksammade monumenten tillika våra tidi
gaste skriftliga källor har månghundraåriga anor och lutade 
redan från början åt två håll. Antingen har runinskrifterna 
studerats av runologer eller av arkeologer, främst då i samband 
med studiet av djurornamentiken. Goda översikter av den tidi
gare filologiska forskningen står bl.a. att finna i Rune Palms
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avhandling Runor och regionalitet (1992) eller Patrik Larssons 
avhandling Yrrunan (2002), vilket kan vara intressant då det 
tidigare i huvudsak användes språkliga grunder för dateringen 
av runstenar. Dock har projektet ”De vikingatida runinskrif
ternas kronologi” (se vidare Elmevik & Peterson 1989) produ
cerat resultat i form av bl.a. Henrik Williams (1990) och Svan
te Lagmans (1990) avhandlingar, vilka visat att denna form av 
datering är mycket vansklig (Gräslund 1998:73). Detta har 
medfört att stenarnas ornamentik är den enda grund som åter
står för kronologisk datering.

För studiet av runstensornamentiken har den av Bertil Alm
gren introducerade kurvaturmetoden varit betydelsefull, d.v.s. 
studiet av linjespel och rytm i bildframställningarna (Almgren 
1955: 88ff, Gräslund 1998:74). Ett av de mer inflytelserika ver
ken där kurvaturmetoden används är Hans Christianssons 
Sydskandinavisk stil (1959) i vilket han delar in runstensorna
mentiken i en sydskandinavisk- och en mellanskandinavisk 
stil. I arbetet för han samman den uppsjö av stilistiska begrepp 
och stilar vilka hopat sig i den arkeologiska litteraturen, i dessa 
två allomfattande stilar. För den som vill reda ut begreppen 
finns en mångsidig genomgång av de många olika stilbegrep
pens utveckling, innehåll och historia i Lennart Karlssons 
Nordisk form (1983). David Wilson (1978) och Signe Horn 
Fugelsang (1978) har behandlat runstenarna och den vikinga
tida konsten ur rent konstvetenskaplig synvinkel, men där fö
rekommer inte heller någon detaljerad kronologi. För en när
mare översikt av runstens- och ornamenti k forskningen med 
ett mer arkeologiskt fokus hänvisas till Linn Lagers avhand
ling Den synliga tron (2002).

Rörande Närkes runstenar konstaterar Sven B. F. Jansson 
att: ”Vad man kan konstatera är egentligen endast, att det 
inom landskapet finns två stilistiskt skilda runstenstyper. Den 
ena är av »götisk» typ”... ”Den andra runstenstypen består av 
stenar med mer eller mindre utvecklad ornamentik i upp
ländsk eller sörmländsk stil.” (Närkes runinskrifter: ix, xi)

Den ”götiska” typen avser stenar med sparsam ornamentik 
och ett u-format runband utan zoomorfa inslag, vars förekomst
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är betydligt vanligare i götalandskapen än i Mälardalen. Stilis
tiskt skiljs den av Sune Lindqvist (1931:168f) från resten av det 
svenska runstensmaterialet som en götisk undergrupp vilken 
av honom anses stå mammen- och ringerikestilen närmare än 
övrig svensk ornamentik (Karlsson 1983:114). Christiansson 
slår i sitt arbete samman stilarna och för in dem under beteck
ningen sydskandinavisk stil, men även han anser att en stilis
tisk gräns står att finna i Närke och att stenarna där uppvisar 
drag i varierande skala från både sydskandinavisk- och mellan- 
skandinavisk stil (1959:58f, karta 1). Indelningen av runste
narna i Christianssons två breda stilar innebär dock ett prob
lem om avsikten är att skärskåda Närkes runstenar då hans in
delning är alltför grovmaskig. Problemet löses av Gräslunds 
kronologiska uppdelning vilken ger möjlighet till mer ingående 
studier och låter oss betrakta runstensmaterialet från Närke 
närmare och ur ett nytt ljus.

Gräslunds kronologi.

Den kronologiska indelning av runstensmaterialet, vilken utar
betades av Ann-Sofie Gräslund inom ramen för projektet Mälar
dalens runstenar, presenterades i en rad artiklar (bl.a. Gräslund 
1991, 1992, 1994, 1998) och skapade möjligheten att med nå
gorlunda precision datera stenar med djurornamentik, något 
som saknats sedan Williams (1990) och Lagmans (1990) av
handlingar skakat den språkliga dateringsgrunden. Det krono
logiska systemet är till stora delar anammat av forskarvärlden 
och används flitigt, även om viss kritik framförts bl.a. av Fu- 
gelsang (1998, jämför Gräslund 1998). Kronologin skiktar run- 
stensmaterialet i sju olika grupper, främst efter stilistiska grun
der med kurvaturmetodens hjälp, och har visat sig vara applicer- 
bara även på runstensmaterial från andra delar av Skandinavien. 
Detta tack vare att stilgrupperna är starkt knutna till utveck
lingen av den nordiska djurornamentiken (Lager 2002:84ff).

De olika kronologiska grupperna bedöms efter de kompo
nenter som bygger upp Ornamentiken, såsom helhetsintryck,
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1000 1025 1050 1075 1100 1125 1150

Unom

B-e-v

Pr 1

Pr 2

Pr 3

Pr 4

Pr 5

Figur 2. Gräslunds kronologiska stilindelning gör det möjligt att 
datera runstensornamentik. ”Unom” översättes till ”Rak” och 
”B-e-v” till ”Fp”. Från Gräslund 1994:126. Fig 23.

rytm, rundjurets huvud, utformningen av öga, mun, fötter, 
svans m.m. och sorteras efter formelementens variation. Grup
perna benämns efter rundjurets profil, ”Profil (Pr) 1-5”, samt 
ett ”Fågelperspektiv” (Fp) och en ”Rak”. Stilarna dateras i en
lighet med figur 2. För en genomgång av hur kronologins date
ringar utförts hänvisas till bl.a. Gräslund (1991, 1992), men i 
korthet kan sägas att de har fastslagits genom stilistiska, histo
riska och genealogiska kopplingar. Gräslund framhåller dock 
att de olika grupperna skall ses som överlappande i sin utveck
ling, inte som helt på varandra följande stilar (1994:126). Den
na dateringsmetod erbjuder nya möjligheter att tolka magra 
och differentierade runstensmaterial, som det från Närke.

Runstenarna

Den största gruppen runinskrifter är de vikingatida, så även i 
Närke. I denna undersökning ingår 13 stycken runstenar. Den 
egentliga runstenstiden brukar allmänt sägas inträda under mit
ten av 900-talet då seden att resa runristade monument efter av
lidna släktingar blev ett mode hos den jylländska överklassen,
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vilket i sin tur ledde till att seden spreds över Skandinavien (Palm 
1992:18, med anförd litteratur). Spridningen av runstensresan- 
det i Sverige tidfästes generellt redan av von Friesen (1933) som 
gjorde gällande att skicket att resa runstenar rörde sig i en våg
rörelse från Västergötland och skånetrakten upp genom landet 
för att nå Uppland under 1000-talets första hälft, där seden 
blommade vidare i hundra år samtidigt som den i Sydskandina- 
vien gick ur modet redan under 1000-talets inledning (Palm 
1992:18ff).

Den bild Linn Lagers undersökningar ger av samma skeende 
är delvis annorlunda. De visar att runstensresandet, som tidiga
re nämnts, ökade markant under 900-talets andra hälft, men det 
förefaller ha skett ungefär samtidigt i alla nordiska länder 
(2002:116f). Lager bekräftar den av von Friesen påvisade ök
ningen av runstensresandet och dess rörelse genom landet, där 
Mälardalen till slut kom att dominera runstensproduktionen 
från mitten av 1000-talet och in i 1100-talet. Vidare upphörde 
runstensresandet i Danmark och Norge under 1000-talets första 
årtionden. En utveckling som förklarar varför de Urnesstilsan- 
knutna stilarna i Gräslunds kronologi (Pr 3-5) oftast förekom
mer i Mälardalen där seden att resa runstenar fortgick tillräck
ligt länge för att avspegla förändringen i djurornamentiken.

Gravmonument

Sex av stenarna behandlade i denna artikel utgör delar av oli
ka kristna gravmonument. Dessa benämns ofta som tidigme
deltida, men förekommer från vikingatidens mitt. Skillnaden 
mellan vikingatida- och tidigmedeltida monument med djur or
namentik brukar förklaras med att sedvänjan förändrats så att 
de senare monumenten uppfördes på kyrkogårdar eller i kyr
kans omedelbara närhet. I stället för att resa de traditionella 
runstenarna, reste man i stället så kallade eskilstunakistor el
ler lade gravhällar över sina döda.

I och med att Sune Lindqvist i början av 1900-talet uppmärk
sammade och sammanfogade delar av en runristad stenkista
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funnen i Eskilstuna föddes begreppet ”Eskilstunakista” (Lind
qvist f 915). Sedan dess har fragment av monumenten dykt upp 
i stort antal, företrädelsevis i götalandskapen. Lika länge har 
termen ”eskilstunakista” debatterats och flera olika namnför
slag har givits. Det senaste förslaget presenteras i Nieli &c Lund
bergs artikel Förnyad diskussion om »Eskilstunakistorna« 
(1994), där de för fram namnet ”vikingastilskistan” som ett 
begrepp fritt från implicerande genes och geografisk prove
niens. Vikingastilskistan faller under deras övergripande kate
gori ”vikingastilsgravmonument” där även de andra formerna 
av senvikingatida och tidigmedeltida gravmonument, såsom 
t.ex. runristade gravhällar, ingår (Nieli & Lundberg 1994: 
146ff). Nieli & Lundbergs artikel ger en sammanfattning av 
forskningen kring eskilstunakistorna, därför presenteras här 
endast kort de olika monumentens konstruktion och hur de 
använts. Jag hänvisar i denna artikel både till gravmonument, 
vilket innefattar de olika formerna av gravmonument, gravhäl
lar och eskilstunakistor, och till eskilstunakistor vilket då av
ser den femdelade kistkonstruktion som Sune Lindqvist var 
den förste att iaktta.

Figur 3 illustrerar de olika formerna av vikingastilsgravmo
nument identifierade av Nieli &c Lundberg samt hur de är be
skaffade. Det bör nämnas att de olika gravmonumenten är 
konstruerade av en till fem stenhällar och att den femdelade es- 
kilstunakistan aldrig använts som ”gravkista” utan varit rest 
ovanpå själva graven i likhet med de andra monumenten, samt 
att majoriteten, men absolut inte alla, av de olika monumenten 
är tillverkade av lagrade bergarter, t.ex. kalk- och sandsten, 
med en reliefhuggen ornamentik.

Det anses vanligen att det är stenarnas funktion som faktis
ka gravmonument som skiljer dessa monument från de egentli
ga runstenarna (se bl.a. Nieli & Lundberg 1994), vilket dock 
kan ifrågasättas i fallet med Nä 31 i åtanke, som rests i en 
skeppsättning på ett gravfält. För en sammanfattning av den 
tidiga diskussionen kring runstenar resta på gravfält, se Ann- 
Sofie Gräslunds artikel Runstenar, bygd och gravar (1987). 
Snarare är det placeringen av de olika monumenten som skiljer
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Figur 3 Vikingatida gravmonument. Från vänster till höger: Femdelad 
”eskilstunakista ”/vikingastilskista. Gravhäll med två respektive en gavel
sten. Gravhäll. Från Nieli & Lundberg 1994:148. Fig 2.

dem åt. Allt tyder på att eskilstunakistor och olika former av 
gravhällar endast förekommer i samband med de tidigaste kyr
korna, vilket gör dem till ett uttryck för ett senare skede i krist
nandeprocessen än det som illustreras av runstensresandet. Es- 
kilstunakistorna dateras vanligen till perioden mellan 1050- 
1100, varefter den romanska stilen blir förhärskande i de olika 
kristna monumenten (Nieli & Lundberg 1994:150ff). Grav
hällarna som form existerar under stor del av medeltiden och 
är mer svårdaterade tack vare sin ofta minimala ornering. Någ
ra kan genom sin ornamentik dateras till 1000-talet. Att sätta 
eskilstunakistor och gravhällar i kronologiskt förhållande till 
varandra är problematiskt då de tycks ha förekommit samti
digt. De båda kan dock ses som uttryck för samma sedvänja, 
där den första har mer monumental framtoning, som försvin
ner när det blir allt vanligare att begrava samhällets toppskick 
inuti kyrkorna efter kontinental förebild.

Båda monumenttyperna är förmodligen influerade från kon
tinenten, men de är också uttryck för en inhemsk levande tra
dition av minnesmärkesresande. Seden att resa runstenar eller 
rista minnesmärken i fast häll efter avlidna fortsätter i mer el
ler mindre oförändrad form på kyrkogården i eskilstunakistor- 
nas gavlar och de flata gravhällarna samtidigt som de visar på 
en sammansmältning med kontinentala kristna seder.

Många forskare vill se ett samband mellan de tidiga kyr
korna, eskilstunakistorna och den framväxande kungamakten 
(se vidare Nieli & Lundberg 1994:152ff). Nieli & Lundberg
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• Fynd av en vikingastilskista.

Find of one “Viking style" sarcophagus

• Fynd av flera vikingastilsgravkistor.

Finds of several “Viking style" sarcophagi.

m Fynd av ett övrigt gravmonument i vikingastil.

Find of one "Viking style" grave monument other than sarcophagus.

■ Fynd av flera övriga gravmonument i vikingastil.

Finds of several "Viking style" grave monuments other than sarcophagi.

Figur 4. De olika gravmonumentens spridning i Sverige. De av 
Nieli & Lundberg utpekade gravmonumenten i Glanshammar är 
inte bedömda som gravmonument i denna artikel. Från Nieli & 
Lundberg 1994:148. Fig 2.
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sammanfattar det hela lättförståeligt:"Det förefaller mest tro
ligt att de familjer, som hade möjlighet och vilja att uttrycka sin 
prestige och pietet med en påkostad och praktfull gravkista, i 
första hand varit de ekonomiskt och socialt mest betydande 
stor mannaätter na. Det är också rimligt att anta att dessa stor
mannätter skulle kunna haft nära kopplingar till kungamakten. 
Det gällde för dessa att på ett symboliskt sätt markera sin till
hörighet och acceptans av den nya kristna ordningen.” (1994: 
158).

Central bygder och stenmonument

Dagens fornlämningsbestånd avslöjar att järnålderns Närke 
hade tre centralbygder. Det är i dessa centralbygder som majo
riteten av runstenarna finns belägna. De olika bygderna uppvi
sar mycket olika karaktär och förefaller orienterade mot res
pektive angränsande landskap vilket torde vara en följd av 
landskapets geografiska placering i Sveriges nav. Samma cen- 
trifugala orientering som framträder i runstensmaterialet. En 
översikt över de olika bygdernas fornlämningssammansätt- 
ning och karaktär ges av bl.a. Andersson, L. (1992:95ff) och 
en mer ingående analys av fornlämningsbilden i Örebro län 
finns hos bl.a. Beiwert (1981) och Hyenstrand (1984). Nedan 
ges en kort presentation av Närkes stenmonument utifrån den 
centralbygd de kan sägas tillhöra och den karaktär de avspeg
lar (Figur 5).

Östnärke - södra hjälmarebygden

Hit brukar räknas Ekeby, Kumla, Sköllersta och Stora Mellösa 
socknar med periferi. Vi kan ana att bygden med sina monu
mentala fornlämningar varit betydelsefull redan under äldre 
järnålder och haft en orientering mot Östergötland (Anders
son, L. 1992:100). Av områdets ornerade stenar är fem be
handlade: Nä 9 (Rak), Nä 12 (Rak), Nä 14 (Pr. 2-3), Nä 15
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— Häradsgräns 
▲ Runsten 
+ Gravmonument 
i Svårbedömd

Figur 5. Bevarade stenar och fragment i Närke. Ursprunglig karta från 
Närkes runinskrifter (fansson 1975).

(Fp.) och nyfyndet i Ekeby kyrka (Pr. 4). Ytterligare en sten, Nä 
13 (Pr 3), finns men betraktas inte ingående då det är något 
osäkert vilken monumenttyp den tillhör. Dock förefaller det 
troligt att denna sten utgjort någon form av gravmonument.

Östnärke och södra hjälmarebygdens stenar utgör ett ”gott 
och blandat” i fråga om stilar och perioder. Här har man rest 
stenar i maklig takt under möjligen hela perioden och de tycks 
trendmedvetet spegla skiftande influenser med en viss förank
ring i söder eller sydost. Nä 9 (Rak) och Nä 11 (Rak) är troligen 
Närkes äldsta stenar och restes under decennierna kring år 
1000, innan stenresandet fått något större genomslag i Mälar
dalen. Även Nä 15 (Fp.) höggs under 1000-talets första hälft

156



RUNSTENARS SPEGLINGAR

Figur 6a) Nä 12 (Rak) Stora Mel- 
lösa sn. Har en oornerad, rak, ut
formning och tillhör Närkes äldsta 
stenar, b) Nä 6 (sen Pr.4) Edsbergs 
sn. återfunnen vid Riseberga klos
ter, har troligen ingått i ett kristet 
gravmonument och vars ornamen
tik i sen Pr.4 stil är ovanligt på den
na sorts monument, c) Nä 32 (Pr 
2-3) Götlunda sn. med sin intrika
ta dubbelsidiga ornamentik är 
placerad där Götlundaåsen skärs 
av den gamla Ramstigen, en kom- 
munikatorisk viktig punkt i land
skapet. Bilderna från Närkes run
inskrifter (Jansson 1975)

och tillhör fågelperspektiv-stenarna, den grupp runstenar vil
ken ofta förknippas med Södermanland och inskriptioner som 
anspelar på Ingvarståget. De förekommer dock även på andra 
platser och i andra kontexter. Närkes enda säkert korsprydda
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runsten, Nä 14 (Pr 2-3) finns i Stora Mellösa sn. och kan möj
ligen antyda en dragning mot rekarnebygden. Korsprydda run
stenar förekommer enligt Lager i hela Skandinavien, men är 
utan tvivel vanligast i Mälardalen där de alltid överstiger 50% 
av beståndet (Lager 2002: 98).

Fyndet av ett gavel fragment från en eskilstunakista i Ekeby 
kyrka (Pr. 4) och troligen även Nä 13 (Pr. 3) visar att kristna 
gravmonument börjat ersätta runstenarna efter 1050, även om 
Nä 11 (Pr. 3) i bygdens periferi påvisar att sedvänjorna varit 
parallella en tid. Nä 11 har en ovanlig utformning med sitt tätt 
liggande runband där rundjurets svans och huvud är samman
pressade i dess mitt, en komposition med möjliga paralleller till 
Småland och Östergötland. Även stenen från Ekeby kyrka har 
klara paralleller söderut, främst till Småland då den har en or
namentik snarlik den på Sm 95 vid Lannaskede kyrka, men 
även till Östergötland såväl som till Husaby i Västergötland. 
Stenmaterialet från Östnärke- södra hjälmarebygden sträcker 
sig således över lång tid med kontakter öster- och söderut, möj
ligen har man även tagit intryck från Mälardalen.

Västnärke

Socknarna Edsberg, Hackvad, Hardemo, Knista och Viby 
samt deras periferi ingår i västnärkebygden, som genom sina 
fornlämningar har en klar tyngd i äldre järnålder och influen
serna från götalandskapen är tydliga. Bygden behöll troligtvis 
sin betydelse in i medeltiden då Riseberga klosters inflytande 
sträckte sig långt utanför Västnärke. Av områdets stenar är 
fem behandlade: Nä 4 (Pr.4), Nä 5 (Pr.3) samt Nä 6 (sen Pr.4) 
och Nä 7 (sen Pr.4) vilka troligen ingått i samma monument. 
Även Nä 20 (Rak), Granhammarshällen, Vintrosa sn, behand
las här då platsen ingår i samma komplex av tidiga kyrkor som 
Riseberga och ligger på ett kommunikatoriskt fördelaktigt läge 
med anknytning till västnärkebygden. Nä 1 och Nä 3 behand
las inte då de är svårbestämbara.
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I motsats till östnärkebygden har Västnärke ett klart foku
serat stenmaterial vilket speglar kontakter med landets tidigt 
kristnade delar. Bortsett från de obestämbara fragmenten Nä 
1 och Nä 3 stammar samtliga bygdens stenar från gravmonu
ment, varav majoriteten är tillverkade under 1000-talets sista 
årtionden och återfanns vid Riseberga kloster. Närvaron av 
flera fragment av runhällar och eskilstunakistor i anslutning 
till klostret påvisar existensen av en idag försvunnen äldre kyr
ka, vilket bl.a. Sune Zachrisson har diskuterat, främst utifrån 
stiftelseurkunden och han finner det högst sannolikt att Birger 
Brosa innehade äganderätten till en äldre kyrka i Riseberga på 
1170-talet (Zachrisson 1984:95f). Utifrån Ornamentiken på 
gravmonumentresterna Nä 4 (Pr. 4), Nä 5 (Pr. 3), Nä 6 (sen 
Pr.4) och Nä 7 (sen Pr.4) kan slutsatsen dras att en kyrka mås
te ha funnits i risebergatrakten allra senast 1075-1100.

I periferin till Västnärke finns vidare den problematiska Nä 
20 (Rak), gravhällen från Granhammars kyrka. Den är ”rak” i 
utförandet och har en ovanlig och ålderdomlig utformning med 
paralleller i Västergötland (Jansson 1975:71), vilket om det hade 
varit en runsten, skulle placerat den i årtiondena kring år 1000. 
Då det är en gravhäll blir dateringen svårare. Den har tidigare 
daterats, främst genom att associeras med kyrkan, till 1100-ta- 
lets senare del (bl.a. Zachrisson 1984:103), vilket förefaller sent. 
Granhammarshällen bör dock, enligt min mening, snarare ses i 
samband med en potentiell föregångare till Granhammarskyr- 
kan. Hällens ålderdomliga utformning tillsammans med fyndet 
av en stenpelare i kyrkans närhet, vilken troligen utgjort stam
men till ett stenkors med stilistiska paralleller på 1000-talets Ir
land, indikerar en betydligt äldre datering (Andersson A, 
1973:9f, Zachrisson 1984:103f). Existensen av en tidigt välut
vecklad kristen begravningssed hos Västnärkes aristokrati re
dan under tusentalets mitt skulle ge en god förklaring till varför 
de egentliga runstenarna lyser med sin frånvaro. Närvaron av 
gravmonumenten och de historiska kopplingarna antyder att 
bygden så tidigt som under vikingatid varit knuten till landets ti
digt kristnade delar och samhällets absoluta toppskickt.
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Norra hjälmarebygden

Till norra hjälmarebygden räknas Glanshammar, Lillkyrka, 
Rinkaby och även ofta Götlunda och Ödeby socknar (Jfr An
dersson, L. 1992:95 och Andersson, K. 2003:309). Glansham
mar och Äverstaåns dalgång utgör dess självklara kärna. Även 
om fornlämningarna från yngre järnålder har en klar övervikt 
i bygden så står det klart, bl.a. genom Hasslefyndet och krigs- 
bytesoffret från Äverstaån, att norra hjälmarebygden varit be
tydelsefull under yngre bronsålder såväl som under äldre järn
ålder (se bl.a. Andersson, L 1992:95f och Andersson, K 2003: 
309). Resultaten från grävningen vid Husby i Glanshammar 
stärker detta antagande (se bl.a. Ekman 2000 och Lindkvist 
2003, även denna volym). I norra hjälmarebygden finns bevarat 
delar av minst tio ristade stenar. Sju av dessa behandlas närma
re i denna artikel. Nä 23 (Pr.3), Nä 26 (Pr.2-3), Nä 27 (Pr.3), 
Nä 29 (Pr.1-2), Nä 31 (Fp), Nä 32 (Pr.2-3) och Nä 34 (Pr. 3) ut
gör alla egentliga runstenar, Nä 21 (?) och Nä 22 (?), bägge 
kalkstensfragment, identifieras ofta varierande som gravhällar 
eller delar av Eskilstunakistor (se t.ex. Nieli & Lundberg 1994, 
Karlenby 2003), en i mitt tycke för lättvindig bestämning. Nä 
21 och Nä 22 är båda för fragmentariska för att säkert klassifi
ceras. Förvisso utgör deras material en indikation på att de 
skulle utgöra gravmonument, dock ger Hagenfeldt & Palm 
(1996) såväl som Nieli & Lundberg (1994:154ff) många exem
pel på egentliga runstenar i lagrade bergarter. Vidare uppvisar 
den märkliga Nä 21 flera likheter med runstenar från Gästrik
land där den röriga Ornamentiken och liknande framställning
ar av såväl figur som svärd förekommer. Motivet återfinns ock
så på den uppländska Drävlestenen, (U1163). Vid en statistisk 
jämförelse med andra svenska stenar där svärd avbildas, fram
går det att dessa med få undantag utgörs av sigurdsristningar, 
vilket även Nä 21 mycket väl kan ha varit. På grund av sin svår- 
bestämbarhet är inte Nä 21 och Nä 22 vidare behandlade i den
na artikel. Även de tre delarna från runstenen Nä 30 är för frag- 
menterade för att kunna tillföra diskussionen något.

Av de bevarade stenarna från norra hjälmarebygden framgår 
det tydligt att man reste stenar redan i början av 1000-talet.
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Nä 29 (Pr.1-2) och Nä 31 (Fp.) är troligen, tillsammans med de 
tidiga från Östnärke, landskapets äldsta stenar. Huvuddelen 
av bygdens stenar restes dock kring 1000-talets mitt, möjligen 
under en kort period och förefaller spegla en uppflammande 
vilja att resa runmonument. Troligen sker detta i medveten 
samklang med ökningen av runstensresandet i Mälardalen. En 
identifikation som får ett abrupt slut. Från och med 1000-ta- 
lets sista fjärdedel finns inga belägg för att det längre restes 
några ristade stenar i området och till skillnad från de andra 
centralbygderna förefaller man, enligt min bedömning, aldrig 
tagit till sig seden att resa stenkistor eller lägga gravhällar över 
sina avlidna. Som tidigare nämnts förekommer dock skilda 
uppfattningar i denna fråga. Ett samband mellan norra hjäl- 
marebygden och kristna gravmonument står dock att finna hos 
likheterna i den ornamentala utformningen mellan Nä 34 
(Pr.3), Nastastenen, och gavelhällen hos Sö 356 (tidig Pr.4), 
den ursprungliga eskilstunakistan. Sune Lindqvist ansåg att 
Nä 34 inspirerats av eskilstunakistan, Sö 356, något den stilis
tiska dateringen avvisar då Nä 34 (Pr.3) kan vara rest en gene
ration innan eskilstunakistan vilket då snarare borde innebära 
att denna var influerad av Nä 34. Ett sådant förhållande är i 
samstämmighet med åsikten att kalk- och sandstenen i rekarne- 
bygdens många gravmonument har hämtats från Närke (Lind
qvist 1963:216, Nieli & Lundberg 1994:156). Vidare tolkas 
Nä 26 och Nä 27 vanligen som parstenar, en sedvänja vilken 
enligt Sune Lindqvist bör ha lett fram till bruket av gavelstenar 
(Lindqvist 1915:91, Nieli & Lundberg 1994:152). Det förefal
ler även som om bruket att resa parstenar är vanligare före
kommande i Mälardalen än på andra platser i landet.

Ett iögonfallande drag hos stenarna i glanshammarstrakten 
är den stora mängd ord och attribut vilka anspelar på unga 
manliga och krigiskt dugande män, vilket inte förekommer nå
gon annanstans i Närke. Sådana anspelningar förekommer på 
Nä 23, Nä 29, Nä 34 och Nä 18, fragmentet från Kumla by, 
Hovsta sn, vilket bör räknas till norra hjälmarebygdens stenar. 
T.ex. Nä 29 ger oss det första svenska belägget för ordet full- 
drcengila tillsammans med ett stycke allitererande poesi i dess
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sista strof: : han uar farin fultrekila / Hann vaR farinn full- 
drcengila (Jansson 1975:92). Ordet drcengR förknippas med 
manlighet och manligt beteende, så tillsammans med den för
stärkande förleden full- bör det ha avsett något alldeles extra i 
manlighetsväg även om strofen vanligen blygsamt översätts 
med Han hade manligen farit vida. Måhända kan stenarnas 
formuleringar tolkas som att den resfeber om vilken flera av re- 
karnebygdens runstenar vittnar även fanns hos norra hjälmare- 
bygdens yngre män. Från rekarnebygden finns belägg för resor 
såväl till Grekland som i västerled. Se Jansson (1975) för en in
gående genomgång av ovan nämnda runtexter.

Sten resan dets tre faser

Efter introduktionen till de olika centralbygdernas stenmaterial 
kan det vara illustrativt med en kronologisk översikt av stenre- 
sandet i hela Närke. Följande översikt är ett förslag till hur se
den att resa runstenar och andra minnesmärken yttrat sig i 
Närke. Undersökningens stilbedömda stenar kan skiktas i tre 
kronologiska faser.

Den tidiga fasen

Den tidiga fasen av runstensresandet kan sägas sträcka sig från 
slutat av 900-talet till cirka 1050 och utgör den period då run
stensresandet nådde sin kulmen i götalandskapen. Den inledan
de ”Raka” stilen är förhärskande något årtionde in i 1000-talet 
och ersätts av stilarna Fp, Pr.l och Pr.2, vilka är mer eller min
dre samtida, och där djurornamentiken genomgående framträ
der.

Seden att resa runstenar anammas först i Ostnärke och söd
ra hjälmarebygden under decennierna kring år 1000 (Nä 9 och 
Nä 12) och tyngdpunkten av landskapets runstensproduktion 
under den tidiga fasen finns här. Upphovspersonerna bakom ste
narna Nä 9 (Rak) och Nä 12 (Rak) låter resa dem i en tid när
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— Häradsgräns 
▲ Runsten 
+ Gravmonument

Figur 7. Den tidiga fasen, från slutet av 900-talet till cirka 1050. Stenar 
med stilarna Rak, Fp, Pr.l och Pr.2. Ursprunglig karta från Närkes run
inskrifter (Jansson 1975).

stormannasläkter runt om i Skandinavien börjat ta till sig den 
ännu exklusiva, sydskandinaviska, modeflugan. Möjligen kan 
det vara frågan om personlig direktimport eller influenser från 
Mälardalen, troligast är dock att bruket importerats från Öster
götland vars influenser även kan skönjas i bygdens kommande 
stenar (Nä 11 och stenen från Ekeby kyrka). Utöver de ”Raka” 
stenarna höggs även Nä 15 (Fp) i Östnärke under denna tid.

Även norra hjälmarebygden kan ståta med tidiga runstenar. 
Nä 29 (Pr.1-2) och Nä 31 (Fp) tillhör Närkes äldre stenar och 
restes någon tid efter Östnärkes Nä 9 och Nä 12. Norra hjäl- 
marebygdens stenar är dock inte så tydligt knutna till den söder
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ifrån kommande resartrenden utan ger intryck av att ha anam
mats österifrån.

Möjligen har även Nä 20, gravhällen från Granhammar, 
tillkommit under denna period och utgör således den första 
stenen från västnärkebygden. Stenen antyder att innevånarna 
förhöll sig något annorlunda till resandet av minnesmärken än 
sina grannar i övriga Närke och att kristendomen här tidigt 
påbörjat sin etableringsfas.

Mellanfasen

Stenresandets mellanfas sträcker sig från cirka 1050-1080 och 
utgörs av stilen Pr.3. Under denna period är runstensresandet 
som mest utbrett i Sverige för att i dess slut mattas av i landets 
södra delar, samtidigt som de tidiga gravmonumenten blir van
liga i götalandskapen och Södermanland.

Under mellanfasen reses stenar i alla centralbygder, men 
norra hjälmarebygden framträder markant. I Riseberga finner 
vi i samma tid det första säkra belägget för kristna gravmonu
ment. Under denna fas reses de sista egentliga runstenarna i 
Närke. Det är iögonfallande att runstensresandet i Närke upp
hör omkring 1070-1080 samtidigt som runstensresandet ökar 
markant i Mälardalen (Lager 2002:93, fig 19).

Norra hjälmarebygden producerar minst fem runstenar un
der perioden, Nä 23 (Pr.3), Nä 26 (Pr.2-3), Nä 27 (Pr.3), Nä 
32 (Pr.2-3) och Nä 34 (Pr.3), varav två, Nä 32 och Nä 34, är 
ytterst välgjorda. I denna stenmängd finns skönjbara influenser 
från östra Sverige; utöver den generellt välkomponerade Orna
mentiken hos Nä 32 och Nä 34, vilken bl.a. Jansson anser vara 
av sörmländsk eller uppländsk stil (Jansson 1975:xi), så finns 
t.ex. sambandet mellan Nä 34 och Sö 356, likaså de stilistiska 
parallellerna mellan stenarna Nä 34 och Nä 26 och den sörm
ländske sundbyristarens stenar (t.ex. Sö 116, Sö 117)

I Östnärke och södra hjälmarebygden reses Nä 11 (Pr.3) och 
Nä 14 (Pr.2-3), även den svårbedömda stenen Nä 13 (Pr.3) ska
pas under denna tid. Bygdens stenar uppvisar spridda intressen.

164



RUNSTENARS SPEGLINGAR

— Häradsgräns 
▲ Runsten 
+ Gravmonument

Figur 8. Mellemfasen, omkring 1050-1080. Under mellanfasen reses 
Närkes sista egentliga runstenar, stenar i Pr.3 stil. Ursprunglig karta 
från Närkes runinskrifter (Jansson 1975).

Utformningen av runstenen Nä 11 har paralleller i Östergöt
land och Småland och kan tillsammans med Nä 13, vilken tro
ligtvis utgör en del av ett gravmonument, indikera att två olika 
typer av minnesmärken rests parallellt under en tid.

I Västnärke har vid denna tid seden att resa gravmonument 
på kristna kyrkogårdar definitivt slagit igenom och i Riseberga 
bör en kyrka ha funnits om vilken gravmonumenten vittnar. 
Att kristendomen påbörjat sin etableringsfas i Västnärke är en 
utveckling vilken torde sammanfalla med den i Västergöt
land.
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Figur 7. Slutfasen, omkring 1080-1100. De enda stenarna från slut
fasen är gravmonument i Pr.4 stil, varav majoriteten bar återfunnits vid 
Riseberga kloster. Ursprunglig karta från Närkes runinskrifter (Jansson 
1975).

Slutfasen

Slutfasen av stenresandet i Närke infaller mellan cirka 1080- 
1100. I resten av landet blir runstenar allt ovanligare, i göta
landskapen och Södermanland uppförs troligen fortfarande 
gravmonument, men i Västergötland gör de romanska grav
vårdarna sig allt mer gällande i takt med kristendomens öka
de inflytande (Nieli & Lundberg 1994:152). Undantaget den
na utveckling är Uppland och delvis resten av Mälardalen där 
en veritabel runstensresar-renässans sker, som fortsätter in i 
1100-talet (Lager 2002:91ff).
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I Närke är de enda stenarna från perioden delar av gravhäl
lar och eskilstunakistor. De återfinns främst i Västnärke, Nä 4 
(Pr.4) samt Nä 6 (sen Pr.4) och Nä 7 (sen Pr.4), och då vid Ri- 
seberga, men även i Östnärke reses gravmonument. Det råder 
inget tvivel om att gravmonumentens utformning är uttryck 
för ett överregionalt formspråk vilket är mycket tydligt i det 
östnärkingska fragmentet från Ekeby kyrka med dess mycket 
stora stilistiska paralleller både i Småland och Västergötland. 
Trots detta har gravmonumenten från Närke en lokal prägel, 
något som blir tydligt i bl.a. Nä 6 (sen Pr.4) och Nä 7 (sen Pr.4) 
vars ornamentik gränsar till Pr. 5 vilket ger en, för gravmonu
ment, förhållandevis sen datering.

Runstensproduktionen

Som ett led i sina undersökningar har Lager räknat ut hur run- 
stensproduktionen yttrat sig i rikets olika landsändar (Lager 
2002:88ff). Genom att jämföra hennes uppgifter med run- 
stensproduktionen i Närke får vi en fingervisning om hur den 
förhåller sig till andra delar av landet. Då det finns jämförelse
vis få runstenar i Närke blir givetvis siffrorna mycket låga och 
statistiskt osäkra, men kurvan bör ändock kunna illustrera 
produktionen i förhållande till andra områden.

Vid en jämförelse förefaller Närkes produktionskurva upp
visa flera olika drag. Den inledande låga produktionen följer 
mönstret från Mälardalen och Norrland, men den därpå följan
de markanta ökningen av runstensresandet har bara paralleller 
i Norrland, där den dock inträffar omkring tjugo år tidigare. I 
Närke avspeglas resandet i Glanshammar av Pr.3-ornerade ste
nar tydligt kring 1000-talets mitt, en period då runstensresandet 
generellt är högt med undantag för götalandskapen. Att sten- 
resandet mer eller mindre upphör under århundradets sista 
hälft bryter bestickande mot trenden i Mälardalen men har 
stora likheter med sedvänjans upphörande i Lagers region 2, det 
vill säga området kring norra Östergötland, södra Söderman
land och Öland. Den karaktäristiska topp vilken åskådliggör
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Figur 8. Runstensproduktionen i Närke.

Antal

990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 År

Figur 9 . Runstensproduktionen i Lagers region 3, Mälardalen, d.v.s. 
norra Södermanland, Uppland och Västmanland. Från Lager 2002:91f. 
Fig 19.

Mälardalens runstensrenässans efter cirka 1070 saknas helt. 
Även Norrland uppvisar ett plötsligt avbrott i stenproduktionen 
kring 1070, men där, i likhet med Mälardalen, så efterföljs den 
av en skönjbar ökning i runstensresandet vilket sedan fortsätter 
in i 1100-talet.
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Sammanfattning

I syfte att utröna om Närkes ristade stenar kan användas som 
ett argument för att landskapet varit orienterat mot Mälarda
len har stenmonumenten diskuterats bygdevis och skiktats kro
nologiskt varefter ett förslag presenterats till hur resandet av 
ristade stenar i järnålderns Närke fortskridit.

I stenmaterialet speglas bygdernas karaktär mycket tydligt. 
Östnärke och södra hjälmarebygden tog tidigast till sig run- 
stensresandet och höll fast vid traditionen. Dess ledande släkter 
hade troligen spridda kontakter, influenser från öst eller nord
öst kan skönjas men huvuddelen av influenserna ger intryck av 
att komma från götalandskapen, företrädelsevis Östergötland. 
Runstensmonumenten antyder att man har varit mån om att 
anamma förändringar bl.a. i form av gravmonument. Kyrkor 
bör ha funnits här allra senast mellan cirka 1050-1075.

Västnärke framträder som ett område där runstensresandet 
aldrig föll i god jord. Redan tidigt fokuserar traktens aristo
krati på gravmonument, vilket avslöjar en välutvecklad kristen 
begravningsritual vars lokala utformning sedan konservativt 
bevaras in i 1100-talet. Stenresandet såväl som den tidigt 
anammade kristendomen speglar att bygden tidigt varit knu
ten till Västergötland och att bygden är knuten till götaland
skapen in i medeltid.

Även i norra hjälmarebygden reste man tidigt runstenar, de 
och de påföljande förefaller spegla en vilja att anamma den form 
av monumentskapande som förekom i mälardalssfären snarare 
än i Götaland. Kring 1050 och de följande årtiondena reses 
plötsligt en stor mängd runstenar i området varpå man abrupt 
slutar resa stenar runt 1080 när runstensresandet blommar upp 
som mest i Mälardalen. Många av traktens stenar framhäver vi
dare unga och manligt dristiga personer. Närkes tydligaste an
knytning till Mälardalen förekommer i denna bygd, av allt att 
döma, kraftigt profilerad under mellanfasen av stenresandet.

Ur ett vidare produktionsperspektiv så står det klart att 
Närke har mer likheter gällande runstensproduktionen med 
Lagers runstensregion 2, d.v.s. norra Östergötland, södra Små
land och Öland, än med hennes region 3, Mälardalen. Den
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typiska runstensrenässansen som är så tydlig kring 1070-1085 
i Mälardalen, förekommer inte alls i Närke. Istället överges 
runstensresandet helt och de kristna gravmonumenten blir den 
enda formen av minnesmärken i två av de tre bygderna. Bruket 
av dessa tidiga gravmonument förknippas främst med Göta
landskapen och den framväxande kungamakten samtidigt som 
den tydligt indikerar en kristen etableringsfas. Ytterligare en 
indikation, för Västnärkes del, på sambandet med Götaland är 
att bygden under 1100-talet har en koppling till Bjällboätten, 
en av drivkrafterna bakom den framväxande kungamakten.

Slutligen kan vi konstatera att Närkes ristade stenar inte kan 
användas som argument för att landskapet varit orienterat mot 
Mälardalen. De speglar snarare det motsatta förhållandet. Öst- 
närke har spridda kontakter, men främst åt Östergötland och 
Västnärke är fast knutet till Götalandskapens ledande släkter 
och främst då Västergötland. Endast norra hjälmarebygden ger 
intrycket av att för en tid, runt mitten av 1000-talet, ha varit 
orienterat mot Mälardalen. Av någon anledning väljer man se
dan att inte resa några runstenar efter cirka 1075, trots att det
ta är utmärkande för Mälardalens ledande samhällsskick.

Genom denna betraktelse av stenmaterialet står det också 
klart att Närke är mycket mer än en perifer avstickare av Mälar
dalen. Snarare utgör landskapet en sannskyldig knutpunkt där 
influenser från landets alla hörn gjort sig gällande och möjligen 
konkurrerat, vilket givit upphov till den komplexa bilden av 
järnålderns Närke som dagens forskning bara börjat blottlägga.
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SJUTTON SKÖLDAR
Ett unikt fynd i en forntida Vänervik

När Bert Ivarsson på Fröslunda gård i Sunnersberg socken en 
dimmig novemberdag år 1985 började plöja en åker ett stycke 
nedanför själva gården stötte han oväntat på en stor grön plåt
skiva. Bert misstänkte att det var något ovanligt, klev av trak
torn och kunde konstatera att det var ”ett grönt lock” kanske 
en sköld. Arbetet avbröts och Bert ringde klokt nog till en mu
seiman, Barbro Westrin på granngården Stola, som hänvisade 
till Skaraborgs länsmuseum. Trots helgdagarna for museets 
antikvarie Lars Jacobzon ut till fyndplatsen och kunde konsta
tera att plogen hade vänt en drygt halvmeterbred bronssköld 
och skadat andra sköldar, vars rester låg kringspridda i plogtil- 
ten. Redan då kunde sex eller sju fragmentariska sköldar iden
tifieras. Detta var ett fantastiskt fynd i sig som redan kort där
efter förevisades på länsmuseets månadsföreläsning i Skara, 
särskilt aktuellt då medelhavsforskaren Hatte Furuhagen be
rättade om liknande fynd i Italien. Det ovanliga fyndet väckte 
uppmärksamhet i press, tidningar och TV. Sköldfynden visa
des några dagar på länsmuseet, innan de transporterades till 
Forskningslaboratoriet vid Stockholms Universitet. Tack och 
lov fanns där Margareta Klockhoff, expert på bronskonserve
ring. Sköldarna hade hamnat på rätt ställe.

I mitten av maj 1986 påbörjades utgrävningen i ett 5 x 6 m 
stort område på cirka en halvmeter under dagens odlade yta. 
Här kunde vi få fram 12 sköldar samt ytterligare en sköld belä
gen en meter från den större gruppen. Flertalet sköldar låg med 
framsidan uppåt. De grönbruna sköldarna har ursprungligen 
varit guldglänsande och troligen använts som musikinstrument
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Figur 1. Fröslundasköldarna under utgrävning 1986. Stående till vän
ster syns Lars Jacobzon, i mitten med toppluva författaren själv och sit
tande på huk till vänster är markägaren och tillika upphittaren Bert 
Ivarsson. Foto Ulf Nordh, Västergötlands museum.

i rituella sammanhang. Man kan urskilja 6 par sköldar ornera-
de med buckelrader och rundlöpande vulster och med varie
rande bårder och bucklor. Samtliga sköldar har karakteristiska
U-formade inbuktningar och spetsovala mittbucklor. Handta
gen är kraftiga men så smala att en normal manshand inte kan
nyttja dem på sedvanligt sätt. Sköldarna har lagts ned samti
digt i en grund vik cirka 40 m från stranden. Flera stockbåtar
har tillvaratagits i denna gamla Vänervik. En av dem har ge
nom i * * * * * * * * * * * * 14C datering kunnat hänföras till sen bronsålder.

Fröslundasköldarna har framställts av tunt bronsbleck, en
dast en halv millimeter tjockt vilket klart visar att de tillver
kats för kultiska och ceremoniella ändamål. Den danske kon
servatorn Erling Benner Larsen har särskilt studerat stämpel
identiteten och försökt att avslöja antalet smeder som framställt 
dessa praktföremål.
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Figur 2. En av Fröslundasköldarna. Foto Ulf Nordh, Västergötlands 
museum.

Samtliga sköldar tillhör en typ som efter en fyndplats i söd
ra Mecklenburg/Ostpriegnitz kallas Herzsprungsköldar. Sam
manlagt har ett 20-tal sköldar varit kända i Nordeuropa innan 
Fröslundafynden påträffades. Härtill kommer hällristningar 
föreställande sköldar av Herzsprungtyp, som har publicerats 
av Bo Gräslund (Tor 1965/1966.). Han lanserar den intressan
ta idén att den yngre bronsålderns glasögonspännen uppfattats 
som parställda sköldar och skyddsamuletter.

Den brittiske sköldexperten John M. Coles har i flera skrif
ter behandlat olika typer av bronssköldar ( Coles 1962 Procee
dings of the Prehistoric Society ) där de två olika inskärningar
na i bronsskivorna (bronze notches ) anger deras ursprung. De
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Figur 3. Arkeologen Lars Jacobzon och konservatorn Margaretha Klock- 
hoff rensar fram två sköldar pä Arkeologiska forskningslaboratoriet i 
Frescati, Stockholms universitet. Foto Tommy Larsson, Eskilstunakuri- 
ren.

Figur 4. Fyndplatser för sköldar av Herzsprungtyp. Renritning Ulf Nordh. 
Ur Hagberg & Jacobzon 1986.

EUROPA 700-400 f.Kr.
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rundade U-notches återfinns i Central- och Nordeuropa medan 
de med V-formade inskärningar främst hör hemma i Medel
havsområdet. De iberiska sköldarna finns förevigade på häll
ristningar eller som sköldar av läder eller trä.

Flera danska bronssköldar har kommit fram i myrar liksom 
den första kända svenska Herzsprungskölden påträffad på två 
meters djup vid grävning i en mosse i Nackhälle i norra Hal
land. Den välbevarade, en gång gyllene skölden har avbild
ningar av 15 svanar eller gäss runt sköldkanten, vilket även fö
rekommer i Hallstattkulturen i Tyskland. Liknande symboler 
har icke påträffats i övriga skandinaviska länder.

Sköldbärande män förekommer på hällristningar i Bohus
län. Den sköldbärande mannen i Tanum har en särskilt väl or- 
nerad bronssköld. I Dalsland finns på ett berg i Fröskog socken 
40 cirkelformade figurer inristade, bland annat en halvmeter- 
stor sköldliknande ristning med 5-6 inre ringar som liknar 
Fröslundasköldarna. Idag är berget med sina stora vita kvart- 
sitsträngar mot den mörka stenen skogbevuxet, men tidigare 
måste det ha varit en utmärkt utsikt över Dalbosjön mot Frös- 
lunda på Kålland liksom man har ännu idag från närbelägna 
Grimshedens gård. Vid klar sikt kan man se skimret i fönstren 
på Läckö slott. Grimsheden är en intressant plats som borde 
närmare studeras med tanke på sköldar och Frö-kult. Redan 
1863 påträffades i den kortaste passagen mellan Kålland och 
Dalsland en smedja innehållande bronspunsar och en mejsel 
vid Bräckan i Järn socken. Här skall också nämnas att åtskilli
ga lösfynd och block med skålgropar finns registrerade på Kål
land.

Fröslundasköldarna har lagts ned i en grund Vänervik, där 
de sedan har överlagrats av igenväxande vass och fräken. En 
mångkunnig grannbonde Carl Eric Carlsson har studerat igen- 
växningen av den vik där sköldarna påträffades. Carlsson me
nar att en verklig Vänervik gick in mot Fröslunda fram till 
1200-talet. Vänerns yta har kunnat röra sig inom en marginal 
av tre meter. Alf Bråthen har analyserat ekträt från en stockbåt 
som kunnat dateras till 1000-tal. Bråthen hävdar att Vänervi- 
ken börjat växa igen på 1200-talet.
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Genom att själva lyftet och undersökningen av sköldarna 
ägde rum i Arkeologiska Forskningslaboratoriet vid Stock
holms Universitet kunde avtryck i gyttjan av sköldarna respek
tive vassen mycket noga dokumenteras. På flera sköldar kunde 
på baksidorna inristade linjer avsedda att markera de linjefor- 
made buckelraderna följas. De bevarade handtagen verkar 
tämligen trånga för kraftiga manshänder, något som kan anty
da att de endast använts vid särskilda ceremoniella tillfällen. 
Det överensstämmer med votivsköldar som tillverkats i Medel
havsområdet för såväl grekiska som romerska tempel. Fröslun- 
dasköldarna har tunn plåt och är ornerade med instämplade 
buckelrader och vulster.

Bronssköldarna kan sättas i samband med de historiskt väl
kända salierna, tillhöriga ett romerskt prästerskap, vars fester 
och sakrala processioner genom Roms gator ägde rum fyra 
gånger om året i mars, maj, oktober och januari. Heliga sköl
dar hade enligt traditionen fallit ned från himlen som en gåva 
från krigsguden Mars till kung Numa, Roms andre konung. 
De förvaltades av ett prästerskap, salierna, som ansvarade för 
de heliga metallsköldarna. Deras uppgift var att föra de heliga 
sköldarna genom Roms gator och utföra särskilda sånger och 
danser. Traditionen går tillbaka till kultiska danser på Kreta 
framförda till Zeus. Idagrottan innehöll en mängd offrade 
bronser, särskilt hela eller trasiga sköldar. Salierna hade fått 
sitt namn av det latinska verbet ”salire” som betyder hoppa 
och dansa. Den 19 mars ägde dessa rituella danser rum till 
Mars ära. Salierna var klädda i röda dräkter och slog på sköl
darna och sjöng utmanande sånger.

Judarnas konung, den vise Salomo (965-926 f.Kr.), smyck
ade sin kungasal med dyrbara guld- och silversköldar när han 
gästades av drottningen av Saba. Enligt Första Konungaboken 
10:16 ”lät konung Salomo göra tvåhundra stora sköldar av ut- 
hamrat guld, likaledes trehundra mindre sköldar av uthamrat 
guld och använde till var och en sexhundra siklar guld.”

Fröslundasköldarna fördes som ett glänsande byte till Vä- 
nerområdet av några hemvändande västgötar. Vänern har än
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idag Europas största sötvat- 
tensskärgård med rikt fiske 
och talrika häckande stora 
rovfåglar. Fjäderskrudar var 
statussymboler hos många 
stammar som är samtida med 
vår bronsålderskultur. Väner- 
området måste ha erbjudit go
da betesmarker och grunda 
vikar med tillgång till dricks
vatten för djuren. Bävern var 
ett eftertraktat byte med tan
ke på att bävergäll redan om
nämns av Homeros som ett 
eftertraktat afrodisiakum.

Kanske har denna skatt 
liksom saliernas sköldar för
varats i en särskild hall vid 
det närbelägna större grav
fältet, som finns i området.
Tyvärr har en närmare undersökning av närområdet hittills 
inte kunnat genomföras.

Sköldfynden i Västergötland kan jämföras med det unika 
Hasslefyndet i Närke, där en stor bronskittel påträffades vid 
Averstaåns kant. Kitteln innehöll idel importerade bronser i 
form av hinkar, svärd och 12 runda plattor med drivna kon
centriska åsar. De märkliga plattorna är liksom övriga bronser 
importerade från Europa kanske polskt eller tyskt område.

Fröslundasköldarna och deras ägare har kanske bitvis trans
porterats i några av de stockbåtar som påträffats i Vänerviken. 
Bronssköldarna representerade ett stort värde vilket troligen 
innebär att en nödsituation har framkallat offret. Uppsala- 
astronomen Göran Henriksson har påpekat att särskilt kallt 
väder rådde omkring 700 f. Kr. i Sverige. Kanske har det stora 
offret i Vänerviken varit avsett att blidka gudarna så att män
niskor och djur kunde överleva en extrem köldperiod.

Figur 5. Författaren begrundar en 
sköldbild på Flyhov i Dalsland. 
Privat foto.
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Linder ett par vackra majdagar år 2004 träffades några arkeologer, ortnamns- 

forskare och intresserade ortsbor i bygdegården i Glanshammar fór att samtala 

kring makt och offer med utgångspunkt i de två unika fynden från Hassle och 

Äversta.

Den spännande diskussionen utmynnade i ett antal intressanta artiklar som 

här presenteras i tryckt form. De behandlar Äverstaåns dalgång från bronsålder 

och fram till medeltid utifrån arkeologi och ortnamnsforskning. Därtill redovisas 

resultaten från en pollenanalys i Hassle.
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