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Leif Karlenby

TIDENS RESENÄRER

EN HISTORIA OM STIGAR OCH VÄGAR SAMT 
OM RESANDE OCH DEM SOM STOD BREDVID

Vägen mellan då och nu
Det finns ett då gömt i marken. Bland bondgårdens hus finns det vissa som år 
mycket gamla, andra som är helt nybyggda. Under gårdstunet kan det finnas läm
ningar efter ännu äldre hus, en stensyll från ett medeltida uthus, en svagt urskiljbar 
grop efter en gammal källare. Men där kan finnas ännu mer. Om man lyfter på 
grastorven eller makar på de plöjda jordlagren, kan det finnas spår efter en bebyg
gelse som är flera tusen år gammal. Stolphål, eldstäder och andra gropar visar att 
det funnits hus här långt tillbaka i tiden. I skogen eller på impediment i åker
marken finner vi andra lämningar. Gravar bestående av hopsamlad sten. Ibland 
har man samlat dem till stora rösen på högt belägna platser, så att de för alltid 
skall vaka över landet. Ibland är det oansenliga stensamlingar, några stenar i en 
ring som markerar platsen för begravningen, några brända benbitar i en kruka. 
Andra stenrösen är inte gravar utan har med svett och möda plockats ur åkrarna 
och slängts längs åkerrenarna. Andra högar är uppbyggda av eldsprängda stenar, 
sophögar helt enkelt. Detta är det osynliga landet. Under marken döljer sig delar 
av landskapet som vi inte ser men som ändå är en del av landskapet. Skall vi kunna 
förstå vad vi ser måste vi bege oss till det osynliga landet.

Vi tar landsvägen till ett okänt, osynligt land. Vägen vi åker på har haft flera 
föregångare. Den nuvarande sträckningen är precis färdigställd i samma läge som 
den gamla, som byggdes någon gång på 50-talet, men även dessförinnan hade 
vägen nästan samma sträckning. Hur gammal en väg egentligen är vet vi inte, men 
man kan förutsätta att så länge det funnits folk som bott på platsen, så länge har 
det också funnits vägar och stigar som har förbundit olika platser med varandra. 
Platser finns bara om man kan nå dem. En stig uppstår när det finns ett behov av 
att sammanbinda två platser och den upphör att finnas när ingen längre färdas 
mellan dessa platser.
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En väg är en stig med permanent karaktär. Så trots att vi i vår moderna tid reser i 
höga hasigheter på nybyggda slätt asfalterade och bekvämt doserade vägar, rör vi 
oss också som deltagare i en evig historia, de senaste av tidens resenärer. Vår has
tighet får oss att glömma att vi som resenärer har direkta band med de första 
stigfinnare som med uthålliga steg klev fram längs åsens sluttning med vattnet 
kluckande intill den stig de trampade upp. Därefter har det vandrats, åkts, skjut
sats, krupits - kanske till och med kommit leandes e' ko - längs denna stig, som 
blev en väg.

Från början var där endast vildmark. Skogen täckte allt. Fanns där någon öp
pen glänta var den resultatet av en skogsbrand eller möjligen ett vindfälle. Fåg
larna och djuren på marken rörde sig ohämmat mellan stammar och grenar. Ingen 
människa hade ännu satt sin fot där, eller möjligen hade en ensam vandrare följt en 
smal djurstig längs åsen på väg norrut. Men ingen bodde där ännu. Detta var 
ännu inte någon plats. Det gick ingen väg dit, det gick ingen väg därifrån.

Sen kom människorna. Först några stycken, en man och hans hustru, några 
barn, kanske en bror. Med tiden fann också brodern en kvinna och många barn 
sprang längs steniga stränder. De slog sig ned och landet blev en plats.

Man fällde träd, byggde hus och tog upp odlingar. Man lät boskapen beta längs 
de sanka strandängarna och i skogen. Och man gjorde väg! Utan väg ingen plats 
och utan plats ingen väg. Vägen är alltså lika gammal som bygden. Den finns där 
så länge människor kommer och går.

När yxhuggen började höras över det nya landskapet började man också att se, 
att beskriva och dela upp i land och sjö, i äng och åker, i hembygd och milsvid, 
okänd skog.

Där gick bonden i åkern, sin arvedel; sådde sin säd, slog sådd åker, plöjde efter 
skörd. Där var trygghet och blicken strök över mark man kallade sin, längs väg 
bort från hem och ut i världen. En linje som skiljde nära och långt borta, en gräns 
mellan hemma och ett okänt land utanför.

Där passerade en oxkärra med stångjärn till Köping. Där passerade en fora med 
tomt, slamrande medar på väg tillbaka. Den mörka skogens karlar med skygga ögon 
mötte det fria havets vilda män med kalla vågor i blicken, som med resvana nävar 
hissat segel på Sargassohavet. Där möttes de i staden. Där möttes det främmande 
och det kända. Till Köping anlände världen med dofter av kanel och kryddpeppar, 
glänsande av guld och silver. Man skålade med världen i blåa glas från holländska 
hyttor, lät rhenskt vin rinna längs torra strupar under det att man spelade tärning 
med rocken i pant hos krögarmor. Nog skulle man vinna den tillbaka, med tenn
knappar och allt. Fustigt, genom vinglaset verkade världen komma närmare, den 
var nog inte så farlig som den kanske först tedde sig? Slå i ett glas till mor Ulla och 
sjöman, berätta om de märkliga ting du sett på det vilda havet.
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Tunga steg på den välbekanta vägen mot egen boning, skjortan i trasor, näsan 
blodig och rocken blev kvar i djävulshålet. - ”Må fan ta den utländska smörja 
krögarmor serverade, den fick mig att glömma både vett och sans, den fick mig att 
supa bort rocken med de fina tennknapparna och till råga på allt blev jag skyldig 
för det fina glaset jag slog i kras”. Mor möter i dörren, svag låga i handen och 
bistra läppar som spänner över tandlös gom. Ett besök från den vida världen kan 
bara sluta på ett sätt. Bäst att hålla sig till vad man känner. Man vet vad man har, 
men inte vad man får.

Så fortsatte bonden sitt värv i evig kamp, så följde hans söner och döttrar, med 
tiden växte ett samhälle upp som i allt större utsträckning blev beroende av vägen. 
Resandet tog helt andra former. Helt plötsligt kunde man ta sig från Köping till 
Kolsva på 20 minuter, det var inte längre en dagsetapp. Bondens trygga rum löstes 
upp och släppte istället in världen. Bondens barn började jobba på järnbruket och 
inne i staden, de reste ut i världen och hemma och borta var inte längre samma 
självklara motsats.

Vägen låg där den alltid legat. Till och med när den snabba världen utanför 
kom för att bygga en ännu bättre väg valde man att lägga den i samma läge. 
Förmodligen berodde det på att läget var optimalt och fortfarande har vägen 
samma funktion, nämligen att förbinda platser med varandra, platser där det finns 
människor. Då kan en väg inte placeras i obygden, sammanbindande platser som 
inte finns, för då blir den onödig. Därför leder den nya, fint asfalterade vägen - där 
bilarna rusar fram i 90 kilometer i timmen - inte bara resande mellan Köping och 
Kolsva, utan den leder också tillbaka i tiden till de första människor som kom 
resande till området och som med försiktiga steg trampade upp den väg som sedan 
alltid kom att finnas här.

Detta är berättelsen om en väg som alltid varit och som alltid kommer att 
finnas, åtminstone så länge det finns platser att sammanbinda. Detta är också 
berättelsen om de platser som vägen förenat, om de människor som levt här och 
som dött här. Berättelser om deras boningar och om deras gravar.

Stigars och vägars arkeologi
En inledande anmärkning

Efter ett föredrag som jag höll vid det femte Nordiska TAG1 -mötet i Göteborg i 
april 1997, frågade mig Jarl Nordbladh - professor vid arkeologiska institutionen 
i Göteborg - hur gammal en stig kan bli. Frågan var motiverad av det faktum att 
jag, ganska obetänksamt, hade nämnt spår och stigar som exempel på kulturell 
kontinuitet i landskapet och att dessa bevarades så länge det fanns ett behov av
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dem (Karlenby 1998:405). I sin filosofiskt försynta framtoning lyfter frågan fram 
ett problem som tidigare inte har behandlats inom arkeologin. Mer omfattande 
lämningar efter kommunikativa system, som vägar, har undersökts men inte de 
mindre företeelserna som spår och stigar. Hade jag rätt när jag antog att en liten 
stig kunde överleva under långa tider, kanske tusentals år, eller skulle den för
svinna enbart på grund av sin egen tillfälliga karaktär? Detta problem har be
kymrat mig allt mer sedan denna vårdag i Göteborg. Jag kunde inte få det ur mitt 
huvud. Vid sidan av de vägar som sammanbinder gårdar, byar och regioner i ett 
officiellt kommunikativt system, måste det finnas en dold struktur, ett nät av in
formella kommunikativa system. På samma sätt som vägarna svarar mot ett of
fentligt behov svarar de mindre stigarna mot ett privat behov. Sålunda framträder 
här en materiell representation av motsättningen mellan det offentliga och det 
privata. Detta för oss också ett steg längre i definitionen av det ackumulerade 
landskapet än vad jag lyckades med i Göteborg. Landskapet är inte enbart en 
vidmakthållen diskontinuitet eller den totala summan av de historiska proces
serna. Landskapet är historia. I landskapet blir historien nutid, eller snarare, där 
representeras historien av nutiden genom den kontinuerliga närvaron av mänsk
lighet. Varenda kvadratcentimeter av landet är påverkat av människan, omfor
mat av våra aktiviteter, men också tolkat och definierat utifrån våra kulturella 
förutsättningar. Möjligen kan några få rester efter urskogar utgöra undantag, 
men även dessa har en gång varit landskap och först på senare tid återgått till ett 
naturstadium.

Vägen - eller stigen - är en sträcka mellan två befintliga platser. Platser som är! 
Om platserna slutat vara upphör också vägen, den är inte längre! Det som finns 
kvar av vägen när platserna inte längre är platser, är minnet av vägen som en 
sträcka mellan två ställen som inte finns längre. När vägar blivit minne kan de 
bara beträdas av minnets soldater, den blinda armé som utrustats för strid mot 
dödligheten, med evigheten som segrarens pris.

Ett vittne i skogen
Grenarna hängde tunga från träden längs den smala stig jag följde allt djupare in i 
skogen. Ljuset förmådde precis tränga igenom den täta vegetationen framför mig. 
Aspsnåren stod täta längs stigen. Här och där fanns granar som försökte tränga 
sig upp mellan asparnas smala stammar. Jag kunde ana en glänta längre fram. Väl 
framme kunde jag se de försvinnande resterna efter ett hus. Byggnaden var sedan 
länge förmultnad, men stengrunden fanns fortfarande kvar, liksom stigen som jag 
just anlänt på. Stigens uppgift hade en gång i tiden varit att sammanbinda huset 
med världen utanför. Men huset hade sedan länge skattat åt förgängelsen och ändå
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fanns stigen kvar. Hur kunde detta komma sig? Om ingen hade trampat stigen 
skulle den ha försvunnit efter ett par år. Vägen som ledde från huset kunde kanske 
hoppas på ett längre liv tack vare det mer omfattande arbete som lagts ned på dess 
konstruktion. Emellertid började vägen också växa igen, bara en smal upptram
pad gång längs dess mitt återstod. Om man såg närmare efter kunde man se att 
den var full av hästskoavtryck. Vägen hade förvandlats till en populär ridväg då 
området ofta användes i rekreationssyfte. På det viset hade stigar och spår kommit 
att hållas öppna. Den gamla stigen till gården var en bekväm väg genom skogen 
för dagens rastlösa skogsvandrare. En gång i tiden knöt den samman två platser 
med varandra, idag fungerade den som en förvirrad slinga utan början och slut, en 
väg utan mål.

Stigars och vägars typologi
För att riktigt kunna förstå betydelsen av skillnaden mellan stigar och vägar måste vi 
försöka ställa upp en slags typologi. Gränserna blir flytande därför att ingen bakom
liggande tanke finns som orsakat deras tillblivelse. Slumpmässigt, eller snarare 
behovsmässigt, har omständigheterna kommit att styra deras tillblivelse och utveck
ling. Till och med den konstruerade vägen tillkommer i första hand utifrån behov.

Det finns en huvudsaklig uppdelning som kan göras mellan vägar och stigar. De 
förstnämnda har delar eller hela sträckor som iordningställts för att motsvara ett 
behov som överstiger den enstaka vandrarens. Ofta har vägar en mer framträ
dande roll för samhällets transporter - över både kortare och längre sträckor - och 
ofta sker dessa med hjälp av djur eller fordon. Stigen uppstår från behovet att till 
fots ta sig mellan olika platser - ofta i ett mer lokalt sammanhang.

Stigen kan delas upp i två undertyper, spår och stigar. Dessa kan i sin tur delas 
upp i fyra undergrupper. Det minsta och enklaste är det smala spåret som har sitt 
ursprung i vilda djurs förflyttningar. Gång på gång har de tagit sig fram på samma 
ställe, ofta styrda av topografins och vegetationens beskaffenhet. Karakteristiskt 
för det smala spårets utseende är en slingrande form och att det inte är så definie
rat i vegetationen. Spåret kan användas av människor, men inte regelbundet efter
som detta vanligen förvandlar det till ett brett spär. Detta är hur ett djurspår ser ut 
när det används regelbundet av människor. Spåret blir bredare, växtligheten runt 
omkring öppnar sig högre upp helt enkelt beroende på att man bryter grenar för 
att komma fram lättare. Man följer spåret därför att det redan är upptrampat, 
men en viktig förutsättning är också att det leder mellan två ”platser” och inte 
leder ut i obebyggda marker, till ”icke-platser”. Dess ”slingrighet” rätas med tiden 
ut, i de fall där de naturliga förutsättningarna tillåter detta.
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En smal stig kan likna ett brett spår och kan eventuellt ha uppstått ur ett sådant. 
Den smala stigen kan också ha uppstått spontant ur mänsklig förflyttning. Den 
förblir smal på grund av att den används sparsamt och endast av gående. En sär
skild funktion som denna typ av stig kan ha är genvägen. Istället för att gå ända 
fram till en stigkorsning, eller ett möte mellan en stig och en väg, sneddar man och 
sålunda har genvägen uppstått. Den kan också binda samman två parallella, 
större stigar med varandra.

En bred stig kan i sin bredaste förekomst närmast likna en väg. En förutsätt
ning för en stig är dock att man inte har gjort några anläggningsarbeten på den. 
Den breda stigen kan också vara en föregångare till den anlagda vägen. När stigen 
passerar från det privata nätverket till det officiella blir den en väg. Förr i världen 
måste den breda stigen ha varit ryggraden i det svenska vägnätet. Anläggningsar
beten i form av stenläggningar och dylikt genomfördes endast på platser där det 
annars var omöjligt att ta sig fram, t ex över sanka områden. Under vikingatiden 
anlade man stenläggningar vid vad och passager över vattendrag (Karlenby 1994).

Också vägar kan delas in i olika typer. Framförallt måste man skilja på leder och 
vägar. Vägen har en mer eller mindre permanent sträckning, då den kännetecknas av 
fasta installationer som vägbankar, broar och liknande. En led har en mer tillfällig 
karaktär och utnyttjas främst säsongsvis, till exempel kan sjöar och vattendrag an
vändas för leder under vintern, då isarna ligger frusna (Andersson 2003:83).

Man kan dela in vägar i tre grupper beroende på i vilket sammanhang de an
vänds: inomgårds-, inombygds- och mellanbygdskommunikation (Vinberg 1983: 
4ff; Andersson 2003:84f). Utifrån benämningarna framgår det alldeles tydligt vad 
som kännetecknar de olika grupperna. Den första nivån torde i stor utsträckning 
utgöras av det vi här benämnt stigar, mellannivån kan bestå av både stigar och 
vägar, emedan den högsta nivån utgörs av vägar och ingår i det officiella nätverket 
av kommunikationer. De mer säsongsbundna lederna har färre eller inga fysiska 
kännetecken. Per definition är en led något som sträcker sig över längre sträckor 
och torde därmed ingå i det mellanbygdskommunikativa systemet.

Och där fanns en stig - den hade alltid funnits där
Försök minnas en stig i ditt liv som du med säkerhet kan säga när den uppstod. Det 
visar sig säkert svårt. På samma sätt försvinner en stig utan att märkas. Ena dagen 
finns den där och används, den andra brukas den inte längre och försvinner in i 
evigheten igen. Först och främst är stigar inte konstruerade. Det har inte funnits 
någon som sagt: Låt oss bygga en stig här! Den uppstår bara; en dag finns den där 
och ingen kan minnas något annat. I obebyggda trakter där få människor rör sig 
kan man kanske se om en stig är ny, eftersom allt annat är orört, men då talar vi
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om en förvandling av natur till landskap. Den processen har Knut Hamsun beskri
vit så målande i inledningen till sin fantastiska roman Markens gröda:

”Den långa, långa stigen över myrarna och in i skogarna, vem har trampat 
den? Människan, mannen, den förste som kom hit. Före honom fanns det 
ingen stig. Senare följde ett och annat djur de svaga spåren över mo och myr 
och gjorde dem tydligare, och ännu senare började en och annan lapp få 
korn på stigen och gå den när han skulle från fjäll till fjäll för att se till sina 
renar. Så kom stigen till över den stora allmänningen som ingen ägde, över 
det herrelösa landet(Hamsun 1969:7)

I ett kulturlandskap är allt en del av världen, trots att skogen definieras som vild 
natur är den närvarande som omgivning till stigarna och vägarna, som en ram 
runt bygden. Stigen som sammanbinder två platser är som en bro genom detta 
vilda. Skogen är utanför på samma gång som den också utgör en del av landska
pet, en bekant miljö som man rör sig vant i. Till skillnad från platser som ligger 
långt bort, utgör skogen - trots sin ibland skrämmande karaktär - en del av det 
som är den begripliga, reella världen. Platser långt bort däremot tillhör en annan 
värld och är inte bara skrämmande utan också obegripliga.

Ett förlorat minne (en förlust i skogen)
En stig har bara två tillstånd, antingen så finns den eller så finns den inte, där finns 
en stig eller så är där inte en stig. På detta vis är stigen lika gammal som jorden och 
lika ny som ett nyfött barn. En stig är evig eftersom det inte finns någon början och 
inget slut.

Arkeologen Håkan Karlsson kommer i sin avhandling fram till slutsatsen att en 
megalit inte är isolerad i det förgångna. Den är parallell med historien, med nuet 
och med framtiden genom den hermeneutiska cirkel som sammanbinder det för
gångna med nuet (Karlsson 1998:47). Stigen å andra sidan löper enbart parallellt 
med nuet då den endast existerar i nuet. Den har ingen historia och ingen framtid. 
Den hermeneutiska cirkeln är bruten i samma stund som stigen inte längre behövs. 
Genom sin icke-materiella framtoning kan stigen inte finnas om den inte befinner 
sig i nuet, men då är den å andra sidan evig.

Det har alltid funnits stigar och vägar i mänsklighetens historia, från de smala 
spåren som ledde mellan tillfälliga stenåldersbosättningar fram till dagens stybb- 
täckta löparbanor där jäktade människor rusar runt i en utsiktslös jakt efter obe
fintliga mål eller de asfalterade motorvägar som hjälper oss att snabbt nå våra
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mål. Ändå försvinner stigar och vägar. När det gäller vägarna kan det vara lättare 
att förstå, då de ofta har fysiskt bevarade konstruktionsdetaljer. I de flesta fall är 
det omöjligt att finna de stigar som vi vet måste ha funnits, som har bundit sam
man de förhistoriska och historiska bosättningar som vi undersöker. Vid enstaka 
tillfällen har man påträffat stenmursförsedda stigar som lett in mot en boplats (cf 
Fallgren 1993:62ff), men vanligare är att stigen sedan länge är försvunnen.

Så stigarnas och vägarnas arkeologi är inte det samma som bosättningarnas 
arkeologi. Vägen är den fysiska manifestationen av kollektivt minne. Det är därför 
som den är så undflyende. Som en tanke försvinner den i tomma luften så snart 
ingen tänker den längre. För både stigen och tanken gäller att de är, eller att de inte 
är. Men dess undflyende karaktär kan vara bedräglig. Spår och stigar kan också 
vara mycket gamla. En väg som passerar förbi en hällristning i Bohuslän kan 
mycket väl vara lika gammal som denna (Almgrenl927:199). Vägar och stigar 
som passerar runstenar har säkert en ålder som överstiger runstenarnas och en väg 
som passerar en gård är säkert minst så gammal som gården.

Ett återbesök i det ackumulerade landskapet
Det råder ingen tvekan om att samhällets stigar och vägar spelar en betydande roll 
i bekräftandet av kontinuiteten. För att citera min egen text från Göteborg 1997:

”Alla samhällen upprätthåller sociala funktioner, till exempel användningen 
av gamla stigar och spår, för att försäkra sig om det sociala livets fortlev
nad. ”... ”På det sättet blir landskapet den fysiska representationen av den 
sociala organisationen. ”

Lite längre ner skrev jag:

”Upprätthållandet av strukturen var meningsfull för bevarandet av minnet 
och som en konsekvens av detta, för alla nivåer av medvetande (Tilley 
1994:15 ff).” (Karlenby 1998:405)

Eller som Michael Shanks skriver:

” ...walking creates landscapes..., creating a story to tell someone.” (Shanks 
1992:143).

Detta understryker det faktum att stigar och vägar är minnen, ett kontinuerligt 
nätverk. Varje stig, från det smalaste spåret till den bredaste vägen är en del av ett
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nät som bevarar minnet. De sammanbinder platser som är av betydelse, platser som 
är. Platser som inte nås av minnesnätet saknar betydelse, de är icke-platser. På så vis 
kan en stig bara bli så gammal som är nödvändigt. När någonstans har blivit en icke
plats kommer stigen att upphöra att vara. Stigar och vägar har enbart rumslig och 
kulturell kontinuitet. Kronologiskt är det omöjligt att ge dem befintlighet. De har 
ingen början och inte heller något slut. De är i fysisk mening den rena kontinuiteten 
och de hänvisar till diskontinuiteten som en plågsam påminnelse om livet och döden.

Vi kan därmed fastställa att alla gångna bosättningar, historiska som förhisto
riska, har sammanbundits med omvärlden genom ett nät av minnen, en fysisk 
manifestation av det kollektiva minnet, i form av vägar, stigar och spår. Det har 
funnits en stig för varje plats som var, som lett till alla andra platser som var, 
uteslutande alla platser som inte var.

Vi kan därmed också sluta oss till att alla platser som har varit underhölls av 
kommunikativa system som nu är försvunna. Vi vet att stigarna har existerat, men 
vi har ingen möjlighet att visa på dem, vi har inga reella bevis. Detta är det arkeo
logiska dilemmat.

Vägen längs åsen
Trots att stigar och vägar är så svåra att fånga i det arkeologiska materialet har vi 
på flera platser längs väg 250 stött på rester efter den gamla landsvägen. Dels har 
vi lämningar efter själva vägen och dels spår efter hålvägar som leder bort från 
eller fram till huvudvägen. Sedan gammalt känner man dessutom ett vadställe där 
man passerat över Hedströmmen som ansluter till den gamla landsvägen via en 
hålväg. I Holmsmalma fann man under gravar från förromersk järnålder ett hål- 
vägssystem som låg längs med den nutida landsvägen. Här fanns också spår av en 
senare tids väg, som återfinns på storskifteskartorna och laga skifteskartorna 
(Wikborg & Ahlström 2005). I Kräggesta angav ett antal flacka rännor, som löpte 
längs med den moderna vägen, att den legat på denna plats åtminstone sedan 
medeltiden. I Barksta slutligen fann man tre hålvägar som ledde ner från den 
romartida boplatsen mot den plats där den gamla vägen tidigare gick. Den togs 
bort i samband med väg- och järnvägsbyggen under 1800- och 1900-talen.

Eftersom vägen är förbindelsen mellan människors platser passerar den där 
folk bor. Den populära föreställningen att vägarna - då framförallt de stora ”riks
vägarna” - alltid gick uppe på åskrönen har ingen förankring i de arkeologiska 
resultat som vi kunnat redovisa från köpingsvägen. Det finns otaliga uppgifter i 
bygden om att vägen skulle ha gått uppe på åsen. Bland annat skriver Olof Grau 
på 1700-talet att vägen ursprungligen skall ha gått förbi kyrkan uppe på åsen men
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att den vid mitten av seklet flyttades till åsens sluttningar. Trots att Gran skrev detta 
bara ett tiotal år efter att vägen skulle ha lagts om, verkar han ha varit felunderrät- 
tad. Det ser snarare ut som om vägen har gått i närheten av bebyggelsen vid sidan av 
åsen i alla tider, och inte uppe på åsen. Möjligen har en väg passerat förbi kyrkan, ja 
det är rent utav sannolikt att man behövt en väg som ledde upp dit, men det har inte 
rört sig om stora landsvägen. Den har gått nere på åkern. Det är möjligt att traditio
nen kring åsvägarna redan på 1700-talet varit så stark att man förutsatte att det 
nuvarande läget nere på åkern inte kunde vara det ursprungliga.

Ett bra exempel på detta är vägens förhållande till Malma kyrka. På bilden hos 
Grau av kyrkan kan man trots att bilden inte är alldeles tydlig, se en hästdragen 
vagn i bildens nedre vänstra hörn (Grau 1904:294). Det rör sig inte om en vanlig 
bondfora, nej det är en flott karet, en fyrhjulig täckt vagn dragen av två hästar. 
Längs med bildens nedre kant kan man även se en gärdesgård. Men på bilden 
ligger tornet till vänster och kyrkan till höger, då måste konstnären ha befunnit sig 
på södra sidan av kyrkan, på Malma ägor. Det har dock aldrig funnits en väg på 
den södra sidan. Förklaringen ligger förmodligen i att bilden är ett träsnitt och att 
konstnären inte har brytt sig om att skära spegelvänt i stocken, något han måste

Figur 1. Träsnitt av Malma kyrka från Olof Graus beskrivning från 1754. Få grund av att 
träsnittet skurits rättvänt hamnar tornet fel i tryckningen (bilden till vänster) sett i förhål
lande till hur det verkligen förhåller sig (bilden till höger) (Grau 1904:294).
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göra för att slutprodukten skall bli rättvänd. Till följd av detta har kyrkans torn 
hamnat till vänster istället för till höger. Om man spegelvänder bilden framgår det 
helt tydligt att läget för den avbildade vägen väl överensstämmer med den nuva
rande vägens läge öster om kyrkan (figur 1).

Frågan är alltså om vägen flyttats uppifrån åsen och ner på åkern, eller om den 
alltid har gått på åkern. På en karta från år 1650 har man schematiskt och föga 
noggrant ritat ut en väg i ett läge som någorlunda motsvarar den nuvarande lands
vägens placering. På 1843 års laga skifteskarta återfinns vägen på samma plats som 
idag. Tyvärr saknas 1700-talskartor från Kräggesta, så vi vet inte i vilket läge vägen 
gick då. Den enda vittnesbörden är bilden i Graus bok från 1754 och där har vi ju 
kommit fram till att den bör ha legat på Kräggestasidan. Från grannbyn Holms- 
malma finns en storskifteskarta från 1758-59 och på den kan man tydligt se att vägen 
fortsätter rakt fram och att vägen som leder upp mot kyrkan uppenbart endast är en 
avtagsväg. Huvudvägen fortsätter österut längs den sträckning vägen har än idag.

Det finns många uppgifter om att vägen tidigare skulle ha gått uppe på åsen, 
men det finns egentligen inte några konkreta belägg för detta. Däremot påträffa
des rent fysiska lämningar av vägen som har gått nere på Kräggestas marker. De 
sammanlagt sju rännor som man fann vid undersökningen har daterats (genom tre 
14C-resultat) till 1300-1400-talen. Dessa följer den gamla vägsträckningen, sådan 
vi känner den från 1800-talskartan. De äldsta täckdikena har anpassats till dessa 
rännor. Alltså har vägen funnits här före dikena och normalt har de tidigaste dik- 
ningsarbetena genomförts under 1700-talet. Utifrån ovanstående kan man sålun
da komma till följande slutsats: Att vägen åtminstone sedan 1300-talet har legat 
på samma ställe som idag, att vägen över åsen mycket väl kan ha en hög ålder, men 
inget tyder på att den har varit den enda vägen i området och det är också svårt att 
hävda att den vid någon tid skulle ha varit huvudväg.

Arkeologiska vittnesbörd
Med hjälp av de gamla historiska kartorna och de arkeologiska resultaten kan 
man i stora drag rekonstruera den gamla vägens sträckning. Utifrån de lämningar 
som fortfarande finns kvar i naturen och genom ägostrukturer som visar på vä
gens tidigare sträckning, går det att placera vägen ganska väl i landskapet, trots 
att den inte längre finns kvar som fysisk lämning synlig ovan mark. Med hjälp av 
de arkeologiska resultaten kan vi dessutom hävda att vägen är lika gammal som 
bygden och att den gått fram på samma plats under lång tid. Vägen kan utifrån 
arkeologiska lämningar beläggas från åtminstone yngre bronsålder. Pollenanaly
ser har visat att den första mer omfattande bosättningen i denna del av dalgången 
etablerades just vid denna tid.
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Figur 2. En av de flacka rännorna som en gång följt vä
gen förbi Kräggesta. Denna har daterats till 1300-talet. 
Tony Nilsson undersöker. Foto: Leif Karlenby, RAÄ.

Det finns visserligen en tidigare bebyggelse redan under tidigneolitikum, synlig 
genom otaliga fynd av yxor och andra föremål av sten och flinta. En viss aktivitet 
får man räkna med under hela tiden från tidigneolitikum och framåt. Pollen
analysen, som gjordes i ett litet kärr alldeles i närheten av Kräggesta, kan inte 
följas längre tillbaka än till cirka 1000 f Kr (Eriksson, J-A 2000). Det finns dock 
indikationer på aktiviteter i området från hela sekvensen. Det finns till och med en 
koncentration av kol och organiska rester i botten av provet, något som Jemt 
Anna Eriksson tolkar som en ackumulering av tidigare tiders aktiviteter. Det är 
emellertid först under yngre bronsålder som bosättningarna får en sådan omfatt
ning att de ger tydliga utslag i pollenanalysen.
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Vägen passerar alla gårdarna som ligger längs med åsen. Först passerar den Strö, 
Gålby, Holmsmalma och Kräggesta på östra sidan om åsen. Därefter går den över 
åsen i ett parti där denna är särskilt smal och låg och fortsätter på den västra sidan 
och passerar här gårdarna Åsby, Barksta och slutligen Torp. Vägens fortsättning 
norr ut mot Kolsva ligger utanför det område som berörs i detta arbete, men natur
ligtvis kan vägens sträckning fastställas på samma sätt också där. Vägen norr ut 
har självklart en hög ålder också i området norr om slätten.

Från huvudvägen går mindre vägar ut för att binda ihop denna pulsåder med de 
gårdar och byar som ligger en bit ifrån, för att upprätthålla kommunikationen 
mellan alla delarna i det sociala nätet.

Man kunde förvänta sig att Hedströmmen skulle vara en viktig transportled 
under både förhistorisk och historisk tid. Historiskt omtalas den emellertid inte 
som sådan. De stora foror som drogs av oxar från järnbruket i Gislarbo och seder
mera från Kolsva, gick längs landsvägen mot Köping och inte per båt i Hed
strömmen. Transporterna av järn - och förmodligen all annan transport - skedde 
huvudsakligen på vintern då marken var hård och frusen. Äar och sjöar var till
frusna så de kunde också användas som vägar. Vintern var på alla sätt lämplig för 
tunga transporter då landsvägarna frös och blev mer stabila.

Under förhistorisk tid kan förhållandena ha varit annorlunda. En avgörande 
faktor för Hedströmmens betydelse är läget för dess utlopp. Under historisk tid 
och även yngre järnålder har det regionala maktcentrat legat vid Köping och Strö, 
markerat genom storhögar och det medeltida Köpings läge vid Köpingsåns myn
ning (Köpingsån är endast fyra kilometer lång, ganska snart delar den upp sig i 
Valstaån och Kölstaån). Hedströmmen flyter ut i Mälaren några kilometer söder 
om Köpingsviken och har därmed helt tappat sin funktion. Under äldre järnålder 
har vi av allt att döma en central plats i Barksta med sin hallbyggnad. Läget vid 
korsningen mellan land- och vattenväg har naturligtvis också varit av största bety
delse.

Vi kan följa den gamla vägens sträckning från söder mot norr. Vid Holms
malma fann man ett gravfält med hundratals gravar från förromersk tid och fram 
i vendeltid. Här fanns också lämningar efter en bosättning (Wikborg & Ahlström 
2005). Här fanns lämningar efter en bronsålderstida hålväg, men också spår av en 
väg från 1700- och 1800-talen. Vid Kräggesta har vägens läge kunnat fastställas 
från medeltid och framåt. Där fanns också en hålväg som har bundit samman ås- 
lvägen vid kyrkan med den stora landsvägen nere på åkern (Karlenby & Andersson 
2001). Vid Barksta påträffades tre hålvägar som av allt att döma kan gå tillbaka till 
romartid (figur 3 och figur 4). Men här fanns också spår av den historiska vägen. 
Strax norr om Barksta, vid de spännande långhusen vid Torp 1:17-18 finns ett grav
fält med en hålväg som leder upp mot åsen (se Anna-Lena Hallgren denna volym).
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Figur 3. På bilden syns två av hålvägarna vid Barksta som mörka färgningar mot den ljusare 
sanden. De leder ner mot vadet över Hedströmmen, som döljer sig bakom skogshorisonten. 
Foto: Leif Karlenby, RAÄ.

Figur 4. En av hålvägarna i genomskärning. Foto: Jenny Holm, RAÄ.
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Människors boningar
Så länge det har funnits folk som har kunnat och velat använda vägarna har de funnits 
i landskapet, men hur länge har det bott folk i området? Kontinuiteten i bosättningen 
är mycket lång och otaliga människor har genom historien lämnat spår efter sig. Vissa 
har lämnat tydliga avtryck i landskapet, andra har bara skrapat lite på ytan, återigen 
några har passerat utan så mycket som en bruten kvist.

Utifrån det pollenprov som togs intill Kräggesta, har man kunnat fastslå att 
människans påverkan i området börjar synas ordenligt först under yngre bronsål
der och odlingens inverkan börjar visa sig runt 600 f Kr (Eriksson, J-A 2000). 
Dateringar från de arkeologiska undersökningarna i Kräggesta visar på en tidi
gaste bosättning under yngre bronsålder (1000-500 f Kr). Det kan ha funnits en 
tidigare bosättning på andra sidan dalgången, men de fornlämningar som finns 
där, ett stort vackert röse i krönläge, några stensättningar samt ett s.k. brobyhus 
(en stensatt husgrund med förmodat kultiskt ursprung), talar snarare också dessa 
för en datering till yngre bronsålder. Så den första kräggestabonden kom förmod
ligen hit någon gång under senare delen av yngre bronsålder. Sedan dess har man 
bott kvar under närmare tre tusen år.

TIDENS RESENÄRER

Vid vägens slut
Landskapets historiska dimension

Den engelske historikern David Lowenthal skrev för 20 år sedan en bok som över
satt skulle heta ”Det förgångna är ett främmande land” 1985. Med detta ville han 
framhålla att det inte är möjligt att närma sig historien och tro att man skall känna 
igen sig. Vi är lika bortkomna i vår egen historia som vi är i ett främmande land. 
Historien är för evigt förpassad till en plats dit det är svårt, om ens möjligt, att nå. Vi 
kan endast få information om historien genom tillfälliga bilder, som om någon spo
radiskt sände oss vykort från ett främmande land. Men detta främmande land är 
också ett osynligt land som finns runt omkring oss, som finns under oss. När vi idag 
reser längs väg 250 i hög hastighet reagerar vi inte särskilt på det landskap som 
passerar förbi. Vi ser de gamla vanliga åkrarna och gärdena, vi ser dem omgivna av 
barrskogar och vi ser de röda stugorna precis som vi förväntar oss att göra. Land
skapet berättar för oss, det ger oss ett meddelande: ”Detta är landet, så ser det ut, ett 
typiskt landskap i Mälardalen, åkrarna på leran mellan skogsklädda åsryggar och 
bergpartier.” Men den text som landskapet ger oss att läsa innehåller också en 
mängd information som inte framträder omedelbart. Vår tolkning av landskapet är 
inte alltid ordagrann då den styrs av våra värderingar och förväntningar. Vi kan 
bara se det vi förväntar oss att se, de delar av meddelandet som vi inte har någon
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mental beredskap för är inte bara oläsbara, vi uppfattar dem helt enkelt inte. I 
landskapet finns gömt ett annat land. Samhället har vuxit fram under många 
hundra, ja tusentals, år. Landskapet har en historisk dimension som inte omedel
bart är synlig för oss, då allt vi ser finns i nuet. Dåtid är nutid i landskapet. Ser man 
närmare efter skall man finna att alla detaljer har en liten historia som de berättar 
för oss bara vi tar oss tid att lyssna till dem. Byarna har sina berättelser, kyrkorna 
sina. Fornlämningarna har sina historier, knappt synliga, ruvande på en dunkelt 
anad skröna, flyktig som dimman, avlägsen som stjärnorna.

De tillfälliga inblickar vi får i det osynliga landet ger oss inte svar på frågan om 
bebyggelsens karaktär och tidsställning, inte ens i en så relativt nära tid som 1600- 
talet. Vi har genom historiska belägg och kartor fått en bild som inte är fullständig, de 
arkeologiska undersökningarna kan kan ge ytterligare information, men det finns 
fortfarande många luckor att fylla. Vi har kunnat belägga förekomsten av en krog 
här på 1600-talet, precis som den muntliga traditionen hävdat, men som inte var 
synlig i det skriftliga materialet (se Karlenby &c Ramström, denna volym). Arkeo
login har möjlighet att lyfta fram bitar som inte framträder i andra källor. Den mate
riella kulturen är dåligt representerad i skriftligt material. Skriftliga källor är ofta den 
styrande klassens medel, de fattiga och utblottade har ofta helt försvunnit i historien 
då de inte har haft samma möjlighet att dokumentera sig i skrift och om de någon 
gång dyker upp är det i maktens dokument, domstolsprotokoll, husförhörslängder 
eller liknande. Ett arkeologiskt material är inte diskriminerande på samma sätt. Den 
fattiges föremål bevaras lika bra i jorden som den rikes (med det undantaget att den 
rike har fler föremål och fler föremål i beständigare material). De delar av historien 
som inträffade innan det skrivna ordet kom till vårt land kan endast nås genom 
arkeologin via den materiella kulturen. Det osynliga landet kan endast besökas om 
man tar alla till buds stående medel till hjälp. När vi skapar det osynliga landet blir vi 
överrumplade av en flodvåg av intryck, där kronologin inte längre spelar någon roll. 
Allt kommer till oss på en gång och på samma plats. Det har varit besvärligt att dela 
in texten i stycken då allt hänger ihop. Det blir inte heller enklare av att endast frag
ment från olika historiska horisonter har bevarats. Det ackumulerade landskapet är 
inte lätt att förstå utan en guide, någon som kan strukturera upp det i kronologiska 
zoner, geografiska rum och ideologiska strukturer. Det är här som arkeologen, histo
rikern (eller vem det nu är som gör jobbet) kommer in. Vi ordnar och sorterar, vi 
klassificerar och tolkar. Det vi lämnar över till andra är vår bild av det osynliga 
landet. Som jag nämnde tidigare; det är svårt eller rent av omöjligt att nå fram dit, så 
allt vi egentligen har är ett collage som vi satt ihop av alla dessa spridda vykort.

1 Theoretical Archaeology Group. Ursprungligen ett årligt möte mellan teoretiskt med
vetna engelska arkeologer. Eftersom nordiska arkeologer inte ville vara sämre startade 
man ett eget möte kallat Nordic TAG 1987.
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Leif Karlenby & Ann i c a Ramström

TRE SMÅ GLASBITAR1»

EN DOFT AV DEN STORA VÄRLDEN

Tre glasbitar, tre små bitar av dricksglas. En år blå, en lila och en är av ett svagt 
gulaktigt klarglas. Vad är det för märkvärdigt med tre glasskårvor? Ser man dem 
tagna ur sitt sammanhang, som vi gör på bilden hår (figur 1), så betyder de ingen
ting, men i sitt ursprungliga sammanhang kan de vända upp och ner på vår kun
skap om 1600-talsglaset i Sverige!

Skärvorna kommer från Kräggesta. Tillsammans med ytterligare ett tiotal lik
nande glasbitar hittades de inuti resterna av en husgrund. Det som fanns kvar var 
en del av det nordvästra hörnet och resterna av det kulturlager som bevarats i 
skydd av syllstenar fanns förutom glaset en hel del keramik och sex stycken tenn
knappar.

De tre glasbitarna representerar var sitt glas. Det blå och det klara glaset är av 
samma typ; en låg, vid mugg eller supkopp med fasetterad kupa, direkt placerad 
på en liten ojämn fot. Det lila glaset är också en liten kopp men har haft en mer 
välvd kupa och en kraftigt utvikt mynning. Foten är inte bevarad så det är omöjligt 
att uttala sig om denna. Keramiken bestod enbart av serveringskärl såsom fat, 
skålar, grytor och krus. Kärlen var vackert dekorerade med blommönster och 
slingor i vitlera och grön glasyr. De sex tennknapparna var identiska, sex små 
svampar med en liten stjärnfigur på kullen.

Knapparna kan dateras till slutet av 1500-talet, men kan ha varit i bruk länge 
då tennknappar knappast slits. Keramiken är från andra hälften av 1600-talet. Nu 
uppstår det emellertid ett litet problem. Glaset kan, med nuvarande kunskaper, 
dateras till mitten av 1700-talet. Det arkeologiska materialet är ostört och därmed 
måste glaset vara samtida med keramiken och knapparna, alltså hundra år äldre 
än vad gällande forskning anser. Svenskt 1600-talsglas anses ha varit grönt eller 
brunt, framförallt var det den klara, grälla färgen som var svår att framställa. Det 
finns dock 1600-talsglas från Europa som är blåa och lila och vi vet egentligen 
mycket lite om vad som producerades vid de svenska glasbruken under den här 
tiden. Vi vet däremot var de låg och ibland till och med vad hyttmästarna hette.
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Figur 1. Tre små glasbitar från undersökningarna vid Kräggesta. De representerar varsin 
typ av glas som påträffades i resterna efter en syllstensgrund. Foto: Per Torgen, Örebro 
läns museum.

Figur 2. Tre av de sex tennknappar som 
påträffades i busgrunden. Lägg märke till 
den lilla stjärnan på kullen. Foto: Ib Gyl- 
linger, Västmanlands läns museum.
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Figur 3. De sparsamma resterna efter krogens syllstens- 
grund. Ett enda litet hörn hade bevarats, men en hel del 
fynd. Foto: Annica Ramström, RAÄ.

Vad gör vi nu, när källorna talar olika språk? Vi måste lita på det arkeologiska 
materialet, lita på att vi har tolkat rätt och att vi vet vad vi gör. Vi måste ifråga
sätta rådande kunskapsläge, eftersom vi vet att keramik- och knappdateringarna 
är riktiga och vi vet att lagret var avsatt på platsen och ostört. Vi måste nu ställa 
oss frågorna: Är det ändå möjligt att glaset har den datering som vi tycker oss se? 
Kan man ha importerat, eller låtit sig påverkas av, det utländska kulörta glaset och 
hur skulle det ha gått till?
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Svaret på den första frågan är otvetydigt ja, beroende på att glaset är funnet i en 
sluten kontext. Svaren på de följande frågorna blir: visst kan man ha importerat 
glas och visst kan man ha påverkats av det utländska glaset och valt att starta en 
egen produktion. Faktum är att under sent 1500- och tidigt 1600-tal startades ett 
stort antal glashyttor i mellansverige. Vissa av dem fick en ganska kort livstid, 
kanske bara ett par år, andra överlevde längre. I närheten av Köping finns två 
lämpliga kandidater i den senare kategorien, Bryggholmen utanför Enköping och 
Sundby utanför Örebro.

Hela verksamheten kring glastillverkningen, att starta hyttor, locka hit glasblå- 
sare och få igång en produktion av inhemskt glas har mycket att göra med Sveriges 
stormaktsambitioner under 1600-talet. Det finns en uppenbar parallell inom 
bergsbruket och järnhanteringen där en rent industriell produktion av järn drogs 
igång med hjälp av inflyttade flamländare. Med tiden skulle, trots en ibland skakig 
början, både det svenska stålet och det svenska glaset vinna världsrykte.

Vi kan nu se på dessa glasbitar med andra ögon. De tillhör ett socialt och histo
riskt sammanhang. Vi anar deras rätta datering, även om vi vet väldigt lite om 
glasproduktionen i Sverige under 1600-talet. Genom att identifiera problemet och 
genom att placera glaset i en kontext har vi hamnat i ett mycket bättre kun
skapsläge.

1} Artikeln tidigare publicerad i ”Möten med forntiden. Arkeologiska fynd 2000. ” 
(Red) Lena Flodin & Agneta Modig, Riksantikvarieämbetet Stockholm.
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Catarina Karlsson

PÅ VÄGEN TILL JÄRNBÄRALAND

RÖDA JORDENS BETYDELSE FÖR MÄLARBYGDEN

”Uppe på den vågformade åsen gick under mer än tusen år färdevägen till 
Järnbäraland sedermera Bergslagen.” (Björnänger 1989:16).

Så beskriver Oskar Björnänger Köpingsåsens historia i dess arla morgonstund. På 
åsens sydligaste spets ligger den imponerande storhögen, Ströbo hög, som en mar
kering av en ingång till järnåldersriket. Den vågformade åsen och dess sluttningar 
var en gång en del av ett rikt och blomstrande järnålderssamhälle. Fortfarande 
pryder en kedja av gravfält åsen och nedanför ligger ett antal boplatser på rad likt 
ett pärlband. De flesta husen, gårdarna och gravarna härstammar från järnålder, 
men spår från bronsålder visar att människor levt här redan då. Vattnet stod högre 
och bronsåldersbebyggelsen låg längs en lång havsstrand.

Röda jordens mystik
Längs med åsen rinner Hedströmmen ner mot Mälaren. Om man följer strömmens 
slingrande vattensystem norrut kommer man till Röda jorden. Här har rikliga 
mängder järnmalm färgat jorden röd. Röda jorden är ett stort skogs- och myr
område med en brant höjd i norr och stora sammanhängande mossar i söder. Här 
har människor för länge sedan tagit tillvara på en rik naturresurs, järnet.

När man först började använda järnet tog en era sin början som ännu pågår. 
Järnet är fortfarande den viktigaste metallen i vår vardag, och har präglat stora 
delar av vårt samhälle. Järnet har setts som en positiv kraft och smeder var myt- 
omspunna redan under förhistorisk tid (Karlsson 2003). Idag frågar vi oss vad 
som hände när järnet gjorde sitt intåg? Vilka var de människor som började bruka 
järnet och utveckla detta nya hantverk? Vad hände när den fantasieggande och 
mytiska bronsen fick konkurrens av det mer handfasta och jordnära järnet?
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Figur 1. I bäckens vatten fäller järnet ut ur den röda jorden och bildar malm. Foto: Eva 
Hjärtbner-Holdar RAÄ, UV GAL.

Vid Röda jorden började man redan under bronsålder att tillverka den nya metal
len. Det är en av de platser där man allra tidigast börjat framställa järn i Norden. 
Arbetet med järnet började redan för nästan 3000 år sedan (700-600-talen f Kr) 
och pågick under många generationer fram till romersk järnålder (cirka 200 e Kr). 
Med andra ord har människor producerat järn vid Röda jorden i närmare 1000 år 
(Hjärtner-Holdar 1998a, Hjärtner-Holdar 1998b, Wedberg 1984).

Hur gjorde man det första järnetf
Människorna som tillverkade järn under förhistorisk tid behövde precis som nu 
råvaror: skog och malm. Malmen kom vanligen från sjöar och myrar (myrmalm 
och sjömalm), men på vissa platser användes järnutfällningar i jorden (rödjord). 
Malmen rostades och skogen omvandlades till ved. Veden kolades i de flesta fall, 
men användes ibland som den var. När man huggit, kolat och rostat började det
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första skedet i järnframställningen, 
byggandet av en blästerugn. Det 
finns olika typer av blästerugnar, 
men alla syftar till att på bästa sätt 
skilja järnet från övriga ämnen i 
malmen. De restprodukter som blir 
över när malmen reducerats till järn 
kallas för slagg. Ugnar byggdes på 
många sätt, i olika delar av landet 
och under skilda tidsperioder. Sme
derna använde oftast sten och lera 
för att bygga ugnen. Ibland forma
des pipan av vidjor eller flätverk 
som sedan täcktes med lera.

I ugnen blandades malm och 
kol, ugnen eldades igång och för att 
få högre temperatur blåstes ofta luft 
in med bälgar. För att skilja järnet 
från slaggen lade man ibland halm,
vass eller späntved underst i ugnen där slaggen sedan rann ner. Järnet samlades i en 
klump ovanför, just där det är som varmast i ugnen. När malmen smält och järn och 
slagg separerats, plockade smeden upp järnklumpen ur ugnen, antingen genom att 
riva en del av ugnsväggarna eller uppifrån genom den öppna pipan.

Figur 2. Teckning av rekonstruerad blästerugn. 
Efter Englund 2002.

Period Utseende

Äldre järnålder Lerbyggda ugnar, med eller utan sten eller träram, blästerhål, långt 
avstånd mellan luftintag och ugnsbotten.

Yngre järnålder Lerbyggda ugnar med vidjearmering, lerfodrade stenbyggda ugnar, 
blästerhål och munstycken, kort avstånd mellan luftintag och ugns
botten, slaggtappning.

Medeltid Lertätade stenbyggda ugnar, forma, långt avstånd mellan luftintag och 
ugnsbotten, slagguppsamling.

Historisk tid Stenbyggda ugnar, forma, kort avstånd mellan luftintag och ugns
botten, horisontell slaggseparation i stället.

Tabell 1. Kortfattat schema för blästerugnarnas utseende period för period. Ur Blästbruk 
(Englund 2002:332).
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FÄLLSLAGG
(avfall)

©
Q

FÄLLSTEN
(rening)

(W)
LUPP (färdigt smidbart järn)

Figur 3. Järnframställningsprocessen. Efter Magnusson 1986.

Järnklumpen bearbetades med hammare på en fälisten för att driva ut innesluten 
slagg. Denna bearbetning kallas primärsmide och är det andra ledet i järnfram
ställningen. Ibland var man tvungen att återupphetta eller omsmälta järnet för att
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ytterligare rena det från slagg. Förädlingen av järnsmältan fortsätter med uppre
pad upphettning och sammanslagning, för att rena smältan. Efter denna bearbet
ning återstår sekundärsmidet, utsträckning och sammanslagning för att få järnet 
formbart för smide av verktyg och föremål. När smeden återuppvärmde järnet för 
att rena det från slagg och smida föremål gjorde han det vid en ässja. Ässjan är en 
härd som oftast är nedgrävd för att uppnå höga temperaturer. Även i ässjan blåste 
man in luft för att höja temperaturen (Magnusson 1986, Karlsson 2002).

En dag för länge sedan, kanske vid Röda jorden
Det var höst och löven hade börjat falla. De hade färdats under två dagar längs 
strömmen norrut, trötta i ben och armar drog de upp båten på stranden. De satte sig 
för att pusta och hon tänkte på resan från den livliga och högljudda gården genom 
den tysta skogen. De hade passerat ett par forsar och fått släpa den lilla båten längs 
strandkanten. Nu var de äntligen framme vid den gamla platsen som de besökt så 
många gånger. Om några dagar skulle de återvända igen, längs strömmen ner mot 
öppnare bygder där människorna på stranden kände igen dem. De skulle passera 
den stora gården vid åkröken där den halte alltid kontrollerade dem som passerade. 
Men det gick alltid lättare hemåt, nedströms, på väg från de stora skogarna. Med 
den tunga och värdefulla lasten ombord brukade allt kännas bra.

De vaknade i gryningen, idag skulle ugnen tändas. De hade förberett sig, lagt 
kolen, veden och den rostade klumpiga röda jorden på sina platser. Lagat ugnen 
med ny lera efter höstens blåsning och vinterns härjningar. De hade också tillsam
mans offrat till de högre makterna kvällen innan. Smeden tände en vedbrasa i 
ugnen för att värma upp den. När ugnen var varm och värmen strålade ut var det 
dags.

Han hade lärt sig att göra järn för länge sedan, redan när han var barn. Sedan 
dess hade han lärt sig mycket om värmen, glöden, veden och jorden som förvand
lades till ett mjukt men samtidigt hårt material som levde under hans händer. 
Hantverket fanns i honom, i känsel, lukt och syn.

Först lade han några mindre vedpinnar underst i ugnen. Han fyllde den sedan 
omväxlande med kol och rostad jord. Flickan och pojken iakttog honom noga, 
hon hade sett det förut men för pojken var det första gången. När han var färdig 
kallade han på pojken som suttit en bit bort. Pojken började trampa på bälgen, en 
skinnpåse fylld med luft, för att få fart på värmen i ugnen. Fotterna som trampade 
var bara och smutsiga från den svarta sotiga jorden runt ugnen.
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Flickan huttrade till i den kyliga kvällsluften. Hon bytte av pojken vid bälgen, de 
hade turats om under några timmar, men snart skulle det vara klart. Känslan i 
kroppen sa att nu var det tid att förlösa den heta, guloranga järnklumpen ur ug
nen. Smeden rev delar av ugnen, spettade loss klumpar med slagg som satt i vägen. 
Till slut lyfte han upp järnklumpen med en lång tång, lade den på en sten och höjde 
hammaren. När han bankade på järnet hördes det långt bort och ekade mellan 
höjderna. När han var färdig sjönk han ner på en sten, svettig av ansträngning och 
värme. Sot och kol hade förvandlat honom till någon främmande. Pojken och 
flickan kurade ihop sig intill varandra i mörkret.

Pojken blåste liv i härden bredvid. Här värmdes järnet åter upp, klumpen åter
tog sin glödande färg och hammaren slog åter över den. Bitar av klumpen ramlade 
av och gnistor sprutade runt hammaren. Klumpen krympte och till slut var den 
nästan rund, smeden var nöjd. Regnet började sakta falla och han tänkte att i 
morgon var det tid att smida. Järnet skulle formas till vackra tunga ämnesjärn. 
Ämnesjärn som sedan skulle ge dem god handel längs strömmen och vid det stora 
vattnet. Åmnesjärnen och de användbara redskap som han ibland formade med 
hjälp av lågorna var ett bevis på det hantverk han en dag skulle lära flickan och 
pojken. Traditionen skulle leva vidare inom släkten och järnet skulle formas även 
av nästa generation.

Spåren vilar i skogarna än idag
Vid Röda jorden har flera arkeologiska undersökningar utförts, av blästerugns- 
lämningar, slaggvarp, rostningsplatser, kolupplag och smideshärdar, det vill säga 
alla spår man kan förvänta sig efter järnframställningsarbete. De undersökta ug
narna var vedeldade schaktugnar, konstruerade med en underliggande stenram 
och ett ovanliggande lerschakt. Slaggerna separerades från järnet i slaggtapp- 
ningsgropar. Blästerugnarna är av samma typ under hela den långa framställnings- 
perioden (Grandin 2000). Tillgången på råmaterial i form av rödjord och skog var 
god. Järnframställningsområdet ligger i en trakt där skogen dominerar nu som då. 
Inga spår efter några boplatser har hittills hittats trots noggranna inventeringar 
(Grandin 2000). Man har inte heller påträffat gravar eller andra spår av männis
kor i trakten från den här tiden.

Enligt de undersökningar som hittills utförts vid Röda jorden upphör järnhant
verket under romersk järnålder. Detta är dock inte säkert, nya järnframställnings- 
platser påträffas fortfarande i de stora skogarna och bland mossarna. I nuvarande
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Figur 4. Provtagning på malm i Röda Jorden. På bilden syns Christina Risberg, Harry 
Palmborg och Lena Grandin. Foto: Eva Hjärthner-Holdar, RAÄ, UV GAL.

läge är dock frågan om varför järnframställningen upphörde under romersk järn
ålder motiverad. Sannolikt berodde det inte på brist på råvaror. Inte heller på att 
utvecklingen av järnkvaliteten på andra platser konkurrerade ut järnet från Röda 
jorden. Vi får antagligen istället undersöka om förändringar i ekonomiska, sociala 
eller politiska sfärer lett till att järnproduktionen i västra Västmanland upphörde 
(Grandin & Hjärthner-Holdar 2003:35).

En bergslag växer fram
Men järnproduktionen upphörde egentligen inte under romersk järnålder utan tog 
endast en paus. Vid Röda jorden har människor även under senare tid levt på 
järnframställning, här växte Skinnskattebergs bergslag fram under medeltiden. 
Bergsbruket vidareutvecklades under 1500- och 1600-talen till den största nä
ringen i bygden. Skinnskatteberg omnämns första gången 1366, då bergsmännen
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fick sina privilegier av drottning Margareta. Skinnskattebergs bergslag var starkt 
sammankopplad med Norberg och nämns först 1526 som en självständig berg
slag. Bergslagen har lämnat många spår efter gruvdrift, hyttor och hammar
smedjor (Skyllberg 1997). Under medeltiden bedrevs bergshanteringen främst av 
självägande bergsmän. Man har länge ansett att denna bergslag huvudsakligen är 
ett medeltida kolonisationsområde. Med undantag för järnframställningen i Röda 
jorden och ett antal stenålderslämningar finns som sagt inga kända spår av vår 
förhistoria.

Tanken på järnet var naturlig
När de arkeologiska utgrävningarna längs väg 250 tog sin början var tanken på 
järnet naturlig. Undersökningsområdet beskrevs som en brytningszon mellan öst 
och väst och syd och nord. Brytningen mellan öst och väst karaktäriserades fram
förallt av mälarområdet med sin homogena och väl undersökta fornlämningsbild 
som sträcker sig fram till köpingsbygden. Hjälmaretrakten skiljer sig från den väl 
definierade bild som vi har av mälarområdet. Den syd-nordliga brytningen hand
lar till stor del om olika naturgeografiska förutsättningar. Det platta och bördiga 
landskapet i söder ändras mot norr och blir mer kuperat med stora skogar där 
näringarna tar sig en annan form, det område vi idag kallar Bergslagen.

Den övergripande projektplanen fokuserade på problemomraden i tre olika di
mensioner: rumsliga, materiella och mänskliga (Anund 1998). Den rumsliga di
mensionen gäller förekomst, frekvens och franvaro av arkeologiska lämningar, 
deras lokalisering i landskapet och relation gentemot varandra. I den materiella 
dimensionen läggs tyngdpunkten vid fynden och deras tolkning i fyndsamman
hang och deras symbolvärde. Den mänskliga dimensionen fokuserar framför allt 
på individen och kollektivet. Angående järnhantering ställdes frågor kring närhe
ten till de järnproducerande områdena i Bergslagen och Röda jorden. Om de gene
rerade ett ”överskott” av järn på boplatser och i gravar, skulle detta i så fall kunna 
återspeglas genom eventuella spår efter smide på boplatser (Anund 1998).

Längs vägen
Bland de fornlämningar vi idag känner till i Kolsva socken finns få som kan förknip
pas med järnhantering, och de som finns är alla sentida. Inte en enda slaggförekomst 
som kan tänkas vara förhistorisk har registrerats. Men i boken ”Kolsvabygden” 
från 1955 skriver Oskar Björnänger om flera platser med myrmalmsförekomst samt
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rester efter ”primitiva myrmalmsbrännugnar”. Dessa skulle ha legat (vid Pirkmos- 
sen, Spårängen, Kolsva, Valista, Åsby, Rotmossen och Myra) längs med Hed
strömmens dalgång. Dessa spår påstås vara från Kolsvabygdens äldsta historiska 
järntillverkning. Enligt Björnänger skulle de vara från perioden från Kristi födelse 
fram till medeltid. Uppgifterna är med andra ord inte bekräftade och är därmed 
svåra att ta ställning till.

De undersökta platserna och spåren efter järnhantering
De flesta av undersökningarna mellan Köping och Kolsva saknar tecken på järn
hantering. Undersökningarna har mest berört boplatser eller gravfält. Det har na
turligtvis ofta funnits järnföremål på dessa platser, men det rör sig endast om fär
diga föremål.

Boplatser som undersökts inom projektet har daterats från yngre bronsålder 
över romersk järnålder och vidare in i yngre järnålder (se sammanställning längst 
bak i denna volym). En mindre boplats från övergången mellan tidig- och mellan- 
neolitikum har också undersökts.

Vid ett av gravfälten fanns en boplats från romersk järnålder. I en närbelägen 
mosse fann man en stor mängd keramik och i slänten ner mot mossen påträffades 
ett par kilo slagg (se Egebäck, denna volym). Inga konstruktioner kunde iakttas 
vid undersökningen, men man kunde dokumentera slagg i lager som hörde ihop 
med boplatslämningarna strax söderut. Slaggen kom från en blästerugn och även 
ugnsväggar påträffades. Dessa berättade att en ugn sannolikt legat någonstans i 
området. Trots fynden av keramik och slagg kan man inte uttala sig mer ingående 
om denna plats, då det saknas fysiska bevis av själva boplatsen i form av stolphål, 
härdar och andra konstruktioner. Det är till och med tänkbart att slaggen depone
rats på platsen i efterhand.

Boplatserna och vägen till järnet
Vägen som gick längs Köpingsåsen har enligt en allmän uppfattning om hur vägar 
gått under förhistorien antagits slingra sig fram uppe på åsen. Under utgrävninga
rna av väg 250 har man kommit till slutsatsen att den forntida vägen snarare har 
gått vid sidan av åsen, i anslutning till husen och gårdarna istället för uppe på åsen 
där gravfälten ligger. Flera spår av den gamla landsvägen har kunnat identifieras 
och även hålvägar och ett vad som ansluter till vägen. Med anledning av de arkeo
logiska lämningarna kan man anta att vägen är lika gammal som bygden och att
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den gått i ungefär samma sträckning under en mycket lång period. Sannolikt har 
vägen använts från yngre bronsålder och fram till medeltid (Karlenby, denna vo
lym).

När man jämför de boplatser och gravfält som undersökts längs med väg 250, 
med Röda jordenområdet och dess lämningar, finns det klara kopplingar. Bland 
annat finns en samstämmighet mellan dateringarna av boplatserna och av järn
utvinningen. Vi kan vara säkra på att människorna som utvann järn i Röda jorden 
bodde någon annanstans. Det är möjligt att åtminstone en del av dem kom från 
området mellan Köping och Kolsva. Boplatserna har nämligen sina äldsta spår 
från samma tid som järnframställningen. Dessutom finns en tydlig nedgång i be
byggelsen mot slutet av romartid, vid den tid då utvinningen av järnet i Röda 
jorden upphörde.

Brons- och järnålder sbygden
Genom de arkeologiska resultaten ser vi en bygd som började tillta vid slutet av 
bronsåldern för att växa sig starkare med fortsatt existens fram i vår tid. Samtidigt 
började också utvinningen av järn. En förändring av samhället inträffar under den 
yngre bronsåldern och mycket tyder på att denna period egentligen ska ses som 
början på det vi kallar järnålder. Järnproduktionen startade redan under yngre 
bronsålder och därför finns det många beröringspunkter mellan bronsålder och 
järnålder.

Den yngre bronsåldern framträder i hela mälarområdet som mer småskalig och 
decentraliserad. I till exempel Närke ger den yngre bronsåldern en splittrad bild av 
en spridd och småskalig bebyggelse. Om man tolkar bebyggelsestrukturen efter 
detta mönster ser vi hur de centrala bygderna splittrats upp och befolkningen blivit 
mer spridd, färre människor fördelade över en större yta, men på mindre enheter 
(Karlenby 2003). Förändringen pekar mot en mer jämställd samhällstruktur, eller 
snarare en struktur som visar på mindre, inte fullt så centralt styrda enheter, ett 
samhälle mer uppbyggt kring familjen (Schortz och Strid 1999). Vissa forskare har 
tolkat detta som en följd av införandet av en ny metallurgi. När tillgången på råva
ran var lokal i stället för att man skulle vara tvungen att importera den, fanns det 
inte längre utrymme för en monopolisering av metallen. (Hjärthner-Holdar 1993).

Under äldre järnålder skedde en kraftig expansion och under romersk tid eta
blerades många nya gårdar i utkanten av den gamla bygden. Det är också möjligt 
att se en utveckling inne på gården (se Ahlström, denna volym). På många platser 
bygger man stora långhus och i åtminstone ett fall längs med väg 250 har vi något 
som måste tolkas som en hallbyggnad (se Karlenby, denna volym).
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Men vad kan vi komma fram till för svar utifrån en jämförelse mellan undersök
ningarna i Röda jordenområdet och dem längs väg 250? Eftersom inga säkra spår 
efter smide eller lagring av järn har hittats i Kolsva socken kan vi inte direkt anta en 
koppling mellan boplatserna och gravarna där och Röda jorden. Hade det funnits 
spår av järn och slagg skulle en analys kunnat ge oss svar på om de härstammade 
från Röda jorden. Den lilla slaggförekomst som hittades, tillsammans med de 
osäkra uppgifterna från Björnänger ger inga svar på om järnet producerats i stora 
mängder, kanske för avsalu eller om det enbart framställdes för husbehov. De järn
föremål som förekommer på boplatserna och i gravarna är i de flesta fall helt var
dagliga. Urvalet leder inte tankarna till ett specialiserat järnhantverk och handel. 
Ett fåtal fynd från gravfältet Holmsmalma är av speciellt intresse, gravgåvor i form 
av svärd, sköldbuckla med handtag, lansspetsar, skäror, synålar och diverse beslag. 
Ett av sköldhantagen är unikt i sin utformning och dekor, inga paralleller har kun
nat hittas och därför har man dragit slutsatsen att det rör sig om en lokal variant 
(Wikborg, denna volym). Det här skulle kunna vara en pusselbit som visar att järn
hantverk förekommit lokalt. Några obestämbara tenar hittades i gravarna, dessa 
skulle också kunna vara ett tecken på järnhantverk eller handel med järn.

En fråga utan svar
När järnet gjorde sin entré kom metallen efter hand i var mans och kvinnas ägo. 
Metallen förlorade till viss del sin ”glans”, sin status och sin mystik. När männis
korna började tillverka järn för att göra föremål som kunde hjälpa dem i både 
jordbruk, hantverk och strid började en ny era. Kanske berodde det också till viss 
del på människorna som hanterade bronsen och järnet. Med järnet kom en ny 
yrkesgrupp. Människor som kunde framställa järn måste ha blivit starkt eftertrak
tade yrkesmän. Kunskap om järnhantverk och råvaror var inte lika lätt att kon
trollera som när det handlade om brons och här kanske vi kan se en av de faktorer 
som ledde till förändringen av samhället. I ett längre perspektiv anser Hjärtner- 
Holdar att det kan ha lett till en decentralisering av maktstrukturen (Hjärtner- 
Holdar 1993). Järnet förändrade även förutsättningarna för jordbruket, vilket in
direkt kan ha haft stor inverkan på hur samhället organiserades och styrdes.

Utifrån de problemområden som tidigare nämndes - rumsliga, materiella och 
mänskliga - kan man se järnhantverket i olika perspektiv. Den rumsliga dimensio
nen som handlar om förekomst, frekvens och frånvaro av arkeologiska lämningar, 
deras lokalisering i landskapet och relation i förhållande till varandra är det mest 
relevanta i sammanhanget. Det primära problemet är att koppla ihop förekomsten 
av järnframställningslämning i Röda jorden och frånvaron av fynd i kolsvatrakten.
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Vi har sökt efter samband för att besvara frågan om vilka som utvann järnet ur 
den röda jorden. Att människorna inte bodde permanent i Röda jordenområdet 
vet vi. Här saknas den typen av boplatser. Det är också högst troligt att de har 
färdats uppför Hedströmmen, då vattnet ju var den vanligaste färdvägen. Smeder
na kan naturligtvis ha kommit längre ifrån och färdats förbi Köpingsåsen på sin 
väg mot den nya metallen. Detta skulle ju å andra sidan innebära att de måste ta 
sig förbi platserna längs åsen och då särskilt Barksta som legat som ett lås för 
korsningen mellan landvägen och vattenvägen norr ut.

Det är möjligt att de människor som brukat Röda jorden, har kommit från ett 
stort upptagningsområde och som dessutom kan ha förändrats över tid. Men de 
undersökta lämningarna där tyder på en kontinuerlig tradition med samma ugns- 
typer och förfaringssätt, så kanske är det troligare att området under en lång pe
riod mutats in av ett visst samhälle eller en grupp av människor som brukat den 
nya metallen.

I den materiella dimensionen brukar tyngdpunkten läggas vid fynden, deras 
sammanhang och symbolvärde. De fynd som placerats i gravar eller offrats ges 
ofta ett större symbolvärde än de som påträffas i andra sammanhang. Man kan 
tänka sig att de järnföremål som placerats i gravarna har en betydelse i fråga om 
järnframställning och handel med järn. Men mer troligt är nog att symbolvärdet 
ligger i föremålens användningsområden, som exempelvis smycken och vapen. 
Hade det rört sig om hantverksutrustning eller ämnes järn så kunde tolkningen ha 
varit en annan.

Den mänskliga dimensionen fokuserar framför allt på individen och kollekti
vet. Utifrån resultaten av undersökningarna längs väg 250 kan många pusselbitar 
fogas samman med järnhantverket i Röda Jorden. Bygden längs åsen är dokumen
terat bebodd under hela den period som järnhantverket i Röda Jorden pågick. En 
utveckling av de romerska j ärnåldersbosättningarna till lokala centralpunkter 
med långhus och hallar (se t ex Barksta och Torp 1:17-18) har varit möjlig att 
fastställa. Vi vet även att samhället förändrades till viss del när produktionen av 
järn avslutades vid Röda jorden.

Avslutningsvis måste vi sluta oss till att vi inte har nått det mål som vi ställde 
upp i början om att kunna besvara frågan om järnets förekomst, bearbetning och 
betydelse för bygden vid åsen mellan Köping och Kolsva. Ibland säger vi arkeolo
ger: ”... att inte hitta något är också ett resultat”. Detta kan till exempel stämma 
när man, trots idoga försök, inte lyckats finna mänskliga aktiviteter på en plats, 
men att i detta fall utesluta en koppling mellan Röda jorden och människorna vid 
Köpingsåsen under brons- och järnålder är enligt min mening en aning överilat. 
Arkeologi bygger ofta på kopplingar mellan forntidens människor och deras före
mål. Att järnet saknas på de undersökta boplatserna visar endast att man inte
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Figur 5. Hedströmmen vid vadet mellan Överberga och Barksta. Från denna plats leder tre 
hålvägar upp mot den romartida bosättningen i Barksta. Foto: Jenny Holm, RAÄ

bearbetat järnet där, men inte att järnet - eller de varor som man fått vid handel 
med järn - inte har passerat där. Bristen på ovedersägliga bevis lämnar oss endast 
ovissa om människorna vid Hedströmmen också var de människor som brukade 
den Röda jorden. De smeder som arbetade där var skickliga, nyskapande och duk
tiga på att föra traditionen vidare. Hur spåren efter dessa människor skulle te sig 
utanför den miljö där själva hantverket pågick är en fråga som saknar svar.

Frågorna om var järnet tog vägen och vilka smederna var kvarstår. Men om 
människorna vid Köpingsåsen brukade Röda jorden, skulle det ha kunnat se ut så 
här: I brons- och järnålderssamhället utvecklades tidigt en kunskap om järnhante
ring. Kunskapen kom kanske från bronsgjutarnas metallkunskap eller från in
fluenser utifrån. Vid utflykter längs Hedströmmen stötte man på den Röda jorden, 
insåg dess potential och startade en produktion av järn. De smeder som stod för 
kunskapen var kunniga och uppskattade i samhället. De förde traditionen vidare
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under en lång period utan att egentligen förändra tekniken eller sättet att fram
ställa järnet på. Likformigheten under en så lång period tyder på en kontrollerad 
organisation där den viktiga kunskapen vårdades ömt. Om man tänker sig en 
överskottsproduktion av järn, med andra ord en produktion för avsalu, så kan 
frånvaron av järn på boplatserna indikera att järnet har en roll i ett större handels- 
sammanhang. Järnet forslades nedför Hedströmmen men var tog det vägen? Kan
ske togs det direkt till handelsplatser, byar och gårdar för byteshandel mot skinn, 
keramik eller boskap. Kanske förvarades järnet någonstans i väntan på årets 
handelsresa. Förvaringen har vi inte heller sett något av på boplatserna vilket kan 
bero på att man var noggrann med att inte slarva med det dyrbara järnet. En 
annan möjlighet är att det grävdes ner i en ”skattgömma” någonstans. Helt klart 
är att järnet under denna tid var en handelsvara och sannolikt en viktig del av 
ekonomin för ett samhälle som framställde järn.

Smederna som jag valt att kalla dem som framställde och bearbetade järnet var 
hantverksskickliga människor. Stolta och måna om att föra sin tradition vidare, 
men samtidigt inte alltför öppna med sin verksamhet som pågick långt in i de 
mörka skogarna. Om de bodde och verkade längs Köpingsåsen så finns det inget 
som tyder på att de utövade sitt hantverk där. Detta innebär att de sannolikt en
dast hade smedsyrket som bisyssla, kanske var de även handelsmän eller jordbru
kare men om det vet vi inte mycket. Även detta faktum är anmärkningsvärt då det 
på många andra platser förekommer åtminstone smide på eller i anslutning till 
boplatserna. Kanske är också detta ett tecken på organisation och kontroll över 
var man fick framställa och smida järn och då även vilka som gjorde det.

Kanske är fler spår än vi tror relaterade till järn. Järnproduktionen skulle 
mycket väl kunna var det som möjliggjorde byggandet av de imponerande långhus 
vi finner på gårdarna längs åsen. Järnet kan ha utgjort en betydande ekonomisk 
faktor. De fynd som gjorts är rester av en organiserad produktion och byteshandel. 
Handeln och produktionen kanske även kontrollerades mer handfast genom ”tul
lar” eller kontroller längs Hedströmmen, där gårdarna ligger på rad. Eller också 
kontrollerade man att ingen obehörig tog sig fram till den eftertraktade natur
resursen. Järnets landskap har fortfarande många hemliga rum. Undersökning
arna längs Hedströmmen har inte gett oss flera nycklar, men de har gett oss fler 
ledtrådar om var vi ska leta och ibland är det gott nog.
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KUSTBOPLATS I SKARVEN MELLAN 
ID I G - OCH MELLANNEOLITIKUM

Vid 2003 års undersökning i Barksta gav stenåldern sig äntligen tillkänna på ett 
påtagligt sätt, genom en boplats från övergången mellan tidig- och mellan- 
neolitikum (cirka 3 300 f Kr). Det var kanske inte en total överraskning, men ett 
resultat utöver det förväntade. Vid den större undersökningen år 2001 kunde man 
skymta stenåldern i ögonvrån utan att riktigt få grepp om den. Intill ett större 
stenblock fanns en grop med keramik med drag från tidig- och mellanneolitikum. 
I gropen fanns också brända ben från människa. I samband med 2001 års utgräv
ning gjordes dessutom en liten inventering av området norr om undersökningen, 
högre upp i backen. Då hittade vi en ensam krukskärva i en mindre grustäkt och 
några kvartsavslag i hjulspåren efter skogsmaskiner. Då tolkade vi det som att det 
kanske låg en stenåldersboplats där uppe och gropen med keramik och ben speg
lade en enstaka händelse i närheten av boplatsen. Ar 2001 hittades också en flint- 
pilspets och några kvartsavslag vid en annan undersökning cirka 400 meter söder
ut och nedanför åsen i en åker. Var och en av dessa indikationer är viskningar om 
att något funnits här.

Suset från stenåldern blev tydligare vid 2003 års kompletterande undersök
ningar. Då kom ett kulturlager fram som innehöll stenålderskeramik; skärvor de
korerade med gropar och snörintryck. Dessutom fanns en del avslag av flinta, en 
bit av ett skifferredskap och en slipsten som alla otvetydigt hörde hemma i sten
åldern. Det fanns också stolphål som var grävda genom kulturlagret, en del helt 
igenom och en del som inte upptäcktes förrän vi grävt en bit ner i lagret. Stolp- 
hålen kunde därför inte vara helt samtida. De visade sig inte heller vara samtida 
med fynden i lagret utan daterades till folkvandringstid.
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Figur 1. Boplatser ocb lösfynd i Kolsva socken, relaterade till en kustlinje 50 meter över den 
nuvarande. Röd prick - Barksta, rödbruna prickar - andra boplatser och gula prickar - lösfunna 
stenyxor. Skala 1:200 000.
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Landskapet
Vid den arkeologiska utredningen som föregick vägbygget noterades rikligt med 
skärvsten, fynd av löpare, yxfragment av skiffer samt avslag av flinta, kvarts och 
kvartsit vid Åsby. Detta tolkades som att boplatsen i sina äldsta delar härrörde 
från neolitikum. För lokalen vid Barksta framgår det inte om man hade indikatio
ner på stenålder. Utredningen talar dock om de tio enkla skafthålsyxor och fem 
trindyxor som finns registrerade inom Torps ägor och inom Guttsta ägor har två 
enkla skafthålsyxor och en tunnackig yxa påträffats. (Larsson 1997).

För norra delen av vägbygget mellan Kolsva och Köping, från Torp och norrut, 
har dessutom gjorts en specialinventering med inriktning på att hitta stenålders- 
boplatser (Ytterberg PM), något som man ansåg borde ha funnits men som sakna
des efter den ursprungliga utredningen av hela sträckan.

I fornminnesregistret finns, förutom Barksta och Åsby, nio kända stenålders- 
boplatser i Kolsva socken. De ligger alla norr om Kolsva samhälle och på nivåer på 
mellan 55 och 70 meter över havet. De fynd som gjorts på boplatserna domineras 
av kvarts, ibland har några flintavslag påträffats. På en av platserna har ett 70-tal 
trindyxor hittats, samt några neolitiska tunn- och tjocknackiga yxor. Lösfynden 
längs dalen och Hedströmmen domineras av trindyxor norr om Kolsva samhälle, 
medan det längre söderut förekommer mestadels enkla skafthålsyxor och någon 
mejsel. Boplatser och lösfynd ger tillsammans en ganska klar bild med i huvudsak 
mesolitiska lämningar i norr och neolitiska i söder, där boplatserna varit lokalise
rade till den aktuella strandlinjen med undantag för senneolitikum. Ett litet inslag 
av neolitiska yxor i norr visar att man under den tid då barksta- och åsbyboplat
serna existerade också utnyttjat markerna längre upp i dalgången.

Stenålderslämningarna vid Åsby och Barksta ligger på nivåer mellan 30 och 40 
meter över havet. Åssluttningen som kulturlagret vid Barksta ligger på är ganska 
brant och platsen bör ha varit strandnära en längre tid. För de lämningar som påträf
fades nedanför åsen vid Åsby är förhållandet det omvända, marken sluttar här svagt 
ner mot Hedströmmen och kustlinjen måste ha förändrats snabbt då landet höjde sig. 
Under tidig- och mellanneolitikum, liksom under mesolitikum, har en lång smal vik 
skjutit in i landet från kusten i söder. Den försvinner först under senneolitikum.

Fynden frän Barksta ock Åsby
Kulturlagret på 2003 års undersökningsyta har central betydelse. Här fanns de 
flesta fynden och det går att följa vissa händelser stratigrafiskt. Gropen från 2001 
hör ihop med boplatsen som lagret representerar.
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Nere på åsbyundersökningen fanns kvarts, ett par keramik fragment och en flint
pilspets. Fynden var spridda längs en 100 meter lång sträcka av den drygt 400 
meter långa undersökningsytan. Flera föremål som dateras till neolitikum fanns 
runt en stor härd, men denna har 14C-daterats till äldsta järnålder.

Keramiken är den dominerande fyndkategorin, 594 skärvor eller 1 265 gram. 
Någon mer detaljerad registrering har inte genomförts av keramiken, men enligt 
Eva Olsson (mündigen) kan skärvorna föras till Fagervik I och Fagervik II vad 
gäller stilen på dekor och godsets egenskaper. Den horisontella fördelningen av 
keramiken i kulturlagret visar inte på något tolkningsbart mönster. Keramiken 
förekommer helt enkelt på ett oregelbundet sätt i lagret. I vissa grävenheter har 
koncentrationer av keramik kunnat iakttas. Keramikkoncentrationerna innehöll 
skärvor från flera olika kärl och representerar inte någon medveten placering av 
enskilda kärl. Dekoren består av vanliga element: gropar, olika (kam)stämplar och 
snörintryck. Dekor på mynningsranden är vanligt förekommande. Andelen deko
rerad keramik uppgår till 17 % av antalet skärvor. Den mindre mängd keramik 
som hittades i gropen från år 2001 skiljer sig inte på något avgörande sätt från den 
som framkommit i kulturlagret. En skärva från Åsby har gropintryck.

Det fanns en mindre mängd flinta i kulturlagret. Fynden av flinta kompliceras 
av att man antagligen tillverkat bössflinta på platsen. Här låg ju ett soldattorp på 
1700-talet. Man har använt flintyxor som råmaterial till bössflintan. Vi har hittat 
en färdig bössflinta och avslag som bör ha gjorts med metallverktyg. Det finns 
emellertid också flinta som hör till stenåldersfasen. Minst ett avslag är slaget ur en 
fyrsidig flintyxa, som alltså återanvänts redan under neolitikum. Den pilspets som 
hittades på Åsby ägor vid undersökningen år 2001 är en tångespets tillverkad av 
ett spånliknande avslag. Typen av flintspets skulle kunna förekomma både under 
slutet av tidigneolitikum och under mellanneolitikum. (Kalle Thorsberg muntligen)

Nivån över havet är lägre på åsbylokalen än uppe på åsen vid barkstabo- 
platsen. Platsen där pilspetsen hittades låg cirka 30 meter över havet, och pilen 
skulle om den lämnats på torra land som äldst kunna dateras till senare delen av 
mellanneolitikum.

Den kvarts som påträffades i kulturlagret bestod av ett fåtal klumpar som är 
uppenbart sönderdelade och en bit som kan uppfattas som en kärna, då några 
mindre bitar slagits från den. Bland kvartsen från åsbyundersökningen finns flera 
användbara avslagsfragment och ett föremål med några få retuscher längs ena 
långsidan. På båda platserna har kvartsen tagits dit för att användas på ett eller 
annat sätt, den har inte bearbetats på platsen.
De brända ben som fanns i kulturlagret kommer till största delen från säl. Andra 
djurarter som finns företrädda med enstaka benfragment är svin, grävling och 
hunddjur samt fisk (Bäckström 2004). Brända människoben fanns, förutom i den
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c

Figur 2. Miljön vid barkstaboplatsen 
vid olika tidpunkter under neolitikum 
dä strandlinjen låg på a) 40, b) 35, c) 
30 respektive d) 25 meter över nuva
rande havsyta. Skala 1:200 000.
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500 Meter

Figur 3. Plan över Åsby-Barksta med stenåldersfynd. Skala 1:5 000.
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grop som också innehöll neolitisk keramik, i en grund grop i undersökningsom
rådets norra del. Gropen har tolkats som grav. Det finns inga andra fynd från 
graven och den har heller inte daterats på annat sätt, så man kan inte avgöra om 
den hör till stenålderslämningarna eller ska föras till en senare fas på platsen. 
(Eriksson m.fl. 2005).

Stratigrafin i kulturlagret
Den äldsta händelse som vi kan spåra på ytan med kulturlager är en ganska vid 
och flack grop som grävs. Gropen fylls igen och med fyllningen följer en slipsten 
av sandsten. Sedan grävs mindre gropar i den första gropen och när dessa fylls igen 
följer ganska mycket sot med, men inga föremål. Från en av groparna finns en 14C- 
datering till MN A. Groparna täcks därefter över med ett lager av småsten och 
grovmo från åsen. Stenpackningen fortsätter norr om groparna, men ett brott i 
stenlagret visar att hela packningen kanske inte är samtida. Den nordvästra delen 
av stenpackningen kan vara äldre, den fanns kanske redan när den första gropen 
grävdes. Den sydöstra delen av stenpackningen kom i varje fall till efter att gropar
na fylldes igen, och ser ut att vara medvetet anlagd för att täcka dem. Tätt på 
stenpackningen, även nerklämt mellan stenarna kom ganska mycket keramik och 
en del brända ben. Ett bränt ben från stenpackningen har 14C-daterats till TN IL 
Eftersom det är ben från säl måste vi på grund av resevoareffekten räkna med att 
dateringen är något för gammal. Det rör sig alltså inte om äldre material som 
ligger över yngre i stratigrafin, utan händelserna ligger antagligen ganska nära 
varandra i tid. Efter detta bildas kulturlagret. Hur nära i tid på gropgrävandet och 
stenpackandet det ligger är svårt att avgöra. Förmodligen avspeglar detta en avse
värd tidsrymd. En del av kulturlagret ligger i samma nivå som den del av sten
packningen som ligger ovanpå groparna. Det fanns keramik och flinta på olika 
nivåer i kulturlagret. Ibland fanns de främst i den övre delen av lagret och ibland 
mest mot botten. Kulturlagret är bitvis flammigt, med fläckvis mycket sot, och 
föreföll att vara omkringbökat. Ett större nord-sydligt stråk med sotbrunt kultur
lager i det annars ljusbruna lagret skiljer ut sig. Det fördes en del diskussioner om 
det mörkare partiet i fält och det föreslogs att det bland annat kunde vara en del av 
ett nedsänkt golv. Små skärvstenar förekom spridda i kulturlagret men saknades i 
det sotbruna partiet. Flera stolphål var nedgrävda i och igenom kulturlagret. Ett 
av stolphålen gick genom kulturlagret, ner genom stenpackningen och ned i den 
grop som fanns under stenpackningen. Flera stolphål framträdde direkt då plog
lagret tagits bort med grävmaskin, men en del dök upp först en bit ner i kultur
lagret.
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Fyllning i stolphål, gråbrun stenig mo 
Fyllning i grop, svartbrun sotig mo 
Fyllning i stolphål, gråbrun mo 
Tatt packad sten och grovmo 
Fyllning i grop, ljust grå mo med sotstänk 
Kulturlager, mörkt brun mo

Kulturlager, ljusbrun mo med inslag av beige mo 
Kulturlager, brun mo, kompakt 
Omrört kulturlager, flammig beige/brun mo 
Matjordslager
Ljus beige grovmo med rullsten 
Ljus beige grovmo

Figur 5. Markprofil längs östra schaktkanten, med gropar, stolphål, stenpackningar och 
olika lager.

Det visade sig att det gick att urskilja ett lager som var hårdare sammanpressat 
men i övrigt var snarlikt både det underliggande kulturlagret och det överliggande 
matjordslagret. Då stolphål, både ett som gick genom det övre hårdare kultur
lagret och ett som kunde skönjas först en bit ned i kulturlagret, har 14C-daterats till 
folkvandringstid så måste detta övre lager vara av samma datering. Det folkvand- 
ringstida lagret fortsatte in över 2001 års undersökningsyta i sydväst och täckte 
flera av anläggningarna där. Överst i stratigrafin fanns slutligen ett 30 centimeter 
tjockt ploglager. Det borde rimligtvis bestå av före detta kulturlager men mycket 
få fynd gjordes i matjorden.

Det svåraste, och kanske viktigaste, är att förstå lagret mellan å ena sidan gropar
na och stenpackningarna från stenåldern och å andra sidan det folkvandringstida 
lagret och stolphålen. Hur har det utbildats och över hur lång tid? Hur pass om
rört har det blivit under sin bildningstid och efteråt?

Det förefaller som att åtminstone en del av lagret har bildats redan när ytan 
användes aktivt under stenålder. Den keramik som finns i lagret är endast sten- 
ålderskeramik, medan det i stolphålen finns både stenålderskeramik och keramik 
från järnålder. Det sotbruna partiet, som verkar vara nedgrävt genom det äldre, 
skärvstensfyllda kulturlagret, tyder på att man rumsterat om också i de övre de
larna av kulturlagret före folkvandringstid. Hände detta under stenåldern eller
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senare? Om det var under stenåldern hur pass medveten var man då om de anlägg
ningar som redan dolts av lagret?

Man kan anta att sluttningen har påverkat jordförflyttningen. Marken sluttar 
här åt både söder och väster. Sluttningen strax nordost om undersökningsytan är 
dessutom mer markant än den relativt plana yta som boplatsen låg på.

Barksta och Fägelbacken
De neolitiska lämningarna vid Barksta var inte särskilt omfattande men påminner 
om vissa företeelser som fanns inom den större boplatsen vid Fågelbacken utanför 
Västerås. Det är främst kombinationen av stenpackningar och gropar med brända 
människoben och keramik som kan jämföras. De tidigneolitiska hyddorna lämnar 
vi där hän den här gången, då inga lämningar efter bostäder kunnat identifieras 
vid Barksta.

14C-dateringarna från Fågelbacken täcker in hela tidigneolitikum och det gäller 
både hyddorna och de olika anläggningstyperna med brända människoben (Lek
berg otryckt: 136). Barksta ligger i övergången mellan tidigneolitikum och mellan- 
neolitikum.

Man har kunnat konstatera att keramiken på Fågelbacken är mer fragmente- 
rad i de funktionella delarna av boplatsen än i de rituella kontexterna (Apel m fl 
1995:67). En genomsnittlig skärva från anläggningarna på boplatsdelen väger 
1,87 gram, medan en genomsnittlig skärva från gravanläggningen väger 3,69 
gram (Lekberg m fl otryckt:103). Den genomsnittliga vikten på skärvorna i kultur
lagret i Barksta är 2 gram, alltså betydligt närmare boplatsdelen än de rituella 
delarna av Fågelbackenboplatsen.

På Fågelbacken utgjorde människobenen hela 95 % av de brända benen. De 
djurben som fanns hade samma spridning som människoben. (Apel m fl 1995:81). 
På barkstalokalen utgjorde människobenen bara 3 % av de brända benen med 
stenålderskontext. Om den odaterade anläggningen i norr med brända människo
ben kan föras till neolitikum ökar andelen människoben till cirka 12 %. Djur
benen från Fågelbacken kom från säl, utter, rådjur, rovdjur och olika fiskar (Lek
berg m fl otryckt:72). I kulturlagret på barkstaboplatsen fanns främst säl, men 
också grävling, hunddjur, tam- och vildsvin samt fisk.

De rituella lämningarna på Fågelbacken är av olika karaktär. De utgörs av en 
gravanläggning som tolkats som dödshus, några så kallade pålanläggningar med 
stora stolphål i mindre stenpackningar och flera gropar som innehåller brända ben 
och keramik. Det fanns ofta ben från flera individer i samma anläggning.
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Figur 6. Ett urval av de keramikskärvor som påträffades vid Bark- 
sta. Foto: Jenny Flolm, RÄA.
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Figur 7. Pilspets av flinta. Foto: Jenny Flolm, RAÄ.

Lämningarna på barkstaboplatsen är till sin karaktär mycket lika de rituella an
läggningarna på Fågelbacken, men de är av mycket mindre omfattning. Den ritu
ella karatären är inte heller lika tydlig då andelen brända människoben är betyd
ligt mindre. Kulturlagret påminner en del om den gravanläggning som tolkats som 
ett dödshus med sina fynd av keramik, bland annat i koncentrationer med skärvor 
från flera kärl. Slipstenen och lite slagen kvarts och flinta, tillsammans med sten- 
packningen som täcker mindre gropar, fullbordar bilden. Också vid Barksta fort
sätter kulturlagret och stenpackningen utanför schaktet. Det finns mer kvar av 
fornlämningen, men topografin sätter hinder i vägen för att platsen ska bli lika 
ytomfattande som fågelbackenlokalen.

För Fågelbackens del har man tyckt sig se en organisation av platsen i familje
grupper med lämningar efter ett hus och en pålanläggning per familj (Apel m fl 
1995). Eftersom inga neolitiska bostäder iakttagits, och som sagt utrymmet är 
topografiskt begränsat, kunde vi inte se någon liknande struktur på barkstabo
platsen.
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Barksta i det neolitiska sammanhanget
Kända tidigneolitiska boplatser ligger ofta vid kusten, medan lösfunna yxor åter
finns inåt land längs med åsarna. Att vi hittar yxorna men inga tydliga boplatser i 
inlandet skulle kunna bero på att man haft ett relativt rörligt svedjejordbruk och 
flyttat boplatserna ganska ofta. Exempel finns från Danmark där man kunnat se 
att marken svedjats i intervaller på mellan 100 och 200 år. Det kan alltså ha varit 
långa tidsperioder innan man bodde på samma plats igen. Koncentrationer av 
yxor längs åsen kan visa på domänerna för svedjande enheter, familjer eller gårdar 
(Apel m fl 1995).

Fredrik Hallgren har presenterat en modell för trattbägarsamhället. Den hu
vudsakliga bosättningen har varit svedj egårdar i inlandet, företrädesvis belägna 
på sandjordar. I inlandet fanns också tillfälliga jaktstationer, fäbodar och platser 
med spår av yxtillverkning. I kustbandet fanns fångststationer som också kunde 
utgöra samlingsplatser där man begravde sina döda. Fågelbacken utanför Väs
terås var en sådan plats. Varje svedjegård ska ha nyttjats av en matrilinjär, matri- 
lokal storfamilj som flyttade runt svedjemarkerna inom ett specifikt territorium, 
(bl.a. Hallgren 1998:65)

Fars Sundström argumenterar i sin avhandling (2003) för trattbägarsamhällets 
försök att bevara en egalitär struktur och minnet av livet som jägare-samlare. Sam
lingsplatser sådana som Fågelbacken utgör en viktig del i dessa strävanden. Då män
niskorna större delen av året bodde mer eller mindre fast på sina svedjegårdar var 
samlingsplatserna viktiga för att bevara ett gemensamt levnadssätt för människor 
som annars bodde utspridda över stora arealer. Man samlades vid Fågelbacken två 
gånger om året, dels under vinterhalvåret för att jaga säl, dels under sommarhalvåret 
för att genomföra gemensamma begravningsritualer. Om trattbägarkulturens män
niskor i Mälardalen bevarat sina jagande/samlande förfäders skräck för sina avlidna 
kan man ha forslat ner liken till samlingsplatsen direkt efter dödsfallet.

Barksta är antagligen en samlingsplats av samma karaktär som Fågelbacken, 
fast mindre. Fynden av spetsnackiga och tunnackiga yxor på boplatsen RAÄ 162, 
vid Bovallen drygt en mil norr om Barksta, indikerar antagligen platsen för en 
tidigneolitisk svedjegård. Eskil Olsson noterar en ensam tunnackig yxa mellan 
Barksta och Bovallen, men inga norr därom (Olsson 1917:tavla 1). Det känns lite 
överflödigt att ha en samlingsboplats för folket från bara en svedjegård. Antingen 
döljer sig flera ännu oupptäckta lokaler norrut längs åsen upp mot Skinnskatte- 
berg och Fagersta eller så skiljer sig den rumsliga dispositionen mellan svedje- 
gårdarna från den som man iakttagit bland annat längs Badelundaåsen med Fågel
backen i söder. Om samlingsboplatserna hade rituella funktioner i samband med 
begravningar och andra livets övergångar (jämför Karlenby 2004) kan en familj
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mycket väl ha en egen plats för dessa händelser. Möjligen kan flera grupper 
spridda över ett större område ha utnyttjat samlingsboplatserna.

Dateringen av stenålderslämningarna i Barksta, både 14C-dateringarna och en 
datering utifrån stildrag hos keramiken, ligger och skaver i skarven mellan tidigneo- 
litikum och mellanneolitikum, mellan trattbägarkultur och gropkeramisk kultur. Är 
Barksta ett försök att konservera en uråldrig jägar-samlar ideologi eller är det ett 
första steg mot gropkeramisk kultur?

Muntliga uppgifter
Eva Olsson, Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, Stockholm.
Kalle Thorsberg, Riksantikvarieämbetet, UV Bergslagen, Örebro.
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DÖDEN I GRYTAN

ASBESTMAGRAD KERAMIK I MÄLARDALEN

Invid och norr om Köpingsåsen ligger Åsby, en gård med belägg från medeltiden. 
Några hundra meter sydsydost om denna, på den södra sidan av åsen, ligger ett 
gravfält med 18 gravar (Raä 111) på ett litet höj dparti. Gravfältet ligger intill väg 
250 och gränsar till ett gärde och en mosse. Inför breddningen av vägen undersök
tes under sommaren 2001 delar av gravfältet och i anslutning till detta också en 
nyupptäckt boplats. På boplatsen, i ett kulturlager, påträffades ett par skärvor av 
asbestmagrad keramik. Detta fynd fick i gång min vetgirighet och jag började 
formulera ett antal frågor kring dessa skärvor. Detta är kort bakgrunden till denna 
artikel.

Redan 1953 var det arkeologer vid Åsby som gjorde undersökningar inför byg
gandet av väg 250 (Drakenberg 1953). Då undersöktes två gravar på höjdpartiet 
vilka utifrån fyndmaterialet daterades till yngre järnålder. Samma datering, eller 
mera bestämt vendel-vikingatid, gav de undersökta gravarna vid 2001 års arkeo
logiska undersökning (Hallgren & Wikborg 2004). Förutom delar av gravfältet 
undersöktes alltså även ett långsmalt område, mellan 5 och 15 meter brett och 115 
meter långt, strax sydöst om gravfältet och längs med vägsträckningen. Detta 
långsmala undersökningsområde, innehöll en boplats som kunde dateras till äldre 
järnålder.

Närmast gravfältet påträffades den äldsta fasen av bosättningen. I ett upp till 
0,3 meter tjockt kulturlager påträffades några få bitar organiskt magrad keramik, 
vilken är vanligt förekommande under yngre bronsålder och äldre järnålder. Dess
utom låg en härd, som har 14C-daterades till äldre romersk järnålder, nedgrävd 
genom kulturlagret. Under yngre romersk järnålder och folkvandringstid expan
derade boplatsen både västerut och österut sett från det lilla höjdpartiet. I väster 
fanns några större härdar, i slänten ned mot mossen. En av dessa har 14C-daterats 
till folkvandringstid. I härden påträffades enstaka slaggbitar, medan man i slänt
partiet ned till mossen påträffade cirka 2 kilo slagg. Det var blästerugnsslagg som

59



DÖDEN I GRYTAN

Figur 1. Översikt över undersökningsområdet från Köpingsåsen före undersökning. Vid 
den stora skylten till höger låg gravarna, boplatsen låg i området nedanför vägen. Foto: 
Niklas Ytterberg, VLM.

var delvis trögfluten. Dessutom påträffades cirka ett kvarts kilo sintrad lera med 
tilljämnad plan yta. Denna tolkades som rester efter ugnsväggar. I torvlagret i 
samma parti påträffades även ett gj uteria vfall i form av en bronstapp. Men 
lagerskillnaden gör att dessa aktiviteter, järnhantering och gjuteri, inte direkt kan 
kopplas till samma tid. På östra sidan av höjdpartiet påträffades stolphål från 
eventuella byggnader men på grund av det smala undersökningsområdet gick det 
inte att fastställa några huskonstruktioner genom stolphålens placering. Ett flertal 
härdar fanns dessutom i området. Fyndmaterialet på boplatsen skiljde sig inte från 
andra material i Mälardalen, förutom ett par keramikskärvor med avvikande 
godstyp. Dessa två udda keramikfragment var magrade med asbest och vägde 
tillsammans endast några gram (Eriksson 2002). Asbestmagrad keramik är en 
fyndkategori som brukar associeras med norrländska boplatskontexter så vad 
gjorde dessa skärvor här i Västmanland? Finns det andra fynd av asbestmagrad 
keramik i mälarområdet? I vilken kontext har dessa i så fall påträffats och kan 
detta berätta något om kärlens funktion?
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Kan det vara så att kärlen kommer från Norrland eller är det möjligt att de kan ha 
tillverkats i Västmanland? Mig veterligen har det inte tidigare gjorts någon sam
manställning av asbestmagrad keramik från Mälardalen. Jag har i denna artikel 
utgått från den specialregistrering som gjordes av keramiken på boplatsen och i 
gravarna (Eriksson 2002).

Den hälsovådliga magringen
Asbest är ett mineral som ligger inkapslat i bergrunden. I Sverige förekommer det 
naturligt på flera olika platser bland annat i Norrlands fjällkedja, men även i 
många av de mellansvenska järnmalmsgruvorna (APS 1996:13). I Västmanland 
finns asbest i Morbergsfältet i Riddarhyttan, Lappmarksgruvorna i Västanfors- 
fältet i Fagersta och i flera av Norbergsfältets gruvor (Arne Sundberg, muntligen).

Asbest är beskaffad så att den tål hetta väldigt bra, har en hög smältpunkt och 
har en bra värmeisolerande förmåga. Dessa egenskaper har tagits till vara i mo
dern tid, då man har använt asbest i bland annat skyddskläder, isoleringsmaterial 
och packningar. Nackdelen med asbest är att när människan andas in de sylvassa 
mineraltrådarna fastnar de i lungorna och orsakar lungödem (AFS 1996:13).

Den förhistoriska människan såg också ett användningsområde för asbesten, 
men att hanteringen var livsfarlig visste de förmodligen ingenting om. Genom att 
magra leran med asbest blev kärlen starkare, då asbesttrådarna hjälper till att 
armera keramiken och dessutom blir kärlen mycket värmetåliga.

Asbestkeramiken förekommer huvudsakligen i hela Finland, på Kolahalvön 
och i Nordnorge samt längs Norges västkust. I Sverige påträffas asbestkeramik i 
norra Sverige ned till Medelpad. Asbestmagrad keramik dateras i Finland från 
neolitisk tid, i Nordnorge från skiftet stenålder-bronsålder och i Sverige från mit
ten av bronsåldern och framåt (Hulthén 1991, Sundqvist 2000).

Asbestmagrad keramik delas in i två typer beroende av hur stor andel magrings- 
medel den innehåller. Keramik som innehåller 50-60% asbest benämns asbestkera
mik (Hulthén 1991). Kärlen kan ha en diameter mellan 16 och 24 centimeter och 
vara rikt ornerade med textilornamentik. Själva asbestfibrerna kan vara mellan 
0,1 och 0,7 centimeter långa. Om magringsandelen överstiger 90%, faller kärlen 
inom gruppen asbestgods. I dessa fall har leran bara använts för att forma själva 
kärlet. Kärlen kan vara upp till 50 centimeter i diameter och rikt ornerade med 
kamstämplar, parallella linjer och sicksackmönster. Asbestfibrerna är väl synliga 
för ögat och kan var upp till 4 centimeter långa. Från fyndplatserna i nordskandi- 
navien förekommer ibland asbest tillsammans med hår och tälj sten som magring i 
keramiken.
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Fragmenten från Åsby var söndervittrade och 
kom från buken av ett kärl. Andelen asbest visa
de att det rörde sig om asbestkeramik. Troligen 
kan keramiken dateras till folkvandringstid då en 
intilliggande härd i kulturlagret har 14C-daterats 
till denna tidpunkt. Runt fyndplatsen fanns ett 
flertal härdar varav en innehöll ett järnföremål.

Övriga fynd i Mälardalsområdet
På sex olika platser i landskapen runt Mälaren har 
man funnit asbestmagrad keramik. År 1993 på
träffades den första skärvan med asbestkeramik i 
Västmanland. Det skedde vid undersökningarna 
av järnåldersboplatsen vid Skälby i Lundby soc
ken strax väster om Västerås (Aspeborg 1999). 
Boplatsen daterades till 500 f.Kr-400 e.Kr och har 
tolkats som en by med gårdsenheter från tre olika 

faser. Gårdarna består av huskonstruktioner, härdar, brunnar och avfallsgropar. I en 
av de större avfallsgroparna, daterad till förromersk järnålder, påträffades ben och 
keramik. Ett av dessa keramikfragment var en skärva på 39 gram, magrad med 
asbest. Skärvan visade att kärlet hade en rak mynning med förtjockad läpp samt rak 
hals med vulstornering. Godset var svart, reducerat och bränt rakt igenom. Sanno
likt var godset även glättat. Rekonstruktionen visar att kärlet hade varit 38 centime
ter i diameter. På boplatsen fanns även andra fynd, bland annat slagg och eventuella 
rester efter ugnsväggar vilket visar på att det kan ha förekommit järnproduktion 
eller smide på platsen. Dessa fynd har dock påträffats i brunnar och nedgrävningar 
och det finns inte något påvisbart samband med den påträffade asbestkeramiken.

I Uppland har man påträffat asbestmagrad keramik på tre olika platser. I 
Kyrsta, Ärentuna socken norr om Uppsala undersöktes i samband med omdrag
ningen av E4:an en boplats med flera gårdslägen, daterade från 2000 f.Kr till cirka 
1000 e.Kr (Jonas Wikborg, muntligen). Upp till 30 huskonstruktioner kunde iden
tifieras. I anslutning till huskonstruktionerna fanns fler olika anläggningar, som till 
exempel igenfyllda brunnar, härdar, ugnar och gropar från olika aktiviteter. Intill 
boplatsen fanns även två gravfält från skiljda perioder. Det ena låg på ett impedi
ment där det fanns koncentrationer av brända ben. Dessa dateras till cirka 500 f.Kr. 
Det andra gravfältet hade en yngre datering, 550-1000 e.Kr. Där påträffades 
skelettgravar och kremeringar. I ett område lite avsides från boplatsen undersöktes

Figur 2. Uppförstorat foto på 
en av skärvorna från Åsby 
magrad med asbest. Foto: Ib 
Gyllinger, VLM.
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flera ugnar, härdar och smidesgropar. Bland dessa anläggningar fanns också ett 
möjligt grophus. I dess fyllning påträffades sex skärvor av asbestmagrad keramik. 
Två av dessa skärvor var ornerade med en prickad linje respektive inristade linjer. 
I en intilliggande brunn påträffades också en skärva av asbestmagrad keramik. I 
kulturlagret gjordes en jordkemisk analys och den visade spårämnen från metall
hantering. Själva metallhanteringen har daterats till yngre förromersk järnålder.

I slutet av 1950-talet undersöktes delar av en fornlämning i Broby, Börje socken 
i Uppland (Schönbäck 1959). Det visade sig vara ett boplatskomplex från bronsål
der och äldre järnålder med gravar, skärvstenshögar, kulturlager och kulthus. 
Kulturlagret innehöll härdar, keramik, gjutformar och degelfragment. Ovanpå 
kulturlagret låg flera stensättningar och skärvstenshögar. Under en av stensätt- 
ningarna fanns en stenfyllning i kulturlagret. Den tolkades som en hyddbotten. I 
kulturlagret fanns en härdgrop och stolphål. I fyllningen i hyddbottnen påträffa
des knackstenar, flinta, ben, gj utformsfragment och keramik från 75 stycken olika 
kärl. Bland dessa tusentalet skärvor fanns en som var magrad med asbest. Det var 
en mynningsbit som visade att det rörde sig om ett stort, rakväggat kärl. Utsidan 
var täckt med textilornamentik. I området fanns flera ugnsliknande härdar med 
fynd av degelfragment och gjutformsbitar.

Invid byn Darsgärde i Skederid socken i Uppland undersöktes i slutet av 1950- 
talet en fornborg (Ambrosiani 1959). Den innehöll flera hus och vallar och tolka
des som en befäst gård från folkvandringstid. Anläggningen hade föregåtts av en 
obefäst äldre bosättning från yngre bronsålder-äldre järnålder. I det kulturlagret 
påträffades flintavslag, knackstenar, gj utf ormsfragment och keramik. En av 
skärvorna var magrad med asbest. Det var en kantskärva med svängd profil och 
ett finprickigt sicksackmönster i kamstämpelteknik. Asbestkeramikfynden i både 
Broby och Darsgärde har tidigare tolkats som bevis på kontakter österut och då 
främst med Finland. Denna tolkning bygger mycket på förekomsten av textilorna
mentik. Möjligen beror tolkningen också på det faktum att fram till helt nyligen 
var asbestkeramiken från dessa två platser de enda fynden från mellansverige.

Även i Södermanland finns det ett fynd av asbestmagrad keramik. Det gjordes 
1998 vid en undersökning av en bronsåldersboplats vid Skavsta i St. Nicolai soc
ken utanför Nyköping. Undersökningen har dock inte avrapporterats ännu (Patrik 
Gustavsson, muntligen).

Kärlens användningsområden, några teorier
Med tanke på den speciella magringstypen, förefaller det sannolikt att kärl magrade 
med asbest måste ha haft en speciell funktion, särskilt när asbest inte är allmänt
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Figur 3. Fyndplatser av asbestmagrad keramik i Mälardalen, samt fö
rekomst av asbest i berggrunden i Västmanland. 1: Åsby, Kolsva sn, 
Vs, 2:Skälby, Lundby sn, Vs. 3: Broby, Börje sn, Up. 4: Kyrsta, 
Ärentuna sn, Up. 5: Darsgärde, Skederid sn, Up. 6: Skavsta, Nicolai 
sn, Sö. A: Morbergsfältet B: Lappmarksgruvorna C: Norberg.

förekommande i naturen. Det var troligen också en arbetskrävande process att 
bryta den ur berget. Det nålformade mineralet gav också kärlen speciella egenska
per, vilket jag tror var avgörande för själva användandet av denna keramiktyp. 
Frågan är om det var de praktiska egenskaperna hos kärlet som den förhistoriska 
människan strävade efter, eller kan kärlen ha haft någon annan betydelse i det 
förhistoriska samhället?
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Det finns flera olika teorier angående den asbestmagrade keramiken och dess 
funktion. En av de mest utbredda teorierna är den som Birgitta Hulthén presente
rade i sin avhandling (1991) där hon studerade fyndplatser i Norrlands inland med 
asbestmagrad keramik. Då konstaterade hon att det ofta fanns slagg, härdar, järn
föremål och knackstenar på platser där keramiken förekom. I vissa skärvor hade 
hon även funnit slagg. Detta har hon tolkat som att asbestmagrad keramik har 
haft ett samband med metallhantering. Man skulle då ha lagt glödande kol i as
bestmagrad keramik för att värma upp gjutformar inför bronstillverkning och 
asbestgods använde man för att framställa järn. De skulle då ha blandat malm och 
kol och eldat i kärlet och på så vis fått en reduktion. Det skulle inte ha rört sig om 
stora mängder järn, men tillräckligt för att tillverka små föremål för husbehov. De 
många genomgående hålen som finns i många kärl vid mynningskanten anser hon 
var för luftdrag vid järnframställningen.

Vissa arkeologer anser att asbestmagrad keramik inte har använts vid järn
framställning. Sven-Donald Hedman anser att asbestkeramiken i huvudsak på
träffas tillsammans med stenartefakter och avslagsfragment och att det är mer 
regel än undantag att järn och slaggrester lyser med sin frånvaro på fyndplatserna. 
Dessutom ligger många av fyndplatserna i Norrland vid sjösystem och har med 
tiden eroderat fram. Det gör att fyndplatser med lång kontinuitet kan vara väldigt 
omrörda och att det kontextuella sambandet mellan slagg/järnfynd och asbest
magrad keramik inte är självklart. Hedman påträffade dock en skärva asbestmag
rad keramik vid Hornavans strand vilken hade en liten bit järnfragment i kanten, 
men det tolkar han som att kärlet hade blivit lagat (Hedman 1993).

Hulthén hävdar också att asbestmagrade kärl inte skulle kunna ha använts som 
matlagningskärl. Det tycker Øyvind Sundqvist att kärlen mycket väl skulle kunnat 
ha gjort (Sundqvist 2000). Han har studerat keramik från Kjelmøy i Nordnorge 
och den asbestmagrande keramiken är mycket slät på insidan. Han anser att det 
inte bör ha varit någon risk att de sylvassa fibrerna kan ha hamnat i maten vid 
kokning. Han tar upp ett antropologiskt exempel från Uganda där man använder 
sig av asbest som magring i kärlen och dessa används bland annat vid kokning. 
Asbesten i sig gör ju även kärlet elastiskt och starkt, vilka är bra egenskaper vid 
kokning (Sundqvist 2000). En spännande detalj är det snöre som påträffades i 
mynningskanten på en skärva från Ångermanland. Linder-Rissén insåg att det var 
en snodd gjord av asbestfibrer, som hade dragits genom hålet tre till fyra gånger. 
Med tanke på hur eldtåligt asbest är vore det den idealiska upphängningsan- 
ordningen över en eldsstad eller om man använder den som glödkärl och behöver 
en värmetålig bäranordning (Linder-Rissén 1972).

Det konstiga med keramiken från Kjelmøy och den asbestmagrade keramiken i 
nordskandinavien är att den försvinner runt Kristi födelse. Kokkärl behövs alltid
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Figur 4. Exempel på ornamentik på asbestmagrat 
kärl från Laisan i Lappland. Från Hultén 1999.

så det kan inte ha varit det huvudsakliga användningsområdet för kärlen. Sundqvist 
liksom några före honom, lyfter fram den symboliska aspekten på keramikkärlen.

Den asbestmagrade keramiken som har påträffats i nordskandinavien har en 
rik ornamentik med lite olika detaljer. Hulthén gjorde i sin avhandling en regionin
delning byggd på just Ornamentiken. Hans Bolin har i en artikel tagit fasta på 
denna indelning (Bolin 1996). Han anser att stilzonerna illustrerar spår i form av 
äktenskap och allianser mellan grupperna, att människan vid giftermål tagit 
keramikdesignen med sig och sedan format nya kärl. Vissa arkeologer placerar 
asbestkeramiken i ett nordskandinaviskt sammanhang. Magringstypen signalerar 
enligt dem en sammanhållen kulturell gruppering mellan människor över hela den 
nordliga regionen (Johansson 1999). Några forskare har tagit ett steg längre och 
tolkar den asbestmagrade keramiken som en etnisk markör för de tidiga samerna 
i nordskandinavien (Baudou 1992, Olsen 1994).

Avslutande diskussion
Kan man nu säga något om användningsområdet för de asbestmagrade kärlen 
som har påträffats här i Mälardalen? -Ja, jag tror det.

Först så anser jag, att om asbestmagrade kärl har haft en symbolisk använd
ning i Norrlands inland, så har kärlen här i Mälardalen förlorat den innebörden.
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Detta beroende på att invånarna här i Mälardalen inte kunde tolka symbolerna 
som de rikt ornerade kärlen sände ut. Detta medför att kärlen borde ha haft en 
mer praktisk funktion och att det var det som människorna här nere i Mälardalen 
ville utnyttja.

Fyndplatserna i mälarområdet ligger relativt lika tidsmässigt i äldre järnålder. 
Vid alla platserna har man även funnit spår av järnhantering, men det är bara i 
Kyrsta i Uppland som det finns direkta kontextuella samband mellan metallhante
ring och asbestmagrad keramik (Jonas Wikborg, muntligen). Eftersom invånarna i 
Åsby framställde sitt järn i blästerugnar, enligt fynd från platsen, är det mycket 
möjligt att keramiken användes i samband med bearbetningen av järnluppen di
rekt efter en reduktion. Jag följer här Hulthéns teorier angående användningen av 
asbestkeramik, att de kan ha använt glödande kol i kärlen om man behövde for
eller eftervärma någonting vid processen.

En sista fråga att besvara är om dessa kärl kan ha tillverkats i Norrland och via 
kontakter hamnat i mälarområdet eller om de tillverkats lokalt? Att människorna i 
Mälardalen hade kontakter under äldre järnåldern med norrlandsområdet är belagt 
sedan förut, så den kopplingen är inte helt omöjlig. Spadformiga ämnesjärn, som har 
tillverkats i Jämtland, har påträffats runt om i Mälardalen (Magnusson 1986). 
Bland annat i Västmanland har man funnit fyra stycken sådana ämnesjärn.

Det finns även en realistisk möjlighet att den asbestmagrade keramiken har 
tillverkats lokalt, då det förkommer fyndigheter av asbest i bergslagsområdet. 
Morbergsfältet i Riddarhyttan ligger bara 4 mil nordväst om Åsby, men det går 
tyvärr inte att vare sig belägga eller avfärda en tidig brytning av asbest där. För att 
fastställa detta behövs en analys av asbesten i keramikfragmenten från Åsby och 
av asbesten som förekommer i Riddarhyttan. Utöver detta skulle man kunna göra 
en analys av lermaterialet. Genom att jämnföra leran runt boplatsen med leran i 
skärvorna skulle man kunna se om den har tillverkats på platsen.

Den här undersökningen har bara skrapat på ytan av detta forskningsområde. 
Det tangerar också ett av de riktigt stora studieobjekten inom svensk arkeologi, 
nämligen forskningen kring förhistorisk järnframställning. Tanken med artikeln 
är att lyfta fram den asbestmagrade keramiken, att synliggöra fyndkategorin här i 
mälarområdet och att dess fyndkontext med stor sannolikhet kan kopplas till me
tallhantering av något slag.

Något som framstår som viktigt i en fortsatt analys av mellansvensk asbestkera
mik är att gå igenom arkiv och museer på jakt efter fler fynd av asbestmagrad kera
mik. Om keramiken kan knytas till järnframställning borde den vara vanligare än 
vad denframstår idag. Förhoppningsvis kommer det att också i framtiden påträffas 
nya fynd vid undersökningar, både här i Västmanland och i övriga mellansverige, 
något som skulle kunna ge ytterligare belägg för keramikens funktion.
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Muntliga uppgifter
Patrik Gustafsson, Södermanlands läns museum, 2003. 
Arne Sundberg, Sveriges Geologiska Undersökningar, 2003. 
Jonas Wikborg, Societas Archaeologica Upsaliensis, 2005.
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BOPLATSSTRUKTURER PÅ JÄRNÅLDERNS GÅRDAR

Det här handlar om de boplatser som undersöktes inför omläggningen av väg 250 
mellan Köping och Kolsva. Totalt berördes tio boplatser av vägbygget och av olika 
tilläggsarbeten. Boplatserna är som äldst daterade till sen bronsålder och som 
yngst till folkvandringstid. Av de tio boplatserna behandlar artikeln åtta stycken, 
två av dem berörs inte då undersökningsytorna var mycket små och de fram
komna anläggningarna få.

Det var inte en helt ny sträckning av väg 250 som skulle byggas. Arbetet bestod 
till stor del av breddning och rätning av befintlig väg. Av den anledningen var 
undersökningsområdena väldigt smala. Ingen av boplatserna är därför totalunder- 
sökt. Utbytet av undersökningarna måste ändå betraktas som stort och värdefullt. 
Det stora antalet undersökta byggnader tyder på att vägområdet och därmed un
dersökningarna uppenbarligen har berört centrala delar av respektive boplatsyta. 
Undersökningarna är också viktiga genom det snitt i landskapet som de utgör 
vilket är en ingång för framtida studier av trakten kring Köping och Kolsva.

Syftet med artikeln var från början att jämföra boplatserna med avseende på hur 
de har varit disponerade. Utgångspunkten var de förändringar som boplatserna ge
nomgick under loppet av bronsåldern och järnåldern, då de utvecklades från yt- 
täckande, utspridda boplatser till mer välavgränsade boplatser. Likaså förändrades 
själva gårdarna från att ha utgjorts av ett hus per enhet under bronsålder till att ofta 
omfatta flera hus per enhet under romersk järnålder och folkvandringstid (Göthberg 
2000:93f). Denna utveckling var tänkt att belysas genom de hus och/eller gårdar 
som påträffats på de olika lokalerna. Tyvärr visade sig de tidigare delarna av bo
platserna inte finnas inom de undersökta ytorna, inte på någon av platserna. Visser
ligen kunde vi fånga upp detta skede i 14C-dateringarna, men inga hus fanns på 
boplatserna från denna tid. Det romartida-folkvandringstida skedet har vi dock fått 
många träffar på. Det var uppenbart en tid av intensiva aktiviteter i området.
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Lokal Yta (m2) Datering Totalt antal 
hus

inkompletta
hus

Holmsmalma 1:9, RAÄ 254 5000 Brå-rom jäå 6 3

Malma prästgård 1:1, RAÄ 261 550 Y rom jäå 2 -

Kräggesta 1:9, 2:9, RAÄ 255 6500 Brå-rom jäå/fvt 5 2

Åsby 1:17, RAÄ 111 1500 Rom jäå-vt - -

Åsby 1:16, RAÄ 256 4000 Y brå-rom jäå 5 4

Barksta (Åsby 1:3, 1:6), RAÄ 256 3000 Y brå-rom jäå/fvt 3 1

Torp 1:17, 1:18, RAÄ 262 800 Y rom/fvt 2 -

Torp 1:27, RAÄ 257 3500 (Brå) Ä jäå (rom jäå) 3 (4) 2(3)

Summa 26 (27) 12 (13)

Tabell l.Dei artikeln berörda boplatserna, undersökt yta, datering och antal undersökta hus.

Aktivitetsytorna har varit mer koncentrerade kring byggnaderna under järnåldern 
än under bronsåldern, då de kunde ligga ett stycke därifrån (Streiffert 2001). För 
att belysa eventuella skillnader i hur aktivitetsytorna har sett ut och var de har 
legat inom boplatsytorna, används först och främst härdar, men även brunnar och 
kulturlager kommer till nytta. Boplatsernas datering berör frågan om hur länge de 
har varit bebodda samt i förlängningen även de omlokaliseringar av boplatserna 
som har ägt rum. Generellt ligger inte boplatser som daterats till bronsålder och 
äldre järnålder på samma plats som de som daterats till yngre järnålder (Göthberg 
2000:165f). Mycket tyder på att detta också gäller bosättningarna längs väg 250.

Boplatsernas läge i dagens landskap
Då den befintliga vägen skulle breddas och rätas ut, kom delar av flera boplatser 
att beröras. De låg alla vid foten av åsen, på gränsen till den höglänta mark där 
vägen legat sedan urminnes tider. Endast en lokal låg i åkermarken väster om 
Köpingsåsen, nämligen Malma prästgård (RAÄ 261). Merparten av lokalerna låg 
därmed i övergången mellan den högre skogbevuxna marken och den flacka åker
marken. I sluttningen på åsen bestod jordarterna av lera, silt, sand och morän, inte
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sällan i kombination inom respektive lokal. Lokalerna låg på nivåer från strax 
under 20 meter över havet till runt 40 meter. Det finns inget samband mellan 
markslag, nivån över havet och dateringarna av respektive boplats. Vid tiden för 
bosättningarna hade havet sedan länge försvunnit från området. Istället var läget 
mellan åkermarkerna och skogen av betydelse för den jordrukande och boskaps- 
skötande befolkningen. Storleken på undersökningsområdena varierade mellan 
540 m2 och 6500 m2, tre av dem var mindre än 2000 m2.

Byggnader
Det undersöktes totalt 26 eller 27 stolpburna hus, ett av husen i Torp 1:27 kan 
tolkas som två separata byggnader ( hus II; Karlsson 2002:11). Det fanns hus på 
alla lokaler utom på ”boplatsen” vid Åsby 1:17.

Bevarandegraden varierade. Det var oftast bara hålen efter stolparna i den tak
bärande konstruktionen som återstod, i enstaka fall kompletterade med enstaka 
hål efter stolpar i väggkonstruktionen. Husen var överlag orienterade i östvästlig 
riktning. Av de totalt 26 (27) redovisade huskonstruktionerna kunde 6 (7) stycken

Figur 1. Området på boplatsen vid Holmsmalma där det framkom läm
ningar efter tre bus. Foto: Lisa Skanser, Västmanlands läns museum.
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endast med tveksamhet utgöra rester av hus och 6 stycken var så oklara att de 
utgått ur undersökningen. Dessa hus saknade flertalet stolphål, något som ibland 
har gett tolkningar som mer förefaller höra samman med ren fantasi än en förhis
torisk verklighet. I de fall då stolphål saknas kan de inte bortförklaras med att 
senare anläggningar och störningar skulle ha förstört dem.

Kompletta hus förekommer på alla platser (utom Åsby 1:17 som helt saknar 
byggnader). Inkompletta hus finns också på alla platser, utom vid Malma präst
gård och Torp 1:17-18. Dessa platser har emellertid varit utnyttjade under en kor
tare period än övriga boplatser.

På boplatsen vid Malma prästgård har man kunnat belägga samtidighet mellan 
två hus (Svensson & Wikborg 2001). Husen låg i en gårdsenhet där de utgjort 
boningshus respektive uthus med funktion som förråd och/eller annan ekonomi
byggnad. Det har funnits förutsättningar för samtidigt existerande byggnader på 
boplatserna vid Kräggesta, Holmsmalma och Åsby genom att det där har identifie
rats två bebyggelselägen eller gårdslägen (Karlenby & Andersson 2001:10, Wik
borg & Ahlström 2005, Eriksson m fl 2005). Samstämmighet mellan dateringarna 
föreligger för de olika bebyggelselägena, men mellan de enskilda husen kan inte 
samtidighet beläggas.

Överlagringar mellan olika kompletta hus eller mellan kompletta och fragmen
tariska hus har iakttagits på boplatserna vid Kräggesta, Holmsmalma, Barksta och 
Torp 1:27.

Kulturlager
Med kulturlager avses alla markytor som har dokumenterats i plan på grund av 
att de var kulturpåverkade oavsett om de i de enskilda fallen ges en snävare tolk
ning så som golvytor, avfalls- eller odlingslager.

Det dokumenterades förhistoriska kulturlager vid Holmsmalma, Torp 1:17-18, 
Åsby 1:16, Åsby 1:17 och Barksta. Kulturlagren var såväl stora och yttäckande 
som små, begränsade ytor i anslutning till härdar och hus. De stora kulturlagren 
var flerskiktade och de mindre var enskiktade.

Kulturlagrens sammansättning har till största delen varit likartad med olika 
stort innehåll av kol och sot, bränd lera, keramik och skärvsten. De i förekom
mande fall mer intensiva delar som utkristalliserades i de stora kulturlagren - an
tingen genom avvikande fyndkategorier eller större förekomst av sot, kol och 
bränd lera med mera - återfanns i anslutning till hus samt i anslutning till en våt
mark (Åsby 1:17). Kulturlagret vid våtmarken var det enda som avspeglade en
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medveten avfallsdeponering vilken genom fynd av ugnsväggsfragment och järnslagg 
avslöjade att det förekommit metallhantering på platsen (ett av de få ställena längs 
väg 250, se Karlsson i denna volym, se också Egebäck i denna volym). Högre lig
gande delar av kulturlagret visade genom fynd av vävtyngder att det förekommit 
hushållsnära hantverk. De övriga intensiva delarna av kulturlagren avspeglade 
hushållssysslor samt rasmassor från ett nedbrunnet hus. I övrigt utgjorde de yt- 
täckande lagren antingen gamla markytor eller gamla odlingslager. (Wikborg & 
Ahlström 2005, Hallgren 2004, Hallgren & Wikborg 2004, Eriksson m fl 2005).

Härdar
Med härd avses den anläggningskategori vars fyllning huvudsakligen består av sot 
och kol och ofta har ett påtagligt inslag av eldpåverkad sten. Härden har fungerat 
som matlagningsplats, värmekälla och representerar de aktivitetsytor som finns på 
alla boplatser. Här kan det finnas också andra anläggningskategorier som kokgro
par, ugnslämningar och gropar med ännu okänd funktion. Dessa områdens läge i 
förhållande till husen är en intressant studiepunkt.

Härdar förekom på samtliga lokaler och i de flesta fall förekom de spridda över 
stora delar av boplatsytorna. Härdarnas antal var relativt jämnt fördelat mellan 
lokalerna, boplatsen vid Holmsmalma avvek dock med ett mångdubbelt antal här
dar än övriga lokaler. Barksta avvek genom den extrema storlek som härdarna 
hade där, uppemot 2,5 meter i diameter.

Inom samtliga boplatser förekom härdarna antingen i glesa klungor eller förtä
tade grupper. Dessa förekom oftast i direkt anslutning till byggnaderna. Endast i 
fallet Barksta kan man se en medvetet avskild plats för de aktiviteter som hör ihop 
med härdar och liknande anläggningar. Det går inte att se några tydliga tendenser 
till att boplatsernas övergripande datering avspeglas i hur härdarna har legat inom 
de undersökta ytorna och i förhållande till husen.

Brunnar
Vatten har man naturligtvis haft behov av på alla boplatser. Brunnar förekom dock 
endast vid Kräggesta (1 st) och Holmsmalma (3 st). Båda boplatserna har varit 
bebodda under lång tid och har etablerats under yngre bronsålder. På de båda 
boplatserna låg brunnarna antingen i samma område som husen och härdarna, det 
vill säga det område som kan antas motsvara aktivitetsområdet tillhörande ett hus
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Figur 2. Sektion av brunnen A6902, på boplatsen vid Holmsmalma, i sam
band med undersökningen. Foto: Ann-Sofie Wigg, Västmanlands läns mu
seum.

eller en gård, eller så fann man dem på ytor med låg anläggningsförekomst strax 
utanför härdområdet (Karlenby & Anderssson 2001, Wikborg &c Ahlström 2005). 
Förutsättningarna för lokaliseringen av brunnarna måste dock vara tillgången på 
vatten.

Samlade intryck
Boplatserna kan inordnas i två grupper. En grupp består av en samling äldre boplat
ser som etablerades runt övergången mellan bronsålder och äldre järnålder och som 
ägde bestånd fram till romersk järnålder och övergången till folkvandringstid. Bland 
dessa finner vi Holmsmalma, Kräggesta samt Åsby 1:16 och Barksta. Den andra 
gruppen omfattar yngre boplatser vilka endast var bebodda under romersk järnålder 
och folkvandringstid. För båda grupperna gäller att tidpunkten för övergivandet lig
ger i linje med tankarna om en generell omlokalisering av bebyggelsen omkring 
600 e Kr (Göthberg 2000, 164ff). De kortlivade boplatserna skall kanske ses som 
nyetableringar vilka antingen kom att överges vid tiden för ometableringen eller så
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Figur 3. Boplatsen vid Holmsmalma under avbaning. Den befintliga vägen 
skymtar i vänster bildkant. Foto: Jonas Wikborg, SAU.

finns de under det som idag är gamla byar. Tillexempel kan läget för Torp 1:17-18 
ha tillkommit under romersk järnålder och sedan försvunnit i övergången mellan 
folkvandringstid och vendeltid.

Det går inte i något fall att med säkerhet belägga att det har funnits flera sam
tida gårdar på någon av boplatserna och det är endast en av gårdarna som säkert 
har bestått av flera samtida hus (Malma prästgård). Oavsett om boplatserna har 
varit lång- eller kortlivade så återspeglar bebyggelsen i merparten av fallen endast 
förromersk och romersk järnålder. I de fall byggnader har överlagrat varandra, 
vilket skulle kunna indikera byggnader från ett längre tidsspann, så är deras date
ringar i stort sätt samtida. Det talar för relativt begränsade bosättningsperioder på 
alla ställen.

Likheterna mellan aktivitetsytorna på boplatserna är generellt sätt mer påtag
liga än olikheterna. Samtliga boplatser återspeglar mer eller mindre väl avgrän
sade gårdsytor med omgivande aktivitetsytor. Härvidlag fanns det inga uppenbara 
skillnader mellan långvariga och kortvariga boplatser. Min tanke var att härdarna 
skulle vara mer spridda över ett större område på de långvariga boplatserna och 
avspegla en längre användningsperiod med de yttäckande bronsålderstida och
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Figur 4. Undersökningslokalerna i 
skala 1:2000. Husen är illustrerade 
med grå markeringar, härdarna som 
punkter och brunnarna med stjärnor, 
a) Holmsmalma 1:9, RAÄ 254; b) 
Malma Prästgård 1:1, RAÄ 261; c) 
Åsby, 1;17, RAÄ 111; d) Kräggesta 
1:9, 2:9, RAÄ 255; e) Torp 1:17-18,

norra delen; g) Asby 1:16, RAA 256, 
södra delen; h) Barksta (Åsby 1:3,
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förromerska boplatserna, medan de skulle ligga mer koncentrerat på de kortva
riga boplatserna. Det är en tendens som Streiffert ser i det halländska materialet 
(Streiffert 2001). Så var nu inte fallet här. Förklaringen torde vara att de smala 
undersökningsytorna endast har berört det yngre tidsavsnittet på de långlivade 
boplatserna. Brunnar har påträffats i för liten utsträckning för att man ska kunna 
uttala sig om deras förekomst och betydelse.

Det framkom tre typer av kulturlager på de undersökta boplatserna. Där fanns 
stora yttäckande lager som kan knytas till odling, mindre och intensivare kulturla
ger med större mängd fynd som avspeglade hushållsnära sysslor bedrivna i anslut
ning till husen. Den tredje kategorin utgjordes av avfallslager som inte legat i di
rekt anslutning till byggnader. Det avfallslager som undersöktes vid Asby 1:17, 
återfanns på mark som låg i utkanten av boplatsen eftersom där inte påträffades 
några hus i närheten. Det är därför troligt att marken inte har varit attraktiv för 
boende men den har lämpat sig för hantverk. En intilliggande våtmark har dess
utom utgjort en lämplig plats att göra sig av med avfall. På de övriga undersökta 
delarna av boplatserna fanns inte dessa platser representerade, där framkom hus 
istället för avfallslager.

78



Anna-Lena Hallgren

FÖR GÅRDENS VÄLGÅNG

KULT OCH RIT I JÄRNÅLDERNS LÅNGHUS 
VRIDKVARNSOFFER I STOLPHÅL

Boplatsen vid Torp
Vid undersökningarna av en boplats vid Torp 1:17-18 återfanns delar av fem 
vridkvarnar nedlagda i stolphålen till ett av de undersökta husen. Boplatsen har 
daterats till yngre romersk järnålder - folkvandringstid. Fyndet av vridkvarnsfrag- 
menten är intressant ur flera aspekter. Från Västmanland finns till exempel sedan 
tidigare endast ett känt fynd av en förhistorisk vridkvarn. Denna återfanns vid un
dersökningen av ett yngre järnåldersgravfält i Stenby utanför Västerås (Carlsson & 
Magnusson 1981). Även från övriga Mälardalen är fynd av förhistoriska vrid
kvarnar mycket ovanliga. Det är först under vikingatid kvarntypen blir något mer 
vanligt förekommande i området. Syftet med den här artikeln är därför delvis att 
presentera de nyfunna kvarnstenarna och den kontext vari de påträffades. Med av
seende på hur vridkvarnarna, tillsammans med fyndet av en oval eldslagnings- 
sten, återfanns nedlagda i stolphålen i ett av de undersökta husen kommer artikeln 
avslutningsvis även att behandla frågor om rituella nedläggelser i förhistoriska hus.

Boplatsen (RAÄ 262, Kolsva sn) låg på en naturlig platå omkring 40 meter över 
havet. Nedanför, väster om undersökningsområdet, flyter Hedströmmen fram på sin 
väg söderut mot Mälaren. Platsen omgärdas i norr och öster av storblockiga morän
höjder som sträcker sig upp mot 70 meter över havet. Inte mer än 80 meter norr om 
boplatsen finns ett mindre gravfält med åtta runda stensättningar (RAÄ 61, Kolsva 
sn). Genom gravfältet löper en hålväg i nordsydlig riktning. Troligtvis har denna 
sträckt sig från boplatsen, förbi gravfältet och vidare norrut över moränhöjden.

Delar av boplatsen har varit föremål för arkeologiska undersökningar vid tre 
olika tillfällen i samband med vägomläggningen (Figur 1). Den första undersök
ningen ägde rum hösten 2001 och berörde det område där den nya vägen skulle 
anläggas (Hallgren 2004b). Sommaren 2003 bröts den då befintliga väg 250 upp 
och en mindre arkeologisk undersökning ägde rum i samband med detta (Hallgren
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2004a). En antikvarisk kontroll gjordes även när infartsvägen till det nu rivna 
huset på fastigheten togs bort. Det återstod emellertid inte några lämningar av 
boplatsen, vare sig under infarten till huset eller under väg 250.

Under tiden för vägbygget användes delar av den aktuella tomten som etab- 
leringsplats för Vägverket Produktion, som byggde vägen. När etableringsplatsen 
förbereddes schaktades matjordslagret bort och ersattes av ett bärlager med grus. 
Detta föranledde ytterligare en arkeologisk undersökning på platsen. Denna ägde 
rum i maj och juni 2005.1 skrivande stund är materialet från denna undersökning 
i det närmaste helt obearbetat. Här presenteras endast en preliminär schaktplan 
över årets grävningsresultat.

Den förhistoriska gården, som huvudsakligen var belägen i tomtmark, var täm
ligen ostörd av senare tiders aktiviteter och därför ganska välbevarad. Inom ett 
drygt 1 400 m2 stort område undersöktes två byggnader samt spridda grupper av 
härdar. Resultaten från 14C-analysen tillsammans med fynd och hustypologi för
lägger dateringen av boplatsen till yngre romersk järnålder - folkvandringstid. 
Nedan följer en kortfattad beskrivning av de två husen.

Hus I var ett treskeppigt långhus. Huset var bevarat till en längd av 16 meter. 
Tyvärr var huset inte komplett. Den västra delen av huset visade sig vara bort
grävd i samband med att den äldre vägen byggdes. Även den östra delen av huset, 
som har sin fortsättning in i 2005 års undersökningsområde, var delvis stört efter 
det att etableringsplatsen anlagts.

Den takbärande konstruktionen i den del av huset som undersöktes 2001 ut
gjordes av fem bockpar. Vid 2005 års undersökningar påträffades inga fler stolp- 
hål och sannolikt har husets östra gavel utgjorts av det sista paret stolpar i öster. 
Detta par står något tätare ihop, något som indikerat husets gavel.

Stolphålen i den bevarade delen av hus I var kraftiga och skodda med stora 
stenar (undantaget stolphålen i det östra bockparet). I husets västra del fanns en 
eldstad. Den här delen av huset överlagrades av ett kol och sotbemängt lager som 
troligtvis är rester av den nedbrunna byggnaden. Både i lagret och i stolphålen 
närmast eldstaden fanns rikligt med keramik. I ett av stolphålen fanns betydligt 
mer keramik än i de övriga. Ett annat stolphål innehöll ett stort antal fragment 
från vävtyngder, vi har kunnat identifiera tre stycken, men det kan ha varit fler.

I övrigt utgjordes fyndmaterialet av enstaka brända ben, ett fåtal kraftigt 
korroderade järnfragment samt bränd lera. Den brända leran, som i flera fall var 
sintrad, återfanns nästan uteslutande i anslutning till eldstaden. I en grop belägen 
utefter husets norra långvägg påträffades delar av ett i stort sett komplett kera
mikkärl. Gropen tolkades vid undersökningen som en förrådsgrop. Kärlet, som är 
försett med fingertoppsintryck utefter mynningsläppen, är det enda exemplet på 
dekorerad keramik från undersökningen.
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S Stolphål/pinnhål

Rödbrända ytor

O Nedgrävning/mörkfärgning

Kulturlager

Schaktkant
20 Meter

/ Stört område

Figur 1. Schaktplan med samtliga undersökta anläggningar från 2001, 2003 och 2005 års 
undersökning. Skala 1:400.
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Figur 2. Översikt från 2001 av anläggningarna i hus I. Lägg märke till att det östligaste 
(närmaste) stolpparet står något tätare än de övriga, något som antyder att detta är husets 
östliga gavel. Huset fortsätter in under befintlig väg, men tyvärr hade huset här avlägsnats 
i samband med vägarbetena på 50-talet. Foto Anna-Lena Hallgren, VLM.

Hus II var också av en treskeppig modell. Huset har kunnat friläggas i sin helhet. 
Den takbärande konstruktionen var 23 meter lång, man måste räkna med att gav
larna legat ett par meter längre ut, något som ger huset en total längd på 25-26 
meter. Några mindre stolpar längs husets södra långsida var rester efter väggen. 
Dessa anger husets bredd till strax över 8 meter.

Två av husets bockpar undersöktes 2001. Var och ett av stolphålen i dessa båda 
bockpar var dubblerade vilket tolkades som att huset byggts om eller återupp
byggts vid minst ett tillfälle. I två fall har de nya stolparna grävts ner så nära de 
äldre att det rent stratigrafiskt gick att få fram ett äldre/yngre-förhållande mellan 
de två faserna i huset (se figur 4). Resultaten från 2005 års undersökning stödjer 
tolkningen av två kronologiska faser i huset.

I fyra av stolphålen från husets äldre fas återfanns delar av flera vridkvarnar. 
Ytterligare ett fragment påträffades i botten av en kokgropsliknade anläggning
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Figur 3. Översikt över de stolphål i hus II som framkom vid 2005 års undersökning. 
Stolphålen har markerats med rosafärgade stakkäppar. Lägg märke till husets exponerade 
läge ner mot Hedströmmen. Foto Anna-Lena Hallgren, VLM.

som var centralt belägen mellan de takbärande stolparna. Genom fyndet av 
vridkvarnfragmentet har kokgropen knutits till husets äldre fas. I övrigt kan fynd
materialet från husets första fas betecknas som ett ordinärt hushållsavfall med 
relativt mycket keramik och enstaka brända ben.

När huset byggs om alternativt byggs upp på nytt placeras nedgrävningarna till 
den nya takbärande konstruktionen öster om de gamla. Den kokgrop som var 
placerad centralt i mittskeppet täcktes av ett lager fin, hårt packad silt. Detta kan 
möjligen ses som en indikation på att man inte fortsatt att utnyttja kokgropen 
under husets yngre fas.

Fyndmaterialet från husets yngre fas utgörs även detta till största delen av ”ty
piskt” hushållsavfall med keramik, brända ben och vävtyngdsfragment. Men lik
som i stolphålen till husets äldre fas återfanns här ett fynd som tydligt avviker från 
det förväntade; en oval eldslagningssten. När eldslagningsstenen hittades var den
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A1452 A750
SV NO

Figur 4. Sektionsritning av två av de undersökta 
stolphålen i hus II där det stratigrafiskt gick att få 
fram ett äldre/yngre-förhållande mellan stolphålen i 
husets två faser. Till vänster A1452 från husets äldre 
fas, till höger A7S0 från den yngre fasen. I stolphålet 
från husets äldre fas återfanns ett vridkvarnsfragment 
från undersökningen. Skala 1:40.

ituslagen men stenarnas placering i stolphålet samt brottytans färska utseende ta
lar för att den kan ha varit hel när den placerades i stolphålet.

Både hus I och hus II har tolkats som flerfunktionella bostadshus vilka avlöst 
varandra i tid (Hallgren 2004b). Antagandet bygger dels på att inte några skilda 
funktioner för de två husen kunde påvisas, dels på att byggnaderna var placerade 
så nära varandra att det förefaller mindre troligt att de skulle vara samtida. De 
något trubbiga dateringsmetoder som står till buds antyder att hus I är det äldre av 
de två husen. Vi har alltså en bebyggelse som etableras på platsen någon gång 
under den senare delen av yngre romersk järnålder. Boplatsen utnyttjas sedan upp
skattningsvis mellan 100 och 200 år för att slutligen överges någon gång under 
folkvandringstid. Ingenting i det arkeologiska materialet tyder på att det vare sig 
tidigare eller senare har funnits en förhistorisk bebyggelse på platsen. Intressant 
nog har en motsvarande kortvarig bebyggelse iakttagits både på Barksta och på 
Torp 1:27, de järnåldersboplatser som låg strax norr om respektive strax söder om 
Torp 1:17-18.

Något om vridkvarnar
Under den äldre järnåldern introduceras en ny typ av malredskap i det skandina
viska samhället; vridkvarnen (även benämnd roterande handkvarn eller drej- 
kvarn). Från Danmark finns enstaka exempel på vridkvarnar som möjligen kan 
knytas till den senare delen av förromersk järnålder. Det är dock först från ro
mersk järnålder som den blir mer frekvent förekommande i det danska boplats
materialet (Steensberg 1952:538). Under romersk järnålder kommer kvarntypen 
även i bruk på enstaka platser i Sverige och Norge.

Vid en genomgång av vridkvarnsmaterialet från boplatsundersökningarna vid 
Vorbasse och Nørre Snede i Danmark har ett stort antal vridkvarnar från romersk 
järnålder och folkvandringstid analyserats (Block Jørgensen 1991). I samband 
med detta gjordes ett experiment som visar att vridkvarnen är betydligt effektivare
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än den äldre gnidkvarnen. Exempelvis visade försöken att man med en vridkvarn 
kan mala ett kilo korn till mjöl på cirka 15 minuter. Med en gnidkvarn tog motsva
rande mängd korn mellan 40-180 minuter att mala (Block Jørgensen 1991). Trots 
att den nya kvarntypen ger en mer effektiv malning än den äldre gnidkvarnen kom 
det i Sverige att dröja ända fram till vikingatid innan den nya tekniken helt slog 
igenom och blev mer allmänt förekommande. Det finns dock vissa regionala skill
nader beträffande kvarntypens utbredning i Sverige, framförallt under romersk 
järnålder och folkvandringstid. Medan det i mellersta och norra Sverige endast 
finns ett fåtal kända exemplar från perioden är kvarntypen något mer vanligt före
kommande i Skåne och Halland.

Malredskap av sten behandlas ofta som en anonym fyndkategori. Detta gäller 
speciellt den äldre litteraturen. På senare tid har malredskapen dock börjat upp
märksammas och fler aspekter än de rent tekniskt beskrivande har lyfts fram för 
diskussion (se t ex Kaliff 1997:88ff, Lidström Holmberg 1998, Andersson 1999, 
Carlie 2004). Beträffande vridkvarnar - speciellt förhistoriska sådana - förekom
mer de endast sparsamt i arkeologiska texter. När vridkvarnar behandlas i facklit
teraturen berörs framförallt medeltida kvarnstenar och kvarnstensbrott, där Elf- 
wendahls och Krestens insatser i ämnet kan nämnas. De har i ett arbete om geo- 
arkeologi inom kvarteret Bryggaren i Uppsala gjort en sammanställning av några 
utvalda fyndkategorier, däribland vridkvarnar. De har granskat de använda berg
arternas rumsliga spridning (Elfwendahl & Kresten 1993). I sammanställningen 
finns ett tiotal förhistoriska fynd av kvarnstenar från hela landet upptagna. Tre av 
dem är från folkvandringstid, resterande är från yngre järnålder eller har inte kun
nat dateras närmare än till järnålder. Utöver de av Elfwendahl och Kresten listade 
vridkvarnsfynden har jag genom en översiktlig genomgång av artiklar och rappor
ter kommit i kontakt med ytterliggare ett 20-tal undersökningar runtom i landet 
där förhistoriska vridkvarnar påträffats. Genomgången har inte skett med ambi
tionen att spåra samtliga förhistoriska vridkvarnsfynd utan istället har jag fokuse
rat på vridkvarnar som påträffats i anslutning till hus från yngre romersk järn
ålder - folkvandringstid. Från svenskt håll har sådana bland annat påträffats på 
uppåkraboplatsen i Skåne (Stenberger 1979:436), i Galisätter, Ångermanland (Lind
qvist 1996:89ff) samt i ett av de undersökta husen på RAÄ 195 i Skrea socken, 
Halland (Wranning 2001).

Vridkvarnarna från Torp
På boplatsen vid Torp återfanns totalt tio fragment från sammanlagt fem överlig- 
gare eller löpare. De fem löparna är tillverkade i glimmerskiffer, ett material som
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Figur 5. Delar av en av de fem vridkvarnar som återfanns i den äldre fasen av hus II. De 
olika fragmenten återfanns i två av stolphålen och i en kokgrop som genom fyndet kunde 
knytas till husets första fas. Teckning: Daniel Hallberg, VLM.

det naturligt finns tillgång till i närområdet. Fem av fragmenten har passform och 
bildar en nästintill komplett löpare (figur 5). Stenen är något skadad i kanterna men 
storleken uppgår till närmare 40 centimeter i diameter och tjockleken till fyra centi
meter. De övriga överliggarna har varit något större och diametern på dem har upp
skattats till 47 - 48 centimeter. Ett av fragmenten skiljer sig något från de övriga. För 
det första är det dubbelt så tjockt medan centrumhålet är betydligt mindre än på de 
övriga. Att den dessutom inte har samma plana, bearbetade ovansida (undersida?)
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Figur 6. Två kvarnstensfragment in situ i ett av de undersökta stolphålen. Fragmenten är 
placerade intill varandra, ställda på högkant mellan två större stenar. I det intilliggande 
stolphålet återfanns den ovala eldslagningsstenen. Fotograferat från väster. Foto: Anna- 
Lena Flallgren, VLM.

gör att den kanske snarare borde ses som en underliggare. Anledningen till att den 
ändå tolkats som en löpare har sin förklaring i att centrumhålet är genomgående 
och inte bara utgör en försänkning vilket vanligtvis är fallet på underliggare.

Delar från de fem löparna återfanns utspridda i fyra av stolphålen från husets 
äldsta fas samt i en kokgrop. Ett av stolphålen (A1508) innehöll så många som 
fyra fragment från två vridkvarnar. Vridkvarnsfragmenten var ofta instuckna på 
högkant mellan stora stenblock som stöttat stolparna i nedgrävningarna. Det före
faller inte sannolikt att vridkvarnarna i första hand placerats i stolphålen för att 
fungera som skoning då man använt sig av betydligt större stenar i detta syfte. 
Värt att notera är att majoriteten av fragmenten återfanns samlade i husets västra 
del. Endast ett av stolphålen i husets centrala eller östra del innehöll vridkvarns- 
fragment.
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Figur 7. Spridningen av vridkvarnsfragment i de olika stolphålen i bus II (cirklar), samt 
placeringen av eldslagnings stenen (triangel).

Rituella nedläggelser i hus
Seden att ”offra” föremål i och i anslutning till hus har en omfattande utbredning, 
både i tid och rum. Från svenskt håll finns det belägg för att det förekommit ritu
ella nedläggelser i hus från och med neolitikum fram till långt in i historisk tid. 
Som exempel på den sentida byggnadskulten kan de två förtorkade huggormar 
som finns i länsmuseets samlingar nämnas (VLM Inv nr 7259). Huggormarna till
varatogs vid insamlingsarbeten för Västmanlands fornminnesförenings räkning i 
början av 1900-talet. Ormarna hade lagts i ett hålrum under tröskeln till en ladu
gård på en gård i Himmetä socken. Då insamlingen gjordes fanns en man på går
den som kunde berätta hur han som barn varit med då huggormarna placerades 
under tröskeln (Thorvaldsdotter-Sandmark 1966). Berättelsen förtäljer hur en 
”klok” man vid namn Torst-Lasse, som bedrev kreatursbot i socknen på 1870- 
talet, blev kallad till gården när en av oxarna var sjuk. Enligt uppgift ska han ha 
knutit en ullgarnsände runt oxens kropp och sedan tagit av sig hatten och slagit 
den i bakdelen på oxen. Därefter borrade han ett hål i tröskeln och stoppade ner en
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orm i hålet. Hålet pluggades sedan igen mycket noga varefter han målade kors 
med tjära över fönster och dörrar. Samma sak upprepades vid ytterligare ett till
fälle omkring fem år senare. De huggormar som placerades under ladugårds- 
tröskeln var ett sätt att i fortsättningen skydda kreaturen från faror som hotade 
deras hälsa.

Ritualernas primära syfte, oavsett när och var de ägde rum, tycks ha varit att 
försöka påverka de högre makterna att skydda eller tillföra byggnaden och dess 
invånare tur samt att förhindra olyckor och sjukdomar. Genom ritualerna öns
kade man en god relation till de högre makterna och sannolikt förväntade man sig 
någon form av motprestation. Det kan ha rört sig om en önskan att förändra, eller 
kanske tvärtom vidmakthålla, en rådande social och ekonomisk ordning (Carlie 
2004:190ff).

Man brukar vanligtvis skilja på två olika slags rituella nedläggelser i anslutning 
till husen; invigningsritualer som sker i samband med husets uppförande och 
avslutningsritualer som görs i samband med att huset överges (Carlie 2004:190ff). 
Vid arkeologiska undersökningar är det framförallt nedläggelser som gjorts i sam
band med husets uppförande, så kallade konstruktionsoffer, vi ser spår av. Sådana 
har ofta placerats i nedgrävningarna till husens takbärande stolpar men kan även 
återfinnas under eldstäder, vid ingångar och i väggar. Spår efter ritualer i samband 
med stängning av hus är betydligt färre i det arkeologiska materialet. Detta beror 
till stor del på de källkritiska svårigheterna att identifiera den här typen av rituella 
nedläggelser (Carlie 2004).

Malstenar i byggnadskulten
Att malstenar haft en betydande praktisk roll i det förhistoriska jordbrukssam
hället råder det ingen tvekan om. Förutom att mala och krossa säd kan de ha 
använts för att krossa rötter, frön, nötter och ben. Malredskapen var helt enkelt en 
förutsättning för den tidens försörjning, ett grundläggande redskap för överlevna
den. Som sådana kan man förstå att de även hade ett stort inneboende symbol
värde, där de genom att bland annat omvandla korn till mjöl representerade en 
livsviktig och fundamental förvandlingsprocess (Kaliff 1997:88). Malstenar anses 
i rituella sammanhang ha syftat till att främja reproduktion och fruktbarhet (An
dersson 1999:95).

Malstenar är en fyndkategori som återfinns på de flesta undersökta boplatser, 
från neolitikum och fram till vikingatid. Inte sällan har de en tydlig koppling till 
hus, där de ofta återfinns i stolphålen till husens takbärande konstruktioner. I 
Mälardalen sker under den äldre järnåldern en markant ökning av användandet

89



FÖR GÅRDENS VÄLGÅNG

av malstenar i byggnadskulten. Användandet kulminerar under yngre romersk 
järnålder - folkvandringstid för att sedan minska betydligt under vendeltid (Carlie 
2004:89).

Trots att byggnadskult kunnat påvisas på ett förhållandevis stort antal platser 
utgör dessa endast en mindre andel av alla undersökta boplatser. Frågan är varför 
endast enstaka hus på vissa boplatser valts ut i kulten och om det finns någonting 
övrigt i det arkeologiska materialet som förenar dessa platser och hus?

I boken Forntida byggnadskult har Anne Carlie (2004) på ett systematiskt sätt 
gått igenom resultaten från ett stort antal arkeologiska boplatsundersökningar i 
Danmark och Sverige i syfte att belysa den förhistoriska byggnadskulten. Carlie 
behandlar en rad skilda fyndkategorier, däribland malstenar, som använts inom 
byggnadskulten. Beträffande malstenar presenterar Carlie en rad intressanta re
sultat. Bland annat har hon kunnat påvisa en rad regionala skillnader mellan 
södra Sverige (Skåne och Halland) och östra mellansverige (Östergötland och Mä
lardalen). I mellansverige domineras byggnadskulten helt av malstenar medan 
keramiken är vanligare i södra Sverige. Skillnader föreligger även beträffande 
vilka typer malstenar som använts. I Mälardalen utgörs de till största delen av 
klotrunda löpare, i södra Sverige av liggare och vridkvarnar. En annan påtaglig 
skillnad i materialet är att de sydsvenska liggarna och vridkvarnarna oftast är 
fragmenterade eller uppvisar spår av eldpåverkan medan löparna i det mellan
svenska materialet oftast är helt intakta (Carlie 2004:89). Gemensamt för de två 
områdena är byggnadskultens tydliga koppling till gårdarnas långhus, endast i 
undantagsfall påträffas de i ekonomibyggnader. Det verkar inte finnas något sam
band mellan husens storlek och rituella nedläggelser då dessa förekommer i såväl 
stora som små byggnader.

Om motivet med de rituella nedläggelserna var att blidka de högre makterna 
för att försäkra sig om välgång och förhindra olyckor är det märkligt att vi inte 
hittar spår efter ritualer i flera hus på ett större antal gårdar än vad som är fallet. 
Det är tydligt att den här typen av ritualer inte skedde rutinmässigt då man byggde 
hus på gårdarna. På den undersökta gården vid Torp är det först från gårdens 
andra bebyggelsefas vi ser spår av rituella aktiviteter. Nedläggelserna har alltså ägt 
rum vid en tidpunkt då bebyggelsen bör ha varit väl etablerad på platsen. Det här 
är ett mönster som går igen på flera av de gårdar där byggnadskult konstaterats 
(Carlie 2004:208, Andersson 1999). Frågan är vad orsaken till detta är och om 
svaren står att söka i händelser utanför den egna gården eller om det är resultatet 
av en intern utveckling, där det av någon anledning uppstått ett behov av att för
ändra alternativt upprätthålla den rådande ordningen.

Gunnar Andersson ser ett samband mellan det ökade behovet av rituella ned
läggelser med en långsam förändring i de ekonomiska förhållanden som rådde
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Figur 8. Nu har trafiken släppts på den nya vägen och lämningarna efter de gamla höv
dingarnas hus har för alltid försvunnit. Men ännu kan man uppleva det magnifika läge 
som gården har haft invid Hedströmmen. Foto Anna-Lena Hallgren, VLM.

under perioden, där den ekonomiska försörjningen alltmer kommit att förskjutas 
från boskapsskötsel mot en ökad spannmålsproduktion (Andersson 1999:95). 
Kanske det ökande användandet av malstenar i byggnadskulten ska ses mot bak
grund av detta?
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Då det sista huset uppförs vid Torp, i en tredje byggnadsfas, placeras en oval eld- 
slagningssten i ett av de takbärande stolphålen. Här äger det rum en förändring i 
valet av rituell rekvisita, där man gått från malstenar till en oval eldslagningssten. 
Vad denna förändring i symbolspråket representerar får lämnas för tillfället, men 
är troligtvis värd att ta i beaktande vid fortsatta diskussioner om förhistorisk bygg- 
nadskult.
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Åsa Westin

NÄR ELDEN FALNAT

HÄRDAR OCH KOKGROPAR PÅ ÄLDRE 
JÄRNÅLDERNS BOPLATSER

Sedan urminnes tider har elden och framför allt härden i hemmet haft mycket stor 
betydelse för människors liv och leverne. En värmealstrande ljuskälla har varit en 
viktig förutsättning för att våra kallare breddgrader en gång i tiden kunde befol
kas. Den tekniska utvecklingen skulle inte heller ha varit möjlig utan hjälp av 
elden. Med den kunde man omvandla och bearbeta naturens resurser efter sina 
behov. Elden har även spelat en stor roll i föreställningsvärlden och i flera religio
ner har eldens kraft ansetts ha en renande inverkan. Det finns otaliga myter kring 
eldar och genom tiderna har härdar tilldelats olika symboliska funktioner. I vår tid 
har påsk- och valborgseldar fortfarande stor betydelse under våren.

Härden är en av de vanligaste lämningarna som hittas från järnåldern. Dessa 
sotsvarta koncentrationer med eldpåverkade stenar framträder vanligtvis tydligt i 
marken. Härdarna finns ofta på och i anslutning till boplatser men förekommer 
även på gravfält, intill agrara lämningar eller som solitärer. Under järnåldern var 
eldens betydelse enorm och användningen välutvecklad. På gården var elden nöd
vändig inom nästan alla områden såsom hushållet, jordbruket och hantverket. 
Inom exempelvis järnhanteringen hade upphettningen en mycket avgörande bety
delse både vid framställning och smide. Glimtvis kan vi även ana den kultiska eller 
symboliska innebörden genom gravskick och liknande uttryck.

Det finns många järnåldersboplatser i anslutning till Köpingsåsen - längs Kols- 
vavägens sträckning. På flera av de undersökta platserna har härdarna utgjort ett 
klart framträdande inslag. Anmärkningsvärt stora och vällagda härdar fanns in
om ett större boplatskomplex på ägorna vid Barksta och Åsby. Dessa härdar är 
bra exempel på den variation och formrikedom som är utmärkande för järnålders- 
härden.

I
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Figur 1. Anne-Cathrine Johannessen undersöker en härd vid Åsby. Foto: Anton Seiler, RAÄ.

Elden - en hjälpreda pä gården
Undersökningar har visat att de olika eldfarliga sysslorna på en järnålder sgård 
ofta företogs utomhus. Det var naturligtvis för att minimera risken för brand. 
Inomhushärdarna kan ofta vara svåra att lokalisera i de långhus som hittas. Dessa 
härdar har förmodligen i stor utsträckning legat i golvplan eller varit uppbyggda 
ovan golvet vilket bidragit till att de inte bevarats till idag. De har utraderats vid 
odling eller annan verksamhet i marken. Härdens förmåga att sprida ljus och 
värme bör ha gynnats av ett lite högre läge inne i husen (Eriksson 1998a:216). Det 
går ju även att föreställa sig att det varit bättre ur säkerhetssynpunkt med upp
byggda härdkonstruktioner inomhus.

Det finns mycket som talar för att det funnits skillnader i valet av bränsle 
beroende på om härden legat inomhus eller utomhus. Då det inte fanns slutna 
spisar och skorstenar i husen bör en viss sorts rök ha varit mycket besvärande 
under längre tid. För inomhusbruk har ved av lövträ varit lämplig eftersom den 
avger mildare rök och lugnt glödande kol jämfört med tall vedens stickande och 
tjärdoftande rök. Det finns även uppgifter om att ben blandat med ved avger en
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Figur 2. Två rektangulära härdar vid Barksta har undersökts till hälften. Foto: Susanna 
Eklund, RAÄ.

varm eld utan irriterande rök (Johansson 1993:46ff). När det gäller utomhus- 
härdar har valet av ved berott på andra faktorer och det har varit lättare att ta den 
sort som det funnits rikligt av.

Utmärkande för den äldsta delen av järnåldern är att stora sammanhängande 
härdområden ofta låg utanför själva gårdstunet. Under loppet av järnåldern blev 
dessa aktiviteter successivt mer samlade kring gårdens centrum för att under medel
tid huvudsakligen vara placerade inomhus. Det finns vissa teorier om att de ut
spridda boplatsaktiviteterna under äldre järnålder hänger samman med att män
niskorna ville markera sin närvaro i landskapet - för att hävda sin rätt till ett visst 
område. Både härden och graven förefaller att ha varit sådana viktiga markörer. 
Senare blev landskapet mer reglerat och det är inte lika vanligt att man hittar 
vikingatida härdar utanför gårdsområdet (Eriksson 1998b: 19).

De flesta härdar som bevarats till idag har varit nedgrävda i större eller mindre 
utsträckning. Sannolikt har det varit fördelaktigt att anlägga elden i en grop efter
som det blir intensivare värme och mindre brandfarligt på så sätt. Utomhushärdarna

95



NAR ELDEN FALNAT

ligger i stor utsträckning grupperade inom olika aktivitetsytor. Alla härdar som 
inte tydligt ligger inuti ett hus betraktas oftast som utomhushärdar, men det behö
ver ju inte betyda att det inte funnits ett ”enklare” tak eller liknande som skydd 
mot regn och vind. Ofta finns det en mängd spridda stolphål i anslutning till härd
områdena men det är inte alltid lätt att koppla stolphålen till specifika konstruk
tioner. Inom varje aktivitetsområde knutet till härdarna har det behövts träställ
ningar av olika slag för exempelvis rökning av kött och fisk samt garvning av 
skinn. Genom tiderna har rökning varit ett mycket viktigt och effektivt sätt att 
konservera maten.

Elden har haft en avgörande betydelse för hantverket på järnåldersgården. I 
vissa fall går det att hitta spår efter smideshärdar, så kallade ässjor, i vilka järnet 
hettats upp för att sedan bearbetas. I och kring dessa härdar finns vanligen rester 
av järnhaltiga slagger. I vissa fall går det att finna bränd lera från lerinfodring i 
ässjan. Det har även varit nödvändigt med olika slags keramikugnar för att 
bränna kärl och andra föremål av lera.

Det finns uppgifter om att härdar under äldre tid användes i jordbruket för att 
driva bort frost. Luften har satts i rörelse och värme samt rök har trängt ner i 
marken så att grödan klarat sig under känsliga perioder. Det är möjligt att aska 
från härdarna även har använts för gödsling av åkrarna. Förutom stallgödsel kan 
den ha varit ett viktigt näringstillskott för odlingsytorna. Detta skulle i vissa fall 
kunna vara en förklaring till perifert liggande härdar som inte går att sätta in i 
något annat sammanhang (Streiffert 2001:117f).

Kokgropen är en djupare typ av härd. Ofta finns rikligt med eldpåverkade ste
nar i dessa och en koncentration av sot och träkol mot botten, men det behöver 
inte alltid vara så. Det beror på om det inledningsvis har anlagts en härd i gropen 
eller ej. I vissa fall har uppvärmda stenar istället hämtats från en närliggande härd.

Matberedning i en grop i marken är ett praktiskt och bränslebesparande tillag- 
ningssätt som tillämpats i stor utsträckning under förhistorisk tid och i vissa delar 
av världen ända in i våra dagar. Den ofta täckta och värmealstrande gropen sköter 
sig i stort sett själv och tillredningen kräver inga eller få kokkärl. Kokgropar på
träffas ofta i anslutning till härdar samt skärvstensförekomster och utgör ett rela
tivt vanligt inslag på järnåldersboplatser. Genom försök inom den experimentella 
arkeologin har effektiviteten i dessa ”öppna ugnar” studerats.

Redan år 1954 gjorde Harald Hvarfner praktiska försök vid de arkeologiska 
undersökningarna vid Saivorova i Lappland. I flera av kokgroparna hade den 
förkolnade veden bevarats på ett sätt som gjorde att det gick att rekonstruera hur 
den ursprungligen packats. I botten fanns ett lager av träkol och därefter sten- 
fyllning. Vid ett av försöken tändes en eld längst ner i en av de undersökta kok
groparna. Över den brinnande elden staplades sedan stenar och överst lades ett
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lager av torv. Förbränningen avbröts efter åtta timmar och det visade sig att sten- 
packningen gav ifrån sig värme i ungefär ett dygn. Försöket påvisade att detta 
eldningssätt var mycket bränslebesparande och att en stark hetta uppnåddes. Ge
nom att lägga torv över hela eller delar av stenpackningen kunde syretillförseln 
regleras och därmed förbränningens snabbhet (Hvarfner 1963:219).

Ar 1977 utfördes ett experiment vid en arkeologisk undersökning på Sum- 
tangen i Norge. Vid detta försök skulle fisk tillagas i en kokgrop. En halvmeter 
stor och halvmeter djup grop grävdes. En brasa av torra kvistar av en och ljung 
tändes i botten. När elden falnat något lades knytnävsstora stenar i den glödande 
träkolen. Ovanpå detta placerades först ett lager enkvistar och sedan fisken som 
därefter täcktes av ytterligare ett lager kvistar. Över gropen lades ett skikt med 
torv. Efter 15 minuter var fisken färdiglagad. Inga stenar sprack under experimen
tet utan skulle ha kunnat brukas igen (Høigård Hofseth 1979:24ff).

Inom vissa delar av Nya Guinea förekommer det att den dagliga kosten fortfa
rande tillagas i gropar med varma stenar. Under en resa år 1968 fick Grith Lerche 
möjlighet att bevittna en sådan anrättning. Kokgropen utgjordes av en halvmeter 
stor och 0,25 meter djup grop. Ett bål av vedpinnar och gräs antändes i botten. 
Långa vedstycken lades som ett täckande skikt i gropens övre del och ovanpå detta 
staplades sedan en mängd stenar. När elden brunnit ut plockades flertalet av de 
heta stenarna ur gropen, medan de resterande tillsammans med träkolet jämnades 
ut till en plan stenläggning i botten. Olika bladsorter placerades därefter ovanpå 
stenarna i gropen. De matprodukter som skulle tillagas varvades sedan med blad 
och upphettade stenar. Slutligen täcktes gropen av grästorv. Det förberedande ar
betet och fyllningen av gropen tog ungefär en timme och själva tillagningen ytter
ligare en timme (Lerche 1970:195ff).

Erik Norberg har studerat några exempel på hur det än i dag förekommer att 
indianer i Nordamerika använder sig av ångkokning i kokgropar. Vissa indian
stammar på västkusten tillagar i viss utsträckning fisk och musslor på detta sätt. 
En grävd grop fylls med ved i botten och ett skikt av stenar i den övre delen. En eld 
tänds i gropen och när enbart glöd återstår placeras färskt sjögräs samt löv ovanpå 
de heta stenarna, därefter fisken eller musslorna. Gropen täcks sedan med sjögräs 
och löv varpå vatten fylls på genom ett rör. Ångkokningen klarar sig därefter utan 
större tillsyn tills maten är klar. Prärieindianerna har använt sig av ångkokning 
genom att klä en grop i marken med garvat skinn. I en närliggande härd upphetta
des stenar som därefter lades ned i den vattenfyllda gropen. Den täcktes sedan med 
granbark för att hålla kvar både värmen och ångan (Norberg 1996:11).

Lars Löthman har funnit flera muntliga belägg för att samer från Lappland och 
Jämtland torkat kött i någon form av kokgrop. Torkningen ska ha tillämpats i 
konserverande syfte och för att viktminskningen skulle underlätta transporter av
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Figur 3 Härdar och kokgropar under framrensning vid Barksta. Dan Zinderland har schak
tat av matjorden med grävmaskin. Foto: Thomas Eriksson, SAU.

köttet. En vedbrasa tändes i botten av en grävd grop. Ovanpå elden staplades ett 
lager av stenar. Ett galler av sura grenar lades på stenarna. Köttet placerades på 
gallret och allt täcktes med näver och torv. Efter några timmar hade all vätska 
försvunnit från köttstyckena. När gropen skulle återanvändas rensades den på 
träkol och skörbrända stenar, vilket till slut resulterade i omgivande vallar. Denna 
torkmetod ska samerna ha tillämpat in i sen tid (Löthman 1973:21).

Vadet i Hedströmmen
Järnåldersboplatsen vid Barksta och Åsby ligger strategiskt belägen på åshöjden vid 
Berga vad i Hedströmmen. Väster om vadet ligger en annan centralplats vid namn 
Överberga, som med största sannolikhet har givit namn åt vadet. På båda sidor om 
vadet finns alltså en komplex fornlämningsmiljö, där de stora boplatserna ligger
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0 100 200 Meter Figur 4. De undersökta delarna av järnåldersboplatsen vid Åsby- 
Barksta har markerats med rött.

omgärdade av ett flertal gravfält både västerut och österut. Dessutom finns det 
lokaler med skålgropsstenar. Vadstället var en gång i tiden en viktig knutpunkt för 
åsens resenärer som ville över ån och fortsätta västerut eller österut i bygden, 
likväl som för de på Hedströmmen resande, på väg till och från järnframställ- 
ningsplatserna i Röda jorden.

De undersökta delarna av boplatsen vid Åsby-Barksta visade att människor har 
vistats och bott här under yngre stenålder och bronsålder, men att det huvudsakli
gen handlar om en större sammanhängande järnåldersmiljö i området. I den norra 
delen, vid Barksta, dominerade lämningar från senare delen av romartid medan 
den södra delen, nära Åsby, hade sin tyngdpunkt i förromersk järnålder (Eriksson 
m fl 2005).
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Boplatsens norra del låg strax öster om vadstället och området har en gång i tiden 
hört till den försvunna byn Barksta. På 1600-talets karta över Barksta by går det 
att skönja en ö ute i ån vid vadstället och där den förhistoriska boplatsen legat var 
det ängsmark vid den här tiden. Då låg själva byn ungefär en kilometer söder om 
vadstället. Under loppet av 1800-talet förvärvade Åsbys ägare successivt marken 
som hörde till Barksta och bytomten övergavs med tiden.

Området kring Barksta har tidigare utgjort en viktig knutpunkt i trakten, vilket 
bland annat märks i de medeltida handlingarna där namnet har använts för ledungs- 
hamnan. Barksta hamna ingick i Åkerbo hundare, dit också Åsby hörde (Björnänger 
1992). Denna mellansvenska organisation för sjökrigsväsendet hör till medeltidens 
tidigaste fas och mycket talar för att den har ett ursprung i järnåldern. Under 1200- 
talets slut ersattes denna skyldighet av en fast skatt (Edlund 1992:149).

Vid Barksta lokaliserades två tydliga hus som har daterats till romartid respek
tive övergången till folkvandringstid. Båda husen har varit av betydande storlek 
och konstruktionerna överlappade varandra både i tid och rum. Det romartida 
långhuset har haft en traditionell uppbyggnad med parställda takbärande stolpar 
medan den efterföljande byggnaden har burits upp av flera rader med vardera fyra 
kraftiga stolpar. Mycket talar för att det senare huset har varit en högrest stav
byggnad med väggar av stående plankor (se Karlenby ”Hall, hem och hird” denna 
volym). En byggnad med dessa proportioner understryker Barkstas ställning som 
centralplats vid den här tidpunkten. Det har funnits ett behov av att manifestera 
detta i bygden. Under järnåldern var området sannolikt öppnare med åker- och 
ängsmark på höjden, till skillnad mot dagens skog. Gården har synts på långt håll 
och särskilt påtagligt har det varit för resenärerna på Hedströmmen.

I den södra delen av undersökningsområdet vid Barksta har det funnits ett sam
tida härdkomplex där sannolikt stor del av matberedningen inför gästabuden i 
hallen har skett (Figur 5). Det gick att urskilja tio härdar och fem kokgropar i 
sluttningen. Samtliga var välkonstruerade och de flesta hade en rektangulär form 
i plan. Flera av dem var också anmärkningsvärt stora.

I kokgroparna har det varit möjligt att tillaga betydande mängder av exempel
vis kött eftersom groparna var mellan två och tre meter långa. I botten syntes spår 
av eld vilket betyder att de haft en bottenhärd för uppvärmning av gropen. Kok
groparna låg huvudsakligen intill en eller flera härdar och har fått upphettade 
stenar från dessa. Mycket tyder på att kokgroparna även fått tillskott av träkol 
från härdarna - för att ytterligare öka den värmealstrande effekten. I vissa av 
kokgroparna hittades bränd flinta och brända ben. Flintan kan ha använts för att 
ge gnista i samband med att elden skulle anläggas och de brända benen kan 
komma från ett köttstycke som utsatts för hård värme eller så har ben ingått som 
bränsle i elden.
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Figur 5. Den centrala delen 
av järnåldersboplatsen vid 
Barksta.
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Figur 6. En framrensad härd daterad till Kristi födelse. Foto: Ann Lindkvist, RAÄ.

Härdarna var upp till två meter långa och innehöll relativt få spridda eld- 
påverkade stenar. Enligt en tolkning från Abbetorp i Östergötland tyder sådana 
omrörda härdar på att stenar värmts upp och sedan tagits ut ur elden för att an
vändas i kokgropar (Peterson 2004:119). I en av härdarna hittades keramik från 
ett förmodat kokkärl.

I härdområdet fanns spridda stolphål och koncentrationer av stolp- och stör
hål. Eftersom maten har tillagats i ur och skur har det varit lämpligt med ett tak 
eller vindskydd av något slag. Det har även funnits behov av olika ställningar för 
upphängning, torkning av kött och fisk samt garvning av skinn eller liknande. 
Sysslorna har varit många kring ett härdområde och endast i vissa fall har de 
avsatt tydliga spår.

Det har varit nödvändigt att ha dessa brandfarliga sysslor ett stycke ifrån den 
stora träbyggnaden på höjden. Mycket talar för att gårdens brunn har legat söderut
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i sluttningen och det bör ha varit mycket praktiskt med närheten till vatten i sam
band med matlagning och andra hushållsbestyr.

Ett stycke norr om det beskrivna härdområdet fanns en samling rektangulära 
härdar, mycket vällagda - utan kokgropar. De var huvudsakligen stora, upp till tre 
meter långa. En av dessa har daterats till Kristi födelse och kanske hör samtliga till 
den perioden. De skulle i sådana fall vara anlagda flera hundra år före de båda 
husen längre norrut. Kanske har bebyggelsen som hör till dessa härdar också legat 
på behörigt avstånd från koncentrationerna av stora eldstäder. Eftersom det hand
lar om relativt grunda härdar är det kanske inte matlagning som varit det primära 
här. Stenarna har heller aldrig flyttats från härdarna utan legat förankrade i bot
tendelen (figur 6). Det fanns i alla fall stolphål av betydande storlek kring eldstä
derna vilket innebär att kraftigare stolpar har funnits på platsen.

Fynd av keramik, bränd lera och brända ben för tankarna till hushållssysslor. I 
bland annat Sannarp i Halland har lerfragment från en lerplatta hittats i en härd, 
vilket tyder på att bröd kan ha bakats på en underliggande eld eller kolbädd 
(Streiffert 2001:38f). Det kan emellertid lika gärna röra sig om rituella handlingar 
i form av matoffer eller liknande som haft ett samband med begravningar i det 
närbelägna gravfältet. Härdarna låg intill både en äldre vägsträckning och en vat
tenled vilket innebär att de kan ha fungerat som en kommunikativ markering i 
landskapet, liksom en grupp rektangulära härdar vid Stora Ullevi i Östergötland 
(Carlsson m fl 2001:21).

Asby ligger på krönet av åsen och på ägorna har bland annat en halsring av 
brons hittats. Den södra delen av den förhistoriska boplatsen ligger i åkermarken 
strax väster om byn. Här fanns åtminstone två tydliga huskonstruktioner. Kartan 
från 1600-talet visar att det även då var åkermark på platsen. Ett hus längst i söder 
daterades till förromersk järnålder och det har burits upp av parställda stolpar i 
något mindre format. Intressant nog så hade huset en bevarad ”eldpall” i den 
centrala delen, alltså en form av uppbyggd härd- eller ugnskonstruktion. Eldpallen 
var byggd av stenar och lera som lagts i flera lager (figur 7). Den brända leran och 
stenarna bildade ett stadigt fundament. Eldpallen kan en gång i tiden ha varit mer 
ugnsliknande med en mer eller mindre täckande överdel av lera (Eriksson m fl 
2005). Konstruktionen har klarat sig bra mot senare tiders åkerbruk eftersom den 
legat skyddad av ett tjockt kulturlager. Bland fynden märktes bitar av bränt ben, 
en löpare till en handkvarn, keramik och kvarts. Björkved har använts som 
bränsle vilket varit fördelaktigt i en inomhushärd. Allt tyder på att det handlar om 
ett bostadshus som, bevarats relativt väl trots det utsatta läget i åkermarken.

Strax väster om huset låg en stor och mycket välkonstruerad härd som varit i 
bruk under samma tid som huset (figur 8). Härden var något oval med en diameter 
på två meter. Runt omkring bildade större stenar en kantkedja och innanför fanns
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Figur 7. Ann Lindkvist dokumenterar eldpallen vid Åsby. Foto: Leif Karlenby, RAÄ.
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Figur 8. Vid Åsby fanns en stor härd med tydlig kantkedja. Foto: Anton Seiler; RAÄ.

en stenläggning av mindre stenar, förutom i centrum där det närmast var stenfritt. 
I och kring härden påträffades förhållandevis många fynd, främst keramik men 
också bränd lera, brända ben, kvarts, järnföremål och en liten bit bränd flinta. Det 
fanns ingen kokgrop intill härden men kanske har det varit möjligt att uträtta 
många av hushållssysslorna med hjälp av den stora härden och den eldstad som 
hörde till eldpallen. Kring härden fanns enbart spridda störhål vilket tyder på att 
ingen kraftigare konstruktion funnits på platsen.

Norrut låg ytterligare ett hus. Det finns ingen datering från själva huset men en 
liten härd strax utanför har daterats till övergången mellan yngre bronsålder och 
förromersk järnålder. Det låg flera härdar utanför huset. Eftersom de var relativt 
små och djupt nedgrävda har kanske brandrisken inte varit så stor. I härdarna 
hittades keramik från kokkärl.

Längre norrut fanns en betydligt större härd. Den var rund och bestod av en 
kompakt stenläggning. Inga fynd påträffades så kanske har det inte varit någon
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Figur 9. En härd vid Åsby hade en mycket kompakt stenläggning. Foto: Anton Seiler, RAÄ.

härd för hushållsarbete. Det ligger flera stolphål och gropar intill så någon form av 
verksamhet har det varit på platsen. Kanske kan den här härden, liksom några av 
de vid Barksta, ses i det kommunikativa sammanhanget längs med färdstråket. En 
eld av den här omfattningen har synts vida omkring.

Härdområden och spår av bosättningar har även påträffats drygt en kilometer 
längre söderut på åshöjden. Intill en våtmark och ett gravfält fanns det olika grup
peringar av härdar, vissa härdar var över två meter i diameter. På flera ställen 
överlagrade de varandra och i något fall skildes de stratigrafiskt åt av ett kulturla
ger. De daterade härdarna visar på en kronologisk spridning från romartid till 
tidig vendeltid. Bland fynden märktes keramik, bränd lera, brända ben och slagg. 
Vissa härdar har varit kopplade till det metallhantverk som bedrivits i slänten 
intill våtmarken. Här fanns spår av järnframställning och möjligen har det även 
förekommit bronsgjutning eftersom en bronsgjutningstapp hittades på platsen 
(Hallgren & Wikborg 2004).
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Även längre norrut på åsen, vid Torp, fanns två olika bebyggelseområden. Här 
fanns lämningar från yngre bronsålder och fram till folkvandringstid. I och kring 
husen fanns spridda härdanläggningar. Vid den yngsta gården hittades bland an
nat keramik i härdarna och i en kokgrop låg delar av vridkvarnar (Karlsson 2002 
och Hallgren 2004b).

Härdar i öst och väst
Det finns ett flertal exempel från Uppland som visar hur de eldfängda sysslorna 
under äldre järnålder har förlagts ett stycke ifrån bostadshusen. Härdar och kok
gropar för matlagning samt hantverk låg både på gårdstunet och utanför. Vid 
Graneberg i Litslena socken har ett större boplatsområde undersökts (Eriksson 
och Lang 1998). Bebyggelsen etablerades under förromersk järnålder och upp
hörde vid övergången till vendeltid. Ett flertal huskonstruktioner lokaliserades på 
höjden men det klart dominerande inslaget på platsen var ett drygt hundratal här
dar och kokgropar. Dessa låg huvudsakligen uppdragna mot bergsklackar och var 
samlade i fem olika grupper med mellan sex och ett tjugotal anläggningar i varje.

Nio kokgropar kunde urskiljas i materialet och av dessa låg fyra i närheten av 
bebyggelsen. Härdplatserna har använts under en längre tid och flera härdar över
lagrade varandra. Det fanns även stolphål både i och kring eldstäderna. Storleken 
på härdarna varierade kraftigt men vissa var upp till tre meter långa. De flesta 
innehöll rikligt med skärvstenar. Bland fynden märktes keramik, starkt sintrade 
flata skivor av bränd lera, bitar av bränd lera och lerklining. Lermaterialet kan 
komma från såväl lerklädda konstruktioner, exempelvis eldskydd eller husväggar, 
som lerinbakad mat. Fynden tyder på att åtminstone vissa härdar använts som 
matlagningshärdar. Vid sållning av materialet från ett flertal härdar och genom
gång med magnet hittades inga spår av gjuteriverksamhet eller järnhantering.

De härdar som varit samtida med ett förromerskt hus har legat i sluttningen 
nedanför huset. Troligen har härdarna anlagts där på grund av eldfaran, men läget 
bör också ha varit det mest fördelaktiga ur visuell synpunkt. I ett öppet landskap 
har härdarna varit väl exponerade ner mot dalgången kring Fiskvikskanal. De 
yngre härdarna har istället placerats uppe på terrassen och även dessa har varit väl 
synliga från dalgången (Eriksson 1998a:220ff)

I Närke finns flera exempel på hur bebyggelsen under äldre järnålder har sepa
rerats från större härdkomplex. Ett större sammanhängande område med härdar 
och kokgropar har undersökts vid Lilla Älterud i Lillkyrka socken (Pettersson &c 
Westin 2000). Liksom vid Graneberg i Uppland låg härdområdet högt upp i en 
höjdsluttning med flera avsatser. Vid Lilla Älterud fanns ett fyrtiotal härdar och
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Figur 10. Vid Lilla Älterud låg härdar och kokgropar sida vid sida i olika grupperingar. 
Foto: Olof Pettersson, RAÄ.

sex kokgropar. Ingen tydlig huskonstruktion påträffades inom det berörda områ
det men topografin och en samling gropar samt stolphål antydde att den samtida 
bebyggelsen kan ha legat på höjdens krön eller på planare mark nedanför slutt
ningen. Några av härdarna var förhållandevis stora, upp till tre meter, vilket kan 
vara en del av förklaringen till att ingen bebyggelse påträffades intill.

Bland kokgroparna förekom huvudsakligen två olika typer - de som haft, res
pektive inte haft, en anlagd härd i botten. Tre av kokgroparna hade en tydlig lins 
av sot och träkol mot botten, vilket tyder på att det inledningsvis har legat en härd 
där. De övriga tre kokgroparna saknade spår av härdar och hade av allt att döma 
fyllts med upphettade stenar från intilliggande härdar. Dessa kokgropar innehöll 
spridda rester av träkol, vilket kan betyda att kol tillförts för att förlänga den 
värmealstrande processen. Samtliga kokgropar innehöll stora mängder eldpåver- 
kade stenar. Möjligen märktes en tendens till tätare stenpackning i det undre skik
tet för de kokgropar som hyst en härd i botten.

Det fanns en tydlig gruppering i området. Kokgroparna var centralt placerade 
och i fyra fall av fem åtföljdes dessa av en närliggande härd. Härdar låg också
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spridda runt omkring kokgroparna, dock i det omedelbara närområdet. Gruppe
ringarna i sig var en naturlig följd av att stenar till kokgroparna värmts upp i de 
närliggande härdarna. Även de kokgropar som haft en härd i botten har sannolikt 
behövt tillskott av upphettade stenar i det övre skiktet, för att på så sätt uppnå en 
förlängd värmeeffekt. Olika typer av matprodukter har krävt sin speciella värme. 
De olika grupperna representerade sannolikt separata tillagningsplatser som 
främst på grund av brandrisken samt andra olägenheter, som exempelvis rök, för
lagts ett stycke ifrån bostadshusen.

Det var sparsamt med fynd i härdområdet, endast en bit bränd lera och ett 
bränt djurben. Det fanns även inslag av bränt korn och vete, men mängden var 
ytterst marginell och bekräftar bara att någon form av sädeshantering, och kanske 
brödbak, förekommit på platsen. Både brödvete och vanligt korn förekom allmänt 
under järnåldern.

Om man utgår från att härdarna och kokgroparna till övervägande del använts 
vid matlagning, borde det då inte ha funnits mer avfall i form av djur ben, kärl som 
gått sönder och andra redskap? Var finns resten, eller har det aldrig funnits något 
avfall? Kanske har det deponerats på annan plats? Någonting borde ändå ha glömts 
kvar eller blivit dolt i sanden. Det bestående intrycket var att boplatsen var alldeles 
för ”välstädad”. Även detta härdområde låg på en välexponerad plats i landskapet 
och kan ha använts som en kommunikativ markering eller för rituell verksamhet.

Slutord
Järnåldersgårdarna vid Barksta och Åsby avspeglar en struktur som fanns överallt 
i mellansverige under äldre järnålder. Stora härdområden, placerade på betryg
gande avstånd från bebyggelsen har ingått som en naturlig del av tillvaron, i hur 
man har disponerat sin bebyggelse.

Kanske har ändå de mer omfattande platserna haft en central funktion i en 
bygd. Flera gårdar kan ha samverkat kring viktiga ceremonier vid årets viktiga 
högtider. Det är oklart om härdplatserna har använts året runt eller enbart under 
sommarhalvåret. Det har säkert varierat beroende på vilka konstruktioner som 
funnits kring härdarna, såsom tak, vindskydd eller enklare byggnader. Vissa plat
ser har kanske enbart använts vid speciella evenemang medan andra har nyttjats 
för flera göromål.

Det råder inga tvivel om att Barksta har haft en särställning i bygden under 
senare delen av romartid. Det samtida härdområdet kan ha fyllt flera funktioner, 
dels har det varit möjligt att tillaga stora mängder mat och dels har det varit väl 
synligt på höjden.
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Härdområdet vid Barksta kan vara lämningarna efter ett större ”festkök” som 
hört till hallbyggnaden. Leif Karlenby tolkar Barksta som den officiella delen av 
ett större hövdingakomplex där långhusen i Torp (1:17-18) har utgjort den egent
liga bostaden och boplatsen vid Torp (1:27) varit en nordlig vaktpost för kontroll 
av Hedströmmen norrut (Karlenby i denna volym).

I ett sådant sammanhang kan själva storleken på de olika ingående funktioner
na vara kommunikativ och maktexponerande.

Hur förhållandet har varit under förromersk järnålder är mer oklart. Var om
rådet redan då en centralplats? Vi vet att det funnits två härdar av större format 
vid Åsby. Åtminstone den ena har använts för hushållssysslor, men båda kan ha 
fungerat som viktiga markörer i omgivningen. Idag vet vi inte om det finns något 
omfattande härdområde intill den förromerska bosättningen. En möjlig tolkning 
är dock att den förromerska föregångaren till hallen i Barksta står att finna någon
stans i närheten av härdarna nere vid åsbyboplatsen.
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HEM OCH HIRD

JÄRNÅLDERSTID A RUMSLIG ORGANISATION 
I BARKSTA OCH TORP1'

Sammanlagt påträffades i Barksta ett tjugotal stora stolphål vid de tre tillfällen vi 
undersökte platsen. Många av dem var kraftigt stenskodda. De visade sig komma 
från två större byggnader. Husen låg gavel i gavel på ett sådant sätt att de måste 
vara oliktida. Det ena huset, som till största delen kom fram under 2001 års under
sökning, var av en traditionell långhustyp, daterad till romersk järnålder. En 14C- 
datering av ett stolphål från huset gav också en datering till romersk järnålder. 
Långhusen från denna tid hade en så kallad treskeppig takbärande konstruktion, 
det vill säga med jämna avstånd stod parställda stolpar som bar upp taket. Väg
garna hade en lättare konstruktion och saknade i stort takbärande funktion. Väg
garna var ofta klinade med lera, en metod som vi än idag kan se på de skånska 
korsvirkeshusen.

Det andra huset var däremot av en tidigare okänd typ. Det kunde på stratigrafi- 
ska grunder visas vara yngre än det romartida huset, stolphålen hade grävts ige
nom stolphålen i det äldre huset. Det bestod av tre rader med mycket kraftiga 
stolpar. I varje rad fanns fyra stolpar (figur 2, figur 3, figur 4).

Stolphålen var över 1 meter i diameter och upp emot 0,8 meter djupa. De var 
skodda med stenar som kunde väga upp emot 150 kg. Sammanlagt påträffade vi 
tio liknande stolphål. I flera av hålen kunde man se rester efter stolpen. Det var det 
yttre, svedda skiktet av stolpfoten som bevarats. Man hade en gång i tiden bränt 
den del av stolpen som skulle stå nere i marken för att den inte skulle ruttna allt för 
fort och det var endast det förkolnade träet som till slut fanns kvar.

Formen på det förkolnade materialet visade hur stolparna en gång i tiden varit 
formade. I ett par fall var de tydligt elliptiska eller ovala till formen. Stolpens 
bredsida var placerad så att den var synlig i husets längdriktning, de vände sig 
alltså mot ingången som varit placerad i husets västra gavel. En besökare som kom 
in i huset har kanske mötts av ett enstående snideri på stolpen, färglagda i många 
klara färger har bilderna berättat om myter och sagor.
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Figur 1. Plan över det äldre långhuset (röda stolphål). De blågrå stolphålen 
är den östligaste raden i den yngre byggnaden. Skala 1:200.

Stolphålen var ordnade på ett sånt sätt att det är sannolikt att alla tre raderna 
ursprungligen innehållit fyra stolpar. Huset har en gång bestått av tre rader med 
fyra kraftiga stolpar resta till en betydande höjd - något som stolphålens dimen
sioner visar på. Avståndet mellan stolpraderna är cirka åtta meter och avståndet 
mellan de yttre stolparna i varje rad är tillika åtta meter, på ett ungefär. Avståndet 
mellan stolparna i raderna varierar mellan 1,8 meter och 2,2 meter. De mittersta 
stolparna i den västra gaveln har stått precis utanför det undersökta området var
för det är svårt att avgöra det exakta måttet, men då avståndet mellan de mittersta 
stolparna i mittenraden är något mindre än i den östra raden antyder detta att det 
har funnits en ingång mitt på den västra gaveln.

En 14C-datering av kol från en av stolparna har daterat byggnaden till 300-talet 
e Kr. Provet togs på kol med så låg egenålder som möjligt, man kan emellertid ha 
tagit bort några av de yttre årsringarna när man formade stolpen. Det har förmod
ligen inte rört sig om mer än 100 till 200 år varför en något senare datering är 
möjlig, för att inte säga tänkbar. Längre fram i tiden än 500-talet är dock svårt att 
komma. Detta är i och för sig inte särskilt märkvärdigt, då huset helt uppenbart 
efterträder det långhus som också det är daterat till romersk järnålder.
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Dateringen av ”storstolpahuset” blir märk
lig först då man funderar kring dess kon
struktion. I sökandet efter paralleller fram
stod det som allt mer uppenbart att denna 
byggnad inte kan vara något annat än en 
stavbyggnad! Stavtekniken anses allmänt 
ha förts till Norden från England och Irland 
på 900-1000-talen. Kan det möjligen vara 
så att detta inte stämmer? Jag skall åter
komma till problemet i slutet av artikeln, 
först måste jag bygga upp någon slags argu
mentation, en bevisning för min sak.

Figur 2. Stolpbålet med de stora,
tunga stenarna. Foto Leif Karlenby.

Figur 3. Plan över huset. Gul färg anger att den anläggningen har rekonstruerats till 
vissa delar eller i sin helhet. Brun färg är stolpfärgning, gra är sten. De röda linjerna 
markerar schaktkanten vid de olika undersökningstillfällena.
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Figur 4. Fotografier över de tre stolpbåls- 
raderna, tagna från söder. De tre raderna 
grävdes vid tre olika tillfällen varför det inte 
finns något översiktsfoto. Foto a) och b) Leif 
Karlenby år 2003, c) Anton Seiler år 2001.
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Stavbyggnader i Norden
Mest berömda bland stavbyggnaderna är naturligtvis stavkyrkorna och då särskilt 
de norska (Bugge & Norberg-Schulz, 1969, nedanstående resonemang bygger på 
denna publikation). Men byggnader som byggts med denna teknik finns naturligt
vis både av profan och klerikal natur. Principen för en stavbyggnad är att man på 
en syllgrund av trä ställer plankor invid varandra så att de bildar en vägg. Dessa 
hålls på plats av ett ramverk bestående av stående stolpar och en krona av stockar 
som håller allt på plats i den övre delen. Därpå bygger man ett tak. I äldre byggna
der har de stående stolparna grävts ned i marken för att ge byggnaden en ökad 
stabilitet, men med tiden har hela konstruktionen anlagts ovan mark. Den bärande 
ramen stod stabilt och säkert av sig självt och egentligen behövdes aldrig stolp- 
hålen. Förmodligen grävde man dem av gammal vana. Man räknar med att även 
den treskeppiga konstruktionen i järnålderns långhus varit självbärande och egent
ligen inte behövt den extra stadga som de nedgrävda stolparna gav.

Den bärande konstruktionen i en stavbyggnad utgörs av fyra eller fler stora 
stolpar som placerats i en kvadratisk eller rektangulär grundplan. Väggen kan 
placeras mellan dessa stolpar så att de står i linje med väggen eller så kan väggen 
placeras utanför dessa så att den takbärande konstruktionen blir fristående inne i 
byggnaden och då kommer väggarna endast att ha en stödjande funktion - bort
sett från deras skyddande funktion. I äldre kyrkor står väggen oftast i linje med 
den bärande konstruktionen, i de senare har den flyttats ut. Emellertid kan skillna
den också bero på att de äldre kyrkorna oftast är mindre än de yngre.

Kommer då stavtekniken från England och Irland under vikingatid, eller var 
det vikingarna som tog med sig tekniken dit? Med tanke på att trä var en bristvara 
i dessa länder är det märkligt om man skulle ha utvecklat denna träslukande tek
nik där och att den skulle ha importerats till Norden, istället för tvärtom.

Stavtekniken kan ha utvecklats ur det nordiska långhuset. De tidiga kyrkorna 
hade nedgrävda stolpar, precis som de förhistoriska husen. I förkristen tid fanns i 
vissa delar av Norden s k ”hov” där kulten utövades. Dessa har förmodligen varit 
förebilder för de tidiga kyrkorna. Faktum är att 1000-talets kungar i Norge lät 
hövdingarna välja mellan att få sina ”hov” nedbrända eller att de skulle vigas till 
kyrkor. Det är självklart att ett sådant förfarande inte bara visar på en självklar 
övergång från den ena religiösa användningen till den andra, utan också att arki
tektoniskt och konstruktionsmässigt kom de tidiga kyrkorna att stå hoven mycket 
nära - och därmed också järnålderns långhus.

Vid romartiden dyker en ny gavelkonstruktion upp på långhusen. En rak gavel 
med fyra på rad ställda stolpar. Tidigare stod det sista paret med takbärande stol
par en bit in i huset, några meter från gaveln. Denna konstruktion innebar att man 
hade ett så kallat valmat eller halvvalmat tak. Den nya konstruktionen med raka
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Figur 5. Plan över Urnes I sammanlagd med plan över Barksłahuset.

gavlar innebar att det sista takbärande paret stolpar står i gaveln. Det får till följd 
att taket inte längre kan vara valmat. Gavelväggen måste gå ända upp till nocken 
med denna nya konstruktion. Kan gavlarna på dessa romartida - och folkvand- 
ringstida/vendeltida - långhus ha varit stavbyggda? Många av de senare lång
husen saknar dessutom helt - eller till stora delar - bevarade väggstolpar. Kan 
detta bero på att långsidans väggar stått på trä- eller stensyll. Detta skulle i så fall 
innebära att även dessa - och inte bara gavlarna - kan ha varit stavbyggda.

Hus med denna typ av raka gavlar har endast påträffats i mellansverige, det 
område som traditionellt är skogrikt. I Skåne - som varit skoglöst under lång 
period - byggdes husen med en helt annan teknik och väggarna har förmodligen 
varit lerklinade.

Låt oss titta på några konstruktioner i stavteknik och jämföra dessa med de 
stolphål vi har från Barksta.

Den första byggnaden är den äldre kyrkan i Urnes. Denna finns endast bevarad 
i form av stolphål och en del trärester under den stående kyrkan (Urnes II). Den
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Figur 6. Plan över Urnes II sammanlagd med plan över Barkstabuset.

befintliga kyrkan är från 1000-talet och har givit namn åt en av vikingatidens mest 
utarbetade dekorationsstilar. Kyrkans dörrposter och några av väggplankorna har 
invecklad slingrande djurornamentik som visar på en högt driven skicklighet i 
träslöjd. Den äldre kyrkan har varit något mindre och har burits upp av fyra kraf
tiga stolpar - som har varit nedgrävda i backen. Urnes I har varit ca 8x6 meter stor 
med ett litet kor på 3x3 meter. Mellan de större stolparna i hörnen har det på 
långsidorna stått tre mindre stolpar och längs kortsidorna två stycken. Inuti denna 
konstruktion har ytterligare fyra större stolpar stått och dessa har förmodligen 
burit upp ett parti av taket som sträckt sig lite längre upp än det omgivande, på 
samma sätt som det gör på Urnes II. Storleksmässigt överensstämmer kyrkan med 
byggnaden i Barksta (se Figur 5). Även Urnes II har en storlek som passar väl med 
Barkstahuset. Lägg för övrigt märke till hur många stolpar i de båda byggnaderna 
som överensstämmer i läge (Figur 6).

En annan byggnad som vi kan jämföra med är en byggnad på friluftsmuseet 
Foteviken söder om Malmö (Figur 7). Här har man uppfört ett antal rekonstruerade
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Figur 7. En stavbyggnad som 
rekonstruerats i forntidsbyn 
Foteviken i Skåne. Lägg märke 
till att stolparna mellan ”stavar
na” har grävts ned i backen. 
Foto Leif Karlenby.

byggnader från vikingatid och tidig medeltid, bland annat ett stavhus. Här har 
stolparna betydligt klenare dimensioner, de är knappt 20 centimeter i sida, men i 
gaveln finns fyra stolpar och däremellan ligger träsylar, på vilken stavarna ställts i 
lodräta rader. Här kan man också lägga märke till att varannan planka smalnar av 
uppåt och varannan nedåt. Detta kommer sig av att den ursprungliga stocken 
smalnat av uppåt och för att inte väggen skall bli smalare upptill än nedtill - med 
ett förfärligt drag som föjd - har man vänt varannan planka åt andra hållet. Detta 
är en teknik som inte använts i de norska kyrkorna i någon större utsträckning, 
där har man helt enkelt huggit till dem så att de är lika breda upptill som nedtill. 
Det behövs naturligtvis timmer av rejäla dimensioner, då plankorna inte kan bli 
bredare än sin smalaste ände.

I Klosterstad i Östergötland har man intill den lilla rundkyrkan av sten funnit 
en äldre kyrka som förmodligen varit stavbyggd. Där fanns många och kraftiga 
stolphål. Kyrkan har daterats till 1000-talet eller 1100-talets första hälft och hör 
alltså till en tidig typ. Det är endast de senare kyrkorna som står helt ovan mark.
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Figur 8. Rekonstruktion av stavbyggnaden i Barksta. Akvarell av Leif Karlenby.

Tillbaka till Barksta
Varför skulle man nu finna en stor stavbyggnad i Barksta. Av ovanstående skulle 
man kunna tänka sig att denna typ av byggnad uppstod och utvecklades i en 
stormannamiljö. Det var inte den vanlige bonden som byggde sig en ”hall” av 
dessa dimensioner. Och hallarna under järnåldern hade både en profan och poli
tisk användning samt en sakral och kultisk. Som nämndes ovan omvandlades ho
ven till kyrkor i det tidigkristna Norge. Hallbyggnaderna på gårdarna i Mälarda
len och i stort sett hela mellansverige fick förmodligen sina efterföljare i de små 
gårdskyrkorna.

Barksta har historiskt haft vissa märkliga särdrag som möjligen kan ge oss en 
förklaring. Fram till år 1652 finns i Barksta by endast ett hemman på hela 24 
öresland. Detta är en stor gård som dessutom ligger under samma ägare. Läget vid 
korsningen mellan landvägen upp i järnbararland och Hedströmmen är naturligt
vis särdeles stratetgiskt. Till yttermera visso har gården fåt ge namn åt 
ledungshamnan som omfattade Malma socken söder om Valista. Detta sammanta
get visar onekligen på att Barksta by har haft en central betydelse för bygden och
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är det någonstans vi ska finna en ”hall” så är det i Barksta; och är det någonstans 
man skall finna en stavbyggnad av enorma dimensioner, så är det också i Barksta.

Hur kan då byggnaden ha sett ut? Utifrån stolphålens dimensioner och den 
kraftiga skoningen kan man sluta sig till att stolparna - eller masterna - har varit 
rejält höga. I de norska stavkyrkorna kan masthöjden vara enda upp till 15 meter. 
Därtill kommer så själva taket. Kyrkan i Heddal - som är en av de största - har en 
takhöjd på 15 meter och med tornet så är den 26 meter hög.

Det finns inga spår efter väggarna i Barksta så det är inte möjligt att uttala sig 
om de legat i linje med de yttre stolparna eller om de legat en bit utanför dessa, 
som de gör i de yngre stavkyrkorna. Eftersom detta verkar vara just ett yngre drag 
kan man anta att de legat i linje med stolparna.

Ett förhöjt tak i mitten är möjligt. De två mittersta stolpraderna kan ha fung
erat som ett fundament för detta. Det förhöjda taket har dock förmodligen inte 
sträckt sig längs hela huset då det östligaste stolpparet låg så mycket längre ifrån 
varandra än vad stolparna gjorde i de två andra paren.

Barksta och Torp/Torp
Om vi lyfter blicken från den omedelbara omgivningen kring stavhallen finner vi 
att det finns fler märkliga byggnader mindre än en kilometer norr om Barksta. På 
en liten platå som överblickar en sträcka av Hedströmmen har legat två stora 
långhus (Torp 1:17, se Figur 9). Typologiskt - bekräftat av ,4C-analys - hör dessa 
hus hemma i romersk järnålder. I stolphålen till ett av husen har påträffats delar av 
ett flertal så kallade vridkvarnar. Dessa har slagits sönder och använts till 
skoningssten. I anläggningar i husen har också gjorts fynd av keramik och väv- 
tyngder (se Hallgren denna volym för mer information).

Ytterligare en knapp kilometer norr ut har legat ännu ett långhus, också där på 
en platå ner mot Hedströmmen (Torp 1:27, se Figur 9). Där har man haft möjlig
het att överblicka en nordligare del av Hedströmmen. Vid detta hus har man hittat 
en hägnad med vad som har tolkats som en vaktkur (Karlsson 2001). Alla tre 
platserna har också gravfält och enstaka stensättningar i närheten. Det rör sig 
alltså om tre ”kompletta gårdar” som ligger med cirka 800 meters mellanrum. De 
odlingsbara markerna runt omkring är små och har knappast varit tillräckliga för 
att hålla tre större hushåll.

Man skulle emellertid kunna tänka sig att de alla tre hör till samma enhet, att 
var gård har haft sin funktion. Barksta skulle från början ha varit större och om
fattat också Torp. Namnet Torp kan visserligen ange ett äldre namnskick, men 
dess betydelse är oftast ”på utmark anlagt nybygge”; underlydande en huvudgård

120



HALL, HEM OCH HIRD

Figur 9. Utsnitt ur ekonomis
ka kartan över området kring 
Barksta och Torp. Längs Hed
strömmen låg de järnålderstida 
”hallbyggnaderna” tätt (röda 
fyrkanter). Vid var och en av 
dem fanns gravfält (blå cirklar). 
Från Barksta och Torp 1:17 lö
per hålvägar (rosa streck).

(Calissendorff 1986:73f). Namnet motsvarar tyskans ”dorf” och förekommer 
också i Danelagen, en indikation på danskarnas närvaro i England. Lustigt nog tar 
Callissendorff upp ett engelskt exempel med Barkby Thorpe, där torp anlagts på 
mark tillhörig moderbyn Barkby (1986:73). Det är kanske inte alldeles förmätet 
att dra vissa paralleller mellan Torp och Barksta?! Ortnamnet Barksta kommer
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förmodligen av en sammansättning av det forndanska ordet för strupe eller av- 
snörning och den i Mälardalen vanliga ändeisen -sta i betydelsen ställe (Svenskt 
ortnamnslexikon 2003:29). Det avsnörda området torde vara den smala remsa 
land som finns mellan Hedströmmen och det branta höjdpartiet (se figur 9).

Låt oss se vad som är speciellt för de olika platserna. I Barksta, den sydligaste 
platsen delar landvägen på sig och den ena vägen korsar Hedströmmen. Där an- 
lade man någon gång vid övergången mellan romersk järnålder och folkvand- 
ringstid en pampig hall i stavteknik.

Vid Torp 1:17-18 har anlagts två långhus, det ena med omfattande offerned- 
läggelse av kvarnstenar. Fynden ifrån husen antyder att de använts som vanliga 
bosättningar. Till skillnad mot hallen i Barksta har föremålsfynden en påtagligt 
kvinnlig prägel: malstenar, vävtyngder och hushållskeramik.

I Torp 1:27 är det mest anmärkningsvärda den hägnad som så att säga avgrän
sar boplatsen mot norr. Inhägnade långhus har nyligen kommit att tydas som cen
tralt viktiga platser förknippade med hövdingar och lokala stormän (Söderberg 
2005). Här fungerar förmodligen hägnaden mer som en avgränsning mot det utan
för liggande än som en inhägnad av huset. Det man hägnar in är området söder om 
huset, området mellan Torp 1:27 och Barksta. Därmed ligger bostadshusen vid 
1:17-18 mitt i en innesluten yta bestående av den smala slänten mellan Hed
strömmen och det bakomliggande bergspartiet (Figur 10).

Att hallen i Barksta inte ligger vid själva bostaden är inte alls särskilt märkligt. 
Dels har den i detta fall uppenbarligen haft funktionen av vaktpost söderut, dels 
har det visat sig att de tidiga hallbyggnaderna ofta återfinns vid gårdens yttre 
hägnadsgräns, som en följd av dess funktion som kontaktpunkt mellan gården och 
människorna utanför (Herschend 1998:20 ff).

De tre boplatserna bildade tillsammans en enhet. I mitten låg hemmet, höv- 
dingasätets hjärta. Skyddat mot utomstående låg det ändå exponerat mot Hed
strömmen. De som seglade förbi - upp för ån eller de som kom tungt lastade med 
järn nedströms - skulle inte behöva sväva i tvivelsmål om att här bodde en viktig 
person. Mot norr låg en gård på vakt med kontroll över ett gott stycke av Hed
strömmen. Under järnåldern utvecklades hövdingasätet till att bli en slags feodal 
institution. Till hövdingen anknöts ett följe, ett slags vaktstyrka (Hird21). Möjligen 
har dessa suttit i Torp 1:27.

Hövdingens offentliga plats där officiella ärenden kom att genomföras och den 
plats som var hövdingens kontaktyta mot folk utanför gården, var hallen. Den har 
legat i Barksta och åtminstone den stora stavbyggnaden har haft denna enda funk
tion. Det föregående huset kan möjligen också det ha varit en renodlad hallbygg
nad, men det finns inga typologiska skillnader gentemot de vanliga bostadshusen 
som antyder detta.
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Figur 10. Tolkning av föregående kartbild. Lägg märke till hur Torp 1:27 och Barksta 
fungerar som las kring de smala strandremsan där Torp 1:17 ligger. Rosa fyrkanter = 
boplatser; Gula streck = vägar; blå prickar = gravfält.
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De många gravfälten inom detta område skulle kunna vara en indikation på att 
här funnits fler (tre) gårdar med egen ekonomi och familjebildning. Det kan emel
lertid också innebära att man inom hövdingens familj och bland hans anhängare 
har begravts på olika ställen. Gravfältet bakom ”hemmet” i Torp har fungerat 
som familjegravfält, gravfältet vid Barksta - med den förmodade storhögen - bör 
ha varit en maktmarkering, naturligtvis måste en storhög finnas vid hallen. Det 
var här hövdingen blev begravd.

Gravfälten vid Torp 1:27 har haft liknande funktioner. Det lilla gravfältet nere 
vid ån har en gränsmarkerande funktion och gravfältet uppe vid det nuvarande 
gårdsläget kan ha varit begravningsplats för gårdens medlemmar.

11 Artikeln har i en något annan utformning publicerats i Blick för Bergslagen 2004 under 
titeln ”Stavar och master - en märklig byggnad i Barksta får sin förklaring”.

21 hird (fornsv. hirf>, fornisl. hird ’livvakt’, ett ord upptaget från forneng.), benämning på 
ett följe av fria krigare som genom frivillig trohetsed hade anslutit sig till en kung eller en 
annan mäktig man. (2005-06-07 Källa Nationalencyklopedin http://www.ne.se/jsp/search/ 
article.jsp fi_art_id=203215).
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Jonas W i k b o r g

ÖST ÄR ÖST OCH VÄST ÄR VÄST, 
MEN VID HOLMSMALM A MÖTAS DE TVÅ

YTTRE OCH INRE GRAVSKICK PÅ ETT 
FÖRROMERSKT GRAVFÄLT UTANFÖR KÖPING OCH 

VÄSTMANLANDS KULTURELLA OMVÄRLDSKONTAKTER 
UNDER ÄLDRE JÄRNÅLDER

Ett stort gravfält
De arkeologiska undersökningarna inför ombyggnaden av väg 250 mellan Köping 
och Kolsva har kastat nyss ljus över den förromerska järnålderns (500 f Kr - 0) 
gravar i området. Den tidigare avsaknaden av gravar från denna tid har bidragit 
till antagandet att området varit obebott under perioden (Österberg 1934, 1945). 
Delundersökningar av ett större förromerskt gravfält vid Holmsmalma/Gålby har 
nu definitivt ändrat denna bild. Under sommaren och hösten 1999 undersöktes 
inte mindre än 332 tätt anlagda gravar vid Holmsmalma strax norr om Köping 
(Figur 2). Gravarna var belägna i skogsmark i en åssluttning samt på tomt- och 
åkermark vid foten av densamma.

Gravfältet genomkorsades av en äldre hålväg som på några ställen överlagra
des av gravar. Flera stolphål återfanns utmed hålvägen. I södra delen av under
sökningsområdet fanns dessutom ett område med årderspår. Centralt på den un
dersökta delen av gravfältet fanns ett förhållandevis stort, gravtomt område. 
Området skulle kunna ha använts för rituella aktiviteter med anknytning till gra
varna. Gravgåvorna kan dateras till förromersk järnålder och tidig romersk järn
ålder med tyngdpunkten i yngre förromersk järnålder. Tjugo brandgravar 14C-da- 
terades. Dateringarna spänner från övergången yngre bronsålder/äldre för
romersk järnålder till tidig romersk järnålder. Den osteologiska analysen har visat 
att barn och vuxna, kvinnor och män har gravlagts på gravfältet. I ett mindre antal 
gravar fanns dessutom brända djurben utöver människobenen (se Barbro Har
dings artikel i denna volym). I utkanten av gravfältet påträffades en vendeltida 
brandgrav. Graven antas ingå i ett överplöjt höggravfält beläget i den nuvarande 
åkermarken. Bland gravgåvorna i högen märks bland annat ett förgyllt brons
fragment, spelbrickor av horn/ben samt kamfragment.
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Figur 1. Gravundersökningar
na vid Holmsmalma orsakade 
stora rubriker i lokalpressen. 
Foto: Jonas Wikborg, SAU.

Figur 2. De undersökta gravarna var belägna i åssluttningen söder om väg 250 samt vid 
ås foten på vägbankens norra sida. Foto: Jonas Wikborg, SAU.
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De undersökta gravarna tolkas som delar av ett sedan tidigare registrerat gravfält 
(RAÄ 102). De tidigare kända gravarna utgjordes av 13 runda stensättningar, en 
rektangulär stensättning samt en hög. Samtliga var belägna på åskrönet inom ett 
50 x 20 m stort område på ömse sidor av gränsen mellan byarna Gålby och 
Holmsmalma. Vid en arkeologisk förundersökning som föregick det planerade 
vägbygget påträffades övertorvade stensättningar på den skogklädda åsslutt- 
ningen som vetter ned mot väg 250 samt vid åsens fot. Dessutom påträffades en 
möjlig brandgrop (Eriksson 1998). Gravfältet visade sig alltså vara betydligt stör
re än vad som tidigare varit känt. Hur långt gravfältet har sträckt sig utanför 
vägarbetsområdet är ovisst, men i samband med 1999 års undersökning invente
rades ytterligare stensättningar uppe på åskrönet.

Gravfältet är det första i sitt slag som undersökts i området. Är gravfältet en 
isolerad företeelse i regionen eller kan det finnas fler? Finns det gravfält och grav
former av samma slag i angränsande områden?

Yttre och inre gravskick på gravfältet
På gravfältet undersöktes ett mindre antal runda flacka stensättningar. En av gra
varna hade markerats på ett avvikande sätt. Denna bestod av fyra avlånga diken 
vilken bildade en omkring 7x7 meter stor rektangel med ett större stenblock i 
vartdera hörnet. I rektangelns mitt fanns en mindre grop med brända ben efter en 
man och en kvinna.

De övriga, mycket tätt liggande gravarna föreföll ha markerats av resta stenar 
och klumpstenar. I vissa fall fanns dessa stenar kvar i ursprungligt läge (figur 3) 
eller omkullvälta strax intill (Figur 4). I många fall fanns endast ett mat jordsfyllt 
avtryck efter stenen, ibland med kvarliggande mindre stenar som stöttat denna 
(Figur 5). Förmodligen hade många av gravmarkeringarna avlägsnats i samband 
med uppodlingen av området på 1700- och 1800-talen. Kanske är de klumpstenar 
som täckte många av de förromerska brandgravarna ett uttryck för rädslan för 
gengångare? Avsikten med klumpstenarna kanske var att hindra de gravlagda från 
att lämna graven. Kanske kan stensättningarna tolkas på samma sätt.

Gravfältet står här i kontrast till ett yngre gravfält några hundra meter norrut. 
Här har 27 brandgravar från yngre romersk järnålder och folkvandringstid under
sökts. Dessa hade alla överbyggnader i form av runda och rektangulära stensätt
ningar, flertalet med mittröse. Stensättningarna var täckta av grusmantlar (John- 
sen-Welinder 1973).

I två av gravarna hade den döde begravts obränd (skelettgravar), i de övriga 
hittades brända ben efter kremerade människor (brandgravar). De brända benen
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Figur 3.1 några av gravarna fanns en stor klump sten kvar i sitt ursprungliga läge. I 
den sotiga fyllningen under stenen påträffades brända människoben. Foto: Jonas 
Wikborg, SAU.

Figur 4. Lodfoto över 
brandgrav med en intil
liggande omkullfallen 
rest sten. Foto: Jonas 
Wikborg, SAU.
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Figur 5. I många fall 
fanns endast ett mat- 
jordsfyllt avtryck kvar 
efter de resta stenarna 
som antas ha avlägsnats 
i samband med senare ti
ders uppodling av områ
det. I detta tvärsnitt syns 
även de mindre stenar 
som antas ha stöttat den 
större, avlägsnade stenen. 
Foto: Jonas Wikborg, 
SAU.

hade ofta samlats i ett hartstätat svepkärl, men det fanns också några exempel där 
benen hade lagts i ett keramikkärl. Det fanns också gravar där de brända benen 
låg i en kompakt koncentration utan spår av någon benbehållare. I dessa gravar 
antas ha funnits en ursprunglig benbehållare av förgängligt material vilken inte 
har bevarats. I en del gravar återfanns de brända benen spridda i fyllningen. I de 
flesta fall återfanns kol och sot i brandgravarna. Vissa brandgravar var dock helt 
fria från sot och kol. '

Den förromerska järnålderns gravar i Västmanland
Ett keramikkärl med brända ben tillvaratogs 1940 i ett grustag vid anundshög- 
området utanför Västerås. Kärlet har daterats till förromersk järnålder (Stenber- 
ger 1956:369ff). Ytterligare tre förromerska brandgravar, varav en med en skära, 
har hittats i närheten. Gravarna påträffades under en vendeltida gravhög, den så 
kallade ”Gullhögen” som undersöktes på 1950-talet (Åberg 1952-55). Kanske ser 
vi här spåren efter ett större bortschaktat gravfält av samma typ som vid Holms- 
malma?

Det faktum att en yngre gravhög anlagts ovanpå de förromerska brandgravar
na skulle kunna tala för att de senare inte varit tydligt markerade ovan mark. 
Samma sak gäller ett antal förromerska brandgravar som tillvaratogs av vägar he
tare vid Gottsta och Darsta i Kungsåra socken på 1930-talet. Fynden gjordes efter
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att arkeologer undersökt några vikingatida stensättningar på platsen. Inte heller 
gravöverbyggnaderna på det nu undersökta Holmsmalmagravfältet var speciellt 
iögonenfallande. Ingen av de undersökta gravarna var synlig ovan mark före av- 
torvningen. Gravöverbyggnaderna hade bestått av flacka stensättningar samt 
klumpstenar och resta stenar. Senare tiders omfattande grustäkter kan antas ha 
spolierat flera förhistoriska gravfält på de västmanländska grusåsarna.

Så sent som på 1970-talet konstaterades att det endast i undantagsfall påträffa
des mer än tio förromerska gravar på ett och samma gravfält i Västmanland (We- 
linder 1974:223f). Flera av dessa har som ovan nämnts hittats av ren slump i 
samband med undersökningar av betydligt yngre gravar eller grustäkter och väg
byggen. Ytterligare ett sådant exempel är de förromerska gravar som påträffades 
i samband med undersökningarna av vad som antogs vara ett gravfält från yngre 
järnålder vid Bollbacken i Tortuna socken (Artursson i manus).

Några större gravfältsundersökningar har dock gjorts i Kolbäcks och Säby 
socknar. På gravfälten Åsen, RAÄ 191, 192 och 236 vid Kolbäck har drygt 150 
gravar från äldre järnålder undersökts i olika omgångar (Linderoth 1968, Mag
nusson 1974). Bland gravmarkeringarna ovan mark återfanns några stensätt
ningar, men vanligast var resta stenar eller ingen synlig markering. En betydande 
andel av gravarna, närmare hälften, var skelettgravar. Detta förhållande är jäm
förbart med undersökningarna av det romartida gravfältet på Bastubacken i Tor
tuna socken där 30 av de 71 undersökta gravarna var skelettgravar (Wikborg 
1996). Flera vapengravar vid Kolbäck har också kunnat dateras till romersk järn
ålder (Nicklasson 1997). Detta skulle kunna tyda på att gravfältet vid Kolbäck var 
yngre än det vid Holmsmalma. Mot detta talar dock de fem skäror som hittades i 
olika skelettgravar vid Kolbäck. Skäror hittades i flera brandgravar på Holms
malma, men inte i någon av gravarna på Bastubacken. Detta förhållande skulle 
kunna tyda på att gravfälten vid Kolbäck och Holmsmalma är delvis samtida, men 
att skelettgravskicket varit betydligt vanligare vid Kolbäck under förromersk järn
ålder. En annan möjlig förklaring är naturligtvis att kolbäcksgravarna är yngre än 
holmsmalmagravarna och att skäror lades ned i gravar ännu under romersk järn
ålder. Detta till skillnad mot till exempel Bastubacken där man inte lade skäror i 
gravarna under romersk järnålder. Kolbäcksgravfältet kan ha haft en lång konti
nuitet. I en av gravarna hittades en spiralhuvudnål från yngsta bronsålder.

Vid Borgby i Säby socken har en annan större undersökning av ett gravfält från 
äldre järnålder gjorts (Linderoth 1963). Gravfältet var beläget på krön och slutt
ning av Svedviåsen, en biås till Strömsholmsåsen. Av de 49 gravar som undersök
tes här var alla utom två markerade av stensättningar, de flesta med kantkedja. Av 
de undersökta gravarna var elva skelettgravar, de övriga olika typer av brand
gravar. I en av brandgravarna hittades två förromerska remändebeslag. I övrigt
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utgjordes de daterbara fynden av fibulor och remsöljor från romersk järnålder. 
Med undantag av de ovan nämnda remändebeslagen förefaller detta gravfält såle
des vara yngre än det vid Holmsmalma.

Det stora gravfältet vid Holmsmalma skiljer sig från de övriga undersökta 
gravfälten från äldre järnålder i regionen. Det som särskiljer gravfältet från de 
övriga i området är framför allt den stora gravtätheten (Tabell loch Figur 6) samt 
den rikliga förekomsten av klumpstenar och resta stenar. De båda företeelserna 
har givetvis ett samband då till exempel en rest sten tar mindre plats än en stensätt- 
ning, och således möjliggör ett tätare anläggande av gravarna. De bästa parallel
lerna till gravfältet står att finna i Västergötland och göteborgsområdet där grav
fält med stora mängder tätt anlagda brandgropar är vanliga (Cullberg 1973, Lund
ström & Theliander 2004, Gejvall & Sahlström 1948, Sahlström 1951, 1954). I de 
västsvenska brandgravarna är dock keramikkärl betydligt vanligare som ben
behållare och är där lika vanligt förekommande som de hartstätade. På holms- 
malmagravfältet har man nästan uteslutande begagnat sig av hartstätade svepkärl 
vilket ansluter till östsvenska traditioner.

Hur ser gravfälten ut längre österut i mellansverige? En framträdande lokal 
gruppering är de stora gravfälten vid Jordbro och Åby i Öster- och Västerhaninge 
strax söder om Stockholm. Här har delar av större sammanhängande gravfält med 
dateringar till främst yngre förromersk och äldre romersk järnålder undersökts 
(Äijä 1993, 1998). Gravöverbyggnaderna där karaktäriseras av olika typer av 
stensättningar. Dessa är oftast runda eller rektangulära men vissa av dem av ovan
ligare geometriska mönster såsom sexkantiga och så kallade diagonalgravar. 
Resta stenar och klumpstenar var mycket sällsynta bland de undersökta gravarna 
vars dateringar huvudsakligen ligger i yngre förromersk järnålder. Ett annat större

Figur 6. I de gravtätaste delarna 
av gravfältet var det mindre än 
en meter mellan brandgravarna. 
Foto: Jonas Wikborg, SAU.
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Gravfält Socken Landskap
Antal

gravar
Under

sökt yta Gravtäthet

Holmsmalma Köping Västmanland 329 1 800 m2 1/5,5 m2

Kyrkbacken Horn Västergötland 222 1 500 m2 1/6,7 m2

Åby Västerhaninge Södermanland 191 12 000 m2 1/62,8 m2

Jordbro Österhaninge Södermanland 50 1 760 m2 1/35,2 m2

Tabell 1. Tabell över gravtätheten på några av de i texten omnämnda gravfälten.

delundersökt gravfält i östra mälarområdet med förromerska gravar är gravfältet i 
Dragby, Skuttunge socken strax norr om Uppsala. De flesta gravarna där täcktes av 
rösen och stensättningar (Stenberget 1979: 332f). De nyligen genomförda under
sökningarna inför den nya E4:an i uppsalatrakten har visat att det där har depone
rats mindre mängder brända människoben i skärvstenslager på impediment under 
äldre förromersk järnålder. Sistnämnda gravskick är mig veterligen ännu inte känt 
i Västmanland och skiljer sig markant från gravskicket vid Holmsmalma.

Kulturområden i Västmanland
Västmanland fick sin nuvarande utformning på 1500- och 1600-talen då delar av 
Närke och Dalarna införlivades med landskapet. Medeltidens Västmanland var 
således betydligt mindre än dagens. Den östligaste delen antas dessutom ursprung
ligen ha tillhört Fjädrundaland som var en del av Uppland.

Det är naturligtvis svårt att idag se bortom nationer, landskap, län och socknar, 
men uppenbarligen har dessa föregåtts av andra geografiska grupperingar. I 
många fall kan det antas att de naturgeografiska förutsättningarna har bidragit till 
dessa. Naturgeografiska förutsättningar utgör viktiga bakomliggande faktorer till 
framväxten av kulturområden. Dessa förhållanden bildar utgångspunkten för 
ekonomin och ett stabilt bosättningsmönster. Vissa naturgivna företeelser kan an
tas ha varit av sammanhållande betydelse såsom vattensystem. Samma sak gäller 
större sammanhängande slätter. Naturliga gränsområden mellan olika bygder kan 
ha utgjorts av till exempel större skogsområden. Etnologer och kulturgeografer 
har presenterat förslag på kulturområden och agrarhistoriska huvudområden i 
nuvarande Sverige under historisk tid (Erixon 1945, Helmfrid 1966). Enligt dessa
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indelningar ligger köpingstrakten i den västligaste delen av östra mellansverige 
(mälarlandskapen med södra Gästrikland, Östergötland samt norra och östra 
Småland), på gränsen mot västsveriges slättbygder (Bohuslän, Västergötland, 
södra Värmland, västra Närke och västra Västmanland).

Västmanland kan i sin tur delas in i fyra kulturgeografiska områden med olika 
naturliga förutsättningar: Mälarbygden med storgods som växte fram under his
torisk tid, slättbygden norr om den förra med äldre jordbruksbebyggelse, skogs
bygden norr därom samt Bergslagen i nordväst. Flera rullstensåsar; Karlslunds- 
åsen, Malingboåsen, Köpingsåsen, Strömsholmsåsen och Badelundaåsen, sträcker 
sig i nord-sydlig riktning genom landskapet. Ett antal större åar såsom Hedström
men, Kolbäcksån, Svartån och Sagån har sina källflöden i gränstrakterna mot 
Dalarna och löper parallellt med åsarna.

Västmanlands fornlämningar är huvudsakligen belägna i landskapets sydöstra 
del i slättbygden mellan Sagån och Hedströmmen. Här återfinns bland annat ett 
stort antal järnåldersgravfält, men också boplatser från brons- och järnålder. I 
Västmanland finns ett 30-tal vikingatida runstenar. Samtliga är belägna i östra 
Västmanland och förefaller utgöra den västliga periferin av den uppländska run- 
stensbygden. Utifrån de registrerade fornlämningarna har Åke Hyenstrand pre
senterat ett förslag på en arkeologisk regionindelning. Han menar att en regionin
delning bör utgå från samhällsformerna och de faktorer eller bindningar som är 
sammanhållande. Dessa bindningar kan bestå av släktskap, gemensamt socialt el
ler ekonomiskt system under en ledare, språklig och etnisk tillhörighet etc. För att 
dessa skall kunna tillämpas på förhistorien krävs tolkningar av dessa yttringar och 
efterlämnade spår. Han pekar särskilt ut gravarna som ett viktigt arkeologiskt 
material i sammanhanget. Hyenstrand har föreslagit en grov indelning av landska
pet i två arkeologiska regioner - ett östligt och ett västligt (Hyenstrand 1984:191). 
Gränsen mellan de båda områdena ligger längs Svartån som mynnar ut vid Väs
terås. Västeråstrakten antas ha intagit en central ställning i den östra regionen. 
Köpingstrakten kan antas ha spelat en central roll i den västra regionen.

Holmsmalma var under den äldre järnåldern beläget vid den allra västligaste 
delen av Mälaren, som här möter Köpingsåsen. Då såväl åsen som Mälaren antas 
ha varit viktiga kommunikationsleder ligger platsen vid en riktig knutpunkt i det 
dåtida kommunikationsnätet. Kanske kan platsen ha varit omlastnings- och 
utskeppningsplats för det förromerska järnet från röda jorden-området? I närheten 
finns många spår från senare tid vilka indikerar att platsen varit någon form av 
centralort. Nämnas kan till exempel en medeltida kungsgård, en stad med medel
tida anor och den numera utplånade medeltida borgen Köpingshus, ett båtgravfält 
från yngre järnålder vid Norsa samt Ströbohög - en av landets största gravhögar. 
Området uppvisar här stora likheter med Västerås och anundshögsområdet.
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Västmanlands kulturkontakter under äldre järnålder
Såväl flinta som brons (koppar och tenn) är material som inte finns naturligt i Väst
manland. Förhistoriska fynd av dessa material är således att betrakta som importe
rade, något som kan vara lätt att glömma bort då man resonerar kring förhistorisk 
import. Bland de mer uppseendeväckande fynden av importföremål i Västmanland 
under äldre järnålder är de romerska från århundradena strax efter Kristi födelse 
(Andersson 2001). Det kanske mest välkända exemplet är den så kallade ”Apollo 
Grannus-vasen” från Fycklinge i Björksta socken. Den stora bronsvasen har en la
tinsk inskrift som i översättning lyder: At Apollo Grannus gav hans tempeltjänare 
Ammilus Constans denna gåva. På okända vägar har denna romerska tempelvas 
hamnat i Västmanland där den använts som benbehållare i en brandgrav under 
romersk järnålder (Stenberger 1956:370). På närmare håll, vid Bollströ utanför Kö
ping, har en större bronskittel från den yngre romerska järnålderns senare del hit
tats. Ett annat exempel på romerska föremål är de romerska mynt som hittats i 
Skandinavien. I Sverige har hittats mer än 7000 stycken. De allra flesta, fler än 6000, 
har hittats på Gotland (Lind 1981). Ett av de större fynden från svenska fastlandet 
har gjorts i Flede i Möklinta socken i nordligaste Västmanland där en större mynt
skatt hittades i början av 1800-talet. På en närbelägen plats i samma socken har ett 
annat skattfynd gjorts. Detta bestod av en guldarmring samt tre bikoniska guld
pärlor. Samtliga föremål antas vara tillverkade på Gotland (Andersson 1993). De 
båda skattfynden från Möklinta antyder att en del av importen, framför allt den 
romerska, kan ha kommit till Västmanland via Gotland.

Det stora antalet tätt anlagda brandgravar med små yttäckande överbyggnader 
på Holmsmalmagravfältet har sina bästa paralleller i västsverige. I mälarområdet 
uppvisar andra undersökta samtida gravfält en betydligt glesare gravtäthet och en 
frekvent förekomst av gravöverbyggnader i form av olika typer av stensättningar. 
Denna skillnad vad gäller gravskicket skulle kunna tyda på att Mälardalens olika 
delar nåtts av kulturella impulser från flera olika områden. De stora stensättningar- 
na och diagonalgravarna i de östra delarna av Mälardalen har sina förebilder på 
Gotland. Om man ser till de geografiska förutsättningarna är detta kanske inte 
speciellt förvånande. Även gravgåvor såsom de speciella så kallade gotlands- 
krukorna vilka hittats i flera gravar i mälarområdet tyder på kontakter i denna 
riktning. De tätt anlagda gravarna med klumpstenar och resta stenar vid Holms- 
malma/Gålby skall förmodligen tolkas som ett tecken på förbindelse med väst
sverige.

Vattenvägarna kan antas ha varit viktiga kommunikationsleder under förhis
torien. Det är väl därför föga förvånande att föremål/kulturer först kommit till
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kusterna och därifrån spridits inåt land. Impulserna har kommit från både öst och 
väst. Under den tidiga stenåldern verkar till exempel Närke ha utgjort ett gräns
område mellan den västsvenska Lihultskulturen och den östsvenska kvartskultu
ren (Holm 2003:109).

Östgötska vapenbröder
I en större studie av den äldre järnålderns vapengravar på Sveriges fastland har 
Påvel Nicklasson bland annat diskuterat regionala särdrag inom vapengravskicket 
(Nicklasson 1997). Utifrån vapenkombinationerna i de förromerska vapengra
varna kan Östergötland, Västergötland samt Öland betraktas som ett enhetligt 
område (Nicklasson 1997:161). I det samtida mälarområdet betecknas vapen
gravskicket som mera varierat än i Götaland. Vapenuppsättningarna är också ge
nerellt sett mindre i mälarområdet där en ensam lansspets är den vanligaste fynd
kombinationen under förromersk järnålder. Också inom mälarområdet kunde 
Nicklasson ana geografiska skillnader. De västmanländska vapengravarna har un
der förromersk järnålder i allmänhet större vapepuppsättningar än de i Söderman
land och Uppland. Nicklasson reserverade sig för det förhållandevis begränsade 
västmanländska materialet och betonade att det behövs fler fynd för att kunna 
avgöra om det verkligen rör sig om ett västmanländskt särdrag. Det nyligen gjorda 
fyndet av en vapengrav med svärd, lansspets, sköldbuckla och sköldhandtag på 
Holmsmalma/Gålby-gravfältet (se ”En krigares grav” i denna volym) styrker 
Nicklassons antagande och visar också på en koppling till det östgötska området.

I den nyss nämnda vapengraven påträffades även björnklor. Dylika har hittats 
i ytterligare fyra förromerska vapengravar på Sveriges fastland. Samtliga är 
brandgravar och har påträffats i de centrala och östra delarna av Östergötland. 
Utöver vapen innehöll en av dem en fibula, två av dem dessutom importerade 
metallkärl. Denna östgötska grupp av vapengravar har av Nicklasson (1997:138) 
bedömts som omfattade av en lokal sedvänja där män som begravdes med vapen 
var starkare förknippade med björnfällar än i övriga delar av landet. Han vill dock 
reservera sig för att antalet kända fynd kan vara för litet för att dra alltför långtgå
ende slutsatser utifrån. Vapengraven med björnfalanger från Holmsmalma visar 
att ett nästintill identiskt gravskick förekommit i köpingstrakten. Uppenbarligen 
har den förromerska befolkningen vid Holmsmalma haft kontakter med östra och 
centrala Östergötland. Ytterligare ett tecken på kontakter i denna riktning kan 
vara ett lösfunnet tenformat rembeslag med triangulärt tvärsnitt. Tenen avslutas i 
två flata, rundade skivor med rester efter genomgående nitar. Troligtvis är detta ett
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a

Figur 7. Karta över gravfält från förromersk järnålder. Ofyllda 
cirklar = stensättningar, fyllda cirklar = brandgropar under flat 
mark. Ur Sah Iström 1948.

rembeslag av Beckers typ X (Becker 1993), en typ av beslag som förekommer i 
kombination med bälteringar av Beckers typ 6a och 6b vilka anses vara typiska för 
Östergötland.

I gamla upptrampade oxspår
En vapengrav och ett rembeslag från de förromerska gravarna vid Holmsmalma 
vittnar om kontakter med Östergötland. Från flera platser i Västmanland finns 
fynd från äldre järnålder vilka visar på östliga kontakter med framför allt Gotland.
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Boskap
Västerås

Figur 8. Karta över oximporten till köpingstrakten un
der 1600-talet. Ur Friberg 1969.

Gravöverbyggnader i de östra delarna av mälarområdet i form av stensättningar 
lagda i geometriska mönster uppvisar likheter med samtida gotländska gravar. 
Gravundersökningarna vid Holmsmalma har nu kastat nytt ljus över områdets 
äldre järnålder och visar att det fanns kontakter också västerut. Dels är det före
mål som en bältering av västgötsk typ, men också själva gravfältet med sina tätt 
anlagda brandgravar vars paralleller återfinns i västsverige, framför allt i området 
mellan Vänern och Vättern (figur 7). Kommunikationerna med östersjööarna kan 
till stor del antas ha skett båtvägen via Mälaren. Hur såg kommunikationslederna 
med västsverige ut? I en tid utan järnvägar och motorvägar var vattenvägarna 
naturligtvis de mest lättframkomliga. Kommunikationer landvägen försvåras ofta
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av bergsområden, sankmarker och andra naturliga hinder. Dock kan man företa 
transporter landvägen mellan Västergötland och köpingstrakten relativt obehind
rat. Från historisk tid vet vi att tusentals djur från Västergötland, Östergötland 
och norra Småland transporterades till Olovsmarknaden i Köping (Figur 8). Den 
väg som boskapen vandrade då borde ha varit relativt framkomlig också under 
äldre järnålder.

140



Jonas W i k b o r g

BÄRSÄRKAR OCH MAGISKT JÄRN

OM FÖREMÅLEN I DE FÖRROMERSKA 
GRAVARNA VID HOLMSMALMA

I föreliggande artikel skall metallföremålen och björnfalangerna (björnens yttersta 
fingerleder) från de förromerska brandgravarna vid Holmsmalma presenteras och 
tolkas. Utöver dessa innehöll gravarna rester efter hartstätade svepkärl och kärl av 
keramik samt brända ben från människor och djur. Bland de brända benen åter
fanns även fragment av en kam av horn.

Bärsärkar
Björnfalanger i gravar förekommer under hela järnåldern, dock finns regionala 
och kronologiska variationer. En genomgång av björnfalangerna i Statens histo
riska museums arkiv i Stockholm (Petré 1980) har påvisat förekomsten av björn
falanger från förromersk järnålder till vikingatid. Slutsatsen av denna studie är 
också att sedvänjan att lägga den döde på en björnfäll inte tycks ha varit könsbun- 
den under någon period. En norsk studie (Hvoslef Krüger 1988) har visat att före
komsten av björnfalanger i gravar på Vestlandet förekommer under perioden 200- 
600 e Kr. De är där lika vanliga i mans- som i kvinnogravar och kan således inte 
påstås vara könsspecifika. En studie över gravfunna björnfalanger i Hälsingland, 
Medelpad, Ångermanland och Västerbotten visar en likartad datering och köns
fördelning (Andersson 1997). Björnfalanger förekommer där från romersk järn
ålder till vikingatid, med tyngdpunkten under folkvandringstid. Under folkvand- 
ringstid är antalet kvinnogravar något fler än mansgravarna. I de samtida gravar
na i Mälarområdet är bilden den omvända. Björnfalangfer förekommer också i 
gravar från äldre järnåldern i norra Tyskland (Schmid 1941).

Björnfalanger påträffades i 14 av de undersökta gravarna vid Holmsmalma 
(Figur 1). Antalet falanger i gravarna varierade mellan en och tjugo. Med ett un
dantag har de gravlagda i dessa gravar blivit osteologiskt bedömda som vuxna
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Figur 1. Förekomsten av björnfalanger, det vill säga de yttersta fingerleder
na på björnar, visar att björnfällar ingått i begravningsritualen. Foto: Markus 
Andersson, SAU.

människor, i flera fall som mycket gamla individer. Undantaget är en individ i övre 
tonåren eller möjligen strax över 20 år. I en av gravarna hade ett barn gravlagts 
tillsammans med en vuxen. Medan åldern gått att bedöma i samtliga fall har den 
gravlagdes kön endast kunnat bedömas i fem fall, samtliga är bedömda som män. 
Från Holmsmalma finns således ingen identifierad kvinnograv med björnfalanger. 
Flera av gravarna låg koncentrerade kring en vapengrav (se ”En krigares grav” i 
denna volym) med björnfalanger (Figur 2).

Björnfalanger har påträffats i ytterligare fyra vapengravar från äldre järnålder 
på Sveriges fastland. Samtliga är brandgravar och har påträffats i de centrala och 
östra delarna av Östergötland. En av dem innehöll en fibula, två av dem dessutom 
importerade metallkärl. Samtliga dateras till yngre förromersk och tidig romersk 
järnålder och är således samtida med gravarna vid Holmsmalma. Denna östgötska
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grupp av vapengravar har av Nick
lasson (1997:137f) bedömts som om
fattade av en lokal sedvänja där män 
som begravdes med vapen var starkare 
förknippade med björnfällar än i öv
riga delar av landet. Vapengraven med 
björnfalanger från Holmsmalma visar 
att ett nästintill identiskt gravskick fö
rekommit i Köpingstrakten. Det är up
penbart att det funnits kontakter mellan 
de båda områdena. Björnfalanger före
kommer också i samtida vapengravar i 
norra Tyskland (Eichhorn 1927) och vi
sar att fenomenet varit utbrett över ett 
större geografiskt område.

Från väl bevarade och dokumente
rade skelettgravar kan slutsatsen dras 
att björnfällen i dessa har utgjort ett 
underlag för den gravlagde. Utifrån det
ta ligger det nära till hands att anta att 
björnfällar också använts som under
lag för de avlidna på gravbålet (Petré 
1980:7). Bo Petré (1980) uppfattar se
den att begrava personer med hög social 
status på björnfällar som ett tecken på 
betydande fjärrhandel med skinn. Som 
ett svar på Petrés ovan nämnda ”handelsekonomiska” tolkning har Äke Ström 
(1980) påpekat björnens koppling till Oden och ser företeelsen som en del av en 
indoeuropeisk björnmytologi. Vid sidan av denna finns även cirkumpolära björn
traditioner hos exempelvis samer och eskimåer.

I senare tiders folktro har björnen ansetts äga 12 mans styrka och upp till 10 
mans vett. Björnens tänder och klor har på många håll ansetts besitta trolldoms- 
kraft (Zetterberg 1951). Björnen förefaller ha ansetts vara ett heligt djur sedan 
urminnes tider. Spår av björnkult och björnoffer finns redan från äldsta stenålder. 
Björnfällarna måste ha setts som respektingivande jakttroféer då det har krävts 
både list, mod och styrka att nedlägga en björn med de dåtida jaktredskapen (Fi
gur 3). Björnen har upplevts som farlig. De germanska språkens namn på djuret 
betyder ”den brune” ett så kallat noa-namn som användes för att inte åkalla det av 
misstag (Ström 1980). Hos de keltiska grannfolken (Green 1992) liksom hos de

Holmsmalma/Gålby, Kolsva sn, Västmanland

Gravar med bjömfalanger

Figur 2. Spridningskarta över fynd av 
björnfalanger på gravfältet. Röda 
punkter markerar gravar med björn
falanger. Den större punkten uppe till 
höger, närmast norrpilen, visar läget 
för den överplöjda högen från yngre 
järnålder. De tjocka svarta linjerna 
visar det arkeologiska undersöknings
områdets storlek. Vapengraven med 
björnfalanger markeras av den röda 
punkten vid x.
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Figur 3. Germansk björnjakt vid tiden kring Kristi 
födelse. Bilden ingår i en svit samlarbilder med 
germaner från den äldre järnåldern vilka med
följde ett tyskt senapspulver i början av 1900- 
talet.

nordamerikanska indianstammarna på andra sidan Atlanten beundrades björnen 
för sin styrka.

I de isländska sagorna kallas Odens hirdmän ulfhednar och bärsärkar. Ulf- 
hednarna beskrivs som klädda i vargpälsar. Som en analogi till detta kan bärsärkar- 
na antas ha varit klädda i björnfällar. De kan ha använt björnfällen som en symbol 
för björnens vildhet och styrka och för ett mentalt hamnskifte under den så kallade 
bärsärkagången. I Snorres Ynglingasaga sägs bärsärkarna vara ”starka som björ
nar” under bärsärkagången. Krigare i varg- och björnpäls finns avbildade på Traj- 
anuskolonnen, ett romerskt segermonument från andra århundradet e. Kr. De 
pälsklädda krigarna kan utifrån sin övriga utrustning och beväpning antas vara 
germanska hjälptrupper (Speidel 2004:39ff). Under vendeltid pryddes hjälmarna 
bland annat med vildsvinsfigurer och rovfåglar. Under medeltiden prydde rid
darna sina sköldar med bilder av rovdjur och rovfåglar. Traditionen är fortfarande 
levande inom krigsväsendet där till exempel en av de senaste stridsvagnsmodel- 
lerna inom den svenska armén är den tysktillverkade ”Leopard” och flera gardes
trupper är fortfarande klädda i björnskinnsmössor.

Homeros beskriver ofta det Trojanska krigets hjältar som lejon, vildsvin och 
örnar och föreställningar om att förvandlas till olika djur förekommer i många 
myter och sagor. I många olika kulturer har krigare ingått i brödraskap med djur 
som symboler. De mest populära djuren var rovdjur från framför allt katt- björn- 
och hundsläktet samt även rovfåglar. I Sydamerika fanns örn-, puma- och jaguar- 
krigare, i Afrika lejon-, leopard- och panterkrigare. Kanske har de gravlagda ”bär
särkarna” på Holmsmalmagravfältet ingått i ett liknande brödraskap (Figur 4).

Metallföremål
Förekomsten av metallföremål i de mer än 300 undersökta gravarna var relativt 
sparsam. Totalt rör det sig om ett eneggat svärd, en sköldbuckla med handtag, två
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Figur 4. Germankrigare från århundradena kring Kristi födelse klädda i 
rovdjurshudar. Tyskt kopparstick från 1616.

145



BÄRSÄRKAR OCH MAGISKT JÄRN

lansspetsar, tre skaror, en krumkniv, åtta synålar samt fragment av ytterligare tre 
nålar, två bälteringar, två remändebeslag, två mindre bronsspiraler, en spiralpärla 
av brons, ett förmodat vagnbeslag samt några obestämbara järn tenar.

Vapen
I två av de undersökta gravarna påträffades vapen. I den ena fanns en lansspets och 
i den andra fanns en komplett vapenuppsättning bestående av svärd med svärds- 
slidebeslag, lansspets samt sköldbuckla med nitar och handtag (se ”En krigare grav” 
i denna volym). Den kompletta vapenutrustningen kan dateras till yngre förromersk 
järnålder. Lansspetsen i den andra graven är någon generation yngre och daterar den 
aktuella graven till övergången mellan förromersk och romersk järnålder. 1 båda 
fallen hade föremålen deformerats kraftigt innan de lagts ned i gravarna.

En ensam lansspets utgör ingen komplett utrustning i en dåtida krigssituation. 
Den måste åtminstone ha kompletterats med en sköld, kanske också med ett kast
spjut och/eller ett svärd. Det är möjligt att den gravlagde kremerats tillsammans 
med sin lans och en sköld tillverkad helt och hållet av organiskt material. En an
nan möjlighet är att man låtit lansspetsen utgöra en symbolisk representation för 
en komplett krigarutrustning.

Dräkttillbehör
Bälteringar

I en grav påträffades en fragmentarisk bältering av brons samt två remändesbeslag 
(figur 5) tillsammans med ett förmodat vagnsbeslag (se ”Ett förromerskt vagns- 
beslag” i denna volym). Den osteologiska analysen visar att de brända benen här
rör från en vuxen individ (Adultus/Maturus) vars kön dock ej gått att fastställa. 
Bälteringar hör till den yngre förromerska järnåldern och i syd- och mellansverige 
uppträder de nästan uteslutande i kvinnogravar (Becker 1993:20). Bälteringen till
hör en typ som av Becker (1993, typ 5a) anses vara typisk för Västergötland. I en 
annan grav påträffades ytterligare en bältering (figur 5). Denna var dock av järn.

Remändebeslag
I en grav hittades ett ensamt remändesbeslag (figur 5) utan tillhörande bältering 
eller sölja. Individen i graven har inte kunnat könsbestämmas på osteologisk väg, 
men det är klarlagt att det rör sig om ett barn. Beslaget som uppvisar stora likheter
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Figur 5. Remsöljor och rem- 
ändebeslag från de förromerska 
brandgravarna vid Holmsmal- 
ma. Teckning: Jonas Wikborg, 
SAU.

med två remändesbeslag som hittats i en 
samtida grav i det närbelägna Säby sn i Väst
manland (Linderoth 1963), är av Beckers 
(1993) typ A. Typen är vanligt förekomman
de i flera svenska landskap och har även på
träffats i norra Tyskland. På svenskt område 
återfinns typen nästan uteslutande i kvin- 
nogravar. På Öland har typen påträffats till
sammans med trekantsfibulor vilket visar på 
en datering till de sista årtiondena f. Kr och 
övergången till den romerska järnåldern 
(Rasch 1997).

Rembeslag
Ytterligare ett fynd med anknytning till bäl
ten är en 87 mm lång järnten med triangu
lärt tvärsnitt (figur 5). Tenen var 8-10 mm 
bred och avslutades i två flata, rundade ski
vor med rester efter genomgående nitar. Tro
ligtvis är detta ett rembeslag av Beckers typ 
X (Becker 1993). Denna typ av beslag före
kommer i kombination med bälteringar av 
Beckers typ 6a och 6b vilka anses vara typis
ka för Östergötland. De brända benen i sam
ma grav har inte kunnat ålders- eller köns- 
bedömas.

Verktyg
Skäror

Skäror av järn hade nedlagts i tre av de undersökta gravarna (figur 6). I den ena 
återfanns den i benbehållaren. Skäran var helt inkapslad i fastkorroderade brända 
ben. I samma grav påträffades även en synål samt en syl av järn. De andra två 
skarorna hittades liggande i gravarnas sotiga och kolbemängda fyllning, i det ena 
fallet utanför benbehållaren. I det andra fallet fanns ingen benbehållare. I sist
nämnda grav fanns även en krumkniv. Alla tre skarorna har smäckra, tunna blad. 
Två av dem kan karaktäriseras som Penacks typ 18. Typen har ett jämnt/symetriskt
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böjt blad som utgör en ungefärlig 
fjärdedel av en cirkel. Bladets rygg 
övergår utan avsats i en avsmal
nande tånge. Eggen och tången är 
tydligt åtskilda. På tången finns en 
eller flera nitar. Den tredje skäran 
från Gålby/Holmsmalma är ej 
komplett, utan saknar tångedel. 
Bladets bredd och form skiljer sig 
dock inte från de andra två.

Skäran är den vanligast före
kommande typen under äldre 
järnålder. Den förekommer fram
för allt i Västergötland samt i väs
tra Östergötland och Mälarland
skapen. Enstaka har också påträf
fats på Öland och i Skåne samt i 
ett enda exemplar i nordvästra Po
len. Genom fyndkombinationer i 
andra gravar kan typen dateras till 
yngre förromersk-tidig romersk 

järnålder. Då de äldsta har påträffats i Västergötland, det landskap som dessutom 
har det största antalet av typen, kan detta antas var dess ursprungsområde (Pen- 
ack 1993:27ff). Praktiska försök har visat att den är väl lämpad för skörd av säd, 
men kan också användas som lövkniv (Penack 1993:84).

Krumkniv
I en av de ovan nämnda gravarna påträffades en asymmetrisk krumkniv (figur 6) av 
järn tillsammans med en skära i anläggningens sotiga fyllning. Krumknivarna som 
antas ha använts vid skinnberedning (Oxenstierna 1948, Hagberg 1967) kan ha 
använts bland annat vid beredningen av de björnfällar som det påträffats spår efter 
i några av de undersökta gravarna. På Öland dateras de asymmetriska krumkniva
rna till sen förromersk järnålder (Rasch 1994:91ff). Under äldre romersk järnålder 
ersätts de av de symetriska krumknivarna. Om vi antar att föremålstypen haft 
samma datering i mälarområdet skulle graven vara anlagd i slutet av den förromer
ska järnåldern. Krumknivar och prylar har framhållits som föremålsformer vilka är 
knutna till kvinnogravar, dock finns åtskilliga exempel på att dessa föremål också 
påträffas i osteologiskt bedömda mansgravar (Räf 2001b:30).

Figur 6. Skaror och krumkniv av järn från 
de förromerska brandgravarna vid Holms- 
malma. Notera att de har varit avbrutna. 
Teckning: Jonas Wikborg, SAU.
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Knivar
I en av de undersökta brandgravarna påträffades en fragmentarisk kniv av järn. I 
ytterligare två brandgravar påträffades vad som tolkas som tången till en kniv.

Nålar
I åtta av de undersökta gravarna påträffades nålar av järn (figur 7). Nålarna är alla 
försedda med öga och tolkas därför som synålar. I det öländska gravmaterialet 
tillhör synålar av järn den sena förromerska järnåldern och påträffas i kombination 
med redskap som skäror och järnprylar (Rasch 1994:191ff). Synålar i gravar har 
ofta betraktats som nedlagda redskap och brukar av gammal hävd ses som ett 
kvinnligt attribut. Alla nålarna var avbrutna, ett förhållande som iakttagits också 
på andra samtida gravfält. Nämnas kan till exempel att sju av de åtta nålar som 
påträffades i gravarna på Kyrkbacken i Västergötland var avbrutna (Sahlström 
1948). På det östgötska Klingagravfältet var alla de fem där nedlagda bronsnålarna 
avbrutna (Kaliff 1992). En liknande observation har gjorts av knivmaterialet från

Figur 7. Järnnålar från de förro
merska brandgravarna vid Holms- 
malma. Notera att samtliga har 
varit avbrutna. Teckning: Jonas 
Wikborg, SAU.
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det romartida gravfältet på Bastubacken i Tortuna sn, Västmanland. Den yttersta 
spetsen var avbruten på de flesta knivarna. I några fall var bladen något böjda i 
anslutning till brottytorna vilket tyder på att de medvetet har brutits av, förmodli
gen i samband med gravläggningen (Ozola 1994).

I de undersökta gravar som endast innehöll en nål skulle denna kanske kunna 
ses som en symbol för en större redskapsuppsättning bestående av skära, krumkniv 
och pryl/syl. Detta pars pro toto-förfarande skulle kunna jämföras med det samtida 
vapengravskicket där det under övergången från förromersk till romersk järnålder 
förekommer symboliska nedläggningar av svärdsslidebeslag, men ingen övrig 
vapenutrustning. Andra exempel där en del av något större får representera helhe
ten är den ensamma lansspetsen samt vagnsbeslaget på det aktuella gravfältet.

Övriga metallföremål
De övriga metallföremål som hittades i gravarna består av två mindre spiraler av 
brons, två fragment av vad som eventuellt skulle kunna vara en dräktnål, en mind
re järnring samt några mindre oidentifierade järnfragment. Vid rensningen av ett 
röjningsröse på gravfältet hittades en bronsten som uppvisar likheter med brons- 
armringar från äldre järnålder. Eventuellt skulle den kunna härröra från någon 
intilliggande grav som störts av sentida odling.

Karlakarlar eller manbaftiga matronor?
Varför lades föremål i gravarna och varför bara i vissa av dem? Vilka var de grav- 
lagda?

Vi vet ingenting om de gravlagda individernas roller i det dåtida samhället. I 
bästa fall kan en osteolog bedöma ungefärlig ålder utifrån de i nagelstora, eller 
mindre, bitarna bränt ben som återfinns i brandgravarna. Kanske kan också indi
videns kön bestämmas. Detta är dock inte möjligt alla gånger. Benen kan vara 
svårt fragmenterade och i många fall kan inga köns- eller åldersspecifika detaljer 
iakttagas på de bevarade benresterna. Ibland har det också gjorts försök att dra 
slutsatser om de gravlagdas kön, ålder och sociala roll utifrån de så kallade grav
gåvorna. Härvid finns dock uppenbara risker för cirkelresonemang.

Gravgåvor av metall påträffades i knappt 10% av de undersökta gravarna. 
Företrädesvis förekom de i osteologiskt bedömda mansgravar. Detta gäller även 
en föremålsform som skäror vilka vanligen förknippas med kvinnogravar. Också 
en av de två bälteringarna, vilka anses indikera kvinnogravar, hittades i en grav

150



BÄRSÄRKAR OCH MAGISKT JÄRN

där den gravlagde bedömts som ”Man?”. Var det dåtida Holmsmalma/Gålby ett 
samhälle där metallföremål i gravarna var förbehållet männen eller hade de dåtida 
kvinnornas skelett ”manliga” drag?

Det magiska järnet
Begreppet gravgåvor leder tankarna till ett gravskick där den gravlagde får saker 
med sig i graven vilka skall komma till användningen i en annan värld eller under 
resan till densamma. Så behöver fallet ej vara vad gäller den förromerska järnål
dern i Västmanland. När det gäller de kärl vilka antas ha innehållit mat eller dryck 
ter sig en sådan tolkning rimlig. Men varför fick vissa en trasig synål med sig? 
Kanske skall vissa föremålskategorier i gravarna istället ses som magiska symbo
ler. I ett fåtal gravar återfinns flera gravgåvor av metall men i de flesta fall rör det 
sig om ett, oftast mindre föremål eller ett oidentifierat fragment. I de sistnämnda 
fallen kan man undra vad som förorsakat valet av gravgåva. Exempel finns på 
dräkttillbehör som kan tänkas ha ingått i den förmodade klädedräkt som den av
lidne varit klädd i vid kremeringen. I ett fall återfanns dock ett remändesbeslag 
vilket antas ha suttit på ett bälte, men någon söl ja till det förmodade bältet hitta
des ej i graven. Varför? Hittades det aldrig bland bålresterna efter kremeringen 
eller var det aldrig med något bälte på bålet? Var remändesbeslaget kanske istället 
något som i sin egenskap av metallföremål lades i graven? Järnet, detta märkliga 
material som i upphettat tillstånd låter sig formas till vapen och verktyg som blir 
hårda som sten, måste ha fascinerat också förhistoriens människor.

Järnet ansågs av den romerske författaren Plinius den äldre vara mänsklighe
tens bästa och på samma gång värsta redskap. Järn verktyg användes till nyttig
heter såsom jordbruksarbete och husbygge, men han beklagar också bruket av 
järn i krigiskt syfte. Inte blott till vapen för användande vid handgemäng utan 
också till ammunition till kastmaskiner (Plinius XXXIX:138). Plinius den äldre 
föddes på 20-talet e Kr och dog i samband med vulkanen Vesuvius utbrott år 79 e 
Kr. I ett stort verk har han sammanfattat den dåtida kunskapen om människan, 
djuren, växterna och mineralerna. Han berättar att järnet, utöver att skära med, 
också hade andra användningar inom läkekonsten. Om man fått i sig skadliga 
läkemedel kunde detta åtgärdas genom att man med ett järnföremål ristade en 
cirkel runt den drabbade eller bar en dolk tre varv runt honom. Rost kunde blan
das i olika drycker och salvor för att bota knottror, blåsor, skabb, bölder och gikt. 
Järnfilspån från eggar och spetsar hade en verkan liknande rostens, fastän mycket 
starkare. De stämde blodflöden och hjälpte också mot nj ur krämpor och hemorroj- 
der. I våtomslag kunde de till och med hjälpa köttet att växa tillbaka på blottlagda

151



BÄRSÄRKAR OCH MAGISKT JÄRN

ben. Ett botemedel mot nattliga spöksyner var att fästa spikar från gravar på sin 
tröskel (Plinius XXXIV: 15Iff).

Liknande föreställningar har förekommit i Norden under historisk tid där järn
föremål under ytterdörrens tröskel hade en skyddande effekt mot onda krafter. I 
den svenska folktron var stål ett effektivt skyddsmedel mot förgörning. Om man 
bar ett föremål av stål på sig vågade man röra sig ute i markerna utan fara för troll 
och andra väsen. I den nyföddes säng skulle helst finnas något föremål av stål, 
likaså i den dödes kista. Effektivare än vanligt stål var eggstål. Det allra bästa var 
dock ångerstål, vilket är stål från ett föremål som har gått sönder och som man 
därför hade anledning att ångra att man hade tillverkat. Det kunde vara avbrutna 
bitar av eggjärn, nålsuddar eller knivspetsar. Bitar av ångerstål i en påse hängande 
runt halsen var ett synnerligen gott skydd. Om man stod naken i smedjan tre 
torsdagskvällar i rad och smidde en ny kniv av nio bitar ångerstål fick den en stark 
inneboende trollkraft (Schön 1998:188).

I etnologiskt material är synålar av järn vanligt förekommande i begravnings- 
sammanhang. De användes under historisk tid både som ett redskap vid svep
ningen eller påklädningen av den döde, men också till att sy ihop den dödes fötter 
eller tår för att förhindra honom/henne från att gå igen (Hagberg 1937:202f). Den 
närmaste tiden efter begravningen var risken stor att den döde skulle gå igen, och 
alla hål och springor i huset måste täppas till så att han inte kunde ta sig in (Schön 
1998:21). Vi vet inte hur långt tillbaka tron på gengångare sträcker sig, kanske 
ända tillbaka till förromersk järnålder. Det är inte mycket vi vet om de dåtida 
trosföreställningarna, men uppenbarligen har man i vissa fall använt sig av järn
föremål i samband med begravningar på samma sätt som allmogen gjort långt in 
på 1800-talet.
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OM DJURBENEN I GRAVARNA FRÅN HOLMSMALM A

För människorna i Holmsmalma var jordbruk och boskapsskötsel den grundläg
gande näringen under äldre järnålder. Djuren var en högst påtaglig del av tillva
ron. Förutom allt det nyttiga från djuren som exempelvis skinn att värmas av, kött 
att äta och mjölk att ysta så innebar närheten mellan människa och djur även 
värme och gemenskap. Både de vilda och tama djuren var alltid närvarande och 
djuren fanns ständigt i människornas medvetande. På vintern bodde de till och 
med i samma hus eftersom det kyligare klimatet innebar att djuren stallades under 
vinterhalvåret. Kunskapen om djurens beteende och behov måste ha varit mycket 
stor och dessutom väsentlig för överlevnaden.

B egravningsritualen
Gravar består av de materiella lämningarna efter begravningsritualer som kan ha 
haft en mängd varianter och innebörder. En stor del av ritualen har inte lämnat 
några kvarvarande spår och de ord och tankar som har varit förbundna med den 
döda människan, gravarnas utformning och föremålen är för alltid försvunna. 
Gravarnas form och de kvarvarande lämningarna är rester efter de riter som hörde 
samman med begravningen. I gravarna kan vi därför se spåren efter de föreställ
ningar människor hade om tillvaron efter döden. Begravningsritualen är en form 
av rit som används vid passage mellan olika stadier i livet. Begravningen innebar 
avslutningen på det jordiska livet men var samtidigt också början på ett nytt liv 
bortom det jordiska. I begravningsritualen finns uttryck för både död, pånyttfö
delse och fruktbarhet. I de fornskandinaviska hjältedikterna återkommer ofta 
återfödelsen som motiv och det fanns föreställningar om att en människa kunde 
dö flera gånger. Det var viktigt att begravningen blev riktigt utförd eftersom den 
döde kunde återkomma om något blev fel. Dessa gengångare kunde uppenbara sig

153



Figur 1. Ben från björn har påträffats i flera av gravarna vid Holmsmalma. Bronsmatris 
för tillverkning av bildbleck från Torslunda på Öland. Teckning B. Händel (Arbman 1980: 
19).

på natten eller under vinterstormar och vid jultid som svarta, oformliga och upp
svullna gestalter. Den som gick igen kunde hejdas genom att liket togs upp och 
förstördes eller fästes i graven genom en ny begravning. Graven var en viktig plats 
för den ständigt pågående kommunikationen mellan de levande och döda och mel
lan människa och Gud. Till sedvänjorna vid begravningen hörde ett ceremoniellt
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drickande som var vanligt i fornskandinavisk religion. Mat och dryck i samband 
med begravningar och gravar har förekommit i många religioner (Kaliff 1997: 
llff, 76, 102; Råf 2001:8; Näsström 2001:205ff, 314f).

Djurbenen från gravundersökningar i Holmsmalma
Vid undersökningen av gravfältet i Holmsmalma återfanns 332 gravar varav mer
parten har daterats till förromersk järnålder. Ett mindre antal gravar har daterats 
till tidig romersk järnålder och en hög var anlagd under vendeltid. Under den 
mellanliggande perioden användes i stället den närliggande åsen för begravningar. 
Djurben har hittats i 18 av gravarna från förromersk-romersk järnålder och i den 
vendeltida högen. På åsen i Holmsmalma har tidigare ett gravfält med dateringar 
från romersk järnålder till folkvandringstid undersökts. Sammanlagt undersöktes 
26 gravar varav nio innehöll djurben (Johnsen-Welinder & Welinder 1973).

I den vendeltida graven har djuren begravts hela. I gravarna från äldre järnålder 
i Holmsmalma har däremot bara en liten del av hela benmängden från djur och 
människa tagits med. Benen är också sönderstyckade i mindre bitar. Samma feno
men återkommer på andra gravfält från samma tid. Den symboliska benmängden i 
gravarna tyder på ett rituellt förfarande där benen kan ha lagts på flera ställen. Från 
många andra undersökningar har människoben förutom i gravar också hittats i hus 
och på offerplatser. I de isländska sagorna finns uppgifter om att ben har lagts på 
isar och i sjöar. En anledning till att sprida benen kan ha varit en önskan att fördela 
kraften från den döde till flera olika platser (Kaliff 1997:92ff).

På gravfältet från äldre järnålder i Holmsmalma förekommer djur tillsammans 
med tonåringar och äldre personer men inte tillsammans med barn. Björn är det 
vanligaste djuret och björnklor har hittats tillsammans med män i tre gravar men 
inte tillsammans med någon kvinna. Djur benen ökar i gravarna under folkvand- 
ringstid och även om endast en grav är undersökt från vendeltid så visar den en 
kraftig ökning av antalet djur. Vid en undersökning av ett gravfält i Spånga i Upp
land innehöll ca 2/3 av de förromerska-romerska gravarna inga djurben. Under 
folkvandringstid ökade andelen gravar med djur ben för att vara som störst under 
vendel- och vikingatid (Sigvallius 1994:82). Tendensen är således densamma som i 
gravarna från Holmsmalma och samma mönster återkommer från många andra 
gravundersökningar. Seden med djurben i gravarna började i liten skala under 
bronsåldern för att successivt öka under äldre järnålder och kulminera under ven
del- och vikingatid.

Traditionellt inom arkeologin har björnklor tolkats som rester efter en björn
fäll som den döde har legat på. De vanligaste husdjuren som nöt, får, get och svin
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Djurslag Äldre
järnålder

Folkvand-
ringstid

Vendeltida graven

Häst 2 gravar 3 gravar Ben från hela kroppen

Hund Ben från hela kroppen

Kalv 1 grav

Nöt eller häst 1 grav

Lamm/killing 1 grav 1 grav

Svin 1 grav ,

Oidentifierat djur 2 gravar 2 gravar

Björn 10 gravar 20 klofragment = alla fyra 
ramarna

Björn+häst 1 grav

Fågel Ben från hela kroppen

Fågel+ oidentifierat djur 1 grav

Fågel+hund 1 grav

Tabell 1. De arter som har hittats vid gravundersökningar från Holmsmalma.

har setts som färdkost medan häst och hund har ansetts vara medföljande ”favo
ritdjur”. På senare tid har emellertid djuren i gravarna tolkats på ett nytt sätt och 
djurbenen kan antingen ses som representanter för det levande djuret eller som 
metaforer för de föreställningar som är knutna till djuret (Räf 2001a:13ff, 50).

Offer
Offret var en övergångsrit där vanligen ett slaktat djur, frukt eller sädesprodukter 
offrades. Offer i form av kommunionsoffer bestod av en måltid där ofta ett över
flöd av mat och dryck förekom. Den sakrala måltiden tycks ha varit utbredd i stora 
delar av den skandinaviska offerkulten och en viktig del av riten var att äta köttet 
från offerdjuret. Vid ritualerna offrades djurets blod till gudarna genom att sköljas 
över gudabilden eller altaret (Näsström 2001:244ff). Det finns flera exempel på
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kultplatser där djuroffer har haft en central roll under såväl yngre bronsålder som 
äldre och yngre järnålder. Här redovisas kortfattat exempel på tre sådana kult
platser.

I Uppland finns flera exempel på vallanläggningar som har legat i utkantsom- 
råden där en gemensam religiös kult har firats. En vallanläggning från Odensala i 
Uppland har använts som kultplats under perioden 800-500 f.Kr. I anläggningen 
har boskap, odlade växter och färdig mat offrats och rester efter härdar visar 
också att elden har varit viktig vid kulten. På platsen har en fruktbarhetskult utö
vats där offret av djur och gröda tillsammans med eldar utgjorde viktiga betydel
sebärande delar (Olausson 1998:1 lOff).

I Sneden i Uppland har en lokal med rester efter stora öppna eldar undersökts. 
Platsen låg i utmarken i ett utpräglat beteslandskap och var i bruk under hela den 
äldre järnåldern. I sotiga skärvstenshögar har mängder med obrända djurben de
ponerats. Benen består till största delen av obrända käkar av nöt. Lokalens speci
ella karaktär och det ovanliga benmaterialet tyder på ett rituellt förfarande och att 
platsen har använts i kulten. Enstaka människoben antyder att även människor 
kan ha offrats. Skärvstenshögarna och de tjocka sotlagren tillsammans med det 
rikliga och märkliga benmaterialet visar att eldar och offer av djur har varit vik
tiga i kulten (Fagerlund 1997:83f; Hårding 
& Kraft 1997:69).

Vid en undersökning av den vikingatida 
gården i Borg i Östergötland påträffades ett 
hus med ett eventuellt altarfundament och ut
anför huset fanns en depå med nästan hundra 
amulettringar. På den stenlagda gårdsplanen 
fanns en stor mängd obrända djurben. Analy
sen av benmaterialet visar mycket ben från 
hund och häst och en ovanligt stor del skallar 
och käkben i förhållande till andra kropps
delar. Flera vilda arter finns representerade 
liksom även de vanligast förekommande tam
djuren som nöt, får och svin. Huset har tolkats 
som ett kulthus och djur benen tyder på att 
djur har offrats i kulten (Nielsen 1996:95ff).

Figur 2. Runsten från Resmo i Uppland (Holm
quist 1977:113).
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Både från Borg och Sneden finns en överrepresentation för skallar och/eller käk
ben. Den stora skillnaden mellan lokalerna ligger i att den ena är en utmarkslokal 
långt från den etablerade bebyggelsen medan den andra ligger mitt bland de öv
riga husen vid gården. De många spåren efter eldar som fanns i både Odensala och 
Sneden saknades dock i Borg. Även om det finns skillnader mellan lokalerna så 
finns gemensamma drag som visar att djuren har haft en framträdande plats i 
kulten under nästan 2000 år från yngre bronsålder till yngre järnålder.

Religionen och samhället under järnåldern
För att nå kunskap om äldre järnålderns riter och myter och den bakomliggande 
ideologin finns några enstaka skriftliga källor från Romarriket att tillgå. Inom 
arkeologin utgör framför allt rester efter offer och gravar lämningar med otvety
digt religiöst innehåll. I det förkristna eller egentligen i hela det förindustriella 
samhället genomsyrade emellertid religionen och ”övertron” alla delar av livet i så 
väl det alldagliga arbetet som i de mer högtidliga riterna. För att bättre förstå hur 
det förhistoriska samhället fungerade har arkeologer sedan länge tagit hjälp av 
bland annat religionshistoria, antropologi och etnologi. Det kan emellertid vara 
behäftat med svårigheter att använda material från andra discipliner och det finns 
stor risk för anakronism och feltolkningar.

Under äldre järnålder var sydskandinavisk och germansk religion gemensam 
och hade ett indoeuropeiskt ursprung. När befolkningen på kontinenten under yngre 
järnålder övergick till kristendomen fortsatte den äldre religionen att utvecklas i 
Skandinavien (Lagerlöf 1998:148; Kaliff 1997:18). Det finns gemensamma drag 
mellan den äldre och yngre järnålderns religioner som yttrar sig i likartade riter och 
kultbruk. Eftersom de gemensamma strukturerna tyder på ett likartat grundinnehåll 
kan texter som behandlar den yngre järnålderns religion i viss utsträckning även 
användas i studiet av den äldre religionen (Kaliff 1997:14ff). Det är dock viktigt att 
de västnordiska texterna används med försiktighet eftersom händelserna under äldre 
järnålder kan vara mer än 1000 år äldre än nedtecknandet.

Samhället i Skandinavien var under yngre bronsålder och äldre järnålder rela
tivt likartat och befolkningen levde av boskapsskötsel och jordbruk. Generellt 
tycks framför allt boskapsskötseln ha utgjort basen i ekonomin under perioden. 
Reproduktionen för allt växande var viktig och inom religionen fortlevde en ut
bredd fruktbarhetskult där gudinnan Nerthus hade en central roll.

Tillsammans med fruktbarhetsgudarna hade också de mer krigiska gudarna en 
stark ställning under äldre järnålder (Burenhult 1999:154; Lagerlöf 1998:148; 
Kaliff 1997:77; Sundqvist 1996:72; Hedeager 1992:84).
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Figur 3. Kon var ett av de vanligaste tamdjuren under järnåldern. Foto: Leif Karlenby, RAÄ.

En studie av gravar och depåer under järnåldern i Danmark visar kronologiska 
skillnader. I stora drag tycks tendensen vara att om gravfynden var påvra så var 
depåfynden rika och vice versa. Under yngre förromersk järnålder utskiljde sig 
enskilda individer på gravfälten genom att få påkostade begravningar och under 
de kommande perioderna ökade de rika och avvikande begravningarna. Från ger
mansk järnålder är depåfynden överdådiga. Det var en ny militär och politisk 
ledning som manifesterade sig genom rika gravar under uppbyggnadsskedet, men 
när deras position var stark blev i stället offerfynden rika. De ledande hade genom 
rituella offer en direkt kontakt med gudarna (Hedeager 1992:73, 85). Även om 
flertalet människor fortsatte vara jordbrukare och boskapsskötare också under 
yngre järnålder så förändrades samhället till att bli mer statsliknande och elitstyrt. 
Kulten försiggick både privat och offentligt. Inom den privata sfären dominerade 
fruktbarhetskulten medan Odinkulten var förhärskande i den offentliga. Oden var 
skaldernas och härskarnas gud och den officiella kulten styrdes av härskaren (La
gerlöf 1998:148; Sundqvist 1995:71ff).

Divination och sejd
Divination som finns i alla kulturer betyder spådomskonst eller förutsägelser om 
framtiden och utforskande om varför världen har blivit som den blivit. Offer är 
vanligt i sammanhanget. Genom divinationen kan människan utforska gudarnas
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Figur 4. Brakteat som förmodligen visar Oden i fågelhamn tillsammans med hjälpandar 
som fågeln, rovdjuret och ormen (Hedeager 1997:123).
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vilja och det är också viktigt att få kontakt med de döda för att få kunskap (Näs
ström 2001:237).

De fornvästnordiska källorna talar om drömmar, varsel, förutsägelser och för
bannelser liksom om hamnskifte och gengångare. De talar även om ritualer vid 
edgång, begravning och fostbrödralags ingående. I fornskandinavisk religion hör 
divinationen samman med sejden. Att sej da kan eventuellt betyda att sjunga och 
vid sejdningen förekom galdring som innebar framförande av trollsånger och för
bannelser. Att galdra har samma ursprung som att gala och eventuellt framfördes 
galdrarna med gäll och hög stämma som kanske liknade kulning. Enligt de skrift
liga källorna var sejden och extasen oskiljaktiga från tron på hamnskiftet. När den 
sejdande uppnådde det extatiska tillståndet låg kroppen till synes livlös medan 
själen genom hamnskiftet färdades fritt i tid och rum. Vid hamnskiftet tog själen 
alltid en djurgestalt som frigjordes från kroppen och reste till dödsriket eller till 
fjärran nejder på jorden. Sejden kunde vara vit och god eller svart och ond. Att 
sej da var en kvinnlig syssla och om en man utförde den ansågs han som omanlig 
(Hedeager 1997:114ff; Näsström 2001:238).

Oden var herre över dödsriket, kriget, inspirationen, magin och visheten och 
Oden var den stora trollkarlen och sejdens mästare som kunde skapa död och 
elände. I litteraturen finns flera exempel på Odens shamanistiska karaktär. Även 
völvorna sejdade och enligt källorna lärde sig Oden att sej da av Freja. Myterna om 
Oden och sejderna tyder på ett långt shamanistiskt komplex i Norden även om det 
inte finns några klara spår efter den shamanistiska Odenkulten före folkvand- 
ringstid i Norden. Odenkultens centrala drag är identiska med de äldsta dragen 
hos shamanismen med ingredienser som extasen, transformationen och de zoo- 
morfa medhjälparna (Hedeager 1997:122ff, 145ff).

Sejden var viktig och i en beskrivning från 900-talet i Erik Rödes saga har 
sejden stora likheter med samernas ritualer som de har beskrivits från 1700-talet.
Allmänt inom shamanism förbinds sejden med extasen och hamnskiftet. Sha
manen var den enda i ett samfund som fick kontakt med den andra världen och 
förutom att vara läke- och spåkunnig förde shamanen även de dödas själar till 
dödsriket. Det heliga trädet var symbolen för kommunikationen och hjälpandar 
som var djur med olika funktioner fanns alltid knutna till shamanen. Vid sejden 
började transen och kommunikationen med den andra världen när de zoomorfa 
hjälpandarna som skulle skydda shamanen på hans farliga resa hade anlänt. En 
fågel sändes ut till de vaktande andarna så att de kunde ge shamanen råd och 
fisken eller ormen förde shamanen till underjorden och bevakade shamanens liv 
under resan till de dödas själar. Vid shamanism var sång viktigt och shamanen 
hade medhjälpare som med sång skulle locka tillbaka den fria själen. Om detta 
misslyckades kunde shamanen dö (Hedeager 1997:119ff). )
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Vid sejdning spelade djuren en mycket viktig roll som hamndjur och skyddsandar. 
Utan djurens medverkan kunde ingen kontakt med de döda eller med gudarna ske.

Djurornamentik
Under folkvandringstiden började den nordiska dekorativa djur Ornamentiken att 
utvecklas. Inspirationen kom från flera håll men redan skyterna använde sig av en 
stiliserad djurornamentik med rik fauna. Den skytiska konsten påverkade keltisk 
konst och en sammanblandning av den keltisk-romerska konsten med den skytisk- 
trakiska utgjorde grogrunden för den nordiska djurornamentiken (Holmqvist 
1977:17ff, 26).

Inom arkeologin har dj urornamentiken ordnats i olika stilar som har systema
tiserats och katalogiserats till kronologiskt avskilda perioder. Djurornamentikens 
symboliska mening har emellertid varit svårare att analysera även om medvetan
det om dess stora betydelse har funnits (Holmqvist 1977:34; Hedeager 1997:10).

Stil är en aktiv komponent i ett samhälle på alla nivåer. Stil håller sig inom vissa 
gränser och normer och stil är alltid kulturbunden. I ett samhälles kulturella iden
titet finns alltid stil med. Särskilt ikonografisk stil väljs med omsorg och är lika 
specifik och kulturbunden som föremålen själva. Ikonografisk stil och dess sym
bolspråk ingår i den sociala och politiska strategin och borde därför kunna spåras 
i den materiella kulturen framför allt hos prestigeladdade och rituella föremål. 
Därför bör dj urornamentiken innehålla ett symboliskt budskap bortom det este
tiska och dekorativa. Ikonografisk stil som återkommer på rituella föremål bör ses 
som en del av gudarnas språk och stilen innehåller budskap om sociala relationer, 
grupptillhörighet, myter och etnicitet (Hedeager 1997:81ff).

Stil I, som den kallas av arkeologer, fanns mellan ca 450-550 e.Kr. över stora 
delar av kontinenten, Norden och England. Stilen utmärker sig genom att vara 
yttäckande med djur motiv och ansiktsmasker i flätverk och geometriska mönster. 
Genom sönderstyckning av djurkroppar och akantusrankan bryter den nordiska 
traditionen med den romersk klassiska och stilen skiljer sig från tidigare ornamen
tik genom att vara figurativ och symbolisk. Det nya ikonografiska symbolspråket 
hade en betydelsebärande funktion som var gemensam över stora delar av Europa 
(Holmqvist 1977:34f; Hedeager 1997:83f). När stil I uppstod var de germanska 
folken inne i en transformationsprocess och den nya kungamakten och krigare
liten utvecklades. Om djurornamentiken betraktas som betydelsebärande för sam
hällets ordning blir stilförändringar centrala för förståelsen av sociala och poli
tiska förändringar. De som innehade makten använde sig av det förflutnas heliga 
historier och den nordiska härkomstmyten för att legitimera sin maktposition. Det
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Figur 5. Förgyllt dräktspänne med djurornamentik i stil I 
från Vedstrup på Själland (Hedeager 1997:88).
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religiösa symbolspråket som uttrycks i dj urornamentiken användes av härskarna 
för att visa att makten var förankrad i det gudomliga (Hedeager 1997:86ff, 137).

Stil II som uppstod ca 550 var en zoomorfiserad stil där det fyrfota djuret näs
tan försvann i ett mönster av flätverk. Stilen som var mer formaliserad och stan
dardiserad än tidigare var spridd över hela det germanska Europa. Stil II bekräftar 
att den germanska eliten hade etablerat sig och djurornamentikens symbolspråk 
var en självklarhet som förstods överallt. Med kristendomens införande under 
600-talet på kontinenten upphörde dj urornamentiken medan den fortsatte att ut
vecklas i Norden. Dj urornamentiken var ett aktivt symbolspråk i Norden ända 
fram till 1200-talet (Hedeager 1997:87ff, 137).

Djursymbolik
Djuren framträdde således i flera olika sammanhang under järnåldern i Norden. 
Djuren fanns nära människan i vardagen både faktiskt och symboliskt, djuren 
fanns tillsammans med människan i graven, djuren fanns med människan vid 
offerritualerna och djuren fanns hos människan i utsmyckningen. Hur utbredd 
dj urornamentiken var på de förgängliga material som vi inte har så mycket rester 
av kan vi bara ana, men sannolikt dominerade de zoomorfa bilderna även på före
mål av tyg och trä. Alla rester av djur på offerplatser, i gravar och på föremål visar 
att djursymboliken hade en central roll i tillvaron. Djuren symboliserade förbin
delselänken mellan den jordiska världen och ”den andra världen” och den roll 
som djuren var tilldelade var avgörande för utveckling och stabilitet i samhället 
(Hedeager 1997:136).

Enligt ett strukturalistiskt synsätt är djurbilder på föremål inte bara en symbol 
för djuret utan föremålet är på samma gång både djuret och föremålet. På samma 
sätt blir djuren i gravarna en metafor för det levande djuret. Om djuret har använts 
i flera rituella sammanhang bör det styrka att djurets betydelse har varit likartad 
oavsett var och när det har använts inom ritualen (Räf 2001a:13f). Det finns etno
grafiska studier och historiska källor som ger exempel på att djuren har utgjort 
viktiga värdemätare och symboliserat det gudomliga (Olausson 1998:110).

Inom nordisk mytologi vimlar det av djur. I asken Yggdrasil sitter en örn i top
pen med en hök mellan ögonen och en orm gnager på trädets rötter. Utefter stam
men kilar ekorren och bland grenar och blad finns hjortar och getter. Speciella djur 
förknippades med olika gudar. Oden kunde på hästen Sleipner färdas bland levande 
och döda. Vildsvin hörde till Freja i hennes egenskap av krigsgudinna och bockar 
hörde samman med Tor (Näsström 2001:30f, 57, 69, 150). Ulfhednar och bärsär
kar omtalas i de yngre sagorna som krigare i kungens hird (Näsström 2001:230).
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Figur 6. Detalj ur bonaderna från Överbogdal, daterad till vikingatid. Foto: Birgit Jans
son, Jämtlands läns museum.

Björnen har under olika tider och i skilda kulturer varit omgärdad av myter och 
legender och har en särställning bland de vilda djuren. Björnen representerar en 
övergång mellan den mänskliga och den djuriska världen och mellan de levande 
och döda. I historisk tid har björnkult förekommit bland de cirkumpolära folken 
och björnen har förknippats med transformation och helighet. Björn har förekom
mit både som hamndjur och offerdjur. I nordisk och keltisk mytologi hör hunden 
samman med underjorden och kan ses som en förmedlare mellan det mänskliga 
och det djuriska (Räf 200la:22ff). Hos Tacitus omkring 100 e Kr finns uppgifter 
om att germanerna inhämtade kunskap om kommande öden genom att studera \,
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Figur 7.1 nordisk mytologi har björnen haft en särställning. Foto: Staffan Widstrand ©, all 
rights reserved.

fåglars flykt och sång. Även Adam av Bremen nämner att nordborna satte sin lit 
till fågelskådning (Holmqvist 1977:43; Näsström 2001:242). I stora delar av den 
gamla världen troddes själen efter döden ta en fågels skepnad. I järnålderns myto
logi och i senare folktro sågs fåglar som hamndjur och som överskridare mellan 
världar (Räf 2001a:21f). Även rituella danser i djurförklädnad finns omnämnd i 
skrifter (Holmqvist 1977:43, 136). Både vilda och tama djur, såväl däggdjur som 
fåglar och kräldjur har varit viktiga och betydelsebärande i järnålderns mytologi 
och ritualer.
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Genomgående för hela perioden med djurornamentik var sönder styckningen av 
djurkropparna tillsammans med sammanbindning av delarna i flät- eller grenverk 
och geometriska former. Inom djur Ornamentiken gällde pars pro toto genom att 
små bitar av djuret var avbildade (Holmqvist 1977:34, 117). Vid grav- och vid 
offerritualerna gällde också sönderstyckningens princip där delar av djuret fick 
representera hela djuret.

Religionen styrde alla skeenden av livet och dess symboler och riter färgade 
hela tillvaron. Det var gudarna som styrde och människorna hade att finna sig i 
sitt öde. Men ett sätt att försöka få ordning i tillvaron var att i förväg försöka ta 
reda på vad som skulle ske. Det var i denna kontakt med gudarna som männis
korna hade möjlighet att agera. Genom att få kontakt med gudarna kunde män
niskorna få veta hur framtiden skulle bli, hur ödet skulle formas och hur och när 
döden skulle komma. Gudarna hade inte formen av djur men djuren stod gudarna 
nära. Djuren besatt en gudomlig kraft som kunde förmedlas till människan och 
genom djuren kunde gudarnas vilja tolkas. Ett sätt att nå denna gudomlighet ge
nom djuren var att i en gemensam måltid där gudar och människor deltog offra 
och äta djuren. Gemensamma måltider företogs vid offerhögtider och vid begrav
ningar. Genom ritualer och ceremonier fick man kontakt med gudomen via djuren. 
Genom att mentalt och/eller konkret fysiskt ikläda sig djurhamn fick människorna 
del av kunskapen från gudarna.

Djuren och människorna i Holmsmalma
Det finns undersökta gravar i Holmsmalma från förromersk järnålder till ven
deltid vilket motsvarar en period av ungefär 1000 år. Även om arter, kroppsdelar, 
antalet ben och hanterandet av benen har förändrats under perioden så finns ändå 
djur benen med i gravarna hela tiden. Inget djur har hamnat i graven utan mening 
och vare sig djuren var hela eller styckade hade de en speciell betydelse. För män
niskorna i Holmsmalma var djuren alltid närvarande. I vardagens arbete och vid 
religiösa ritualer fanns djuren där. Samtidigt som djuren var nyttiga så hade de 
också en övermänsklig och mytisk roll. Djuren sågs som heliga och som bärare av 
egenskaper och kunskaper som har stått över det mänskliga. Djuren förmedlade i 
ritualen kontakten mellan det mänskliga och det gudomliga. Genom att betrakta 
djuren vare sig de var levande, offrade eller avbildade kunde människorna finna 
mening och ordning i tillvaron.

Döden var en passagerit där den döde måste behandlas på ett speciellt sätt för 
att kunna genomföra förflyttningen mellan de olika stadierna i varandet. Genom 
djuroffret fick den döde nyckeln till och delaktighet av det gudomliga. Djuren var
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människornas medhjälpare på gården och i arbetet och med djurens hjälp kunde 
människorna tolka det övermänskliga och oförklarliga. Djurbenen finns i gravar
na för att de betyder någonting. Sammansättningen av arter, urvalet av kropps
delar och benens beskaffenhet har en symbolisk innebörd. Benen representerar en 
djursymbolik som var en självklar del av järnålderns samhälle. Att djuren fanns på 
gården, i landskapet, i utsmyckningen, i myterna, i ritualerna och i gravarna visar 
deras avgörande betydelse för det mänskliga livet.
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FÖRROMERSK BEGRAVNING I HOLMSMALMA

En förromersk vapengrav
Under våren, sommaren och hösten 1999 deltog jag i undersökningarna av ett 
stort antal förromerska gravar på gränsen mellan byarna Holmsmalma och Gålby.
De flesta gravarna hade skadats av senare tiders jordbruk, men några av dem var 
bättre bevarade. En av de välbevarade gravarna undersöktes till hälften under 
sommaren. Den andra hälften av graven sparades tills vidare, eftersom den ut
gjorde ett bra exempel på ett tvärsnitt av en förromersk brandgrav, att förevisa i 
samband med guidade visningar på platsen. När den återstående halvan av graven 
undersöktes fram på höstkanten visade den sig vara den fyndrikaste graven på 
hela gravfältet! Den gravlagde hade fått med sig en komplett uppsättning vapen.
Vem var han? När hade han levat? Varför hade han fått vapen med sig i graven och 
vad kan vapnen berätta om hans samtid?

Vapengraven var en av drygt 300 brandgravar som undersöktes inför omlägg
ningen av väg 250 (Wikborg 2001, Wikborg & Ahlström 2005). Graven utgjordes 
av en cirka 70 centimeter djup grop med en diameter på 85 centimeter. I botten av 
gropen hade ett hartstätat svepkärl av näver placerats. Gropen hade sedan fyllts 
med sotig och kolbemängd jord från själva kremeringsbålet. Avslutningsvis hade 
en större sten lagts i gropen. Stenen var omkring 75 centimeter hög och 65 centi
meter bred men hade placerats så att endast en decimeter av den stuckit upp ovan 
den dåtida markytan. Stenen hade senare blivit övertäkt av gruslager i samband 
med vägbyggen på platsen (figur 1).

Av svepkärlet i gravens botten återstod endast hartstätningen som hade tätat 
skarven mellan kärlets väggar och botten. Denna typ av kärl förefaller att ha varit 
vanliga som benbehållare i den äldre järnålderns gravar i mellansverige. Detta till 
skillnad mot det samtida Skåne och Danmark där man istället använde sig av 
keramikkärl, vilka är relativt ovanliga i mellansvenska gravar. Den ringformade 
hartstätningen med triangulärt tvärsnitt visade att kärlet hade varit lätt ovalt, ^
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Figur 1. Vapengraven A31147 låg under vägbanken till väg 250. 
Under den större sten som förseglat gropen fanns resterna efter 
ett kärl med brända ben och vapen med omgivande gravbåls- 
rester. Bara någon meter bakom ligger den gamla väg 250 med 
en förbipasserande långtradare. Foto: Jonas Wikborg, SAU.
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omkring 32 centimeter långt och 28 centimeter brett. Innanför hartstätningsringen 
låg en koncentration med kritvita fragment av bränt ben. Ett hopvikt järns värd och 
en sköldbuckla av samma slags metall hade placerats direkt ovanpå de brända benen.

Hartstätningsringen och dess innehåll täcktes med plast varefter det försågs med 
ett stödbandage av gips. Hela klumpen fraktades sedan till metallkonserverings- 
enheten vid Statens historiska museum i Stockholm för noggrannare undersökning 
samt konservering. En inledande röntgenfotografering visade att det under sköld
bucklan och svärdet låg ytterligare metallföremål (Norlander 2001). När klumpen 
sedermera preparerades fram visade det sig att dessa bestod av en lansspets, ett 
sköldhandtag samt svärdslidebeslag och sköldbuckelnitar, samtliga av järn.

Analysen av de brända benen visade att dessa kom från en medelålders eller 
äldre människa, förmodligen en man. Bland de brända benen påträffades också 
björnfalanger, det vill säga de yttersta fingerlederna från en björn (se Barbro Har
ding i denna volym).

Björnfalanger i vapengravar från yngre förromersk järnålder är kända från 
flera håll i Skandinavien (Nicklasson 1997:147), men också på kontinenten (Eich
horn 1927). Det antas att falangerna kommer från kloförsedda fällar som den 
avlidne placerats på eller svepts i vid kremeringen. Björnfalanger påträffades i 14 
av de undersökta gravarna vid Holmsmalma/Gålby. Då mer än 300 gravar under
söktes här var det alltså färre än 5 % av gravarna som innehöll björnfalanger. 
Härav förstås att björnfällen inte var allom förunnad. På gravfältet fanns en klar 
tendens till att björnfällen kunde knytas till vuxna män, i vissa fall av ansenlig 
ålder (Bärsärkar och magiskt järn i denna volym).

Svärdet
Svärdet i graven hade bara skarpslipad egg på klingans ena långsida. Fästet var 
assymetriskt och anpassat för hugg med klingans enda egg. Den så kallat eneggade 
svärdstypen var vanlig bland germanerna under förromersk järnålder och skulle 
kunna vara inspirerade av de eneggade järnsvärd kopis eller macheira som användes 
i medelhavsområdet, bland annat i Grekland och Spanien, århundradena före Kristi 
födelse. Så småningom kom det eneggade germanska svärdet alltmer att ersättas av 
det tveeggade svärdet, först under keltiskt och sedan under romerskt inflytande.

Det eneggade svärdet i graven hade vikts tre gånger (figur 2). Har denna defor
mering utförts i en smedja där metallen kunde värmas till temperaturer som gjorde 
den böjbar? Kanske, men det dåtida järnet hade en låg kolhalt och kunde därige
nom vara relativt mjukt. Den antike författaren Polybios berättar om hur kelternas 
järnsvärd i ett slag mot romarna vid Telamon år 225 f Kr var så mjuka att de vek
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Figur 2. Svärdet från vapengraven. Teckning: Jonas Wikborg, SAU.

sig under striderna. De krigare vars svärd vek sig var tvungna att dra sig tillbaka 
från stridslinjen för att räta ut klingan mot marken med hjälp av den ena foten 
(Heikel 1943:169).

I ursprungligt skick har svärdet varit cirka 71 centimeter långt. Klingans 
största bredd uppgår till 75 millimeter vid tångens övergång mot bladet där det 
sistnämnda gör en mindre utbuktning. Svärdet har ett svagt framåtböjt fäste. På 
detta finns sex nithål, fyra på själva tången, ytterligare två vinkelrätt mot dessa på 
klingan. Med dessa nitar har ett svärdsfäste, förmodligen av trä, varit fastnitat.
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Svärdsslidebeslag
På svärdsklingan satt flera fastkorrodera- 
de järnbeslag (figur 3) från svärdsslidan 
vilken antas ha varit av trä. Svärdsslide- 
beslagen är klammerformade med tri
angulärt tvärsnitt och triangulära dekore
rade läppar. Ett av beslagen avslutas i en 
ring för svärdsskidans upphängning.

I graven fanns även en doppsko av 
järn, ett beslag som suttit i den nedre än
den av svärdsslidan. Doppskon som var 
av järn var 81 millimeter lång. Den har 
varit fäst vid träskidans botten med två 
mindre plattor varav den ena dock sakna
des.

Lansspetsen
Lansspetsen hade liksom svärdet blivit 
omvikt (figur 4). I ursprungligt skick har 
lansspetsens längd uppgått till omkring 
25 centimeter. Bladet har rombiskt tvär
snitt med en största bredd kring 27 milli
meter. Också lansspetsens holk, den rör- 
formade förlängning som varit påträdd 
på lansskaftet, hade deformerats. Holken 
var helt tillplattad. Såväl svärdet som 
lansspetsen hade alltså utsatts för en 
minst sagt omild behandling innan de la
des ned i graven. Med tanke på lansspets
ens längd (25 centimeter) i förhållande till 
benbehållarens storlek (32 x 28 centime
ter) var det uppenbarligen inte av prak
tiska skäl som denna deformerades på 
detta sätt. Den skulle utan tvekan ha 
rymts i kärlet utan att böjas. Snarare 
speglar detta dåtida trosföreställningar 
enligt vilka det av någon anledning var 
viktigt att göra vapnen obrukbara.

Figur 3. Svärdsslidebeslag från vapen
graven. Teckning: Jonas Wikborg, SAU.

Figur 4. Lansspetsen från vapengraven. 
Teckning: Jonas Wikborg, SAU.

b
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Figur 5. Sköldbucklan från vapengraven. Teckning: Jonas Wikborg, SAU.
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Sköldbucklan
Sköldbucklan av järn (figur 5) har suttit fastnitad på träsköldens framsida för att 
skydda den hand som bar skölden. Under äldre förromersk järnålder var både 
skölden och bucklan av trä, men under yngre förromersk järnålder kom träbuck
lan att alltmer ersättas av sköldbucklor av järn. Sköldbucklan är av så kallad 
flackkonisk typ, Zielings (1989) typ Hl. Själva bucklan är cirka 95 millimeter i 
diameter med cirka 10 millimeter hög hals. Brättet som varit omkring 40 millime
ter brett är kraftigt destruerat och ger intryck av att ha bänts loss från skölden. 
Sköldbucklans totala diameter torde således ha uppgått till cirka 175 millimeter. 
Bucklans nuvarande höjd är cirka 52 millimeter. Dess topp är tilltryckt och kan 
ursprungligen antas ha varit ytterligare cirka 5 millimeter hög.

Samtida avbildningar samt bevarade kantskoningar av metall visar att sköl
darna oftast var rektangulära med mer eller mindre rundade hörn och svängda 
kanter. Detta bekräftas av bevarade sköldar från danska mossar. Sköldarnas längd 
kunde variera mellan omkring 60 och 90 centimeter, bredden låg ofta kring en 
halvmeter.

Sköldbucklenitarna
Till bucklan hörde fyra sköldbucklenitar 
av järn av Zielings sköldnit typ A (figur 
6). De har runda, flata huvuden vilka 
mäter 28-29 millimeter i diameter. Hu
vudena har en dekor bestående av in- 
punsade prickar omkring 1 millimeter 
innanför ytterkanterna. Nitarna har va
rit krökta på sköldens baksida och visar 
att sköldbuckelbrättets och träsköldens 
sammanlagda tjocklek uppgått till mel
lan 12 och 16 millimeter. Själva träsköl
den har således varit omkring en centi
meter tjock.

Sköldhandtaget
Av sköldhandtaget återstod fyra frag
ment vilka vid konserveringen kunde 
sammanfogas till två större fragment 
(figur 7). Sköldhandtagets ursprungliga

figur 6. Sköldbuckelnitarna från vapen
graven. Teckning: Jonas Wikborg, SAU.
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Figur 7. Sköldhandtaget från vapengraven. 
Teckning: Jonas Wikborg, SAU.

längd beräknas ha varit cirka 185 millimeter. Mittpartiet har bestått av en 5 millime
ter tjock järnten med runt tvärsnitt. Runt denna har antagligen suttit ett handtag av 
trä eller möjligen ben. Handtaget avslutas i två rektangulära fästeplattor vilka varit 
omkring 33 x 33 millimeter stora. I mitten av dessa fästeplattor finns ett runt nithål. 
Längs plattornas ytterkanter finns en dekor bestående av två parallella fåror.

Sköldhandtag och vapenkronologi 
under yngre förromersk järnålder

Sköldhandtaget i graven är av en hittills okänd typ. Det finns emellertid två snar
lika typer (figur 8). En sköldhandtagstyp med runda skivliknande fästeplattor 
(Zieling typ A) har betecknats som en skandinavisk typ med östlig utbredning och
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har påträffats på Gotland, Öland samt i Östergötland (Zieling 1989:33, 164). 
Detta antagande baseras dock på ett förhållandevis litet material. I Zielings sam
manställning finns endast 5 kända exemplar. Efter publiceringen av Zielings sam
manställning har Nicklason (1997:61) uppmärksammat att ett exemplar även har 
hittats i en grav på Kyrkbacken i Horns socken i Västergötland. Typen förekom
mer i kombination med såväl flackkoniska sköldbucklor (Zieling typ Hl, H2) som 
stångsköldbucklor (Zielings typ B2e). I en vapengrav i Övra Ålebäck på Öland har 
ett sköldhandtag av denna typ hittats i kombination med bland annat en trekants- 
fibula, vilken daterar graven till sen laténetid (Zieling 1989:164). Typen antogs av 
Jahn (1916) ha övertagits från keltiskt område där liknande sköldhandtag använ
des redan under tidig laténetid.

En typ med triangulära fästeplattor (Zieling typ D) är känd i endast tre exem
plar. Ett från Öland, ett från Östergötland (Zieling 1989) samt ett nyligen upp
märksammat exemplar från Västergötland (Nicklasson 1997:61). Samtliga har 
påträffats i kombination med koniska sköldbucklar, Zielings typ Hl (2st) och Ild 
(1st).

I en kronologisk studie av fyndkombinationer i förromerska vapengravar på 
Sveriges fastland har Nicklasson (1997) grupperat materialet i 6 olika horisonter. 
Sköldhandtagen med skivformade 
fästeplattor hänförs till hans horisont 
2.1 denna grupp ingår eneggade svärd 
med rak greppdel som utgår rakt från 
klingans övre del, skivformade sköld- 
buckelnitar samt lansspetsar av läng
der uppemot 45 centimeter med mar
kerad mittås och ibland försedda med 
ornering. Vapnen är måttligt förstör
da vid gravläggningen. Dessutom in
går fibulor av Kostrzewskis K-typ 
samt gallo-romerska importföremål 
av Eggers typer 5, 10, 67 och 74.
Dateringen av dessa tidiga import
föremål samt K-fibulor är omdiskute
rad, men Nicklasson tidfäster grup
pen till tiden kring år 100 f.Kr. Mo
nika Rasch (1994) har föreslagit en 
avvikande, senare datering och vill 
tidfästa dem till övergången mellan 
förromersk och romersk järnålder.

Figur 8. Förromerska sköldhandtag med 
skivformade (a), triangulära (b), respek
tive rektangulära (c) fästeplattor. Teck
ning: Jonas Wikborg, SAU.
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Sköldhandtagen med triangulära fästeändar är, enligt Niklassons typologi, något 
yngre än de med skivformade ändar och förs till hans horisont 3. De påträffas i 
kombination med eneggade svärd med svagt framåtböjt grepp (i ett fall även ett 
tveeggat av sen laténetyp), flackkoniska sköldbucklor samt lansspetsar med 
flackrombiskt tvärsnitt vilka sällan överstiger 25 centimeter. Den kraftiga demole- 
ring som svärdet i den aktuella graven hade utsatts för är typisk för Nicklassons 
horisont 3. Till skillnad mot horisont 2 är svärden då ofta hopvikta i flera lager. 
Dock är sköldbucklorna ej förstörda. I ett fall förekommer ett importföremål av 
Eggers typ 10, i ett fall har även en fibula av Almgren typ 67/68 hittats tillsam
mans med sköldnitar som antas tillhöra horisont 3. Horisont 3 dateras av Nick
lasson (1997) i absoluta år till mitten av första århundradet före Kristi födelse, 
cirka 75-25 f. Kr.

Vapenutrustningen i den undersökta graven passar således väl in i Nicklassons 
horisont 3 vad gäller såväl svärd, sköldbuckla och lansspets samt den behandling 
de utsatts för. Det något avvikande sköldhandtaget måste betecknas som en sam
tida variant av sköldhandtaget med triangulära fästeplattor. Då Niklassons hori
sont 3 kan tidfästas till mitten av första århundradet före Kristus har vi där den 
gravlagdes ungefärliga levnadstid. Han kan således ha varit samtida med Julius 
Caesar (100 f.Kr-44 f.Kr).

Förromersk vapentillverkning i Västmanland?
Gravens sköldhandtag med rektangulära fästeplattor saknar direkta paralleller. 
Handtaget skulle kunna vara en lokal västmanländsk variant och kan vara ett 
tecken på lokal västmanländsk vapentillverkning under förromersk järnålder.

Nicklasson har uppmärksammat en grupp förromerska svärd från ett gravfält 
vid Gottsta/Darsta i Kungsåra socken i Västmanland. Svärden har en utpräglad 
utformning av handtagen, vilken ej påträffats på annat håll. Denna består i ett 
antal kraftigt markerade urtag, stora som halva nithål, längs tångens ovansida. 
Samtidigt är de sinsemellan så lika varandra att det kan antas att de tillverkats i 
samma smedja. Dessa svärd har antagits vara indikationer på en lokal vapenpro
duktion i området (Niklasson 1997:109). De nyss nämnda svärden har hittats i 
kombination med stångsköldbucklor från Niklassons fas 5 som inte har kunnat 
dateras närmare än till sen förromersk-tidig romersk järnålder. Hans iakttagelse 
att denna typ av särpräglad svärdtånge ej har påträffats på annat håll avser mate
rialet på svenska fastlandet vilket var det geografiska område som hans studie 
omfattade. Dock finns paralleller utanför detta område. Såväl på Öland (Beskow 
Sjöberg (red) 1987:367ff, Hagberg, Stjernquist & Rasch (red) 1991:441ff) som på
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Gotland (Nylen 1956:fig206:2) samt längs floden Weichsels lopp och vid dess 
mynning (Jahn 1916:figl57, Skowron 2002:122) har eneggade svärd med urtag 
på tangens rygg hittats i vapengravar. Vad skulle detta kunna tyda på? Utan tvivel 
ytterligare ett bevis för kontakter mellan dessa områden under yngre förromersk 
järnålder. Kan svärd ha exporterats från Västmanland till östersjööarna och nuva
rande Polen? Kanske, förhållandet skulle ju också kunna vara det omvända, det 
vill säga att svärden har importerats till Västmanland från något av de andra om
rådena. Fenomenet kan åtminstone sägas ha en klart östlig utbredning.

Förromersk järnproduktion i Västmanland
En förutsättning för ett lokalt vapensmide är, förutom den hantverkstekniska kun
skapen, tillgång till järn. Det delundersökta gravfältet vid Ffolmsmalma/Gålby lig
ger invid Köpingsåsen och var under äldre järnålder beläget nära Mälarens strand. 
Om man följer åsen omkring 40 km mot NNV kommer man till det så kallade 
”Röda jorden” vid Riddarhyttan i Skinnskattebergs socken (figur 9). Här har till
verkats järn i mer än 2000 år. Flera undersökta järnframställningsplatser har 14C- 
daterats till yngre bronsålder och förromersk järnålder (Wedberg 1984; Grandin 
& Hjärthner-Holdar 2003). Vid denna tid hade man dock ännu inte börjat bryta 
järnhaltig malm ur berget utan framställde järn ur den där rikligt förekommande 
rödjorden. Inga samtida boplatser eller gravar är kända i anslutning till Röda jor
den. Detta skulle kunna bero på att järnet har utvunnits av en befolkning som varit 
bosatt nere i slättbygden invid Mälarens strand. Då ett förromerskt järnföremål av 
en typ som saknar paralleller påträffats i ett område beläget endast 40 km från ett 
område med samtida järnframställningsplatser är en möjlig tolkning att föremålet 
är tillverkat i trakten. En av de viktigare frågeställningarna inför de arkeologiska 
undersökningarna längs med väg 250 var huruvida närheten till det järnproduce- 
rande Bergslagsområdet kunde spåras i det arkeologiska materialet. Detta kunde 
inte sägas vara fallet vad gäller kvantiteten av järnföremål som hittades på bo
platserna och i gravarna. Som exempel kan nämnas de drygt 300 undersökta gra
varna vid Holmsmalma/Gålby där järnföremål påträffades i färre än 10% av 
dessa. Bilden var således här densamma som i övriga delar av landet. Vad kan detta 
förhållande bero på? Det behöver inte nödvändigtvis vara så att järnfattigdomen i 
gravarna avspeglar en verklig järnfattigdom bland de dåtida levande människorna. 
Av någon anledning valde man kanske att endast i undantagsfall lägga ned järn
föremål i gravarna. Inte heller på de undersökta boplatserna fanns något järn i över
flöd. Tvärtom var förekomsten i det närmaste obefintlig. En möjlig förklaring till 
varför det inte påträffades mer järn trots närheten till ett järnproducerande område
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Figur 9. Karta över de i texten omnämnda förromerska fyndplatserna i Västmanland. 
Karta: Jonas Wikborg, SAU.

kan vara att järnproduktionen var hårt centraliserad och kontrollerad. Kanske var 
det ett mindre antal personer ur det dåtida samhällets högre, lokala sociala skikt 
som styrde järnhanteringen.

Vapnens praktiska och symboliska funktioner
Den äldre järnålderns vapen är funktionellt utformade. Standardbeväpningen ut
gjordes av lans och sköld. Lansen var främst ägnad åt stötar och kunde komplette
ras av ett eller flera kastspjut. Järnet var dyrbart. Det var inte alla sköldar som 
hade en sköldbuckla av järn utan denna kunde vara utsnidad i trä. Lansarnas och 
spjutens spetsar var heller inte alltid av järn utan kunde vara tillverkade av ben. 
Det förekom även vapen såsom träklubbor. Svärdet förefaller ha varit mera exklu
sivt och var troligen ett reservvapen som kunde användas om lansen gick förlorad 
eller om svängrummet på slagfältet blev för trångt. Hjälmar och kroppsrustningar
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återfinns endast i undantagsfall i det arkeologiska materialet. Romarnas beskriv
ningar av germanernas utrustning ger oss samma bild. Snabbhet och rörlighet fö
refaller ha karaktäriserat den germanska stridstekniken.

I så kallade krigsbytesoffer i sydskandinavien har stora mängder vapen från 
den äldre järnåldern påträffats. Vapnen antas ha offrats till gudarna som tack för 
segrar i strid. Vapnens antal på dessa fyndplatser visar att de dåtida krigarskaro- 
rna kan ha uppgått till flera hundra man. Troligtvis har man då stridit i olika 
formationer. Krigsbytesoffrens sammansättning visar att det har funnits en hierar
kisk organisation i dessa härar där en mindre andel svärdsbeväpnade män antas 
ha varit någon form av gruppledare.

I den romerske historikern Tacitus Germania från 98 e. Kr. beskrivs levnadssätt 
och traditioner bland de germanska folken. Enligt denna framställning hade vap
nen ett stort symbolvärde. På tinget slog man sig ned med vapen i hand och det 
mest hedrande sättet att tillkännage sitt bifall var att skramla med vapnen. Det var 
också på tinget som ynglingarna upptogs i de vuxna krigarnas skara. Efter att ha 
prövats i vapenbruk pryddes de då med sköld och spjut. Sköldarnas framsidor 
målades i olika färger och hade ett stort symbolvärde. Den som flydde och läm
nade kvar sin sköld på slagfältet blev ärelös. Han förvägrades att delta på tinget 
samt i religiösa ceremonier. Vapnen utgjorde också en viktig del av ”brudpriset” 
som mannen betalade till brudens släkt. Även bruden gav mannen några vapen. 
Vid olika högtider uppfördes en form av krigsdans:

”Det finns endast ett slags skådespel hos dem, men det återkommer vid 
varje festlig samvaro; nakna unga män kasta sig med språng fram mellan 
svärd och mot dem riktade spjut - de utföra detta som en lek; övning har 
givit färdighet och färdigheten behag. Men snöd vinning är ej målet: belö
ningen för deras om än aldrig så djärva övermod är blott åskådarnas för
tjusning.” (Tacitus, Germania 24:1)

Vapengravar från äldre järnålder i Västmanland
Förutom den ovan presenterade vapengraven undersöktes ytterligare en på det stora 
gravfältet vid Holmsmalma/Gålby. Också detta var en brandgrav. I benbehållaren 
av keramik fanns en lansspets av järn jämte de brända benen efter en vuxen man. 
Utöver dessa två fanns sedan tidigare ytterligare fyra kända förromerska vapen
gravar i Västmanland. Samtliga var belägna vid Gottsta och Darsta hagar i Kung- 
såra sn (Wikborg 1998). De upptäcktes i samband med ett vägbygge på 1930- 
talet. I två av gravarna där fanns lans och svärd. I den tredje fanns såväl svärd,
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lans som sköldbuckla medan den fjärde och sista endast innehöll en lansspets. En 
sköldbucklenit och ett lansspetsfragment från Bollbacken i Tortuna socken kan 
vara rester efter en förstörd förromersk vapengrav (Wikborg i manus, Nicklasson 
1997). Fynden gjordes i samband med undersökningen av gravar från äldre järn
ålder på en höjd invid Tortuna vattenreningsverk inför byggnationen av Mälar
banan på 1990-talet. Slutligen kan en lösfunnen lansspets från äldre förromersk 
järnålder nämnas. Denna är ett lösfynd från ytterligare en av 1990-talets under
sökningar längs Mälarbanan. Spetsen hittades i ett låglänt fuktigt parti vid Fågel
backen i Hubbo socken (Nicklasson 1997) och skulle kunna vara ett offerfynd 
(figur 9). Från den efterföljande äldre romerska järnåldern finns ytterligare elva 
exempel på vapengravar (Nicklasson 1997, Wikborg 1994, 1996).

Bakgrunden till vapengravskicket i Västmanland 
under förromersk järnålder

Sköldhandtaget från Holmsmalma/Gålby må vara tillverkat i Västmanland. Själva 
bruket att lägga ned vapen i gravarna var dock spritt över ett stort geografiskt 
område omfattande södra Skandinavien, östersjööarna och delar av norra Europa.

Gravgåvor i form av vapen var mycket vanligt förekommande bland de ger
manska stammarna under de första århundradena kring Kristi födelse. Fram till 
första århundradet f. Kr återfinns några vapengravar i områden som senare kom 
att räknas som befolkade av germaner. Dessa ligger dock perifert i det germanska 
området på gränsen mot de keltiska grannarna bland vilka vapen var vanliga som 
gravgåvor. Detta förhållande ändras först under slutet av den förromerska järnål
dern då det keltiska inflytandet utvidgades. Under denna tid var den germanska 
beväpningen influerad av den keltiska och en stor del av svärden i de tidiga ger
manska vapengravarna är av keltiskt ursprung. Till den dåtida vapenutrustningen 
räknas lans, spjut, pil, svärd, sköld, yxa och de i sällsynta fall förekommande 
resterna av ringbrynjer och hjälmar. Utöver själva vapentyperna övertog germaner
na också själva sedvänjan att lägga vapen i gravarna. Genom ökade krigiska kon
flikter, först med kelterna och sedan med romarna, kan den germanske krigaren 
antas ha fått ett högre anseende i samhället. Detta stigande anseende kom att 
markeras i militärt framgångsrika personers gravutrustning.

Den nya sedvänjan med vapen som gravgåvor antas vara upptagen från kelter
na, men inte från det keltiska kärnområdet i väster utan via området mellan Oder 
och Warta. Här var keltiska stammar sedan länge bosatta, och vapengravskicket 
fördes sedan vidare under den efterföljande koloniseringen av przeworskkulturens 
bärare i norra delen av nuvarande Polen (Peschel, K 1978, s60ff).
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Erdmute Schultze (1987) har studerat vapengravskickets omfattning och utbred
ning mellan Rhen och Oder under första århundradet före samt de två första år
hundradena efter Kristi födelse. Grundmaterialet består av mer än 1000 vapen
gravar. Av Schultzes sammanställning framgår att vapengravskicket introduceras 
under det första århundradet. Antalet växte mycket snabbt och nådde sin höjd
punkt under årtiondena kring Kristi födelse. Därefter avtar antalet vapengravar 
något men är fortfarande vanligt förekommande under de två första århundra
dena e. Kr. De äldsta vapengravarna i Schultzes undersökningsområde har en tyd
lig ostlig och sydostlig utbredning. I slutet av första århundradet f. Kr. var vapen
gravskicket etablerat upp till nedre Elbe, något senare också i Schleswig-Holstein. 
Jämför man vapengravskickets spridningsbild med de bosättningsområden för 
olika stammar som är kända genom romerska skriftliga källor (figur 10) förefaller 
vapengravskicket först ha blivit vanligt bland hermundurer och semnoner, senare 
framför allt bland langobarder, angler, reudigner, markomanner och burgunder 
(Schultze 1987).

Vapengravskicket var också mycket utbrett längre österut längs Weichsel och 
östersjökusten samt på östersjööarna och i stora delar av sydskandinavien. Bland 
de västra stammarna på kontinenten längs Weser, Rhen och nordsjökusten fick 
dock sedvänjan att lägga vapen i gravarna aldrig något fotfäste. Västmanland och 
Uppland förefaller utgöra den nordliga periferin av den förromerska järnålderns 
vapengravskultur. Enstaka vapengravar från den efterföljande romerska järnål
dern, företrädesvis dess yngre skede har påträffats i Medelpad, Hälsingland samt i 
Dalarna (Nicklasson 1997). Tidsmässigt förefaller vapengravskickets introduk
tion och blomstring i mälarområdet att överrensstämma tämligen väl med förhål
landena i norra Europa. Liksom där finns också här enstaka exempel på vapen
gravar från den förromerska järnålderns äldre del. En sådan har påträffats vid 
Nyckelby i Övergrans socken i Uppland (Wikborg 1998).

Sedvänjan att lägga ned vapen i gravarna var således utbredd över ett stort 
geografiskt område. Vapengravskickets snabba spridning över ett större område 
vittnar om täta och vittförgrenade kontakter för mer än 2 000 år sedan. Det var 
dock inte alla gravlagda i detta område som omfattades av traditionen. Vapen är 
relativt ovanliga fynd i den äldre järnålderns gravar. Det är bara en bråkdel av de 
vuxna männen som gravlagts med vapen. Då det i princip aldrig finns två samtida 
vapengravar på ett och samma gravfält har det antagits att det bara var en individ 
per generation vars sociala ställning tillät honom att begravas med vapen (Stjern- 
quist 1977, Nicklasson 1997). Mannen i vapengraven skulle alltså kunna tänkas 
vara någon form av militär ledare, kanske en krigshövding, för den dåtida befolk
ningen i köpingstrakten (figur 11).
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Figur 10. Karta över de viktigare germanstammar som 
var kända av romarna århundradena kring Kristi fö
delse. Stammar markerade i vitt är de mellan Rhen 
och Oder hos vilka vapengravstraditionen var som 
allra starkast enligt Schultze (1987). Vapengravskicket 
var också vanligt längre österut längs Weichsel och 
östersjökusten samt på östersjööarna och i stora de
lar av sydskandinavien. Bland de västra stammarna 
på kontinenten längs Weser, Rhen och Nordsjökus
ten fick dock sedvänjan att lägga vapen i gravarna 
aldrig något fotfäste. Karta: Jonas Wikborg, SAU.

Figur 11. Rekonstruktionsteckning av den gravlagde i vapengraven. 
Teckning: Jonas Wikborg, SAU.
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NERTHUS PÅ BESÖK I HOLMSMALM A

Ett märkligt föremål
Under våren år 2000 kom arkeologerna från Västmanlands läns museum till 
konserveringen på Riksantikvarieämbetet i Stockholm. De hade med sig en mängd 
fynd från de arkeologiska undersökningarna längs länsväg 250. Ett av dessa fynd 
var ett märkligt järnföremål som tagits upp i fält tillsammans med omgivande jord 
(figur 1). Fyndet kom från en förromersk brandgrav i Holmsmalma. Föremålet var 
långsmalt och välvt i längdriktningen. I jorden runt järnföremålet låg också flera 
föremål av brons. Graven var en av de drygt 300 som undersöktes strax norr om 
Köping under sommaren och hösten 1999 (Wikborg 2001, Wikborg & Ahlström 
2005). I endast ett fåtal fanns gravgåvor av metall. De undersökta gravarnas date
ringar ligger huvudsakligen i förromersk järnålder. Några gravar kan dateras till 
tidig romersk järnålder och några kan eventuellt vara från sen bronsålder. Under
sökningen genomfördes av Västmanlands läns museum i samarbete med Societas 
Archaeologica Upsaliensis.

Upptäckten av föremålet
Beslaget hade deponerats i en urnebrandgrop (grav A15137). Graven, eller rättare 
sagt resterna efter den, utgjordes av en 110 x 60 centimeter stor och 30 centimeter 
djup grop. Eftersom marken hade plöjts under senare århundraden fanns ingen
ting kvar av gravens övre delar. En avvikande fyllning i den övre delen av återsto
den av gropen har tolkats som ett stenlyft efter en borttagen rest sten. I över
gången mellan denna fyllning och gravens nedre sotiga del fanns en ansamling av 
mindre stenar. Dessa antas ha utgjort en skoning till den förmodade resta stenen så 
att den skulle stå stadigare.

I gropens sotiga och kolbemängda nedre del påträffades en oval, 38x14 centi
meter stor hartstätningsring vilken omslöt en koncentration av drygt ett halvt kilo
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Figur 1. Foto av järnbeslaget. Foto: Ib Gyllinger, Västmanlands läns museum.

brända ben med inslag av sot och kol. Hartsen har ursprungligen utgjort botten- 
tätning i ett svepkärl av näver som använts som benbehållare vid begravningen. 
De brända benen har varit föremål för en osteologisk analys. Analysen visar att 
den gravlagda var en vuxen person vilken bedöms tillhöra åldersgruppen Maturus 
(35-64 år). Den gravlagdas kön har inte kunnat bedömas genom den osteologiska 
analysen (Bäckström, Hårding & Wigh, ms). Järnföremålet påträffades liggande 
ovanpå de brända benen och antogs till en början vara en del av en klinga till ett 
eneggat svärd. Föremålet togs upp i en klump, tillsammans med omgivande jord 
för vidare undersökning och rengöring på Antikvarisk-tekniska avdelningen 
(Atm) vid Riksantikvarieämbetet i Stockholm.

Föremålet konserveras
Först röntgades hela jordklumpen i en medicinsk röntgen. En röntgenundersökning 
ger möjlighet att se hur välbevarat ett föremål är, det vill säga hur mycket metall 
som finns kvar i det. Dessutom kan man se eventuella övriga föremål som finns i 
omgivande jord. Röntgenbilderna avslöjade att järnföremålet bestod av två större 
delar, som verkade ha suttit ihop, samt två mindre fragment. Föremålet visade sig 
dessutom vara genomrostat och endast innehålla spridda öar av metalliskt järn. 
Eftersom ett kraftigt nedbrutet järnföremål huvudsakligen består av rost kan det 
vara sprött som kex. I jorden omkring järnföremålet låg flera mindre metallföremål. 
På röntgenbilderna syntes också några små hjulformiga strukturer (figur 2). Dessa 
visade sig senare ligga under järnföremålet, inuti välvningen (Norlander 2001).
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Figur 2. Röntgenbild av 
beslaget. Förstorat ut
snitt med de två runda, 
platta skivorna marke
rat med en vit rektangel. 
Röntgenfoto: ATA.
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Framprepareringen av det sköra föremålets två delar blev mycket tidsödande. Den 
tjocka beläggningen var hård som cement. Den bestod av rost uppblandat med 
jord och mängder av fragment från brända ben. Efter mycket arbete med omväx
lande diamantborr och mikroblästring med aluminiumoxidpulver, kunde järnföre
målets yta friläggas. Eftersom föremålet var kraftigt nedbrutet, var ytan mycket 
ojämn. Originalytan som under årtusenden i jorden ombildats till järnoxid, hade 
flagat bort på flera ställen. Föremålet urlakades i avjoniserat vatten för att av
lägsna salter. Dessa salter kommer från omgivande jord och kan påskynda ned
brytningen av järnet. Till sist ytbehandlades föremålet med ett vaxbaserat rost
skyddsmedel.

Föremålet skärskådas
Det större välvda fragmentet visade sig ha två små nithål vid den ena kortsidan. 
Järnföremålet antogs därför vara ett beslag. Det mindre fragmentet var inte lika 
starkt välvt, och visade sig vara asymmetriskt med en snedskuren kortsida. Bes
laget återfanns således i två delar men förefaller vara komplett med den ursprung
liga formen bevarad i ytterändarna. Det större fragmentet är ca 185 millimeter 
långt, 60-65 millimeter brett och välvt i sin längdriktning. Det mindre är ca 75 
millimeter långt, 65-80 millimeter brett, asymmetriskt och endast lätt välvt vid 
brottytan. Föremålets totala längd har uppgått till ca 260 millimeter (figur 3).

Det större fragmentet är försett med stämpelornamentik i form av timglas- 
liknande fördjupningar (figur 4). Denna dekor löper längs de båda långsidorna, 
längs mitten och tvärs över fragmentet. Ornamentiken syns bäst längs långsidorna 
i närheten av de två nithålen. Stämpeldekoren avgränsas av inristade hjälplinjer. 
Först ristades dessa linjer in i det kalla järnföremålet. Därefter upphettades järnet 
och dekoren slogs in med hjälp av puns och hammare. Det timglasformade mönst
ret på punsen är något oregelbundet. Den ena av de två motställda trianglarna är 
smalare och mer rundad än den andra. Samma puns tycks också ha använts till en 
bronsring som hittades i anslutning till järnbeslaget.

Båda delarna från beslaget är något deformerade. De båda fragmentens brott
ytor tyder på att föremålet bänts loss från underlaget det varit fastsatt på. Sanno
likt skedde detta då beslaget avlägsnades från sitt underlag innan det lades ned i 
graven. Troligen bändes beslaget loss med ett redskap, just vid brottet mellan de 
båda fragmenten.

Under järnbeslaget låg rester av två hjulformade föremål som var ca 18 millime
ter i diameter. På röntgenbilden såg ett av dessa föremål ut att vara relativt helt, 
under det att det andra var fragmentariskt. Vid framprepareringen visade sig fynden
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Figur 3. Teckning av järnbeslaget. Teckning: Jonas Wikborg, SAU.

vara så nedbrutna att de pulveriserades vid minsta beröring. De kunde därför inte 
bevaras. De två hjulformade föremålen har ursprungligen bestått av en metall
kärna, omgiven av sex tårtbitsformade bitar. Det hela var sedan omgivet av en 
metalltråd. Analys i svepelektronmikroskop, Link/EDX, gav resultatet att mitt
delen och den omgivande metalltråden bestod av tenn.

Vad består då själva inläggningarna av för material? På röntgenfilmen syns att 
metalldelarna ger betydligt bättre kontrast än de tårtbitsformade inläggningarna.
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Figur 4. Detaljbild av beslagets dekor. Foto: Ib Gyllinger, Västmanlands läns museum.

Detta tyder på a tt de sannolikt är av organiskt material. Analys i svepelektronmi- 
kroskop visade att även dessa innehöll mest tenn. Troligen kommer tennet från 
tråden och mittplattan. FTIR-analys, där provet analyseras med hjälp av infrarött 
ljus, gav en utslätad kurva. Detta kan tyda på att materialet är så kraftigt nedbru
tet att det förlorat sin karaktär. I ett vanligt mikroskop syns att ett tvärsnitt av 
inläggningen är randig med omväxlande ljusa och mörka band. Analysen i svepe- 
lektronmikroskopet visade dock att den kemiska sammansättningen är mycket 
likartad rakt igenom. Randstrukturen kan tyda på att bitarna i inläggningen be
står av olika lager, eller att materialet i sig har en randstruktur.
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Ytterligare fynd från graven
I jorden runt järnbeslaget låg flera fynd av brons. Ett av dessa var ett fragment 
från ett ringformat föremål med triangulärt tvärsnitt. I samband med konserver
ingen gjordes en mycket viktig upptäckt. Det nyss nämnda bronsfragmentet hade 
samma typ av ornamentik som beslaget av järn. Dekoren på fragmentets ovansida 
löper i två parallella band längs dess långsidor. Punsavtrycken uppvisar samma 
oregelbundenhet hos den ena av trianglarna i den timglasformade dekoren som 
hos järnbeslaget. Det är därför troligt att samma puns använts till båda föremålen. 
Punsning av ett bronsföremål görs då materialet är kallt, till skillnad från puns- 
ning av järnföremål. Ett upphettat bronsföremål skulle lätt kunna smulas sönder.

Ett annat av bronsfynden i anslutning till järnbeslaget, var ett ca 7 millimeter 
brett band som böjts ihop som en krok. Bandet har dekor gjord med puns längs 
långsidorna och på den langsgående mittåsen. Eftersom föremålet är kraftigt ned
brutet, är det svårt att se dekoren tydligt. Det går dock att se rester av trianglar. 
Dessa kan eventuellt vara gjorda med samma puns som använts till järnbeslaget.

Intill järnbeslaget hittades ytterligare tre fragment. Två av dessa består av en 
järnten med runt tvärsnitt som avslutas med en kula i vardera änden. Kulorna är 
belagda med brons. Vinkelrätt mot järntenen fäster två bronsband runt tenen. Det 
tredje fragmentet var ett litet tenformat, något böjt, bronsfragment med runt tvär
snitt. Fynden av brons rengjordes helt manuellt i mikroskop. Bronserna var kraftigt

Figur 5. Teckning av bältering med remändebeslag. Teckning. Jonas Wikborg, SAU.
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nedbrutna och smulades lätt sönder vid hantering. För att göra dem mer hållbara, 
impregnerades de med en akrylatlösning.

De övriga föremålen visade sig vara en baltering av brons samt två beslag vilka 
antas vara någon form av remändebeslag som ingått i en bälteuppsättning tillsam
mans med bälteringen (figur 5).

Beslagets ålder
En 14C-datering av träkol från gravens fyllning har utförts vid Angströmlaboratoriet 
i Uppsala. Den vedartsanalys som föregick dateringen visade att tall och björk hade 
använts som bränsle (Danielsson 2000). Då tall generellt sett kan ha en högre egen
ålder än björk utvaldes bitar av sistnämnda vedart för dateringen då en låg egen
ålder eftersträvas. Björk kan dock ha en egenålder på uppemot 300 år. Provet gav 
dateringen 500 BC-200 BC (Ua-16241). Bälteringen som påträffades i samband med 
konserveringen kan typologiskt dateras till yngre förromersk järnålder, det vill säga 
150 f. Kr - år 0 (Becker 1992). Härigenom kan vi anta att järnbeslaget hamnat i 
graven någon gång under de senaste 150 åren före Kristi födelse.

Beslagets funktion
Vad har beslaget använts till? Ur praktisk synpunkt förefaller det inte troligt att 
det skulle ha ingått i bältesuppsättningen. Dess välvda form tyder snarare på att 
det suttit på ett rundat föremål, förslagsvis en trästolpe. Denna har haft en diame
ter på uppskattningsvis 8 centimeter. Två små hål i beslagets ena ände är det enda 
som antyder att det skulle kunna ha varit fastnitat på någonting. Dessa små nithål 
talar inte för att föremålet haft någon praktisk funktion där det utsatts för hårdare 
fysisk belastning. Snarare talar det för någon form av prydnadsföremål och ögon
fägnad. Beslaget uppvisar stora likheter med förromerska vagnsbeslag. Jes 
Martens (muntligen) stöder denna teori och anser att beslagets form visar att det 
troligtvis har suttit längst in på tistelstången vid dess övergång mot den främre 
hjulaxeln.

Förromerska vagnsbeslag
Förromerska vagnsbeslag är kända endast från ett fåtal platser, men har påträffats 
i flera olika fyndkontexter (figur 6). Det mest kända fyndet är de så kallade
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Holmsmalma

Krag hede 

Fredbjerg

Dejbjerg M

Husby
Langå

Rosenfelde

Figur 6. Karta över fynd av förromerska vagnsbeslag av metall i Skandinavien och norra 
Tyskland. Cirklar = gravfynd, triangel = mossfynd, rektangel = boplatsfynd. Karta: Kris
tina Martinelle och Jonas Wikborg, SAU.

dej b j ergvagnarna (figur 7) vilka offrats i en mosse på Jylland (Petersen 1888). I 
anslutning till vagnsdelarna har även hittats fem keramikkärl, varav två har date
rats till äldre romersk järnålder. Utöver dessa ”praktvagnar” har fragment av enk
lare trävagnar utan metallbeslag påträffats på åtskilliga platser (Schovsbo 1987). 
Metallbeslag till en vagn av dejbjergtyp har också hittats i ett hus på en boplats vid 
danska Fredbjerg (Jensen 1980). Bland beslagen återfinns bland annat ett 19 cen
timeter långt och 5,5 centimeter brett bronsbeslag med små nithål. Beslaget var, i 
likhet med flera andra på fyndplatsen, välvt så att det kunde antas ha suttit på en 
rund trästång med ett diametermått på 5,5-7,5 centimeter. Beslaget uppvisar vissa 
likheter med holmsmalmabeslaget vad gäller form och storlek.

Slutligen har vagnsbeslag påträffats i gravar på fyra olika platser inom det 
germanska kulturområdet : Rosenfelde i Östpommern (Kunkel 1940), Husby i 
Flensburg (Raddatz 1967), Kraghede, Jylland (Klindt-Jensen 1949:102, 203) och 
Langå, Fyn (Sehested 1878).
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Figur 7. Den bättre bevarade av de två fyrhjuliga vagnarna från Dejbjerg. Teckning av 
Magnus Petersen 1887.

Samtliga är brandgravar från den senare delen av den förromerska järnåldern. 
Vagnsbeslagen i de ovan uppräknade gravarna är av såväl järn som brons. Vid en 
jämförelse med de övriga förromerska vagnsgravarna innehållande åtskilliga 
vagnsbeslag framstår holmsmalmagraven som betydligt ”fattigare”. I fynden från 
Husby och Rosenfelde förefaller alla till vagnen hörande beslag ha deponerats i 
graven, medan de andra två gravfynden endast innehåller ett urval. Holmsmalma
beslaget, som är det enda föremålet i graven som kan knytas till en vagn, framstår 
snarast som en extrem, symbolisk pars pro toto (en symbolisk representation) av 
en vagn. Inte heller de övriga inventarierna i holmsmalmagraven kan mäta sig med 
de övriga vagnsgravarna som exempelvis graven från Langå där vagnsbeslagen låg
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i en järnkittel tillsammans med bland annat ett etruskiskt bronskärl, ett eneggat 
svärd, två sköldbucklor, två guldfingerringar och två fossiler.

Bland de ovan uppräknade fynden finns inget beslag som är helt identiskt med 
holmsmalmabeslaget. Inte heller dekoren på det västmanländska fyndet har sin 
motsvarighet bland exemplen ovan. Från de båda danska vagnsgravarna finns 
inga dekorerade fragment och Ornamentiken på dejbjergvagnen är uppenbart kel
tisk (Klindt-Jensen 1949:100).

De germanska vagnsgravarna dyker upp under yngre förromersk järnålder 
utan några inhemska förebilder under föregående tid. På keltiskt område, det vill 
säga i delar av Frankrike, södra och västra Tyskland samt Böhmen fanns en vagns- 
gravstradition redan under hallstattid (Raddatz 1967, Pare 1992). Också där före
kom pars pro toto-förfarandet i vagnsgravarna. Hallstattperiodens (ca 800 f. Kr - 
450 f. Kr) fyrhjuliga vagnar var välgjorda, smäckra och utsmyckade. Dessa var 
varken ägnade åt höga hastigheter eller tunga transporter utan bör snarare ses 
som prestigeföremål kopplade till hög social status. Periodens vagnsgravar åter
finns ofta i träkammarkonstruktioner under ansenliga gravhögar. De utmärker sig 
också oftast gentemot de övriga gravarna på samma gravfält genom ett i övrigt 
rikt fyndinnehåll. Både män och kvinnor återfinns i gravarna tillsammans med de 
fyrhjuliga vagnarna. Dessa smäckra vagnar saknar krigisk koppling och represen
terar således något annat än de tvåhjuliga stridsvagnar som förekom redan under 
bronsåldern och som återfinns i keltiska gravar från laténeperioden (ca 450 f. Kr - 
Kristi födelse). De fyrhjuliga vagnarna skulle kunna ha traditioner tillbaka till 
urnenfelderkulturen och bronsålderns fyrhjuliga kultvagnsmodeller. Utifrån sprid- 
ningsbilden av vagnar på kontinenten under hallstattid kan det antas att vagnar i 
vissa fall sändes som gåvor till avlägsna samhällen (Pare 1992:217f).

Det råder knappast något tvivel om att de germanska vagnsgravarna är ett resul
tat av keltiska influenser. I det keltiska kulturområdet är vagnsgravar vanligt före
kommande under laténetid. De keltiska vagnsgravarna innehåller dock tvåhjuliga så 
kallade stridsvagnar till skillnad från de fyrhjuliga bruks- eller processionsvagnarna 
i de germanska vagnsgravarna (Jensen 1980). Under sen laténetid hade detta grav
skick upphört med undantag för en grupp vagnsgravar kring nedre Main. Det ger
manska vagnsgravskicket skulle kunna antas ha en koppling till denna grupp. Under 
den period som de germanska vagnsgravarna dyker upp är påverkan från keltiskt 
område mycket tydligt vad gäller den materiella kulturen. Troligtvis har dessa kon
takter även haft påverkan på ett intellektuellt och religiöst plan med nya föreställ
ningar och idéer såsom vagnsgravskicket (Raddatz 1967:47f).

De fyrhjuliga gravvagnarnas funktion är oviss. De kan ha varit processionsvag- 
nar eller bruksvagnar som varit tecken på ägarens stånd eller funktion i det dåtida
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samhället eller likvagnar för färden till andra sidan. Det i övrigt rika inventariet i 
de båda danska vagnsgravarna och användandet av en bronskittel som gravurna 
samt falanger från en björnfäll i Husbygraven talar för att dessa vagnar varit en 
slags representationsvagnar. Vagnarna har varit av en lätt konstruktion som visar 
att de inte varit byggda för tunga godstransporter. Också de dekorativa beslagen 
talar mot att det skulle röra sig om bruksvagnar (Raddatz 1967:55).

De gravlagda i vagnsgravarna
Den gravlagde i vagnsgraven från Husby är osteologiskt bedömd som man 
(Schaefer 1967). I de båda danska vagnsgravarna från Langå och Kraghede ingår 
vapen vilket har föranlett en tolkning av dessa båda som mansgravar. Raddatz har 
föreslagit att de gravlagda i vagnsgravarna skulle kunna vara präster eller höv
dingar eller en kombination av båda (Raddatz 1967:52). Tyvärr var benmaterialet 
i holmsmalmagraven alltför fragmentariskt för att kunna könsbedömmas. Bälte
ringen antyder dock att det kan röra sig om en kvinna.

Kultvagnar och vätmarksoffer
Det är frestande att förknippa dejbjergvagnarna med den hos romaren Tacitus 
(56-117 e. Kr) omtalade germanska nerthuskulten där vagnen förefaller att ha 
spelat en central roll (Brøndsted 1940, Klindt-Jensen 1949).

”Närmast dessa (langobarderna) bo revdigner, avioner, anglier, variner, 
evdoser, svardoner och nuitoner, vilkas områden kringgärdas av floder och 
eller skogar. Intet av dessa folk uppvisar ensamt något anmärkningsvärt drag, 
frånsett att de alla gemensamt dyrka Nerthus - vilket betyder Moder jorden - 
och tro, att hon ingriper i människors förehavanden och kommer åkande till 
sina folk. På en ö i oceanen finns en obesmittad lund och i denna en helgad 
vagn, som täckes av ett kläde. Denna vagn har endast prästen tillåtelse att 
vidröra. Han är den som märker när gudinnan är tillstädes i sitt allraheligaste, 
och som med djup vördnad ledsagar henne, när hon kommer åkande, dragen 
av kor. Glada äro dagarna då, festsmyckade alla de platser som hon aktar 
värdiga att besöka och gästa. Man börjar ej krig, man uppträder icke beväp
nad, alla järnverktyg hålles undanlåst, fred och ro känner man och älskar 
man då, men blott då, till dess att samme präst återför gudinnan till helgedo
men, när hon blivit mätt på samvaro med dödliga. Vagnen klädet och — om
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man vill tro på det - själva kultbilden tvättas i en sjö, som ligger i hemlig 
avskildhet. Uppdraget utföres av trälar, vilka samma sjö strax därpå drar 
ned i sitt djup. Detta har skapat en hemlighetsfull fruktan och en from oviss
het om det väsens natur som blott de till döden vigda få skåda” (Tacitus 
40:2-4).

Denna fantasieggande berättelse har sedermera inspirerat den historieintresserade 
Artur Lundkvist som skrivit om mossfynd och vagnar i novellen ”Goan” (1969). 
Tacitus berättar också om vita hästar som föddes upp för att dra heliga vagnar. 
Dessa vita hästar ansågs vara gudarnas förtrogna och var helt förskonade från allt 
världsligt arbete. Man gav noga akt på deras frustande och gnäggningar då de 
drog vagnarna för att försöka uttolka vad de kunde förutsäga (Tacitus 10:2).

Brøndsted anser att fynden av vävbrickor i ett av kärlen från Dejbjerg visar på 
vagnens koppling till den kvinnliga sfären. Mot detta invänder Raddatz (1967:55) 
att kärlet som vävbrickorna låg i troligtvis är från äldre romersk järnålder och 
således torde vara något yngre än vagnen. Man kan heller inte utesluta att både 
män och kvinnor utnyttjat offerplatsen och att vagnen lika gärna kan vara offrad 
av män.

Sedvänjan att offra i våtmarker har förekommit även i mellansverige. Nämnas 
kan till exempel fyndet av en kruka från äldre romersk järnålder strax utanför 
Kärringön i den närbelägna Vågsjön i Västmanland (Eriksson 2001). En matskor- 
peanalys har visat att kärlet har innehållit någon form av gröt. En 14C analys av 
dessa matrester har daterats till äldre romersk järnålder. Krukan har förmodligen 
offrats i sjön och har åtskilliga paralleller från förromersk och romersk järnålder i 
framför allt sydskandinavien (Arbman 1945, Becker 1972, Carlie 1998). Fynd
platserna ligger ofta perifert i förhållande till den kända bebyggelsen från äldre 
järnålder. Ett av de mer bekanta är Kärringsjön i Övraby sn i Halland där ett stort 
antal krukor och träkärl samt träredskap och lin har påträffats. Fyndet har tolkats 
som ett fruktbarhetsoffer av en bondebefolkning (Arbman 1945, Carlie 1998). 
Intressant i sammanhanget är också namnen Kärringsjön och Kärringön. De kan 
tolkas som ett så kallat noanamn; en omskrivning av en kvinnlig gudinna vars 
namn kunde vara farligt att uttala (Eriksson 2001:77).

I den igenvuxna sörmländska sjön Filaren vid Flenmo by i Mellösa hittades ett 
trähjul från järnåldern under 1930-talet. En stark koncentration av humlepollen 
på fyndplatsen har föranlett en tolkning av att det uttjänta hjulet har lagts som 
tyngd ovanpå humle som blötlagts för rötning (Schnell 1962). Det är således inte 
allt som hittas i sjöar och mossar som per automatik kan tolkas som offerfynd.

En oerhört fantasieggande artikel om midsommartraditioner publicerades i 
Bärgslagsbladet år 1913 av signaturen ”Erhard”. Enligt artikeln fanns en gammal
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midsommartradition knuten till den västmanländska sjön Littgryten, belägen bara 
6 kilometer från den ovan nämnda Vågsjön. De unga kvinnorna från Koista by 
samlades vid sjön på midsommarafton och badade nakna. Det hela övervakades 
av en man som hade gift sig under det gångna året. Mannen fick stå naken på 
stranden under badet. Efteråt klev kvinnorna upp baklänges ur sjön varvid de 
skulle kyssas på axeln av mannen. Därefter dansades det kring kopparkittlar som 
hade rengjorts med sand från sjön. (Erhard 1913)

Vagnar i folktron
Etnologen Bengt af Klintberg har studerat sägner om guldvagnar. Det finns ca 150 
uppteckningar av svenska sägner om guldvagnar. Sägnerna är knutna till ett sex
tiotal platser i landet, till gravhögar, berg, mossar, sjöar, åar och havsvikar. Dessa 
platser återfinns från Skåne i söder till Dalarna i norr. Sägnerna har en tydlig 
koncentration till östra Sverige. Framför allt i Östergötland, men också på Öland 
och Gotland samt i slättbygderna kring Mälaren och Hjälmaren är sägner om 
guldvagnar vanliga. Bara några kilometer NNV om Köping, strax norr om El 8 
ligger en av dessa så kallade gullvagnshögar (RAÄ 12:1, Köpings sn). Sägnerna 
kan ge oss en fingervisning om att det många gånger har hänt att fornfynd, särskilt 
när det har förekommit guld, aldrig kom till de antikvariska myndigheternas kän
nedom. Ett mindre antal vagnar har råkat bli bevarade till eftervärlden, men åt
skilliga forntida praktvagnar har säkerligen fallit i händerna på gravplundrare, 
och det är dessa fynd som af Klintberg ser som bakgrunden till att en urgammal 
tradition om gömda dyrbara vagnar har levt kvar ända in i vår egen tid. Upphovet 
till sägnerna om gömda vagnar kan förmodligen spåras till vagnar som nedlades i 
gravar eller offrades i sjöar och våtmarker innan vår tideräkning hade tagit sin 
början. Intressant att notera är att två av hallstattperiodens vagnar (i nuvarande 
Tyskland respektive Frankrike) påträffats då man grävt på platser där det enligt 
sentida sägentraditioner skulle finnas en guldvagn (af Klintberg 1998).

En västgötsk brud i Västmanland?
I holmsmalmagraven påträffades en fragmentarisk bältering av brons. Bälteringar 
uppträder under yngre förromersk järnålder nästan uteslutande i kvinnogravar i syd- 
och mellansverige (Becker 1992:20). Becker urskiljer ett antal typer av förromerska 
bälteringar och bältebeslag vilka förekommer inom bestämda geografiska områ
den. Han ser dem därför som karaktäristiska lokaltyper. Dock återfinns enstaka
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exemplar utanför sitt egentliga område. På Bornholm finns några gravfynd av 
bälteringar som är karaktäristiska för Västergötland. Dessa tolkar Becker som ett 
tecken på exogami (giftermål utanför en bestämd grupp) som kan antas ha utgjort 
en del i ett dåtida allianssystem. Det ser alltså ut som om Bornholm och Västergöt
land ingått i varandras intressesfärer under yngre förromersk järnålder. Bälte
ringen i holmsmalmagraven tillhör den typ som av Becker (1992, typ 5a) definie
ras som typisk för Västergötland. Om Beckers teori omsätts på graven A15137 
skulle denna alltså kunna ses som en grav anlagd för en kvinna från en socialt 
högtstående familj i nuvarande Västergötland. Denna kvinna skulle kunna ha gifts 
bort med en man i holmsmalmatraktens övre sociala skikt. En liknande tolkning 
har gjorts av den rika västmanländska kvinnograven från Tuna i Badelunda (An
dersson 1995:216). I graven som dateras till yngre romersk järnålder (C2) fanns 
bland annat en uppsättning av guldsmycken. Dessa kan delas in i två kvalitets
grupper. De av högre kvalitet anses ha tillverkats på Själland, varifrån den grav- 
lagda kvinnan skulle kunna vara ingift.

Bälteringen har ett inpunsat timglasformat mönster som förefaller vara gjort 
med samma punsverktyg som dekoren på järnbeslaget i samma grav. Detta kan i sin 
tur innebära att det skett i samma verkstad, kanske av samma person. Kanske har 
de båda föremålen dessutom tillverkats på samma plats där de senare försågs med 
sin dekor? Låg denna verkstad i Västergötland eller i Västmanland? Om bälte
ringen skulle ha kommit till köpingstrakten som en del av den etniska dräkten till
hörande en kvinna från ett område i nuvarande Västergötland ligger det kanske 
närmast till hands att tänka sig att dekoren fanns på föremålet från början. I så fall 
skulle vagnsbeslaget, och kanske även vagnen det suttit på, vara tillverkat där.

Vad skulle den dåtida västgötska aristokratin ha för intressen i köpingstrakten? 
En tänkbar gemensam nämnare är järnet. Lämningar efter en större förromersk 
järnproduktion har hittats uppe i det så kallade rödajordenområdet omkring 40 
km norr om gravfältet vid Holmsmalma/Gålby. Då inga samtida gravfält eller 
boplatser har påträffats i anslutning till järnframställningsplatserna är en möjlig 
tolkning att det bland annat är befolkningen i trakterna kring Holmsmalma som 
utvunnit järnet uppe i Röda jorden (se Catarina Karlsson i denna volym; Grandin 
& Hjärthner-Holdar 2003:35). I sin avhandling om järnmetallurgins introduktion 
i Sverige har Eva Hjärtner-Holdar (1993) studerat den äldsta järnframställningen 
i landet. Enligt henne är det två områden i södra och mellersta Sverige som uppvi
sar förekomst av mycket tidig järnmetallurgi - Västsverige och mälardalen. Dessa 
två områden skulle kunna ses som de primära upptagningsområdena för teknolo
gin i Sverige (Hjärtner-Holdar 1993:189f; Grandin & Hjärthner-Holdar 2003: 
34). Det ligger då nära till hands att tänka sig någon form av kunskapsutbyte 
mellan de två områdena.
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KERAMIK UNDER JÄRNÅLDER I K Ö P INGSTRAKTEN

En av de vanligaste och kanske mest försummade fyndkategorierna från arkeolo
giska undersökningar i mellansverige är keramik. Särskilt under järnålder är kera
miken i Mälardalen till synes ofta anonym och odekorerad och detta är antagligen 
två av orsakerna till att den sällan har bearbetats av arkeologerna. Ett annat ut
märkande drag för keramiken i Mälardalen är att den i jämförelse med andra 
samtida ”germanska” områden i sydskandinavien och nordeuropa är relativt spar
samt förekommande. Framförallt gäller detta boplatserna och gravfälten under 
romersk järnålder och folkvandringstid. Undantag finns dock, till exempel skäl- 
byboplatsen utanför Västerås (Hjärthner-Holdar 1999). Ett annat lysande undan
tag är gravfältet på Holmsmalma med en mängd av kärl från främst förromersk 
järnålder (Eriksson 2005; Wikborg & Ahlström 2005). Andra mindre material har 
också kommit fram längs med väg 250 vid bland annat en boplats vid Torp och i 
gravarna och boplatsen vid Åsby (Eriksson 2002a; Eriksson 2002c).

Här ska fokus sättas på materialet från Holmsmalma för att kunna studera 
materialets potential och jämföra det med några västsvenska samtida gravfält, 
med dateringar till förromersk järnålder och äldsta delen av romersk järnålder. 
Framförallt ska studiet inriktas mot hur keramiken användes i gravarna. Holms- 
malmagravfältet är i dagsläget en sällsynthet genom sin storlek och sin västsven
ska karaktär av urnegravfält. En fråga är hur pass västligt influerad keramiken 
kan vara. Skiljer den sig från övriga Mälardalen och bär den klara västliga drag?

Förhistorisk keramiktillverkning är tekniskt sett relativt enkel och tillgången på 
erforderliga råvaror har varit god i regionen. Flertalet boplatser ligger bokstavli
gen på olika glaciala eller postglaciala leror. Magringsmedlet, som måste tillföras 
leran för att den skulle klara torkning och temperaturskillnader, har funnits i rik
liga mängder i form av skörbränd sten i härdar och kokgropar. Tillverkningen i sig, 
som grundar sig på tumning och framförallt på uppbyggnad med hjälp av lerringar 
har inte fordrat några speciella verktyg, förutom i stort sett de egna händerna. 
Merparten av järnålderskeramiken har dessutom bränts i enkla härdar eller på
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öppet bål, att döma av bränningstemperaturerna, som sällan överstiger 500- 
700°C och att kärlen oftast är oxiderat brända. Ändå är keramiken relativt spar
samt förekommande. Behovet av olika förvaringskärl för framförallt mat och 
dryck måste ha varit stort på en järnåldersgård, frågan är då vilka material som 
har använts. Tillgången på råvaror och know-how för keramiktillverkning borde 
inte ha varit någon hämmande faktor för att framställa lerkärl. Med andra ord bör 
förekomsten av keramik vara helt och hållet kulturellt betingad. På en boplats kan 
man förvänta sig att hitta merparten och kanske ett mer representativt urval av de 
kärlformer som har använts, men ofta i ett mycket fragmenterat skick. På ett grav
fält kan man i stället hitta mer välbevarade kärl, men de kärl som ligger där får 
inte ses som ett representativt urval av boplatsens kärluppsättningar. I stället 
måste keramiken studeras med utgångspunkt i att kärlen i gravarna utgör både ett 
begränsat rituellt som funktionellt bundet urval av olika kärlformer.

Keramik kan studeras ur många olika aspekter: rent tekniska, konsthistoriska 
eller sedda i ett kulturhistoriskt perspektiv. För att nå fram till de kulturhistoriska 
och sociala tolkningarna måste dock tekniska studier till och helst bör även andra 
källor användas, t ex arkeologiska och osteologiska analyser. Just holmsmalma- 
gravfältet ger mycket goda möjligheter till detta. I och med att merparten av den 
förhistoriska keramiken är lokalt tillverkad är den ett av de bästa materialen för 
studier av lokala traditioner och överregionala kontakter. För att göra sådana stu
dier måste dock jämförelsematerial hämtas från andra regioner.

Kärlformer och funktioner
Studiet av kärlformer är mycket eftersatt inom mellansvensk arkeologi, främst av 
keramik från bronsålder och äldre järnålder. Det finns idag inga allmänt använda 
benämningar på de olika kärlformerna inom den svenska forskningstraditionen. 
Detta står i klar kontrast till de kontinentala traditionerna på både klassiskt och 
centraleuropeiskt område, där det finns existerande och allmänt använda be
greppsapparater för de olika kärlformerna. Sannolikt är detta också en av de bi
dragande orsakerna till att man inte har använt sig av keramiken i den svenska 
forskningstraditionen.

Inte heller finns det några historiska källor, som det gör för den samtida gre
kiska keramiken, där ofta båda kärlens ursprungliga benämning och användning 
är känd. Det man kan göra här i Sverige är istället att genom kärlens yttre morfo
logi utarbeta en fungerade nomenklatur med utgångspunkt från kontinentala före
bilder. Kärlens funktion har varit avhängig dels av formen dels av storleken. För
hållandet mellan vidden på mynning, buk och botten ställt i förhållande till höjden
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ger grundförutsättningarna för om kärlet har varit lämpligt för förvaring av dryck 
eller fast föda, servering eller som dryckeskärl (Juhl 1995). Svårigheterna har sedan 
varit att definiera de olika kärltyperna, mycket beroende på att det mellansvenska 
materialet har varit så fragmenterat. En annan orsak är antagligen att kärlen har 
varit lokalt tillverkade i en husbehovsproduktion, där kärlformerna kan uppvisa 
stora oregelbundenheter. Även ett och samma kärl kan uppvisa mycket stora skillna
der i form. Ett av de mest frappanta exemplen på detta är ett lösfunnet kärl på ett 
järnåldersgravfält vid Hälla, Fellingsbro socken i Västmanland (SHM inv 13007:4). 
Kärlet har en sida som är starkt konvext medan den andra är rak. Just den individu
ella utformningen gör att man inte kan använda samma stringenta definitioner som 
man kan göra på mer professionellt utformad keramik och drej ad keramik.

Ytterligare en metod som kan visa på kärlens funktion är att göra naturveten
skapliga analyser av matskorpor och av fettsyror som har trängt in i själva godset. 
Metoden har dock inte använts på material från väg 250, men ett annat närbeläget 
exempel finns från surahammarstrakten där ett romartida kärl har visat sig ha 
varit använt för matlagning med en blandning av animaliska och vegetabiliska 
fetter (Eriksson 2001).

Förromersk järnålder vid Holmsmalma
På gravfältet undersöktes mer än 300 gravar och i en knapp femtedel påträffades 
keramikkärl, totalt rör det sig om 56 kärl. Merparten av dessa kärl har tolkats 
som benbehållare. I stora drag följer detta skick en tradition som är mycket vanlig 
i bland annat Västergötland och på Västkusten, med stora urnegravfält som kan 
dateras till förromersk järnålder. Gravfältstypen med idag omarkerade urnegravar 
är inte lika vanlig i Mälardalen utan där dominerar i dagsläget gravfält med 
stensättningar och/eller mycket diffusa gravar med enbart enstaka brända ben i 
blockmark. Köping med sitt västliga läge skulle kunna vara en förbindelselänk 
med den västliga traditionen och keramiken är ett medel att studera dessa influen
ser och kontakter. Flera frågor kan ställas då för att kunna se om och i så fall hur 
pass stort inflytande de västliga kontakterna hade.

Kärlformer
Den vanligast förekommande kärlformen i Holmsmalma är krukor med en lätt S- 
formad yttre kontur där bottendiametern är något mindre eller lika stor som 
mynningsdiametern och där kärlets största vidd är högt placerad på kärlets övre
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fjärdedel. Mynningen är indragen och rakt avslutad. Formen är mycket vanlig 
under äldre järnålder och lever kvar in i vikingatid (Selling 1955:190ff). Ofta är 
dock exemplaren från yngre järnåldern något mer satta i sin profil med en bredare 
och lägre form. Även bakåt i tiden finns grundformen känd, men exemplaren från 
bronsåldern har istället ofta en slankare profil och kärlen är högre. Dessutom är 
indragningen av mynningspartiet inte lika accentuerat (jfr t ex Baudou 1960:95f).

Under förromersk och romersk järnålder är kärltypen mycket vanlig på det 
svenska fastlandet och brukar ofta benämnas för situlaformad. Namnet har sitt 
ursprung i att formen anses vara influerad av de metallkärl av kopparlegering som 
har en liknande utformning. Bronssitulor har använts av kelter och romare som 
dryckesbehållare och de romerska exemplaren har ofta en ännu mer definierad 
form än efterbildningarna i lera här i Skandinavien. Ett av de främsta exemplen på 
en importerad situla är den från havorskatten på Gotland (Manneke 1968). Situ- 
lan i Havor är från romersk järnålder och påträffades med vinsilar och vinskopor 
och har ursprungligen fungerat som ett serveringskärl för vin. Kärlformen lär ha 
gjort kärlet mindre lämplig för servering men desto mer lämpad för förvaring och 
möjligen även för matlagning. I några av kärlen i Holmsmalma finns dessutom 
matrester på insidan av kärlen.

Den har som redan sagts en vid spridning i tiden på det svenska fastlandet. Däre
mot förefaller typen inte vara speciellt vanlig i det gotländska gravmaterialet under 
yngre förromersk järnålder även om den förekommer i enstaka exemplar i gravar, till 
skillnad från Holmsmalma (Nylén 1955:524f). Däremot finns den på boplatserna på 
Gotland under åtminstone romersk järnålder (Stenberger 1955:1117ff). Likaså är for
men vanlig på danska boplatser, och där förekommer den även i gravarna. Många 
av de danska exemplaren har dock en mer varierad och omsorgsfull utformning av 
mynningskanterna och är ofta slankare med högre former och smalare bottenpartier 
än exemplen från Holmsmalma (Becker 1961:204ff).

På fastlandssvenskt område är kärltypen mycket vanlig i gravar i Väster- och 
Östergötland och Bohuslän. Vad som skiljer dessa gravfält mot det i Holmsmalma 
är dock att kärlformerna i många fall är betydligt mer varierade där. På västkusten 
finns i vissa fall en mer medveten utformning av mynningskanter och konkava 
bukdelar. Drag som bör ses i samband med keramikutformning i Danmark och 
norra Tyskland och Polen (Gullberg 1973b:109ff; Lundström 1970:79 & pl. 26- 
28).

Ett område som också uppvisar rikligt med situlaformade kärl under för
romersk järnålder, i både gravar och boplatser, är södra Norge. Likheterna med 
det mellansvenska materialet är där slående, med enkla situlaformer där mer av
ancerad utformning av mynningarna saknas (Hinsch 1953:66ff; Nybruget & Mar
tens 1992:86f).
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Figur 1. Ett urval av rekonstruerbara kärlformer från gravfältet i Holmsmalma. 
Illustration Thomas Eriksson.
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I om med att materialet från Holmsmalma är ett av det större förromerska grav
materialen i norra Mälardalen finns inga större publicerade jämförelseobjekt i 
närheten. I stället har jag gjort en översiktlig jämförelse mellan keramiken från 
Holmsmalma med tre samtida gravfält i Västsverige. Det är gravfältet på Kyrk
backen i Horns socken i Västergötland (Sahlström & Gejvall 1948), Ekehögen i 
Onsala socken i Halland samt Valtersberg, Ytter by socken i Bohuslän (Cullberg 
1973a; Cullberg 1973b). Urvalet beror på att det är tre material som är väl presen
terade med relativt utförliga beskrivningar av keramikkärlen. Dessutom har 
osteologiska bestämningar gjorts av gravarna i Horn och i Ekehögen så att man 
kan göra genderstudier av kärlanvändning och jämföra denna med materialet i 
Holmsmalma. Inom denna studie har inga nya mätningar eller registreringar 
gjorts utan data har tagits från de äldre genomgångarna (Sahlström &C Gejvall 
1948:9ff; Cullberg 1973a:17ff & 103ff). En mängd felkällor finns i förfarings
sättet att jämföra kärl där rekonstruktionen har gjorts av olika personer. Alla re
konstruktioner och mätningar ska dock tas med vissa reservationer eftersom inget 
av kärlen är drejade och därför i många fall både skeva och ojämna. Måtten får 
därför bara ses som ungefärliga värden.

Gemensamt för alla tre materialen är att de domineras av situlaformade kärl i 
många olika storlekar, allt från små koppar till mindre förrådskärl. I materialet från 
Ekehögen finns dessutom flera stora hänkelförsedda vaser och stora förrådskärl - 
något som saknas i de andra materialen. På de västsvenska gravfälten finns dess
utom en mängd kärltyper som inte finns företrädda i mälardalsmaterialet, hit hör 
bredbukade terriner, de ovannämnda vaserna, fotskålar samt starkt profilerade skå
lar och koppar. Dessa typer finns även i andra delar av det sydskandinaviska och 
kontinentalgermanska området men saknas eller är mycket ovanliga i Mälardalen 
(jfr Albrectsen 1954; Becker 1961; Wolagiewicz 1993; Nylén 1955; Jensen 1997: 
103ff). Något som också saknas i materialet från Holmsmalma men som finns i de 
södra och västliga områdena är polerade kärl som ofta har en reducerat bränd, 
svartglänsande yta. Dessa kärl är ofta av sådana former att man inte kan se dem som 
förrådskärl utan de bör ha fungerat som bordskärl, kanske dryckes- eller matskålar.

Den saknade hänkeln
I Holmsmalma har kärlen inga hänklar, något som annars finns i alla de sydskandi
naviska materialen. I det jylländska materialet finns hänklar på både stora förråds
kärl och mindre bordskärl och hänkelns form är många gånger en ledartefakt för 
dateringen av kärlen (Becker 1961:6). På de båda gravfälten på västkusten har 
ungefär 20 % av kärlen hänklar, både större vaser och mindre skålar och koppar 
är försedda med en eller flera hänklar. På hornsgravfältet i Västergötland är endast
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Figur 2. Schematisk framställning av kärlformer från gravfältet vid Ekehögen i Halland. 
På gravfältet, som är daterat till yngre förromersk järnålder, finns ett betydligt mer varie
rat utbud av olika kärlformer som har hyst olika funktioner innan de placerades i graven. 
Märk att många av kärlen har hänklar. Kärlen är omritade efter Cullberg 1973a:147f. 
Illustration Thomas Eriksson.

mellan 5 och 10 % av kärlen försedda med hänkel. Hänklar förekommer där lik
som längre västerut både på större kärl som terriner och på situlor som på mindre 
koppar. Den sistnämnda kärlformen torde gå att se som dryckeskärl. Som redan 
nämnts saknas denna föremålsgrupp i Holmsmalma. Det samma gäller åtmins
tone den norra delen av Mälardalen, där hänkeln är mycket sällsynt, till skillnad 
från sydskandinavien (jfr Lindborg & Schönbeck; Reisborg 1996:276ff). Sanno
likt beror detta på den kärluppsättning eller servis som har använts inom de olika 
regionerna. Ett lysande undantag finns dock, nämligen en bikonisk, dekorerad 
skål med hänkel som har påträffats som gravurna vid Tibble i Badelunda socken. 
Kärlet har dock på stilistiska grunder tolkats som ett importerat kärl från konti- 
nentalgermanskt område (Stenberger 1956:43). Utifrån sin form bör det kunna 
dateras till yngre förromersk järnålder. Under de perioder som motsvarar vår 
bronsålder och äldre järnålder så utvecklas olika serviser i syd- och Centraleuropa 
som har använts i det sociala spelet för kontakter och även som symbol maktutöv
ning och knytandet av allianser och handelsförbindelser (Sherratt 1997:388ff; 
Sherratt & Taylor 1997:431ff; Barrett 1989:304ff; Vend 1994; Wolf & Eldrig- 
del994). I många områden är denna keramikservis mycket standardiserad, till
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Figur 3. Korrelationsdiagram över storleken 
på kärl från Ekehögen i Halland, Valtersberg i 
Bohuslän, Kyrkbacken i Horn i Västergötland 
samt Holmsmalma.
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exempel under romersk järnålder i Danmark och det romerska riket. Där fanns 
förrådskärl, dryckeskärl för förvaring och förtäring, matskålar, fat och en mängd 
andra specialiserade kärlformer. Kärlformerna har givetvis sin grund i kulturella 
och ekonomiskt betingade mönster och ska ses som utslag för ekonomi, händelser 
och traditioner. Utifrån bland annat tibblekärlet vet vi att man har haft kontakter 
med kontinentalt område. Att hänklar och finare bordskärl saknas i Mälardalen 
får lov att ses som ett uttryck för att man inom regionen inte anammade de konti
nentala sederna, eller åtminstone inte använde keramikkärl för att materiellt ma
nifestera gästabud och måltider. Utifrån detta synsätt, att försöka se kärlen inte 
bara som olika geometriska former, utan som meningsbärande objekt, bör man 
närma sig Holmsmalma och andra keramikmaterial.

Utifrån de rekonstruktioner som har gjorts av keramiken från Holmsmalma 
kan man även se att kärlen är betydligt lägre än de från Västsverige och att förhål
landet mellan mynningsdiametern och kärlhöjden är i stort sett linjärt. Detta speg
lar att det mer eller mindre bara finns tre eller fyra olika kärlformer inom grav
fältet och att de situlaformade kärlen dominerar. På de andra gravfälten är kärl
uppsättningen som redan nämnts betydligt mer varierad. Med andra ord förefaller 
inte kärlen i Holmsmalma ha så många specialiserade funktioner. För att belysa 
användningsområden och symbolik ska nu en kombination av kärlform, storlek 
och framförallt osteologi användas.

Kärl för vuxna och barn
Som redan har konstaterats så är kärluppsättningen i Holmsmalma betydligt enk
lare än samtida uppsättningar söder- och västerut i Skandinavien. Frågan är varför 
så är fallet: Har Mälardalen inte anammat de nya keramikuppsättningarna som 
kontinentalgermanerna använde sig av eller ska man se de mindre situlaformade 
kopparna på gravfältet som enklare dryckeskärl? Ett hjälpmedel att besvara denna 
fråga är att kombinera kärlstorlekarna med de osteologiska bedömningarna av de 
gravlagda i gravarna. När det gäller de mer kompletta kärlen så får man tänka sig 
två huvudfunktioner i graven. Antingen har kärlen fungerat som benbehållare för 
benen eller så har kärlen fungerat som bikärl som kan ha innehållit till exempel 
mat eller dryck för den döde i graven eller på gravbålet. Dessutom har kärlen 
sannolikt haft en primär funktion i hushållet och de kärl som läggs ned i gravarna 
är bara ett subjektivt urval av den kärluppsättning som har funnits. Till exempel är 
ett av de kärl som har påträffats på den intilliggande boplatsen av en typ som är 
större och inte är vanligt förekommande på gravfältet. Ofta är de största kärlen 
inte representerade i gravarna och även andra kärlformer kan saknas i gravar, 
former som man känner från samtida boplatser. Man får således vara försiktig
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35 -

25 -

Mynningsdiameter, cm

Kärlstorlek och osteologi 
0 Ekehögen barn
^ Ekehögen kvinnor
□ Ekehögen män
£ Holmsmalma barn
^ Holmsmalma kvinnor
□ Holmsmalma män
A Holmsmalma vuxna
0 Horn barn
<> Horn kvinnor
□ Horn män
A Horn vuxna

Figur 4. Korrelationsdiagram 
över kärl från Horn, Ekehögen 
och Holmsmalma i jämförelse 
med osteologisk bestämning av de 
gravlagda. Ungdomar (juveniler) 
har här satt samman med vuxna.
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med att konstatera avsaknad av kärltyper utifrån enbart ett gravmaterial. Detta 
speglar snarare de eskatologiskt grundade ritualer som omgärdat gravläggningen 
än ett representativt urval av den totala servisen. Att det finns skillnader i vilka 
kärl som läggs ned i gravarna och de som har funnits på boplatserna har redan 
konstaterats i det förromerska materialet på Jylland (Becker 1961:247). Om man 
ändå gör en enkel korrelationsanalys av kärl kontra osteologiskt bestämda gravar 
framträder ett mycket intressant mönster som kan ge grunder för en genderstudie 
av det förromerska samhället. Här har även arkeologiska tolkningar använts av 
gravar i framförallt Holmsmalma. Detta gäller gravar som har bedömts som barn
gravar men där det inte har gått att bekräfta detta med osteologi eftersom materia
let har varit alltför fragmenterat.

Eftersom Valtersberg saknar osteologiska analyser har endast gravfälten vid 
Horn och Ekehögen tagits med i analysen. Även här finns vissa källkritiska aspek
ter på jämförelsen eftersom de osteologiska analyserna har gjorts av flera olika 
osteologer. Här har deras åldersgrupperingar förenklats så att alla juveniler och 
vuxna har satts samman till en grupp, medan alla barn har satts i en grupp. Ett 
genomgående drag är att barn har fått mindre kärl som gravkärl, något som har 
uppmärksammats i även andra material (Björkhager 1995; Lundin & Skoglund 
1995). Det finns i detta material inget exempel på att något barn har fått ett kärl 
som har varit högre än 20 cm eller haft ett kärl med en mynningsdiameter på mer 
än 20 cm. I stället har de flesta kärlen som barnen har lagts i haft en höjd mellan 
10 och 15 cm och en liknande storlek på mynningsdiametern. Många av kärlen 
kan annars utifrån storleken definieras som koppar, det vill säga kärl med en höjd 
på ca 8-12 cm (Jensen 1997:99; Becker 1961:218). Storleken skulle kunna tyda på 
att de ska ses som dryckeskärl. Åldern på de gravlagda tyder dock inte på att 
kärlformen ska förknippas med en dryckeskultur med mjöd eller öl, utan ska ses 
som behållare för andra typer av födoämnen, till exempel mjölk eller välling. I 
Holmsmalma är sambandet mellan barn och små kärl mycket tydligt och de 
största kärlen är vikta för vuxna män och kvinnor. Så var ett av de största kärlen, 
kärl 50 i graven A30820, behållare för benen efter en vuxen man och hans lans.

Annars har Ekehögen en mycket stor andel av höga och även vida kärl i de 
vuxnas gravar. Kärlen är dels vaser som utifrån sina hänklar, sin vida buk och 
smala hals och mynning kan tolkas som förvaringskärl för vätskor. Dels finns van
liga situlaformade förvaringskärl för torra och/eller andra varor. Slutligen finns 
även större, vida terrinliknande kärl som kan ha fungerat till exempel som serve- 
ringskärl. Även gravfältet i Horn uppvisar samma tendenser med stora kärl i 
vuxna personers gravar. Barnen på horngravfältet har legat i kärl som har varit 
mellan 8 och 13 cm höga. I Horn finns en grupp av ännu mindre kärl som har 
påträffats i vuxna personers gravar. Det rör sig om sex kärl med kärlhöjder under 
8 cm som har påträffats som bikärl i fem vuxengravar och en barngrav. I tre av
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Figur 5. Den lilla 22 centimeter höga situlaformade koppen, kärl 24 i A17299. Graven är en 
urnebrandgrop i en stensättning och förmodas vara en barngrav. Foto Thomas Eriksson.
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Figur 6. Det större situlaformade förrådskärlet kärl 50 i A30820. Graven är en urne- 
brandgrop som innehöll de brända resterna efter en äldre man och hans vapen. Järnutfäll- 
ningar syns på insidan av kärlet efter den nedstuckna lansen. Foto Thomas Eriksson.
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vuxengravarna har dessa bikärl en mycket exklusiv utformning med polerade 
bukar och starkt profilerade S-formiga profiler. I en av gravarna är detta bikärl en 
pendang till en polerad fotskål som torde kunna ses som ett dryckeskärl. I ytterli
gare en av gravarna förekommer ett dubbelkärl som torde ha haft ett mer specifikt 
användningsområde. I några av dessa fall kan man se kärlen som utslag för den 
dryckeskultur som man kan se i det kontinentala området. Men denna sed förefal
ler inte ha anammats i Holmsmalma.

En felkälla i denna tolkning är att många kärl i Mälardalen med största sannolik
het har varit tillverkade av organiskt material, såsom näver, bark, horn och trä. 
Hartstätningarna är ju ett tydligt bevis för detta och antagligen har användningen av 
framförallt träkärl varit betydligt större än vad hartstätningarna kanske visar på. 
Träskålar av elegantare slag finns bland annat i förromerska kontexter i Danmark 
och i Västmanland finns exempel från yngre järnålder i båtgravarna från Tuna, 
Badelunda (Randsborg 1995; Nylén & Schönbeck 1994:122ff). En servis kan givet
vis ha funnits som har symboliserat nya gästa budstraditioner, men dessa har inte 
manifesterats i keramiken i Köpings och Kolsvatrakten under äldre järnålder.

Köping mellan öst och väst
Som redan nämnts finns många drag i holmsmalmagravfältets uppbyggnad som är 
av västsvensk karaktär. Keramiken är dock inte så mångformig som den är på 
många av gravfälten i väster, i stället ansluter den till den gängse keramiken på 
gravfälten i Mälardalen under förromersk och äldre romersk järnålder. Ett drag 
som finns i mindre omfattning på de förromerska boplatserna och gravfälten i 
östra Mälardalen är den strimmiga keramiken. Detta är en typ av ytbehandling 
där framförallt kärlbukens utsida antingen har blivit avstruken av ett rafflat före
mål eller så har man tryckt in gräs i ytan så att ytan har blivit uppruggad av djupa 
ränder i en eller flera riktningar. I Uppland och Södermanland finns många exem
pel på denna typ av keramik under yngre bronsålder och äldre järnålder. Enstaka 
exempel på ytbehandlingen finns även i Västmanland men den förefaller vara be
tydligt ovanligare här. Strimmiga kärl finns dock i västeråstrakten (Eriksson 
2002b: Reisborg 1996:277). Den strimmiga keramiken brukar ofta förknippas 
med östliga kontakter. Det är framförallt det textilkeramiska kulturkomplexet i 
bland annat Finland och Ryssland som brukar ses som en inspirationskälla för 
keramiken (Lavento 2001: Reisborg 1989; Jaanusson 1981:42ff). Att ensidigt se 
den strimmiga keramiken som ett helt östligt drag går inte, utan strimmig keramik 
finns även i enstaka exemplar i Danmark och i Tyskland (Jensen 1997:fig.59 & 64; 
Liversage 1999; Grünberg 1943). Ingen plats på väg 250 har några strimmiga
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fragment eller kärl. Åtminstone på holmsmalmagravfältet borde förutsättningar 
ha funnits för att strimmiga kärl skulle ha påträffats. De övriga materialen från 
yngre bronsålder och äldre järnålder längs vägsträckan är för små för att göra 
några mer säkra konstateranden utifrån avsaknaden av olika variabler. En tendens 
är att den strimmiga keramiken blir vanligare ju längre österut i Mälardalen man 
kommer, något som talar för att keramiken har sitt ursprung i en delvis gemensam 
östersjökultur där vissa kulturella drag överlappar varandra på bägge sidor om 
Ålands hav. Merparten av den strimmiga keramiken i Mälardalen har sannolikt 
tillverkats lokalt och ska inte ses som importerade föremål.

Om den strimmiga keramiken förefaller att saknas i materialet i köpings- och 
kolsvatrakten under yngre bronsålder och äldre järnålder, så finns det andra drag 
som är minst lika intressanta, drag som visar kulturkontakter med andra områ
den. På en boplats under och bredvid yngre järnåldersgravfältet vid Åsby, RAÄ 
111 framkom keramik som ger intressanta glimtar av traktens kontaktnät. På 
platsen påträffades några fragment av asbestmagrad keramik. Asbestkeramik är 
sällsynt i mellansverige men finns i norra Skandinavien och i Finland från stenål
der in i äldre romersk järnålder (Hulthén 1991; Jørgensen & Olsen 1988). I Norge 
finns dessutom asbestmagrade spannformade kärl från yngre romersk järnålder 
och folkvandringstid (Bøe 1931:165 ff). Den asbestmagrade keramiken som på
träffades i Åsby är mycket fragmenterad och odekorerad och kan inte bestämmas 
närmare till någon specifik kulturgrupp eller dateras. Klart är att den kan ses som 
importerad antingen från Norrland, Finland eller Norge. Asbestkeramik är hitin
tills mycket ovanlig i Mälardalen. Enstaka fynd finns dock, i Västmanland blir 
fyndet från Åsby det andra i räkningen. Ett fragment har tidigare hittats på skäl
by boplatsen i Lundby socken utanför Västerås. Detta fragment kommer från en 
vulstdekorerad mynningskärva som har påträffats i en anläggning daterad till för
romersk järnålder, ca 200-0 f Kr. (Hjärthner-Holdar 1999:51). Ytterligare fynd av 
asbestmagrad keramik är kända från Uppland, Gästrikland och Södermanland 
(Meinander 1969:60; Olof Hermelin muntligen; se också Anna Egebäck denna 
volym). Asbestmagrad keramik och asbestgods kan delas in i flera undergrupper 
utifrån form, magringsandel och dekor men fragmentet från Åsby är alltför litet 
för att kunna typbestämmas. Sannolikt kan det dock definieras som asbestgods, d 
v s det består av ca 90 % asbest och är besläktat med de typer som benämns 
Kjelmöy eller Risvik i Nordnorge, Säräisniemi 2 i Finland. Typerna är vanliga 
under perioden 1200 f. Kr. - 100 e. Kr. och förekommer även i Norrland och i den 
nordvästra delen av Ryssland. Keramiken sätts ofta i samband med den proto- 
samiska kulturen (Hulthén 1991; Jørgensen &c Olsen 1988; Strömblad 1994). Den 
yngre asbestmagrade keramiken i Norge är inte lika knuten till den protosamiska 
kulturen. Fragmentet från Åsby visar på direkta eller indirekta kontakter med
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Norrland, Norge eller nuvarande Finland. Klara belägg för eventuellt norrländska 
kontakter är annars mycket sällsynta i Västmanland under den aktuella perioden. 
Undersökningsområdet ligger vid Köpingsåsen, som under historisk tid var en av 
vägarna mot södra Dalarna. I dagsläget är keramik från bronsålder och äldre järn
ålder i stort sett okänd från hela Dalarna. Många av dragen i området pekar på att 
det sannolikt åtminstone haft samma ekonomi som Norrland under de aktuella 
perioderna. Det går inte att utesluta att man så småningom kommer att finna även 
asbestgods och asbestkeramik i Dalarna.

Yngre järnålder
Det största keramikmaterialet från yngre järnålder längs vägsträckan har kommit 
på framförallt två platser, nämligen på gravfältet RAÄ 111 vid Åsby och den 
folkvandringstida boplatsen vid Torp 1:17-18. Stora delar av de rekonstruerbara 
kärlen från bägge platserna förefaller tillhöra enklare, tunnformiga förvaringskärl 
med inåtböjd mynningskant. Formen är mycket vanlig i Mälardalen från romartid 
och in i tidig medeltid (Reisborg 1997; Selling 1955). En klar skillnad från de 
förromerska kärlen är dock att formen har blivit betydligt mer satt med bredare 
och förhållandevis lägre kärl. Två ypperliga exempel på detta kommer från högen 
A83 i Åsby som har en inåtlutande mynning. Ett ännu större kärl kommer från en 
boplatsanläggning på den folkvandringstida boplatsen vid Torp.

I nedgravningen A270 påträffades ett nästan komplett kärl. Det rör sig om ett 
stort kärl med en satt, konvex profil. Mynningsdiametern är ca 31 centimeter och 
är ca 21-24 centimeter högt. Kärlet fot är avsatt, ett drag som förekommer från 
mellersta delen av förromersk järnålder in i vikingatid. På den inåtböjda mynning- 
släppen finns en gles rad av fingertoppsintryck. Att döma av storleken och den 
invikta mynningen torde kärlet kunna tolkas som ett förråds- eller förvaringskärl, 
kanske för någon typ av vätska.

I Västmanland finns flera liknande dekorerade kärl som har daterats till den 
förromerska järnålderns period II (Hjärthner-FIoldar 1999:48; Eriksson 1998c). 
Dessa kärl har dock oftast en smäckrare och smalare kärlform. Liknande typ av 
dekor förekommer även på Lovön under yngre järnålder. Där har ett lägre kärl 
påträffats med fingertoppsgropar på mynningsläppen i en senvendeltida kvinno- 
grav. Kärlet har tolkats som importerat, antagligen från det vendeltida Baltikum 
(Petré 2000:14 och 24; Nerman 1958: taf 57, 59 och 61). Kärlformen på exempla
ret från Lovö avviker dock starkt från det från Kolsva. Även från Helgö, finns 
liknande exempel på dekor, men där avviker mynningens och kärlets utformning 
starkt från kolsvaexemplaret. Fyndet från Helgö torde tillhöra folkvandringstid 
eller perioderna närmast före eller efter (Arrhenius 1964:278f).
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Vågig mynning

Vs, Kolsva socken 
Torp RAÄ 262 
Kärl 1 i A270
F35, 37, 38, 39, 41,42 & 43

Vs, Kolsva socken 
Kolsva-Åsby RAÄ 111 
Kärl 5 i A83 
F106& 131

Figur 7. Två större kärl från yngre 
järnålder. Det till vänster kommer 
från den folkvandringstida boplat
sen vid Torp och det till höger från 
en av gravarna på RAÄ 111. Illust
ration Thomas Eriksson.

Kärl med inböjd mynning med fingertoppsintryck på mynningsläppen finns även 
från några av de större husen i Vallhagar på Gotland. Här bör de kunna dateras till 
yngre romersk järnålder eller folkvandringstid (Stenberger 1955:1114ff). Poängte
ring av mynningen och dekoren på denna skulle kunna ses som en poängtering av 
kärlet just som ett förrådskärl, där innehållet får en markerad begränsning.

Slutdiskussion
Keramiken från de olika undersökningarna längs med vägen mellan Köping och 
Kolsva har här behandlats översiktligt. Inga försök har gjorts för en detaljkronologi 
utan istället har fokus varit att se hur keramiken har använts och försöka se den 
kulturella kontext som keramiken har varit en komponent i. Holmsmalmagrav- 
fältet, kan ses som ett västsvenskt urnegravfält med idag omarkerade gravar och ett 
fåtal bevarade överbyggnader i form av bland annat stensättningar. Går man in i 
själva gravgömmorna och studerar kärlen och jämför dessa med några av de klas
siska gravfälten i Västergötland och på västkusten ser man att stora avgörande 
skillnader finns. Det västmanländska materialet omfattar betydligt färre kärlformer 
och de klassiska serveringskärlen, med fat, vaser, hänkelförsedda skålar och koppar 
saknas. Istället dominerar situlaformade kärl av olika storlekar samt enstaka enk
lare skålar och tunnformiga kärl. Även drag som är vanliga i östra mellansverige 
saknas: komponenter som strimmig keramik och textilkeramik finns inte. Köpings- 
trakten och materialet från Holmsmalma kan ses som en exponent för ett mellan- 
område, mellan de västsvenska och östsvenska influenserna. När det gäller använd
ningen av olika kärlstorlekar ses klara mönster för vilka kärl som valdes ut för
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gravläggningen av olika individer. Materialet lämpar sig ypperligt för genderstudier 
där samma tendenser går att se som i västsverige. Små kärl har använts som ben
urnor för barn medan större kärl framförallt har använts som urnor för vuxna män 
och kvinnor. I västsverige finns dessutom exempel på att de finaste, glättade små 
skålarna och kopparna har lagts ned som bikärl i de vuxnas gravar. Fenomenet kan 
man tolka på olika sätt. Rent praktiskt får benen efter ett kremerat barn plats i ett 
mindre kärl än en vuxen och hans eller hennes eventuella gravgåvor. Sett på ett mer 
symboliskt plan kan man urskilja andra strategier. De vuxna i västsverige har grav
lagts i både forvarings- och förtäringskärl, det vill säga man har knutit an både till 
att se kärlen och de döda som representanter för hushållets ekonomi med dess för
råd, men även som representanter för de sociala rollerna som spelades runt mål
tiderna och förtäringen. I nära nog samtida skildringar i Tacitus Germania fram
ställs männen som aktiva på gästabuden där man samsades kring mat, dryck och 
spel. I Holmsmalma saknas klara belägg för att man skulle ha använt sig av bords
kärl av keramik för liknande syften under förhistorisk tid.

I både Holmsmalma och på de västsvenska gravfälten ligger barnen i de mindre 
kärlen. I Holmsmalma är dessa kärl av enklare utseende och man har sannolikt velat 
framhäva barnen inte som producenter eller förvarare av förnödenheter utan i stäl
let sett dem som konsumenter av vardagsföda, till exempel mjölkprodukter eller 
vegetabiliska vällingar. Inga fettsyreanalyser har dock gjorts som kan bekräfta 
detta.

Östliga kontakter som kan ses i keramikmaterialet har varit svagt represente
rade^ trakten, däremot finns belägg för nordliga kontakter. På en av boplatserna 
vid Åsby har ett av få fynd gjorts av asbestmagrad keramik. Godset kommer från 
miljöer i Norrland, Norge eller Finland och torde kunna dateras till bronsålder 
eller äldre järnålder. I norra fennoskandien brukar ibland vissa typer av asbest
gods ses som samiska inslag. En sådan etnisk koppling kan vara svår att göra men 
fyndet visar ändå på kontakter med norra delar av vår halvö.

Några exempel har även lyfts fram från yngre järnålder. Keramiken är då i 
området av karaktären av vardagsgods med större förrådskärl av lokal härkomst. 
En skillnad från de förromerska kärlen är dock att krukorna ofta är lägre och 
bredare. Sannolikt kan de ses som antingen förrådskärl eller möjligen som större 
matlagningskärl.

Muntliga uppgifter
Olof Hermelin, Södermanlands läns museum.
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UNDERSÖKTA PLATSER

Gravar och gravfält
Lokal 1, Holmsmalma, RAÄ 102 och 258 (nr 1 på kartan)

Gravfält från äldre järnålder, delvis undersökt. Den del som undersökts låg dels 
norr om väg 250 (nere i åkern och i tomtmark) och dels söder om vägen (uppe på 
åsen). Dessutom påträffades gravar under vägen när denna avlägsnades. Totalt 
kom 332 gravar att undersökas och flertalet av dessa har kunnat dateras till för
romersk järnålder. Ett rikt benmaterial både från människor och djur påträffades. 
Många fynd av keramik och metallföremål, främst brons och järn.
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Åsby, RAÄ 105 och RAÄ 142 (nr 6 på kartan)
Två järnålderstida gravfält varav endast RAÄ 142 kom att beröras. Där fanns tre 
flacka högar och en övertorvad stensättning med sammanlagt nio brandbegrav
ningar. Där fanns dessutom en stenpackning som tolkats som en rituell plattform 
eller ett altare. Bland fynden märks särskilt en agraffknapp i brons, fragment av en 
bronsfibula, delar av en vulstnål samt ett silverbleck. Gravarna har daterats till 
perioden 300-600 e.Kr.

(Lokal 8) Åsby, RAÄ 111 (nr V på kartan)
Vendeltida/vikingatida gravfält, delvis överlagrande boplatslämningar (se nedan). 
Gravfältet har tidigare delundersökts på 1950-talet i samband med anläggandet 
av väg 250. Nu undersöktes ytterligare tre gravar, en stensättning och två högar. 
Bland fynden kan nämnas, glas- och bronspärlor, brynen, och textilfragment. Ben 
av människa och djur påträffades i gravarna.

Boplatserna
Lokal 1. Holmsmalma, RAÄ 254 (nr 1 på kartan)

Lokalen var belägen på den nordöstra sidan av Köpingsåsen, till största del i åker
mark men i sydöst låg den mer höglänt i moränmark. Undersökningsytan var ca 
7800 m2 stor och där påträffades över 400 arkeologiska objekt (anläggningar). På 
platsen fanns resterna efter sex stolpburna hus, härdar och eldstäder samt tre brun
nar. Boplatsen har daterats till tiden mellan Kristi födelse och fram i 500-talet e.Kr.

Lokal 2, Holmsmalma bytomt (nr 4 på kartan)
Sydöst om Holmsmalma bytomt undersöktes en 1200 m2 stor yta. Ett kulturlager 
från historisk tid samt tre anläggningar (en härd, ett stolphål och en nedgravning) 
av förhistorisk karaktär framkom. Anläggningarna är odaterade.

Lokal 3. Kräggesta RAÄ 255 (nr 5 på kartan)
Lokalen låg strax nordost om väg 250 nedanför Malma kyrka. Undersöknings
ytan var 6500 m2 stort och totalt undersöktes över 300 boplatsanläggningar. Fem 
hus från förromersk-romersk järnålder uttolkades, varav två var inkompletta. De 
övriga tre husen har kunnat dateras till äldre järnålder.



Inom området framkom också resterna efter en syllstensbyggnad med många fynd 
av glas och dekorerad keramik, daterad till 1600-talet. Huset har tolkats som 
resterna efter den krog som omtalas i de muntliga källorna.

Lokal 4. Åsby-Barksta, RAÄ 256 (nr 8 på kartan)
Tre schakt om samanlagt 4000 m2 undersöktes. Nivån över havet varierade mellan 
ca 30 och 35 m och topografin varierade från flack till sluttande. Undersöknings- 
ytorna var belägna i åkermark vid foten av Köpingsåsen. Vid undersökningen på
träffades spår efter en stenåldersbosättning, daterad till gropkeramisk tid. På plat
sen fanns också anläggningar från järnåldern ur vilka tre hus har kunnat plockas 
ut. Dateringen placerar dessa främst i förromersk järnålder.

Lokal 5. Barksta, RAÄ 256 (nr 9 på kartan)
Ytan undersöktes år 2001 och 2003. På platsen har främst två stora romartida och 
folkvandringstida hallbyggnader påträffats. Den ena har tolkats som byggd i stav
teknik. På platsen fann också en stenåldersboplats från övergången mellan 
tidigneolitikum och gropkeramisk tid. Här fanns drygt 1,5 kg keramik, många 
bitar var dekorerade med gropar och snoddintryck.

Lokal 6. Torp, RAÄ 262 (nr 10 på kartan)
På en naturlig platå som fortsätter väster om befintlig väg påträffades två väl- 
bevarade långhus. Båda husen dateras till yngre romersk järnålder-folkvandrings- 
tid utifrån fynden.

Lokal 7. Torp, RAÄ 257 (nr 11 på kartan)
Väster om Torps bytomt undersöktes en 3500 m2 stor boplats. Tre hus och en hägnad 
fanns på platsen. En treskeppig byggnad har varit ca 15 m lång och ca 6 m bred och 
har dateras genom 14C analys och typologi till romersk järnålder. På platsen fanns 
också en hägnad eller palissad som möjligen har avgränsat bosättningen mot norr.

Lokal 8. (Åsby, RAÄ 111) (nr 7 på kartan)
Det ca 1500 m2 stora undersökningsområdet var beläget på Köpingsåsens syd
sida. Marken utgjordes av ett mot söder vättande moränbundet höj dparti där de
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arkeologiska lämningarna låg. Inga byggnader kunde uttolkas, men på platsen 
förekom spår efter järnframställning. Boplatsen var delvis överlagrad av vendel- 
tida gravar.

Två olika kulturlager framkom, ett beläget i en våtmark och ett som täckte hela 
boplatsytan. Det först nämnda innehöll skärvsten, keramik och gjuteriavfall och 
det sist nämnda innehöll keramik, bränd lera, en glaspärla och vävtyngdsfrag- 
ment.

Malma prästgård, RAÄ 261 (nr 2 på kartan)
Med anledning av anläggandet av en anslutningsväg till den cykelväg som löper 
mellan Köping och Kolsva (på en f d banvall) delundersöktes en boplatslämning. 
Boplatsen låg på en svag förhöjning i den lerbundna åkermarken omedelbart syd
väst om Köpingsåsen.

Den undersökta ytan var ca 540 m2 stor och det framkom 60 anläggningar, 
främst stolphål. Två treskeppiga hus påträffades och utifrån 14C-analyser dateras 
bägge byggnaderna till yngre romersk järnålder.

Gålby, nyupptäckt boplats (nr 9 på kartan)
I samband med anläggandet av ett utfallsdike från den nya sträckningen för väg 
250 upptäcktes boplatslämningar vid den utredning som utfördes. Boplatsläm
ningen var belägen i åkermark på ömse sidor om ett mindre höj dparti i åkern norr 
om Holmsmalma. De påträffade anläggningarna utgjordes till största delen av 
härdar men flera stolphål förekom liksom en brunn. Ett kolprov från en av härdar
na 14C analyserades till sen förromersk järnålder. På grund av den begränsade 
undersökningsytan kunde inga större konstruktioner, som hus, identifieras.
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DEN HÄR BOKEN handlar om de arkeologiska undersök
ningarna längs vägen mellan Köping och Kolsva som genomfördes 
under åren 1999 till 2005.

Resultaten visar att vägen har en mycket hög ålder. Sedan åtmins
tone 3000 ar har den slingrat sig fram längs åsens sluttningar. Här 
har man gått och ridit, lett sin fora och åkt sin släde. Med tiden har 
man cyklat här och styrt sin bil. Och hela tiden har människor bott 
längs denna landsväg, sett folk komma och gå. Och här har de dött 
och fått sin sista vila.

Boken handlar om vägen mot skogsbygderna i norr, den handlar om 
människornas boställen och om de platser dit de döda fördes för den 
sista vilan. Både i livet och i döden fanns närheten till vägen.

Bland resultaten från undersökningarna finns många intressanta re
sultat som diskuteras i 15 fristående artiklar av arkeologer från Riks
antikvarieämbetet, Västmanlands museum och Societas Archaeolo- 
gica Upsaliensis. Artiklarna har delats in i tre tematiska kapitel: vägen, 
bostaden och graven. I Holmsmalma har man grävt fram ett av de 
mer omfattande gravfälten i Västmanland med 332 undersökta gra
var. I Barksta fanns ett omfattande hövdingegårdskomplex som kan 
knytas till den tidiga järnutvinningen i Röda jorden. Och där fanns 
också spår efter områdets äldsta befolkning från 3000 f Kr.

Och mycket, mycket mer...
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