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Omslagsbilderna är hämtade från boken Sveriges hednatid, samt medeltid, förra skedet,
från år 1060 till år 1350, av Oscar Montelius 1877. Figurtexterna lyder ”Stendös
vid Vrångestad i Bottna socken, Bohuslän” (1877:54), ”Stenkummel på Bohusläns
kust” (1877:168), ”Stenby borg på Tosterö i Mälaren” (1877:321) och ”Runsten i
ena spetsen af en skeppssättning och grafhögar vid Lilla Lundby i Lids socken,
Södermanland” (1877:356).
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TOLKANDE ARKEOLOGI OCH SVENSK
FORNTIDSHISTORIA

Arkeologi är en historisk vetenskap där kontexten spelar avgörande roll för
tolkningar. Individers och gruppers agerande sätts i centrum. Även artefakter

och fornlämningar, liksom platser, har agency, handlingskraft. Kontexten, de relevanta
samhällssammanhangen, analyseras genom de synliga och dolda strukturer, vi kan
kanske säga regler, som ger mening, må de vara medvetna eller omedvetna för dåtidens
människor. Ideologier används för att reproducera den bestående ordningen eller
för att omvandla den och de symboler som avslöjar ideologierna blir därför viktiga
studieobjekt för arkeologer. Den ledande tanken är att allt ska problematiseras.
Varför just då, just där och just så? Varför inte på ett annat sätt? Kan vi svara
övertygande på dessa frågor har vi kommit långt i arkeologisk kunskap. Detta lyckas
kanske denna bok, på grund av sin övergripande karaktär, inte särskilt bra med,
men kanske kan den stimulera andra till att genomföra mer fördjupade under-
sökningar i den tolkande, kontextuella arkeologins anda. Det gäller att inte tvinga
in samhällen i evolutionistiska förklaringsmodeller eller att underkasta dem generella
så kallade lagar – eller att banalisera dem.

Denna bok vill presentera och debattera resultat inom svensk arkeologi och
forntidshistoria. Boken ska alltså handla om tolkningar. Dessa är i litteraturen ibland
uttalade, men ofta är de dolda bakom förment objektiva beskrivningar och redo-
görelser. Med hjälp av arkeologins teoretiska insikter kan dessa tolkningar synliggöras
och analyseras. Talande är också vad som inte lyfts fram. Vilka tolkningar undviker
man i texterna? De problemområden som jag lyfter fram är främst sådana där
teoridebatten kan bidra med de kanske intressantaste nytolkningarna. Sådana
områden är framför allt artefakters och fornlämningars roll som meningsbärande,
kulturspecifika och aktiva företeelser, med olika betydelser i olika sammanhang och
för olika människor, både i nutid och i forntid. Exemplen är hämtade från områden
där god litteratur finns att tillgå, men även från områden där jag själv haft möjligheter
till egna forskningsinsatser.

Med forntidshistoria avses i föreliggande bok helt enkelt en berättelse om
forntiden. Berättelsen sker med hjälp av tolkande arkeologi. Svensk forntidshistoria
innebär bara att berättelsen handlar om forntiden inom nuvarande Sveriges gränser.
. Kultur är ett samlande begrepp för det mänskliga bakom återkommande mönster
i de materiella lämningarna. Ofta ska dessa mönster tolkas som resultatet av ritualer
inom ideologier. Mitt ideologibegrepp och mitt kulturbegrepp kommer därför delvis
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att sammanfalla. I det närmaste allt i ett samhälle är ideologiskt färgat, vare sig man
är medveten om det eller inte. Därmed är också den så kallade vardagen ideologiskt
präglad. Arkeologin borde därför vara väl lämpad att både behandla officiella ritualer
och mer vardagliga handlingar. För insiktsfulla arkeologer har materiell kultur både
en praktisk funktion och en symbolisk innebörd. Relationen mellan dem är ett
spännande forskningsfält.

Boken behandlar hela tidsspannet från stenålder fram till medeltid och avsikten
är att få med hela det nuvarande Sverige. Den är avsedd som kursbok för delar av
första terminens studier i arkeologi vid Stockholms universitet, där jag är kursansvarig.
Från början var verkligen tanken att det hela skulle utkomma som en enda volym,
för att kvalitéerna i långtidsperspektivet skulle komma till sin rätt. Det tog emellertid
för lång tid. Därför publicerade jag stenåldern i ett eget häfte (1998) och bronsåldern
i ett andra (2001). Sedan tog jag mig an järnåldern och det häftet tog tid att skriva.
En förstudie publicerades 2005. Samtidigt utkom från norr till söder mängder av
böcker och bra uppsatser om stenålder och bronsålder som ofta kombinerade god
materialbehandling med teoretiskt nytänkande. Det kändes därför extra roligt att
vara arkeolog, men det fick mig också att vilja uppdatera och i viss mån omarbeta
häftena om sten- och bronsålder. Jag insåg att det bästa var att nu återgå till
ursprungsplanen med en enda volym. Då kunde omarbetningen av de äldre delarna
ske, samtidigt som resten kunde skrivas klart och hela boken skulle bli uppdaterad
till läget 2015.

I en recension av häfte 1, Stenåldern från 1998 i Fornvännen 1998/4, menade
Stig Welinder att ideologi var nyckelbegreppet i boken, tillsammans med kultur
och ritual. Det stämmer bra nu också. Den ideologi, närmast samhällsåskådning,
som är förhärskande, uttrycks bland annat genom ritualer som skapar materiella
spår för oss att tolka. Samtidigt utmanas den på olika sätt, vilket skapar dynamik i
samhällena

Trots all ny forskning kan jag ibland tycka att arbeten med djärva, fördjupade
tolkningar i fokus fortfarande är för få. Detta är de flesta också medvetna om. Tiden
och pengarna räcker ofta inte till, även om viljan och förmågan finns. Vi behöver
också nya synteser, men det viktiga är att många olika, och gärna motsatta, tolkningar
hålls i luften på en och samma gång. Då skapas debatt och det är detta som den
goda arkeologin eftersträvar. Vi behöver en kritisk arkeologi, där tolkningarna granskas
utifrån deras roll i samhällsdebatten. Vi behöver en arkeologi med global förankring
utan att det historiskt specifika någon gång går förlorat. Vi måste värja oss från och
förbereda oss på missbruk av arkeologin. Samtidigt måste vi på ett bra sätt bruka
arkeologisk kunskap i samhället. Som arkeologer kan vi göra stor nytta, men också
i vissa fall ställa till skada. Vi har ett ansvar för den arkeologi som vi producerar och
också för hur den sedan används (jfr Welinder 1994).

Med den goda arkeologin avses, som väl framgått ovan, den så kallade post-
processuella, kritiskt tolkande kontextuella arkeologin (sammanfattad av Hodder
1986, ny upplaga av Hodder & Hutson 2003. Se även Shanks & Tilley 1987 och
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Olsen 1997, svensk upplaga 2003). Den tillhör 80- och 90-talen och har varit på
stark frammarsch bland framför allt yngre, kritiska svenska arkeologer. Det som
tilltalar är en öppenhet för olika, kulturspecifika tolkningsalternativ och ett fram-
hållande av sociala faktorer. Sociala tolkningar ska alltså sökas bakom till exempel
ekonomiska och religiösa yttringar. Vikten av en mångsidig, kritisk debatt och
medvetenheten om att alla fakta och all praktik är teoriberoende betonas också.

Inom den post-processuella arkeologin ryms också ett stort intresse för den så
kallade kritiska arkeologin (se till exempel Trigger 1989, ny upplaga 2006). Här
debatteras bland annat arkeologins roll i dagens samhälle och hur arkeologens person
och omgivning påverkar forskningsresultatet. Vad lyfts fram och vad hålls tillbaka?
Är kvinnor och män synliggjorda på lika villkor? Varför skriva just en svensk forntids-
historia? Varför alls skriva arkeologi?

Post-processuell arkeologi förutsätter en processuell dito. Denna lanserades på
1960-talet med Lewis R. Binford (1962, 1972) och David L. Clarke (1968, ny
upplaga 1978) som tongivande. Senare har Colin Renfrew (Renfrew & Bahn 1991,
ny upplaga 2012) varit den mest namnkunnige företrädaren. Den processuella
arkeologin kallades också provocerande för New Archaeology, vilket ju gjorde att all
annan arkeologi blev gammal. Amerikanen Binford betonade arkeologi som antropo-
logi medan engelsmannen Clarke lyfte fram arkeologins egenart och betonade
metodutveckling. Man hade naturvetenskapernas strikta, förment objektiva metoder
som ideal och eftersträvade generell kunskap om människors beteenden. Därför
blev analogier centrala redskap. Samhällen uppfattades som organismer, vars be-
teenden berodde på anpassningar till förändringar i den ekologiska balansen,
befolkningsökningar eller yttre påverkan. Människorna själva var passiva spelbrickor,
fångade i stora system. Systemens funktion var det centrala. Jämvikt var det naturliga
– förändring blev något onaturligt. Dessa synsätt representeras i svensk arkeologi av
Göran Burenhults Arkeologi i Sverige 1-3 (1982-1984, ny upplaga 1991) och Birgitta
Hårdhs Grunddragen i Nordens förhistoria (1985, ny upplaga 1993), det vill säga i
bägge de centrala moderna översiktsverken som användes som kurslitteratur i
arkeologi. Burenhults tre böcker slogs senare ihop till två utökade volymer, Arkeologi
i Norden 1 och 2 (1999-2000, nytryckta 2010), där synsätten i stort sett är desamma,
men där vissa faktarutor ger en annan bild. Arkeologi i Norden används idag som
kurslitteratur vid Stockholms universitet.

New Archaeology var en reaktion på så kallad traditionell, kulturhistorisk arkeologi,
ett samlingsnamn för en lång rad olika inriktningar. Viktigast är kanske här ordnandet
av källmaterial i tid och rum samt tolkningar av kulturhistorisk art, ofta i evolu-
tionistiska, diffusionistiska och migrationistiska termer. Här finns också inslag av
nationalistisk arkeologi, alltså det egna folkets historia, etno-arkeologi, det vill säga
jämförelser med moderna, så kallade primitiva kulturer som ansågs stå lägre på
evolutionstrappan, och världsomspännande kulturhistoria. Religion och kult, samt
stilforskning, är andra centrala forskningsområden. Även tvärvetenskaplig forskning
med naturvetenskapliga metoder utvecklades, som till exempel de danska under-
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sökningarna av kökkenmöddingar på 1800-talet och arbetet med Alvastra pålbyggnad
under tidigt 1900-tal. Den traditionella arkeologin i Sverige sammanfattas bäst i
Oscar Montelius Vår forntid 1919 och Mårten Stenbergers Det forntida Sverige
1964 (1971, 1979). Den sistnämnda var huvudbok när jag började läsa arkeologi
hösten 1972.

Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria hoppas kunna förena den så kallade
traditionella arkeologins intresse för källmaterial och forntidshistoria med den
tolkande arkeologins kontextuella kunskapsbyggande. Detta innebär att den pro-
cessuella arkeologins resultat inte alltid kommer till sin rätt. Därför är boken tänkt
att läsas som ett tillägg och alternativ till den bild som fortfarande lättillgängligast
erhålls genom Göran Burenhults Arkeologi i Norden. Andra syntesarbeten som är
viktiga att framhålla är Norrlands forntid – ett historiskt perspektiv av Evert Baudou
(1992, ny upplaga 1999) och Jordbrukets första femtusen år 4000 f.Kr.-1000 e.Kr.
(1998), av Stig Welinder (sten- och bronsålder), samt Ellen Anne Pedersen och
Mats Widgren (järnåldern). Nyligen (Welinder 2009) utkom omfångsrika Sveriges
historia 13000 f.Kr.-600 e.Kr. i serien Norstedts Sveriges historia. Det är en originell,
idérik och spännande framställning, uppbyggd tematiskt mer än kronologiskt. Jag
tror den med fördel kan läsas efter min bok, så att Stig Welinders nyansrikedom kan
uppskattas än mer.
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DEN ÄLDRE STENÅLDERN

De moderna översiktsverken

De syntesarbeten jag inledningsvis valt ut är sådana som var eller är kurslitteratur
i grundutbildningen i arkeologi. Stenbergers och Burenhults böcker är avsedda

att även läsas av en intresserad allmänhet, medan Hårdhs bok är sammanställd just
som kurslitteratur. I Birgitta Hårdhs syntes över nordisk förhistoria (1993), berättas
om jägarstenåldern, eller fångststenåldern, som en tid då det mesta kretsade kring
den näringsmässiga försörjningen, vilket ju också framgår av namnsättningen. Hårdh
visar på hur människorna optimalt utnyttjade olika ekologiska nischer och hur
man säsongsanpassade sin tillvaro. Jakt, fiske och samling kompletterade i god balans
varandra. Inblickar i sociala förhållanden under äldre mesolitikum i Sverige erhålls
främst genom välundersökta skånska lokaler såsom Segebro samt Bare mosse och
Ageröds mosse. De visar på en familjestruktur med rörliga grupper på 3-6 familjer,
ca 25 personer. Under vintern var man huvudsakligen vid kusten och under som-
maren vid sjöar i inlandet. Förändringar i redskapsbeståndet skedde kontinuerligt.
Den styrande faktorn bakom detta levnadssätt var ända sedan de första renjägarna
invandrade från det kontinentala Europa ekonomiska anpassningar till den för-
änderliga lokala omgivningen.

Under yngre mesolitikum kan Hårdh emellertid konstatera att det också uppträdde
större befolkningsgrupper än tidigare som levde tillsammans. De danska så kallade
kökkenmöddingarna vid kusten tyder dessutom på helårsbosättningar, men att man
även fortsatte att utnyttja andra områden. Grav- och boplatserna vid Skateholm
tyder också på ökad bofasthet och att reviret markerades, menar Hårdh.

Till Norrland kan människorna ha invandrat från Sydskandinavien, men även
invandring från norra Norge och nordöst är möjlig. Den i början av 1990-talet
äldsta kända bosättningen, Garaselet i Västerbotten, då daterad till ca 6000 f.Kr.,
antyder dock invandring från sydväst, från den så kallade fosnakulturen i Norge via
Jämtland. Det handlar i Norrland under denna tid om älgjägare, inte renjägare
som vid den första invandringen till Sydskandinavien, menade man då. Även i
Norrland hade man dock en differentierad ekonomi, med bland annat säljakt vid
kusten, skriver Hårdh.
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Många frågor blir naturligtvis hängande i luften. Det är ofrånkomligt i ett
översiktsverk. Vad betyder det att människor invandrade från det senpaleolitiska
Europa? Finns det rent av ett paleolitiskt arv från den magnifika magdalenien-
kulturen med sina grottmålningar eller bröts kontinuiteten? Är den mesolitiska
kulturen enhetlig, vilket till exempel maglemosekulturen med sin mikroteknologi
kan ge intryck av? Vad har kolonisationen av Mellansverige och Norrland från
eventuellt olika håll för betydelse för kulturskillnader inom detta stora område? Är
förändringar i redskapstyper och bosättningsmönster anpassningar till förändringar
i naturmiljön, som Hårdh menar, eller kan vi problematisera detta ytterligare?

Vi kan kanske få hjälp av Göran Burenhults syntesarbete från 1991, Arkeologi i
Sverige. Den ton som slås an redan i baksidestexten visar att Burenhults synsätt i
stort sett är detsamma som det Hårdh ungefär samtidigt presenterar. Där står att
läsa: ”Våra instinkter har formats under lång tid. Våra fysiologiska behov och
reaktioner är präglade av en helt annan tillvaro än den vi nu lever i, och det finns
alltså starka skäl att utforska hur människan levde och betedde sig i den miljö i
vilken hon ursprungligen formades och som det var meningen (min kursivering) att
hon skulle leva i.” Detta synsätt, enligt vilket människan i första hand är ett djur,
programmerad och förutbestämd att bete sig på vissa sätt enligt biologiska, genetiska
lagar, är i vissa kretsar populärt idag. Det kan dock, om det missbrukas, vara ett
farligt synsätt. Det kan nämligen innebära att det som kännetecknar det humana,
mänskliga, det vill säga förmågan till kultur, blir något onaturligt, medan åtskilliga
beteenden, som givetvis ofta är kulturella, sorteras in under naturliga drifter, och
därmed ursäktas. I Burenhults arbete återfinns dock inte alls dessa extrema yttringar
och i Arkeologi i Norden (1999), som bygger på texten från 1991, har modifieringar
gjorts. Borta är texten jag kursiverade ovan och den citerade meningen slutar nu
med ordet formades (1999:10).

I Göran Burenhults förord (1991) slås alltså samma synsätt fast som vi såg hos
Birgitta Hårdh. Mänskliga ”kulturyttringar är resultaten av regionala anpassningar
till den omgivande miljön och dess resurser, d.v.s. den ekologiska situationen och
dess kontinuerliga förändring.” Detta anges vara den moderna arkeologins åsikt,
men som bekant är synsättet snarare typiskt för 1960- och 70-talens processuella
synsätt, även om det i många kretsar står starkt än idag. Några spår av 80-talets
post-processuella tänkande märks inte, annat än att den teoretiska arkeologin sägs
bli mer och mer svårförståelig (1991:7). Detta bör dock helst inte innebära, att vi
helt enkelt väljer att bortse från den. Det är bland annat i mötet mellan olika
synsätt som ny kunskap kan framkomma. Detta möte kommer mycket bättre fram
i kursboken Arkeologi i Norden (1999), där inledande 133 sidor samlas under
rubriken Teori och metod inom arkeologin. Det är mycket mer metod än teori
visserligen, men kontextuellt medvetna tolkande anslag finns också, inte minst i
vissa av faktarutorna. Det processuella synsättet är dock fortfarande helt domi-
nerande.
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Beskrivningen av jägarstenåldern börjar med renjägarnas strövtåg in i Skandina-
vien. Här omnämns det viktiga förhållandet att det är fråga om en mycket avancerad
kultur i renjägarnas ursprungsområden. Det är högt specialiserade jägare som söker
sig hit. Efterhand som skogen tilltar ökar variationen i näringsresurserna. Då kan
resursområdena minskas och en befolkningsökning blir följden. Under äldre meso-
litisk tid rådde överflöd i stenålderssamhällena. Under yngre mesolitisk tid hamnar,
på grund av klimatförändringar, stora landområden, bland annat av det som idag
kallas Nordsjön, under vatten. Ekblandskogen breder ut sig och ännu mindre
resursområden blir möjliga och/eller nödvändiga. Kusten utnyttjas allt mer i ett
säsongsmönster för optimalt resursutnyttjande. Ett ökat befolkningstryck uppstår,
främst vid kusterna där man uppehåller sig allt längre tid. Resultatet blir, av icke
närmare problematiserad anledning, kökkenmöddingar och gravfält, hushållskeramik
och slipade stenyxor.

Befolkningsstorleken är enligt Burenhult direkt relaterad till näringsresurserna.
Ingen svält förekommer. Man levde i samklang med naturen. Männen jagar och
kvinnorna fiskar och samlar andra sorters livsmedel. Det råder jämlikhet mellan
könen.

Burenhult ger här tydliga prov på det romantiska synsätt som kan kallas för den
lycklige vilden eller det var bättre förr. Han menar att vi idag i vår moderna värld
förlorat den balans och den kunskap som fanns under jägarstenåldern. Redan under
bondestenåldern hade människan drabbats av miljöförstöring, överbefolkning, svält,
sjukdom, krig och kvinnoförtryck. Detta synsätt kan givetvis ifrågasättas, men är
helt i linje med den tydliga programförklaringen från baksidestexten och förordet,
som jag kommenterade tidigare.

Låt oss så kort vända oss till Mårten Stenbergers bild av jägarstenåldern i Det
forntida Sverige (1964) och den sammanfattande pocketutgåvan Sten, brons, järn
(1969). Här får vi närmast en problemfri beskrivning av naturmiljö, fyndplatser,
föremål och kulturer. Stenbergers bok ger dock en bra översikt över just fyndplatser
och fornsaker. Den information som lämnas när det gäller tolkningar finns även
delvis återgiven hos Burenhult och Hårdh. En till synes problemfri förhistoria är
emellertid olämplig att förmedla som forskare. Om läsaren accepterar forskarens
framställning försvinner ju nyfikenheten och det finns då heller ingen anledning
att fortsätta forska. Det är därför en av arkeologins viktigaste uppgifter att kritisera
och problematisera arbeten som utger sig för att vara standardverk och som presenterar
så kallade svar på egentligen aldrig på allvar ställda frågor. Carl-Axel Moberg skriver
i sin lilla syntesbok Innan Sverige blev Sverige: ”problemdebatt är livsvillkor för
vetenskap” (1964:15) och att ”vår forntidshistoria är rik på fascinerande problem,
som måste lösas” (1964:10). Hur annorlunda är inte Mobergs inställning i för-
hållande till den som förmedlas av Stenberger. Vad har det haft för betydelse för
svensk arkeologi att det var Mårten Stenbergers bok som blev bibel vid många
arkeologiutbildningar, i Stockholm fram till mitten av 80-talet, då den ersattes av
första upplagorna av Hårdhs (1985) och Burenhults (1982-84) böcker?



Anders Carlsson

14

En utförligare tillbakablick

Jag vill nu studera hur den äldre stenåldern uppfattades allt från Sven Nilsson fram
till Göran Burenhults syntes. På så sätt kan vi kanske se hur kunskapen har vuxit
fram mer och mer genom arkeologisk forskning. Utgångspunkten blir andra upp-
lagan (1866) av Skandinaviska Nordens ur-invånare, ett försök i komparativa Ethno-
grafien och ett bidrag till menniskoslägtets utvecklings historia. Originalupplagan
publicerades 1838-43. Anslaget finns angivet i bokens titel. Nilsson var som bekant
zoolog och han menade att vildar och deras redskap kan jämföras med andra
motsvarande människor och deras föremål.

Landets första befolkning var jägare och fiskare. Man kan inte vara säker på om
de ursprungligen funnits i landet, för människan kan ju ha skapats här av Gud,
eller invandrat (1866:17). Nilsson skiljer på två synsätt kring de första människornas
kulturella nivå, de kan antingen vara på höjden av mänsklig ädelhet eller befinna
sig på lägsta graden av djurisk råhet och vildhet. Nilsson ansluter sig till det
sistnämnda synsättet och menar att varje folkslag går från obildat till ädlare skick
enligt schemat vilde, nomad och åkerbrukare (1866:5). Vilden har djuriska behov,
tänker främst på föda och handlar blott för dagen. Nöden, hungern, är upp-
finningarnas moder och därför spar jägaren/fiskaren djur, blir nomad, och blir sedan
alltså bofast åkerbrukare. Den teoretiska utgångspunkten är en andens utvecklingslära
(1866:22). Under jägarstenåldern kan man skilja en äldre fas med renjägare från en
yngre fas med kjökkenmöddingar (1866:VI). Jägarstenålderns vildar är inte svenskarnas
förfäder (1866:101). Däremot är samerna den sista kvarlevan av denna stam, vilken
tidigare levat i hela Skandinavien och även i det kontinentala Europa. Stammen var
av mongolisk ras (1866:105f ). De kännetecknas av dvärglik växt, mörk färg och
representerar sagornas troll som levde i bergstrakter (1866:12). Genom sagorna,
som bevarat minnet av dem, kan de beskrivas som boende i grottor, jordhögar och
bergskulor. De var småväxta och svaga men livliga, händiga och sluga (1866:14.
Denna text skrevs ursprungligen redan 1834).

Nilssons text, sammanställd under mycket lång tid, från 1834 till 1866, är en
märkvärdig läsning där den teoretiska utgångspunkten, andens evolution, klart
uttalas, där arkeologiskt källmaterial, främst stenföremål, blandas med etnografiska
jämförelser och etnologiskt sagomaterial samt med resultat från den fysiska antropologin.

Hans Hildebrands doktorsavhandling, Svenska Folket under Hednatiden. Ethno-
grafisk afhandling, utkom även den 1866. Då Hildebrand, liksom Nilsson, inte
ansåg att jägarstenålderns människor var svenskarnas förfäder, omtalas denna period
mycket kort. Hildebrand tror på invandring från söder (1866:35). De stod inte så
lågt på utvecklingsstegen som Nilsson gör gällande. De hade fina redskap, ibland
även ornerade sådana. Fynd har gjorts upp till Mellansverige och enstaka även
ännu längre norrut. Hildebrand frågar sig om Norrlands stenålder ska betraktas
som en utlöpare av den sydskandinaviska eller om den ska ses ur ett östligt perspektiv
(1866:43). I en senare upplaga, 1872, menar han att den norrländska stenåldern
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är en gren av den östliga stenåldern, men med kontakt söderut. När sedan nya
invandrare, med brons, kom till Sverige, trängdes det gamla folket ut i skogen eller
så blev de trälar (1866:45). Hildebrand tror i den här upplagan inte att folket
under jägarstenåldern är samernas förfäder och han tror inte heller att sagornas troll
är minnen av detta folk. Kritiken mot Nilsson blir här förstärkt.

Oscar Montelius sammanfattar 1877 synen på forntiden i ett samlingsverk om
Sveriges historia. Hans synsätt är intressant, då han slår fast att den nutida svenska
befolkningen har kontinuitet ned till de äldsta stenåldersinvandrarna, som kom
från sydväst, ett synsätt som mer eller mindre uttalat även tycks dominera bland
många av dagens arkeologer. Man livnärde sig på jakt och fiske och utvecklade efter
hand allt bättre redskap, allt enligt det allmänna framåtskridandets princip. Han
såg dock de äldsta invånarna som tillhörande kjökkenmöddingarnas folk, det vill
säga dem som vi idag kallar erteböllekultur. Montelius skriver: ”De tala, dessa flintor,
om ett folk som stod mycket lågt på den menskliga odlingens skala. Hvilken rad af
årtusenden har icke fordrats för Sveriges invånare för att från denna låga ståndpunkt
höja sig till den de nu innehafva. Det är den svenska historiens, och således äfven
detta arbetes, uppgift att söka följa det svenska folket steg för steg på den långa
bana, hvars ändpunkter betecknas med ”den äldre stenåldern” och ”det nittonde
århundradet” (1877:12).

Montelius tillbakavisar även han Nilssons idé om att samerna är en kvarleva från
en ursprungsbefolkning, och menar alltså istället att svenskarnas förfäder från första
början kom till landet från sydväst och efter hand trängde allt längre mot nordöst.
Han påpekar dock att samisk, lappsk, stenålder når ner till Dalälven, men utvecklar
inte ämnet mer i denna upplaga (se vidare nedan).

I en ny och omarbetad upplaga, kallad Vår forntid (1919) upprepas ändå mycket
av framställningen från 1877. Stenåldersmänniskorna var svenskar, germaner. Det
handlar således verkligen om vår forntid. Befolkningen var långskallar redan från
början, det vill säga folk av nordisk typ eller ras. Denna ras har sedan hållits ren i
Skandinavien, till skillnad från i andra delar av Europa. Alla ortnamn, inklusive
sjönamn, kan anses vara germanska. Montelius hävdar dock inte att ariernas urhem
låg i Norden. En invandring från sydväst hade ju ursprungligen förekommit.
Svenskarna kan därmed vara stolta över att alltid ha bott i sitt land och inte erövrat
det från andra eller förträngt någon tidigare i landet boende befolkning, detta
måhända riktat mot Nilsson och Hildebrand. Han skriver: ”De senaste under-
sökningarna hava sålunda låtit oss lära känna det märkliga förhållande, att våra
ljusa, högresta, långskalliga förfäder hava bebott vårt land alltifrån tiden kort efter
istidens slut, således i ungefär femton tusen år!” (1919:14).

Stenåldersfynd av sydskandinavisk typ förekommer i hela landet, inklusive
Lappland. Det rör sig om en kolonisation från söder, som också når sydvästra Finland,
menar Montelius. Samerna har däremot senare invandrat österifrån, och har en
skifferkultur. Hur den ovan nämnda kulturgränsen i södra Norrland ska tolkas är
oklart, men den är knappast relevant för den äldsta stenåldern, menar Montelius.
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Bengt Schönbäcks syntes Forntid. Hur Sverige blev till (1959) fortsätter till viss
del traditionen från de föregående författarna och får här istället för Stenbergers
bok (1964) representera tiden strax före den processuella arkeologins ankomst.
Detta motiveras av att Schönbäck verkligen tolkar äldre stenålderns kultur på ett
intressant sätt. Syntesen ingår i en reviderad upplaga av Carl Grimbergs Svenska
folkets underbara öden. Schönbäck slår fast att ”Något forntida Sverige fanns icke
och heller icke några forntida svenskar” (1959:9). Vi ska istället se på forntiden
utan att blanda in moderna nationalitetsbegrepp. Däremot hör människorna ”ihop
med den natur de utnyttjade, omformade eller dukade under för” (1959:11). Detta
synsätt, så dominerande hos forskarna både före och efter 1959, att stenålders-
människan är närmast helt beroende av naturen, präglar som synes i stort sett också
Schönbäcks framställning.

Schönbäck menar att de första människorna var renjägare som på sommaren
utsträckte sina jaktfärder fram till iskanten. Efter hand drog de allt längre norrut,
eftersom flertalet inte kunde anpassa sig till den skog som alltmer trängde på
söderifrån. Under Yoldiahavets tid, alltså preboreal tid, då daterad kring 8000 f.Kr.,
dominerar en öppen skog som var gynnsam för jägare. Dessa blev nu bofasta. Dessa
jägare bestod delvis av nyinvandrade grupper men också av tundrajägare som anpassat
sig (1959:27ff, 42). När ädellövskogen senare breder ut sig blir förhållandena svårare.
”Klämda mellan stranden och den framryckande urskogen blir jägarnas livsrum
högst reducerat” (1959:30). Sommarvisten fanns vid sjöstränderna i inlandet. Det
fördes ”en bitter kamp om det trånga jaktområdet” (1959:33).

Även i norr, vid ishavskusten, fanns människor, det vi kallar komsakulturen.
Hade de bott vid den isfria kusten hela istiden igenom, undrar Schönbäck. Hur
förhåller det sig med samerna? De har ett finsk-ugriskt språk men är folkmässigt
lika västeuropéer. Kanske är samerna ättlingar till komsakulturen, vars människor
var renjägare från Västeuropa som dragit upp längst den norska kusten? (1959:35).
I Norrland fanns också fångstfolk. Är dessa samernas förfäder eller är det fråga om
invandrare från öster? Vi vet ingenting om dessa folk, skriver Schönbäck (1959:39).

Hensbackakulturens jägare på svenska västkusten tolkas av Schönbäck som
renjägare som följt renen fram till det stora sundet, det vill säga Närkesundet. Där
har renen så småningom dött ut och renjägarna blir istället fångstmän vid kusten
(1959:43).

Samtidigt som erteböllekulturen utvecklas i södra Sverige, etablerar sig säljägare
vid Östersjöns (Litorinahavets) kuster. De var utrustade med bergartsyxor som
ersättning för den svåråtkomliga flintan (1959:48f ). Erteböllefolket börjar mani-
pulera naturen. Schönbäck skriver: ”Vi ser gärna jägaren som en del av naturen,
som han accepterade, som den var. Han var ännu inte mogen att sätta sig upp mot
naturen och genom praktiskt handlande tvinga den att reagera enligt hans önsk-
ningar” (1959:51). Men tecken på ett annorlunda förhållningssätt finns, menar
Schönbäck. Sjönöten kan ha spridits avsiktligt för att man skulle skörda den, röjningar
kunde gynna vissa begärliga växter med mera. På så sätt blev människorna mer
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mottagliga för bondekulturen när de väl kom i kontakt med den (1959:51f ).
Erteböllekulturen tillverkar de första keramikkärlen, ett av kokkärlstyp och en

tranlampa. Redogörelsen för hur detta kan ha gått till är avslöjande för hur synsättet
med människan som passivt naturbarn trots allt genomsyrar Schönbäcks annars
mycket framsynta arbete. ”Och kanske var det naturligt, att kvinnan skötte kruk-
makeriet. Var det inte hennes egen uppfinning? Hade hon inte en gång låtit den
risflätade, leröverdragna skålen koka torr på elden? Hur förvånad hade hon inte
blivit, då allt flätverket var uppbränt, men istället en hårdbränd lerskål låg där i
glöden. Eller såg hon en dag hur barnen i lera försökte göra efter hennes träskålar
och skinnkrus? Men det var bränningen, som var det revolutionerande nya. Hon
fattade inte, att hon gjort en viktig kemisk upptäckt, den första i sitt slag” (1959:47).
Trots denna naiva syn på kvinnan och på hur och varför man började med keramik,
menar Schönbäck att erteböllefolket inte kom på detta själva. De hade istället ”på
något sätt lyckats lära krukmakeriets konst från något annat mera avancerat folk”
(1959:47).

Några år efter Schönbäcks syntes publiceras så Mårten Stenbergers Det forntida
Sverige. I den tredje, oförändrade upplagan från 1979 finns en efterskrift av Bo
Gräslund, som uppdaterar boken. Jag har kort kommenterat Det forntida Sverige
tidigare och ska här bara behandla Gräslunds syn på jägarstenåldern, då den radikalt
avviker från Stenbergers traditionella syn. Gräslund hårdlanserar ett processuellt,
antropologiskt synsätt på jägarstenåldern som fick sin fortsättning i Burenhults
Arkeologi i Sverige. Synsättet är mycket likartat hos dessa bägge forskare. På så vis
binds via Gräslunds text standardverket från 1960- och 70-talen ihop med 1980-
och 90-talens standardverk. Jag bör i sammanhanget också nämna Grahame Clarks
bok från 1975, The Earlier Stone Age Settlement of Scandinavia, där ett ekonomiskt
synsätt genomsyrar framställningen.

Gräslund förtjänar att framhållas, då han verkligen försöker tolka jägarsamhället,
om än egentligen utan arkeologiskt material. Han ansluter sig till synsättet att det,
med vissa reservationer, är ”berättigat att som ett generellt mönster använda det
historiska jägarsamfundet som en spegel till det förhistoriska” och att detta är ”vår
enda möjlighet att kunna teckna en fylligare bild av livet under den äldre stenåldern”
(1979:874). Det är med dessa etnoarkeologiska glasögon som Gräslund tolkar den
äldre stenåldern och han uppfattar också människan som ”ett typiskt flockdjur
med många därmed förbundna nedärvda sociala beteenden” (1979:875).

Påvisbara säsongsbetingade flyttningar gör att vi kan tala om ett nomadiskt
jägarsamhälle. Detta ger engifte inom ett kärnfamiljsystem. Man samarbetar i en
flock om ca 3-6 familjer, det vill säga i snitt ca 25 personer. Dessa flockar ingår även
i en större enhet, en stam. En stam består av ca 500 individer. Stammens storlek
begränsas av försörjningsmöjligheterna, men även sociala faktorer spelar in
(1979:875f ). Jägarsamhällena tillämpar befolkningsreglering och stabila befolknings-
förhållanden råder. Förändringar i befolkningens storlek kan tvingas fram av den
yttre miljön (1979:877f ).
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Stammarna bebor stamterritorier, som skulle kunna identifieras arkeologiskt.
Då antalet människor per stam är konstant, varierar territoriets storlek beroende på
resursrikedom. Ju rikare område desto mindre territorium (1979:878). Detta är
ett verkligt typexempel på de processuella arkeologernas förkärlek för generella regler,
applicerbara överallt under givna förutsättningar.

Jämställdhet råder mellan könen, då bägge delar försörjningsbördan, om än på
olika sätt (1979:879). Tack vare den goda ekologiska anpassningen har man rik
tillgång på föda året om, utan att ägna sig åt överkonsumtion (1979:881). Ledarskap
bygger på prestige som erhålls genom skicklighet. Det handlar om egalitära
samhällen. Konfliktsituationerna är få och fridsamma umgängesformer råder. Man
har mycket fritid och ägnar sig åt vila och umgänge. Religionen bygger på natur-
mystik (1979:882f ).

1983 presenterar Lars Larsson en översikt över den äldre stenåldern i boken
Swedish Archaeology 1976-1980. Han nämner det stora intresse som uppkommit
för ämnet bland annat tack vare det ekologiska synsättets genombrott, mycket på
grund av Stig Welinders arbeten. Studiet av bosättningssystem har kommit i centrum
och resultaten från undersökningar i Skåne (Larsson), östra Sverige (Welinder) och
Norrland (Broadbent) är förvånansvärt likartade, med resonemang kring basläger
och säsongsboplatser. Larsson frågar sig om detta beror på verkliga förhållanden
eller om forskarna fallit offer för en tidsbunden, generaliserande terminologi
(1983:26f ).

Två nyttiga översikter, som dock inte direkt tillför nya tolkningar, presenteras av
Signe Nygaard (1989) respektive Lars Larsson (1990) i Journal of World Prehistory.

Ett länge efterlängtat översiktsverk över Norrlands forntid publicerades 1992
(1999) av Evert Baudou. De äldsta fynden, från 7000 till 4200 f.Kr., visar via den
sydskandinaviska bearbetningstekniken, bland annat handtagskärnor och mikrospån,
att invandringar kom från norska kusten, alltså från fosnakulturen, via Jämtland
och från sydväst via Dalarna. Det bör från början ha rört sig om säsongsvisa
bosättningar som senare permanentades och spreds vidare. En eventuell invandring
från ishavskusten, från komsakulturen, kan tänkas, men är inte säkerställd. Om
någon invandring från finskt område via Bottenvikens inre del förekommit är också
oklart. En plats som Baudou särskilt lyfter fram är Lundfors i Västerbotten, undersökt
av Broadbent. Här finns en serie boplatser från ca 4200 f.Kr. Det är fråga om
säljägarboplatser, men i närheten finns även kvartsbrott. Tolkningen blir att man
från ett antal bosättningar inåt landet samlats här under hösten för olika sociala
aktiviteter. Det var då en fördel med resurser som alla kunde ha intresse av, såsom
säl och kvarts. Även om boplatsernas redskap huvudsakligen är baserade på den
sydskandinaviska bearbetningstekniken, finns här även skifferföremål och så kallade
nordbottniska redskap, föremål som inleder en ny tid (se nedan: Den yngre
stenåldern). Under sen mesolitisk tid spreds också trindyxor utmed norrlandskusten
från söder upp till norra Ångermanland och satte därmed igång en process som
skulle få större betydelse senare (1992:54ff ).
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En sammanställning kring mesolitisk forskning i Sverige är skriven av Kjel
Knutsson 1995. Det är en tillbakablick på perioden 1986-1990 och här skulle
alltså den tidiga post-processuella arkeologin kunna ha satt sina spår. Det har den
emellertid knappast gjort, dock med undantag av vissa artiklar där Lars Larsson
delvis använder ett post-processuellt arbetssätt. Det är också Lars Larsson som helt
dominerar forskningen kring jägarstenåldern. Inte mindre än 30% av de anförda
arbetena har skrivits av honom. På senare år har situationen dock förändrats radikalt.
Resultaten från exploateringsundersökningar har berikat forskningen mycket genom
att ha publicerats i lättillgänglig form (till exempel Åkerlund 1996; Larsson, M. &
Olsson 1997). Forskningen kring Norrland har intensifierats, bland andra av
Knutsson själv (till exempel 1993, 2004). Även Lars Larsson är fortsatt synnerligen
produktiv. Jag vill här framhålla den av honom redigerade samlingsvolymen The
Earliest Settlement of Scandinavia 1996 och den av Larsson med flera redigerade
stora boken Mesolithic on the Move (2003). Vi ska återkomma till denna forskning
nedan.

Några utvalda problemområden

Vad vill jag veta om den äldre stenåldern? En blick på hur denna behandlats i
synteslitteraturen ovan visar två skilda synsätt, vilka var aktuella redan för Sven
Nilsson. Det ena synsättet, där fångststenåldern står längst ned på en utvecklings-
trappa, och där dagens samhälle står högst, har idag inte många företrädare, kan
det tyckas. Istället dominerar det andra synsättet, där jägarsamhället är ett fungerande
system i balans, som ändras först när ekologiska omständigheter så kräver. Det
första synsättet andas framtidstro och optimism, bara den fria företagarandan får
råda. Det andra varnar för miljöförstöring, överutnyttjande och för att gå emot det
som människan egentligen är programmerad för.

Som arkeolog saknar jag emellertid mer debatt kring vad fornsaker och forn-
lämningar egentligen betyder. Vad betyder till exempel pilspetsar, kvartsavslag,
handtagskärnor, kökkenmöddingar, gravfält, så kallade yxboplatser (platser med
massor av bergartsyxor), erteböllekeramik, trindyxor och lihultyxor? Vad betyder
det att dessa företeelser uppstår och försvinner? Vad betyder deras specifika placering
i landskapet? Vad betyder det att de ibland är gemensamma för stora områden och
ibland regionalt begränsade? Ger den arkeologiska litteraturen uttömmande svar
på dessa frågor? Ställs överhuvudtaget dylika frågor på det kontextuella sätt som jag
efterlyser? Trots allt fler utmärkta undantag, handlar de så kallade svaren ofta om
dateringar, spridningskartor, funktionsdiskussioner, kulturkontakter, regional an-
passning och etnoarkeologiska studier av jägare och samlare i allmänhet. Det är
inte sådana svar jag letar efter här, hur viktiga dessa än är. Sådant har, som vi sett,
arkeologer alltid arbetat med. Jag vill veta mer om vad materiell kultur betyder
under den äldre stenåldern i Sverige och hur den används i och i sin tur påverkar de
olika samhällena. Jag vill alltså ha svar på den svåra frågan varför.
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Hela Sverige befolkas

Kolonisationen av Sverige har inte väckt stort intresse i modern utomnordisk
litteratur. I Clive Gambles bok Timewalkers (1995), som handlar om global kolonisa-
tion, är vi inte med alls. I Gambles två översiktsverk över paleolitikum i Europa
(1986, 1999) nämns vi inte heller. I Grahame Clarks The Earlier Stone Age Settlement
of Scandinavia från 1975 är däremot temat just de första människorna i Norden.
Emellertid är fokus så helt på försörjningsekonomi att boken känns mindre angelägen
idag. Var står vi då idag när det gäller frågor om kolonisationen av Sverige?

Under den äldsta tiden, strax efter det att hela landet befolkats, förefaller likheterna
dominera över olikheterna. Flinta dominerar i söder och andra material i norr, men
till exempel avfallsmaterialet i form av handtagskärnor (fig. 1) och föremål som
mikrospån tyder på delvis likartad stenbearbetningsteknik över så gott som hela
Sverige. När människor nått Norrland, som man då menade skedde ca 7000 till
6000 f.Kr. var det alltså sannolikt frågan om en befolkning invandrad från syd-
skandinaviskt område, och ytterst av kontinentaleuropeiskt ursprung (till exempel
Baudou 1992:54f ).

Kjel Knutsson komplicerar dock bilden genom att inte acceptera de tidiga
dateringarna för handtagskärnorna på lokalen Garaselet i Västerbotten. Han menar
att de ska dateras betydligt senare. Istället ser han en äldsta fas, ca 7000 f.Kr., med
fosna- eller komsaliknande föremål, bland annat sned- och skeveggade spetsar. De

Fig. 1. Utbredningskartor över handtagskärnorna (Knutsson 1993:41) i Skandinavien
med start ca 7000 f.Kr. och över den skandinavisk-nordtyska mikrospåntraditionen
(Olofsson 1995:135, 2003). Kartorna ger på den här skalnivån ett intryck av en
enhetlig kultur i hela det mesolitiska Sverige, medan fyndbilden i Norge och Finland ser
annorlunda ut. (Originalbilderna är något redigerade).
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första människorna skulle i så fall ha invandrat från norska västkusten eller från
Finnmark i norr. Den sydskandinaviska idévärld som sammanhänger med handtags-
kärnorna och som får sådan stor spridning från Danmark-Skåne till svenska västkusten
och senare östra Sverige och Norrland hör alltså inte samman med de första
inbyggarna i Norrland (Knutsson 1993; jfr Forsberg 1996). Även fosnatraditionen
hör emellertid samman med en sydskandinavisk, ytterst senpaleolitisk, idévärld. Vi
ser den i den svenska västkustens hensbackakultur (Kindgren 1996; Cullberg 1996;
Larsson, M., Lindgren & Nordqvist 1997:32ff ) och södra Sveriges äldre maglemose-
kultur (Larsson, L. 1990; Larsson, M., Lindgren & Nordqvist 1997:16ff; Eriksen
(red.) 2006). Förutsättningarna finns bland annat i den senpaleolitiska tidens
bosättningar i Skåne (Larsson, L. 1994; Andersson & Knarrström 1999). Människor
kan också tidigt ha tagit sig med skinnbåtar från den nu under havsytan belägna
nordsjökontinenten till norska kusten och vidare norrut ända till Finnmark utan
att passera Sverige (Fuglestvedt 2005). Fuglestvedt menar att fosna/komsakulturens
äldsta fas är att likställa med senpaleolitisk ahrensburgkultur, identifierbar genom
bland annat tångepilarna. Dessa människor koloniserar snabbt hela Norges kust.
Detta har inneburit ett utvecklat kontaktnät över stora områden, främst vid kusten
som kunde trafikeras med skinnbåtarna. När senare, ca 8000 f.Kr. skogen ökar i
omfång byts de identitetsbärande tångepilarna ut mot mikrolitteknik och en annan
samhällsform tar sin början (2005:79ff ). Lou Schmitt menar avseende hensbacka-
kulturen att människor från norra Kontinentaleuropa använt den västsvenska
skärgården till säljakt för att erhålla livsviktigt fett. Därmed behövde de inte utföra
det mödosamma arbetet att extrahera fett ur renben. Detta förklarar den stora
mängden så kallade skivyxor som är utmärkta att skära ut sälspäck med (1994).

Enligt den senaste forskningen om Norrlands äldsta stenålder kom människorna
till östra Norrbotten så tidigt som mellan ca 9000 och 8000 f.Kr. (Lihammer
2011; Gustafson 2010; Hedman 2009). De kan ha kommit från Norge, eller
möjligen även österifrån. Ingela Bergman (2009) har lyft fram lokalen Dumpo-
kjauratj vid Arjeplog i Lappland från ca 7600 f.Kr. Här har arkeologerna kommit
underfund med sjöarnas så kallade tippningseffekt och därmed insett att letar man
på stränderna finner man inget. Istället återfinns lokalerna en bra bit från stranden
i ena änden och dränkta av sjön i den andra. Denna insikt har lett till en mängd
nya lokaler från mesolitikum. Bergman menar att kolonisationen skedde snabbt.
Människorna hade en animistisk världsuppfattning, vilket innebar att de såg världen
som andlig och givande, inte skrämmande och främmande. Detta underlättade när
man flyttade in i nya områden. Ofta har det framhållits att älg varit det viktigaste
bytesdjuret, men nya resultat visar att renjakten varit helt dominerande på de äldsta
platserna (Hedman 2009:16ff ). Även handtagskärnetraditionens tidiga datering
har stärkts och Olofsson daterar den från ca 7000/6500 till ca 4500/4000 f.Kr.,
det vill säga med ingen dokumenterbar eftersläpning i förhållande till Sydskandi-
navien (2003). Knutssons senare uppfattning är att handtagskärnetraditionen
uttrycker gemensamma utbytesnätverk och sociala relationer över stora områden
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med början ca 7500-7000 f.Kr. och att den alltså utgör fas två i den norrländska
kronologin. Den hör främst samman med kongemose- och lihultskulturerna längre
söderut. Fas 1 är däremot än så länge svår att få grepp om. De arkaiska sned- och
skevpilarna ser han nu intressant nog som tillhöriga fas 2 och att de därmed medvetet
efterliknar de mycket äldre fosna/komsaspetsarna från 9000-8000 f.Kr., vilket skapar
en historicitet, ett nytt uttryckssätt i samtiden med uråldriga symboler (2004).
Även sydskandinavisk kongemosekultur har snedpilar, ska kanske tilläggas.

Inger Zachrisson framhåller i Populär Historias frågespalt att vissa språkforskare,
genetiker och antropologer i motsats till många av ovan nämnda forskare anser att
de äldsta fångstfolken i Norrland kan ha kommit norr- och österifrån och talat
språk som senare identifierades som samiska. Invandringen från söder skulle ha
stoppats vid det så kallade Närkesundet (1995:45). Därmed skulle från allra första
början ha skapats en protosamisk ursprungsbefolkning i Norrland/Svealand och en
protogermansk dito i Götaland. En sådan skillnad kan dock inte upptäckas i det
arkeologiska materialet, som framgått av bland annat Knutssons och Baudous
framställning, och måste betraktas som osannolik. Det är dock viktigt att arkeologer
bevakar vad vissa språkforskare, genetiker och antropologer håller på med. Ingen
befolkningsgrupp i Sverige kan med arkeologins hjälp göra anspråk på att vara
ursprungsbefolkning mer än någon annan. Att sedan ett urval samer i modern tid,
med all rätt, av internationella organ erkänns en sådan status, för att deras livs-
betingelser ska kunna säkras, är en annan sak. Etnisk identitet skapas och försvinner
genom kulturella val. Så skedde i forntiden såväl som det sker idag. Arkeologin kan
bara erbjuda en öppen spelplan – men det finns naturligtvis regler. Vi har också
förhoppningsvis tack vare mångsidig forskning och debatt allt bättre möjlighet att
avgöra när argument är bra eller dåliga och till och med säga ifrån när något är rätt
eller när något är fel. Welinder skriver på detta sätt: ”Att fråga varifrån grupperna av
jägare-fiskare, som satt runt de äldsta eldstäderna i Lappland, kom är meningslöst.
På den nordnorska ishavskusten levde människor sedan 10000 f.Kr. Då inlandsisen
försvann och öppnade ett vidsträckt sjö- och skogslandskap i söder började de helt
enkelt röra sig i det området, och snart fann de tydligen att det var ett gott nytt
land. Detsamma fann människor i Finland och söderut på Skandinaviska halvön”
(2009:73).

Förändringar mot en mer kollektiv ideologi?

Om många just nu, möjligen något förhastat, tenderar att betona vissa likheter
över stora geografiska områden under äldre och första delen av yngre mesolitikum,
är det främst olikheterna som efterhand framträder under yngre mesolitikums senare
del. I Sydskandinavien talas om erteböllekultur, i Västsverige om lihultskultur, i
östra delarna av landet ibland om trindyxe/kvartskultur och i Norrland något otydligt
om norrländsk kvartskultur. Vad betyder dessa regionala skillnader? Det är rimligt
att anta att Ian Hodders tanke om en förändring i riktning mot en ideologi baserad
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på begreppet domus, det vill säga det tämjda/domesticerade, i viss mån kan användas
här (Hodder 1990).

För att förstå detta krävs bättre insikt i vad till exempel kökkenmöddingar, gravfält,
yxplatser samt bergartsyxor och erteböllekeramik egentligen innebär. Hur ser
forskningen på detta? Vanligen förklaras kökkenmöddingar som avfallshögar upp-
komna vid ätande av ostron och andra mollusker. Att de uppkommer just då och
där förklaras med tillgång och efterfrågan, kan vi säga. De lagunområden där de
uppträder är gynnsamma ekologiska nischer. Överskottet orsakar bofasthet och
därigenom uppstår befolkningsökning. Därmed uppstår en försörjningskris som
måste lösas med hjälp av jordbruk. Även gravfält av typen Skateholm förklaras ofta
på liknande sätt, det vill säga med en bra försörjningsbas som ger bofasthet och
därmed gravfältsbildning.

Yxplatser, med inte sällan hundratals yxor, är något annat. De tolkas i regel som
verkstadsplatser, där yxor tillverkats. Den rikliga förekomsten av i landskapet spridda
bergartsyxor, främst lihult- och trindyxor, förklaras ofta med att de är borttappade
eller kastade i samband med röjningsarbeten.

Erteböllekeramiken tolkas ibland som uppkommen på grund av det lagringsbehov
som uppstod i och med bofastheten, eller möjligen för att koka fisksoppa i. Idén till
keramikproduktion hämtade man från de kontinentala bandkeramikerna. De så
kallade tranlamporna anses av Hulthén ha använts vid nattliga ålfisken (1995:4ff ).

Kökkenmöddingar

Ny arkeologisk forskning kan emellertid ge oss delvis andra tolkningar av ovanstående
företeelser. Jag börjar med kökkenmöddingarna, som kännetecknar västra Danmarks
yngre mesolitikum. Kökkenmöddingarna bör uppfattas som monument med
komplex innebörd och inte som problemfria avfallshögar.

Den äldre stenålderns människor kan ha omfattats av ett frihetsideal som går
tillbaka ända till de första invandrarna. Anders Fischer hävdar till och med att
motivationen bakom de senpaleolitiska vandringarna mot norr delvis kan ha varit
en önskan att fjärma sig från stela sociala och religiösa ramverk i magdalenientidens
Europa (1993:51). Att pilspetsar och jaktvapen, och inte magdaleniensymbolik,
blev centrala symboler kan därför förefalla rimligt. En individualistisk ideologi som
betonar rörlighet kan ha främjats, allt samarbete till trots. Varianter av denna ideologi
kan ha bevarats i tusentals år. Just rörlighet, både till lands och till sjöss med
vidmakthållna kontaktnätverk, har berörts ovan. Där kan tångespetsarna ha varit
en kraftfull symbol för sammanhållning och identitet. Senare, i skogsmiljö, kan
mikroliternas och mikrospånens teknologi med bland annat handtagskärnor som
restprodukt, spelat en motsvarande roll.

Kongemose- och erteböllekulturen kan innebära att mycket håller på att ändras.
Kökkenmöddingarna är förmodligen ett av många resultat av detta. Skalhögen kan
uttrycka värden som stabilitet, överflöd, äganderätt, centralitet med mera. Egen-
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skaper av betydelse kan vara följande: möddingen är, eller snarare blir med tiden
monumental, ibland flera meter hög och med stor utsträckning. Den lyser vit i det
flacka landskapet (fig. 2). Ostronen kanske har hämtats ur havet med viss möda, ur
havet som möjligen dessutom var rituellt laddat. Skalen har deponerats i möddingen
under mycket lång tid – kanske flera hundra år. Ingen vet när den uppkom –
kanske är den evig. Skalen är också beständiga, på samma sätt som vit kvarts och vit,
bränd flinta. Vita brända ben och snäckskal kompletterar bilden. Begravningar av
människor i skalhögen och förekomsten av härdar visar att här har ritualer utförts.
Boplatsen som begrepp kanske ritualiseras och synliggörs. Även begreppet tid görs
synligt genom kökkenmöddingens tillväxt och monumentalitet. Detta till skillnad
mot annars, då jägargrupperna mer upplevde rummet än tiden.

Platsen är ofta en lagun med rika naturresurser och ett gott kommunikativt läge.
En kontaktzon ut mot det främmande och lockande. Erteböllekulturen kan inte
förstås utan att vi tar hänsyn till kontakterna med jordbrukande bandkeramiska
grupper på kontinenten, vilket främst Kristina Jennbert övertygande har visat
(1984). Vid förändring av en samhällsorganisation kan idéer hämtade utifrån, från
en kultur som förefaller imponerande, vara den kraft som kan möjliggöra omvand-
lingen. Erteböllekulturen fjärmar sig från jägarideologin genom kontakt med
bandkeramikerna. Man införskaffar de så kallade skolästyxorna och även den produk-
tiva gåvan, säd (Jennbert 1984). Likaså börjar erteböllekulturens människor tillverka
egen keramik, stora kärl och det vi kallar tranlampor.

Vi kan i detta kanske spåra en ökad betoning på kollektiva ideologiska drag.
Inspirationskällor kan ha varit kontinentala bandkeramiska samhällen, som åtmin-
stone gav alternativ till det som alltid varit. Att kontakt fanns är ju uppenbart. Kan

Fig. 2. Kökkenmöddingen Ertebölle vid Limfjorden i Danmark (Madsen et al. 1900:16).
Dessa avfallshögar har efterhand erhållit betydelser som gjort dem till mäktiga monument.
Deras långsträckta form och höjd gör att de kan associera till långhögar, och i likhet med
dessa innehåller kökkenmöddingarna både hushållsavfall och begravningar.
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Schönbäcks ovan nämnda bild av människor, allt mer trängda mellan stigande hav
och framträngande skog, ha någon relevans? Blir det kanske ont om vilt? Är det
kanske också en kamp om sociala positioner som vi ser? Ökar måhända aggressionen
i samhällena? Många människor, åtminstone begravda sådana, tycks ha gått en
våldsam död till mötes. Det gäller både kvinnor och män (Larsson 1988b:163).
Behöver man därför mer betona, normera och ritualisera, samarbete och social
kontroll? Samarbetat har människor alltid gjort, men nu ritualiseras lämningarna
efter gemensamma måltider. I ekonomiskt, socialt och kommunikationsmässigt
gynnsamma lagunplatslägen samlas erteböllemänniskorna för gemensamma an-
gelägenheter. Ostron och skaldjur konsumeras och avfallet blir efterhand en symbol
för just denna samverkan. Avfallet ritualiseras allt mer och ges nya betydelser.
Gravläggningar sker i det och härdar tänds på detsamma. Avfallet blir till ett
monument, som återverkar på människorna. Kökkenmöddingens existens stärker
och bekräftar den kollektiva ideologin. Själva skaldjursätandet är kanske en lyx-
konsumtion utan reell ekonomisk betydelse. Den ibland framförda tanken att ostron
samlades av försörjningsmässiga skäl kan ifrågasättas – för att erhålla lika många
kalorier som motsvarar en kronhjort, måste man äta 50000 ostron! (Tilley 1996:26).

Kökkenmöddingarnas djupare mening kan alltså vara att förändra individernas
mentalitet genom kollektiva ritualer och ceremonier vid dessa monument som
förknippats med stabilitet, överflöd och gemenskap, där även döda föregångare
ingått. Detta kan från början ha varit icke-intentionellt, men har efter hand blivit
mer och mer medvetandegjort. Bengt Nordqvist framhåller att små mesolitiska och
neolitiska kökkenmöddingar på svenska västkusten kan vara lämningar av hyddor
(Nordqvist i Edenmo et al. 1997:155). Detta är viktigt då det genom kopplingen
kökkenmödding/hydda möjliggör en ideologisk koppling mellan kollektiva, långa
möddingar och idén om långhuset. Erteböllemöddingen är 140 m lång, 20 m
bred och 2 m hög(!) och användes i ca 800 år (Tilley 1996:15). Ian Hodder har
menat att bland annat bandkeramikerna, genom att betona vad han kallar domus,
hemmet i vid bemärkelse, vill skapa kontroll av bristresursen människor. Domus
betonas genom byn, långhusen, härden, hushållet och det kvinnliga men också
genom att neutralisera sådant som hotar denna ideologi, till exempel döden. De
döda begravs i husen eller på boplatsen. Natur transformeras till kultur. Människor
är den resurs som det är ont om i tidiga jordbrukarsamhällen. Sociala positioner
erhålls därför genom kontroll av det som reproducerar människor – domus (Hodder
1990. Jfr dock viss kritik hos Whittle 1996:8, 69ff ). Detta sociala spel pågår sannolikt
även hos erteböllekulturens människor. Att idéerna bland annat hämtas utifrån,
från en dominant och främmande kultur utanför lokalsamhället, men omformas
efter lokala förutsättningar och traditioner, tycker jag är rimligt att tänka sig.
Ideologin kan materialisera sig i form av skalhögar, men det finns även andra
uttryckssätt. Gravfälten av skateholmstyp kan här nämnas.
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Gravfält

Kanske skulle man kunna säga att begravandet av anhöriga i gravfält, nära centrala
uppehållsplatser och ibland med rik utstyrsel och rika gravgåvor, är ett sätt att visa
på stabilitet, överflöd och gemenskap. Läget vid kusten har dessa gravfält gemensamt
med kökkenmöddingarna. Kusten, och särskilt då lämpliga landningsplatser, kan
vara den farliga zon där främmande kontakter tas emot och inkorporeras i lokal-
samhället under strängt ritualiserade former. Vilka är begravda på dessa gravfält? Är
det hela befolkningen? Hur ser gravgåvorna ut? Bryony Orme menar att de som är
begravda på gravfältet vid Vedbæck (Bøgebakken) på Själland inte är hela befolk-
ningen, utan några som är annorlunda (1981:239ff ). Det handlar om äldre kvinnor
och män (40-60 år) samt om unga kvinnor (18-20 år) och spädbarn. Orme menar
att det handlar om människor som dött en onormal, eller kanske anmärkningsvärd
död, som vid barnafödande eller vid hög ålder. Till dessa kan vi kanske också lägga
dem som dött genom våld. Vi kan förmodligen av detta dra slutsatsen att denna
plats även var annorlunda på andra sätt, det vill säga att den var något annat än en
vanlig boplats. Komplexiteten i mesolitiska begravningar kommer också väl fram i
Jimmy Strassburgs analys av massgraven från Strøby Egede i Danmark (Strassburg
1997).

Hur ser det ut vid Skateholm i Skåne? Utan att gå in på detaljer är situationen
likartad på många sätt. Här finns många boplatser inom ett lagunområde och
åtminstone tre av dem har gravfält. Sammanlagt är ca 90 gravar kända. Boplats-
och gravfältslägen har flyttats många gånger i samband med att havet stigit. Gravarna
är samtida med dem i Vedbæck, det vill säga de tillhör huvudsakligen äldre
ertebölletid. Varför gravfälten inte fortsätter genom yngre ertebölletid är spännande
att reflektera över. Åldersfördelningen hos de gravlagda förefaller vara jämnare i
Skateholm än i Vedbæk. En betoning på äldre män och yngre kvinnor när det
gäller gravgåvor märks emellertid. Männen har redskap och vapen, kvinnorna
smycken, vilket också var fallet i Vedbæck. Detta är i Skateholm tydligt i ett senare
skede, när gravgåvor bland övriga har minskat (Larsson 1988b:157). Det är troligt
att skateholmsgravfälten i likhet med Vedbæck inte heller representerar hela befolk-
ningen, den jämnare åldersfördelningen till trots. Detta kan man anta på grund av
antalet gravar i förhållande till tidsutsträckningen, ca 500 år (Larsson 1993:56).

Vid Tågerup vid västra Skånes kust finns också gravfält. Under kongemose- och
äldre ertebölletid fanns här ett omfattande boplatsområde med en varaktighet på
1500 år, från 6500 till 5000 f.Kr. Över två ton flinta hittades, däribland 20000
högkvalitativa spån, samt ornerade benföremål. Till erteböllefasen hörde anmärknings-
värt nog ett stort långhus. Bredvid kongemoseboplatsen och invid ertebölleboplatsen
påträffades alltså gravplatser av samma typ som vid Skateholm och Vedbæck. Obrända
och brända ben av människa hittades även i vattnet, tillsammans med bränd flinta.
I vattnet fanns också bryggor och fasta fiskeanläggningar (Karsten & Knarrström
2001, 2003). Kombinationen av gravplats, hantverksplats, deponeringsplats för



Tolkande arkeologi

27

högkvalitativa hantverksprodukter och fasta fiskeanläggningar är spännande och
visar på platsens roll som samlingsplats med uttalat rituella förtecken. Beteckningen
boplats känns här otillräcklig. Vi kan jämföra med de nyligen undersökta lokalerna
vid Motala. Där finns boplatsområden, gravfält, ytor med yxtillverkning, skärvsten,
ornerade benföremål, fasta fisken i Motala ström och, i en våtmark intill, sten-
plattformar med på pålar spetsade mänskliga kranier (Hallgren 2011). Platsen låg
under mesolitikum vid en strid fors med utmärkt fiske och bör ha fungerat som
samlingsplats för ett större område (Carlsson, T. 2007 och b, 2014 och b; Gruber
et al. 2010). Hur ska vi förstå kranierna på träskaften? De är från lokalen Kanaljorden
och påträffades på en ca 200 kvadratmeter stor stenplattform belägen på bottnen
av en grund liten sjö. Dateringen är ca 6000 f.Kr. En rimlig tolkning är att det
handlar om en andra begravningsritual. De döda har varit begravda någon annan-
stans och sedan har kranierna visats upp på trästörar. Därefter har dessa, inklusive
vissa andra utvalda människoben, deponerats i sjön. Här finns också hela föremål,
tolkade som gravgåvor och/eller offer. Även djurben hittades, vildsvin, hjort och
björn, men inte kranier utan andra delar (Hallgren & Fornander 2014:23ff ).

Gravfälten vid Vedbæck, Skateholm och Tågerup har påträffats i relativt sen tid.
Det måste rimligen finnas många fler liknande. Lars Larsson kan tänka sig att de
finns vid basboplatser, som skulle kunna ligga med 15-30 km:s avstånd från varandra
(1988b:168). Finns de även i andra områden och från andra tider? Förmodligen
finns de även på Jylland, både med och utan kökkenmöddingar (till exempel
Hougaard Rasmussen 1988-89). Även utanför erteböllekulturens område finns det
liknande gravar, till exempel på Gotland och svenska västkusten. Det är dock ännu
osäkert om det rör sig om stora gravfält (Larsson 1982, 1988b:172ff). Nyligen har
dock ett senmesolitiskt gravfält påträffats vid boplatsen Strandvägen i Motala, söder
om Motala ströms utlopp från Vättern och mitt emot lokalen Kanaljorden. Minst
19 gravar har hittats, men fler har ursprungligen funnits (Gummesson & Molin
2015). Boplatsen är komplex. Hantverk har bedrivits och rituella depositioner har
förekommit vid strandkanten, bland annat på en stenplattform i vattnet (Molin &
Gummesson 2015). Sammantaget ger Motala bilden av ett verkligt centralområde
under mesolitikum, så ett gravfält här förvånar inte. Även i norra Sverige ändrar sig
fyndbilden snabbt. Lars Liedgren har lyft fram fynden av senmesolitiska sten-
sättningar med rödockragravar från Norrbotten. De ligger enstaka eller i små grupper
vid Kalixälvens, Luleälvens och Piteälvens mynningsområden, sammanlagt 18
stycken stensättningar fördelade på 15 lokaler. Gravarna, som är byggda för att
synas, kan vara avsedda för särskilda personer. Liedgren menar att stenarna ska
”stena ned den döde” och ”hålla kvar farliga egenskaper i marken” (2014, 2015:4ff ).

Gravfälten tycks ofta ligga vid kusten. Detta innebär svårigheter att avgöra om
dylika gravfält även fanns tidigare, under maglemosetid, eftersom dessa platser idag
ligger under havsytan. Antydningar till tidiga gravfält i områden där kusten inte
översvämmats, som vid Kams på Gotland, dock med en osäker datering, innebär
att det troligen finns sådana även i Sydskandinavien (Larsson 1982). De äldre
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gravarna kan emellertid också utgöra enstaka begravningar av speciella individer
och inte gravfält. Även kökkenmöddingar från maglemosetid skulle kunna vara
översvämmade, men huvuddelen av de kända, stora kökkenmöddingarna är från
yngre ertebölletid, så kanske är dessa trots allt representativa för det verkliga
förhållandet.

Gravfälten är alltså huvudsakligen från äldre ertebölletid. De döda är begravda i
sina dräkter och inte sällan med gravgåvor. Ålder, kön och dödssätt tycks ha spelat
roll för gravläggningen. Gravfälten är dessutom inte till för alla, utan kanske avsedda
för viktiga eller som farliga betraktade personer. Många anmärkningsvärda ritualer
har utspelats vid gravarna (till exempel Larsson 1988c; Strassburg 2000; Nilsson
Stutz 2003). Dessa strandnära platser måste ha varit speciella, både som gravplatser
och som boplatser. Larsson menar att ett ökat behov av att markera nyttjanderätt
kan ha motiverat gravfälten (1988b:164), eftersom antalet stammar i dåvarande
Skåne förmodligen ökat med tiden, från en under äldre mesolitikum till fyra under
den aktuella tiden (1988b:170).

Hur är det då med gravfält från yngre ertebölletid? Enstaka gravar är kända, till
exempel vid Dragsholm på Själland, där en man och en kvinna blivit gravlagda.
Dateringen är dock något osäker. I anslutning till dessa fanns även en tidigneolitisk
mansgrav med mångkantsyxa och keramikkärl (Nilsson 1991). Det är värt att notera
att inte en enda grav med erteböllekeramik är känd. Hade sådana funnits, borde de
rimligen ha påträffats, även om vi vet att fyndbilden snabbt kan ändras i den ständigt
växande vetenskapen arkeologi. Behövdes inte gravfält längre, eller är det gravgåvorna
som minskar och därmed våra möjligheter att upptäcka gravarna? Ersätts gravfälten
av monumentala kökkenmöddingar i väst och av något annat i öst, kanske av de
anmärkningsvärda yxplatserna (se nedan)? Under denna tid intensifieras kontakterna
med jordbrukande bandkeramiker. Kan boplatsen ha blivit betydelsefullare än
gravplatsen och är det där keramiken, med betydelsen lagring, matberedning och
gemensamma måltider, och kökkenmöddingen, med betydelsen tid, är viktig? Här
kan det vara nyttigt att påminna om att i kökkenmöddingen i Ertebölle utgör
sötvattensfisk mer än 70% av fiskbeståndet, det havsnära läget till trots (Bødker
Enghoff 1986:75). Även om källkritiska anmärkningar säkert kan riktas mot detta,
är det hög tid att tona ned ensidiga näringsekonomiska överväganden när vi diskuterar
det precisa valet av fyndplatsers belägenhet.

Människorna i Skateholm hade tidigt kontakter både söderut och norrut (Larsson
1993:50). Dessa kontakter utanför lokalsamhällena omgärdades säkert med många
ritualer och tjänade sociala syften. Den produktiva gåvan, jordbruket, är det viktigaste
exemplet på detta från sen ertebölletid (Jennbert 1984). De så kallade skolästyxorna,
importerade från bandkeramikerna, är värda ett närmare studium. Exotiska yxor
från en främmande dominant kultur kan knappast ge prestige i sig, utan är obegrip-
liga om de inte kan sättas in i en övergripande, lokal ideologi. Yxorna skulle kunna
representera den kollektiva ideologi som betonar boplatsen och stammen före
individen och rörligheten. Att de kan användas på detta sätt beror på att de kan
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förknippas med de bandkeramiska långhusen, vilka, som bland andra Hodder
(1990:136ff ) visat, uppenbarligen uppfattades som kraftfulla symboler. Hodder
uppfattar det dock som att erteböllekulturens människor står emot domus-ideologin
och bara anammar det som kan användas i den motsatta ideologin – agrios, där
yxorna skulle höra hemma (1990:178ff ). Lars Larsson menar att skolästyxorna kan
ha använts till plankframställning (1988:30). Detta gör, menar jag, att de kan
kopplas till husbygge. Denna funktion kan ha inneburit att dylika yxor, funktionella
såväl som icke-funktionella, kommit att förknippas med ideologin bakom långhusen.
Inom den bandkeramiska kulturen är de ibland gravgåvor, ofta för äldre män (Larsson
1988:29), men i Skandinavien är dessa yxor vad jag vet ännu inte påträffade som
gravfynd, något som de alltså delar med erteböllekeramiken. Som symboler för
kollektivet fungerar skolästyxorna och keramiken inte som individuella gravgåvor.

Yxplatser

Yxor som symboler är inte något okänt i nordiskt mesolitikum. De märkliga
skafthålsförsedda spetsredskap, som påträffats i stort antal inte minst på svenska
västkusten i Bohuslän, kan här nämnas (Gräslund 1962). De är inte kända som
gravfynd. Mest frekventa är de på fyndplatsen Uleberg i Tossene socken, Bohuslän.
Där har 43 hackfragment eller troliga ämnen till hackor hittats. Platsen tolkas som
en verkstadsplats och där finns även kärn- och trindyxor. En lägre belägen, yngre
del av boplatsen uppvisar lihultsyxor men inga hackor (1962:128f ). Dateringen
för spetsredskapen skulle här bli övergången mellan äldre och yngre mesolitikum,
men hackorna kan möjligen fortsätta fram i neolitikum (1962:130). Noel Broadbent
menar att spetsredskapen kan ha använts som tyngder på grävkäppar, och han visar
exempel på liknande tyngder från andra håll i världen. Han tror att detta kan ha
varit funktionen, men att de även kan ha haft en symbolisk innebörd (Broadbent
1975-77:63ff ). Grävkäppen kan ha symboliserat kontroll över födoanskaffningen.
Det är intressant att notera att det på spetsredskapsplatsen även finns mesolitiska
gravar. Det rör sig om en grav med två individer, en man och en kvinna, förmodligen
begravda i sittande ställning (Cullberg 1975:41, 44). Inga säkra gravgåvor påträffades
och Alin är osäker på om graven är samtida eller yngre än boplatsen (Alin 1955:257f ).
14C-dateringen av graven antyder dock att den är samtida, det vill säga från ca 5700
f.Kr. (Cullberg 1975:44 (4900 BC); Nordqvist 2000:214 (6600 BP)), men grav-
läggningarna kan ju också ha skett på den äldre verkstadsplatsen.

Den lägre boplatsen vid Uleberg uppvisar som sagt lihultsyxor. Sammanlagt har
där påträffats ett 40-tal yxor, där några är hela, andra kan betraktas som förarbeten
och ytterligare andra föreligger som avslagna egg- eller nackpartier (Alin 1955:262).
Alin tänker sig att bosättningen flyttat med den vikande stranden så snart lämpligt
område blivit tillgängligt (1955:279).

Kan den övre och den nedre boplatsen vid Uleberg säga oss något mer än att de
är boplatser vid havsstranden där man också tillverkat spetsredskap och yxor? Om
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de särpräglade, skafthålsförsedda spetsredskapen varit viktiga symboler under
sandarnakulturens tid (jfr Hernek 2005), kan även redskapens tillverkningsplats
ha haft särskild betydelse. Gravläggningen tyder på att så var fallet, även om den är
från lihultstid. Hur viktiga var då lihultsyxorna? Hans Kindgren påtalar att bland
annat lihultsyxor och trindyxor under senmesolitikum, alltså lihultskulturens tid,
ingår i var sina stora regionala områden, kulturkretsar, en i Västsverige för lihultsyxor
och flinta och en i Östsverige för trindyxor och kvarts (1991:33ff ). Lihultsyxan kan
ha fungerat som sammanhållande symbol i ett större kulturområde och har därmed
ersatt spetsredskapen i denna roll. Funktionerna som praktiska grävkäppstyngder
och yxor kan lösas på många andra sätt. På den äldre boplatsen vid Uleberg finns,
förutom spetsredskapen, kärnyxor och trindyxor (Alin 1955:253ff ). På den nedre
boplatsen påträffades inget som funktionellt kan motsvara spetsredskapen, utan
fynden utgjordes av lihultsyxor. Måhända är det ett argument för att spetsredskapen,
trots att de ofta har kraftiga bruksspår, i huvudsak har en symbolisk betydelse som
kommit att ersättas av lihultsyxan. Spetsredskapen har också ansetts vara i sten
överförda horn- och benföremål. De är tillverkade i mjuka bergarter som skiffer och
skafthålet har ofta en mycket liten inre diameter, ca 1,5 till 2 cm (Gräslund
1962:117, 133). Under lihultstid cirkulerade som bekant också bandkeramiska
yxor i Sydskandinavien och det är därför rimligt att även tillmäta särpräglade stenyxor
som lihultsyxan symboliska betydelser förutom de praktiska. Med sin asymmetriska
form påminner de dessutom om bandkeramiska skolästyxor.

Även om trindyxan som typ är äldre än yngre mesolitikum och utbrednings-
området mycket större än östra Mellansverige (Hermansson & Welinder 1997), är
det sannolikt där den fick störst betydelse. Detta visar att en typ som trindyxan
inte har samma innebörd var och när den än förekommer. Om samband föreligger
eller inte mellan trindyxeförekomster, skilda åt i tid och rum, måste visas i varje
enskilt fall. Trindyxan och kvartsen som sammanhållande symbol för en östsvensk
kulturkrets under just yngre mesolitikum (trindyxekulturen; jfr Malmer 1969:100)
bör ha ett samband med en aktiv lihultskultur med flinta i Västsverige, vilket inte
hindrar att lihultsyxor, och flinta, också finns i det östliga området (jfr Welinder
1977:2f och Kindgren 1991). Welinder har uppmärksammat det anmärkningsvärda
i att många trindyxor är intakta och att eggarna är oskadade. Han kopplar samman
detta med fyndet av två avsiktligt deponerade yxor från boplatsen Sjövreten på
Södertörn och menar att den stora mängden trindyxor kan härröra från depåer som
senare plöjts ut (1977:53, 55). Om antagandet är riktigt visar det tydligt yxornas
rituella och symboliska betydelse. Hernek har lyft fram långa ceremoniella trindyxor
från sandarnakulturen som uppenbarligen haft äldre hornyxor som förebilder
(2005:281f ). Inom nyare forskning betonas alltmer yxans och yxfyndplatsernas
djupare betydelse (till exempel Bradley & Edmonds 1993; Edmonds 1995).

Låt oss ta Welinders studie som utgångspunkt för att se närmare på en trindyxe-
fyndplats. Jag väljer en plats som intensivt och vid upprepade tillfällen har lösfynds-
inventerats av privatforskaren Sven-Gunnar Broström, nämligen raä 752/754 Grödby
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i Sorunda socken på Södertörn (Broström 1996:66ff ). Den är belägen i plöjd
åkermark på en nivå av 50-45 meter över havet. Här har insamlats bland annat 230
yxor/yxfragment, varav 170 hela yxor. Det är huvudsakligen trindyxor men även
några lihultsyxor. Vidare finns här 450 knackstenar och 80 slipstenar samt 350
kvartsredskap. Förmodligen har platsen legat vid havsstranden och intrycket blir
att här har inte bara yxor deponerats utan också redskap för tillverkningen av dem.
Platser av denna typ kan alltså innehålla allt från råämnen via halvfabrikat till hela
yxor, samt framställningsredskap. Dessutom förefaller yxor avsiktligt ha slagits sönder,
trots att det inte varit något fel på dem. Vi står här säkerligen inför komplicerade
rituella beteenden. Det är nog också tänkbart att platser av denna art är platser för
hanterandet av de döda, även om inga säkra gravar ännu konstaterats.

På Gotland finns fler bra exempel på yxplatser. Vi kan välja Tofta socken på
västra Gotland. Här finns tre lokaler med många yxor, Nasume, Kroks och Krokstäde,
belägna på rad utefter kusten (Nihlén 1927:38ff ). På Nasume hade enligt Nihlén
påträffats 600 yxor som lämnats till museer. Han skriver dock att det ”endast (är)
ett litet fåtal av de här gjorda yxfynden, som kommit in till museerna. Vid varje
plöjning ha nya fynd gjorts och när samlingen vuxit på hög har den i allmänhet
avyttrats till uppköpare” (1927:39). Man kan notera att många yxor är förarbeten.
Nihlén beskriver yxorna som huvudsakligen av limhamnstyp, men med ett ansenligt
inslag av trindyxor. Detta gäller samtliga tre platser. Det finns även inslag av neolitiska
fynd på alla tre (1927:49). Den gängse tolkningen av platserna som närmast
industriella yxtillverkningsplatser för vidare distribution är orimlig. Österholm
skriver: ”Beträffande tanken på eventuell distribution nödgas man konstatera, att
de många funna yxorna när allt kommer omkring faktiskt finns kvar i tillverknings-
områdena” (1989:144). Rimligare är det att anta att de avsiktligt har kvarlämnats,
både som hela yxor och som delar av produktionsprocessen. Eva Isedal har analyserat
yxmaterialet och visat på vissa skillnader mellan lokalerna, som hon tolkar som
olika hantverkstraditioner (1986:71f ). Varje lokal skulle alltså kunna tillhöra en
bestämd grupp människor över lång tid, trots att de ligger nära varandra. Just
kusten vid Tofta får också en särskild betydelse under neolitikum, då en megalitgrav
av döstyp byggs här. En andra megalitgrav finns i närheten, men högre upp i
landskapet (Bägerfeldt 1992:7ff; Wallin 2010). Den kustnära megalitgraven ligger
mellan lokalerna Nasume och Kroks. Om megalitgravarna ersatt yxplatserna som
fokus i området säger detta sannolikt mycket om hur yxornas platser ska uppfattas.
De har en väsentligt djupare innebörd än att vara tillverkningsplatser.

Västsveriges yxrikaste lokal är sannolikt Margreteberg vid Halleberg i Väster-
götland. Även här finns de olika stadierna i tillverkningsprocessen kvarlämnade,
råämnen, halvfabrikat och hela yxor. Yxmängden kan enligt uppgift uppgå till ”1000-
tals” (Larsson, Lindgren & Nordqvist 1997b:67). Närheten till Vänerns kust, där
en del lihultsyxor är påträffade i vattnet och ”i vattnet på de intilliggande konstgjorda
6x6 m stora stenläggningarna” (1997b:67) och det dramatiska Halleberg, bidrar
till att vi kan vara säkra på att platsen haft en rituell laddning (se även Hernek 2005:67).
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Varför har dessa yxor haft en sådan laddning (fig. 3)? De deponeras i landskapet
och/eller på särskilda yxplatser, tillika tillverkningsplatser och ibland även platser
där råmaterialet, stenen, finns tillgänglig. Yxornas hela livscykel är kontrollerad.
Deras roll i markröjningar, att ta land i anspråk och kontrollera det, spelar säkert in
här. De kan ha uppfattats som symboler för kollektivet och det gemensamma arbetet.
De är ovanliga i gravar från mesolitikum, och har kanske inte uppfattats som privata
föremål. Deras rums- och tidsbundna former uttrycker sammanhållning inom olika
grupper. Fredrik Hallgren menar att trindyxorna i östra Mellansverige uttrycker en
social enhet inom vad man kan kalla ett territorium, tydligt avgränsat framför allt
mot norr (i Knutsson et al. 1999:114ff ).

Kvarts

I östra Mellansverige åtföljdes trindyxorna av ett flitigt utnyttjande av den vita
kvartsen (Lindgren 2004). Kvarts hade brukats från allra första början i detta område.

Fig. 3. Spetshacka, lihultsyxa, trindyxa och nordbottniskt redskap (Montelius 1917:fig.
347, 37, 108 och 185. Skala ca 1/3 av ursprunglig storlek). Dessa stenföremål är
säreget utformade och kan vara tillverkade i säregna bergarter. Mycken kunskap finns
att vinna i att studera de olika formernas livscykler, det vill säga föremålens födelse, liv
och död, eller annorlunda uttryckt, produktion, användning/betydelse och deposition/
bortkastande.
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Nya specialinventeringar på Södertörn och angränsande områden i väster har medfört
en lavinartad ökning av antalet kända lokaler från mesolitikum, belägna i skogsmark
ända upp mot 80 meter över havet, vilket kan innebära att de äldsta lokalerna är
från 8-7000 f.Kr. De är alla mycket små, men ökar i storlek på lägre nivåer. Lokalerna
består i stort sett av slagen kvarts och var belägna i ett skärgårdslandskap (Hammar
& Wikell 1996; Gustafsson 1998; Molin & Wikell 2009; Nordin & Gustafsson
2010). En särskilt viktig lokal är den tidigmesolitiska Topp 85, som fått sitt namn
av sin höjd över havet. Fynd av så kallad späckbetong visar att man eldat med
sälspäck (Pettersson & Wikell 2013). Strandförskjutningen har varit mycket påtaglig
och kan ha satt spår i människornas tänkande och i deras ritualer. Kanske ska
kvartsavslagen, som lyser vita på långt håll, ses som inmutningar av platser, som
ständigt nyskapas ur havet. Genom att slå kvarts på de skiftande stränderna synliggör
man förändringarna. Kvarts bryts lokalt i dagbrott, som havet ständigt gör tillgängliga
för människorna. Att ge tillbaka slagen kvarts till makterna kan vara del i ett
animistiskt förhållningssätt (Nordin 2013). Lars Larsson (1995:102) har diskuterat
förändringar i landskap relaterat till sociala och mentala förhållanden avseende
Sydskandinavien. Där handlar det främst om översvämmade områden. I östra
Mellansverige var det fråga om en skärgård som mer och mer förvandlades till fast
land. Nya områden kunde tas i anspråk. Ett antal transgressioner kunde dock vända
på förloppet (Åkerlund 1996:34). I bägge fallen kan det ha varit så att just den
föränderliga stranden kom att tillmätas särskild rituell betydelse.

Mesolitikum i östra Mellansverige kännetecknas alltså av kvarts som råmaterial.
Ofta är betydligt över 90% av materialet på en lokal kvarts (Åkerlund 1996:38f ).
Slagtekniken är vanligen bipolär (Åkerlund 1996:36) och skiljer sig därmed från
komplexet med handtagskärnor och mikrospån, som bland annat kännetecknar
lihultskulturen, och som har så stor spridning även i östra Mellansverige och
Norrland. I den av Welinder (1977:57f ) identifierade, sällsynta flintgruppen finns
dock mikrospån och lihultsyxor. Det är troligt att dessa inslag visar på kvartsgruppens
kontakter västerut och att flintgruppen inte utgör en egen etnisk grupp. Mikro-
spånen, till exempel, kan ha importerats i form av flinteggsspjut (Lindgren
1996:29ff; se även Welinder 1977:57). Vad lihultsyxorna betyder, återstår att utreda.
Kanske är också de del av samma utbytessystem? Det inhemska består i varje fall av
kvartsteknologi och trindyxor och bildar en egen och långlivad regional grupp,
kanske från 8000 till åtminstone 4000 f.Kr. Hur kan detta göras begripligt? Om
den äldsta kvartsen vid kusten trots allt utgör en del av handtagskärnetraditionens
människors rörelsemönster, där kvarts har en särskild innebörd, kan utvecklandet
av trindyxe/kvartskulturen under senare delen av mesolitikum tolkas som uttryck
för regional särart, där kvarts fortsatt ges en betydelse och också trindyxan betonas.
Det är säkert en riktig bild. Den senaste forskningen tillbakavisar också förekomsten
av en kulturell dualism i äldre mesolitikum (Molin & Wikell 2009; Nordin &
Gustafsson 2010). Senare är detta kanske tydligast i det viktiga mellanområde mellan
Syd- och Nordsverige som bland andra Hyenstrand behandlat, det södra fångstlandet.
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Här ser man hur handtagskärnetraditionen ersätts av trindyxor, som uppvisar tydliga
koncentrationer vid kusten, utan att inlandet för den skull avfolkats (Hyenstrand
1987).

Kvartsen har östra Mellansverige dock som sagt gemensamt med Norrland
(Åkerlund 1996:38f ). Detsamma kan antagligen sägas om den bipolära slagtekniken
liksom om förekomsten av sannolikt importerad mikrospånteknologi. Det talas
ibland om norrländsk kvartskultur och den skiljer sig från trindyxe/kvartskulturen
i östra Mellansverige främst genom avsaknad av inhemska trindyxor. Importerade
trindyxor finns dock utmed den norrländska kusten upp till norra Ångermanland
(Baudou 1992:57). Kvarts dominerar också i den finska suomusjärvikulturen, där
dock trindyxor och äkta mikrospånteknologi saknas (Edgren 1993:30ff ). För-
hållandet mellan kulturerna i Norrland måste utredas närmare. Det gäller en möjlig
äldsta fas med fosnainvandrare från norska västkusten (Knutsson 1993), en yngre,
sen maglemose- och nöstvet/lihultsinspirerad mikrospånteknologi med täta, flint-
liknande bergarter som råmaterial och tidigare ansedd som den äldsta, samt en
kvartsdominerad kultur med bipolär slagteknik, ansedd som yngre med start ca
5000 f.Kr. (till exempel Forsberg 1989:56). Kanske är kvartskulturen äldre än man
trott (Falk 1997) och mikrospåntraditionen utgör då en del av denna, utvisande
kontakter åt sydväst (jfr resultaten från östra Mellansverige). Den norrländska
särarten skapas också genom aktivt användande av kontakter med kvartskulturer i
det finska området men inte genom kolonisation från Finland, som Falk (1997)
föreslår för i stort sett hela östersjökusten från Norrbotten till Mälardalen. Suomus-
järvikulturen ser annorlunda ut (Edgren 1993:30ff ). Den norrländska särarten
skapas också genom kontakter med östra Mellansverige, som i sin tur kan ha använt
förebilder från suomusjärvikulturen. I östra Mellansverige förefaller särarten som
sagt också skapas genom trindyxan, vilket kan tyda på att man använt kontakter
med sydskandinavisk kongemosekultur för att erhålla egen identitet gentemot både
Västsveriges lihultskultur och norrländsk kvartskultur. Trindyxan är vanlig i konge-
mosekulturen (Larsson 1990:267). Kontaktvägarna kan ha gått via Gotland och/
eller svenska östkusten, eller möjligen genom tidiga (ca 7000 f.Kr.) kontakter,
invandring, från Västsverige (jfr spridningskarta för trindyxor hos Larsson & Forsberg
1994:13). Vad vi ser är förmodligen stammar som genom aktivt utnyttjande av
olika företeelser skapar regional särart, beroende på sin historiska självbild och vad
som finns i de angränsande stamterritorier som man har kontakt med. Meningen
med detta skulle kunna vara att genom regional särart stärka sammanhållningen
inom mycket mobila enheter och därmed kontrollen över regionen, samtidigt som
kontakterna med utanförliggande områden gav ledarna prestige och rituell sanktion
för sitt ledarskap. Det är här diskussionen om ett ökat betonande av kollektiva
ideologier kommer in. Arkeologerna kan därför både påvisa företeelser som tyder på
kontakt och sådana som tyder på regional särart. Det verkar som om kombinationer
av förekomst och avsaknad ger de bästa indikationerna på stamområden.
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Vi har alltså i senmesolitikum, något förenklat, fyra tämligen tydliga geografiska
grupper, nämligen i Sydsverige erteböllekultur, i Västsverige lihultskultur, i Öst-
sverige trindyxe/kvartskultur och i Norrland kvartskultur. Detta är spelplanen när
vi i nästa kapitel ser närmare på neolitikum, eller bondestenåldern enligt den
ekonomiska terminologin.
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DEN YNGRE STENÅLDERN

Trattbägarkultur (TRB), gropkeramisk kultur (GRK), stridsyxekultur (STR)
och norrländsk skifferkultur (NSK) är begrepp som väcker många olika associa-

tioner. Dessa innefattar i ett europeiskt perspektiv bland annat introducerandet av
jordbruk (TRB), mer eller mindre självständiga, sälätande jägar/fiskarbefolkningar
vid kusterna (GRK), krigiska boskapsskötande så kallade indoeuropéer (STR) och
arktiska cirkumpolära jägarfolk (NSK). Den yngre stenåldern avslutas anmärknings-
värt nog sedan med en mer enhetlig sydskandinavisk senneolitisk kultur (2300-
1800 f.Kr.) medan den norrländska kvartsitspetskulturen, med start 2000 f.Kr.,
fortsätter den nordliga särarten. Den kulturen når dessutom en bra bit in i brons-
åldern. De tre förstnämnda kulturerna har för inte så länge sedan fått en samman-
fattande behandling i Mats P. Malmers bok The Neolithic of South Sweden. TRB,
GRK, and STR (2002) och även, inklusive senneolitikum, av Mats Larsson i Mot en
ny värld. Yngre stenålder i Sverige 4000 – 1700 f.Kr (2012).

Jag använder här de arkeologiska kulturerna som samlingsbegrepp för platser
och företeelser med vissa gemensamma drag. Det handlar främst om ideologiska
uttryck. I min dagstidning, Dagens Nyheter, skriver vetenskapsjournalisten Karin
Bojs den 13 juni 2015 om stenåldern. Hon bygger på dna-analyser från två stora
projekt publicerade i den naturvetenskapliga tidskriften Nature. Läsaren får veta att
stenåldersbönderna utgick från Syrien/Turkiet ca 8000 f.Kr. och att deras ättlingar,
vad vi kallar trattbägarkultur, så småningom nådde hit. Ca 3000 f.Kr. kom nästa
våg, det vi kallar stridsyxekultur. De var herdar från stäppen i nuvarande Ryssland.
Dessa förde med största sannolikhet med sig grunden till vårt indoeuropeiska språk.
Vilket språk TRB talade berörs inte. Närmast identiska tolkningar presenterades ju
i början och mitten av 1900-talet. Jag hade hoppats att dessa förenklade och till
största delen felaktiga tolkningar förpassats till arkeologins sophög en gång för alla.
De fyra behandlade stenålderskulturerna är inte olika folk. De invandrar och
utvandrar inte. TRB är inte invandrande bönder från söder. STR är inte indoeuropéer
från sydryska stäpper. Människor rör dock på sig, många gånger långa sträckor
tycks det, och med dem också idéer. Kulturerna döljer den stora variation över tid
och rum som finns, men passar bra i en generaliserande framställning. Med dessa
varningsord i minne kan vi gå vidare till vad TRB egentligen är.
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Trattbägarkultur

Trattbägarkulturen uppträder under tidigneolitikum (TN; 4200-3300) inom
områden som tidigare hyste erteböllekultur, lihultskultur och trindyxe/kvartskultur
och fortsätter under äldre mellanneolitikum (MN A; 3300-2800). Norrländsk
kvartskultur ersätts däremot inte av TRB, utan den transformeras istället till den
särpräglade norrländska skifferkulturen, som vi kan följa fram till ca 2000 f.Kr.
(Baudou 1992:61ff ).

Hur ska vi förstå trattbägarkulturen? Är det invandrande bönder från kontinen-
ten, som traditionell arkeologi gärna hävdade (Stenberger 1971:59f )? Processuell
arkeologi vill däremot se TRB och jordbruksekonomin som uppkomna med hjälp
av idéspridning, i samband med att lokala, mesolitiska kulturer på grund av
miljöförhållanden, knappa resurser och/eller överbefolkning blev tvungna att kom-
plettera sin ekonomi (Hårdh 1993:30; Burenhult 1991:105f, 1999:260). Mer
post-processuellt inriktad arkeologi vill istället betona sociala aspekter som avgörande
(till exempel Bender 1978; Jennbert 1984; Thomas 1991). Även i Sverige, där
Jennbert tidigare utgjorde ett undantag, är detta tydligt idag (Kihlstedt, Larsson
& Nordqvist 1997). Men varför det just blir det vi kallar trattbägarkultur med alla
dess särdrag, det är frågan.

Några kännetecken inom TRB som måste göras förståeliga är bland annat lång-
högar, dösar och gånggrifter. Dessutom kan vi nämna så kallade keramikplatser.
Dessa finns till exempel inom östra Mellansveriges lokala variant av TRB, vråkultur
(Florin 1958). Vidare har vi att begripa sarupanläggningarna (Andersen 1997,
1999b). Även så kallade jaktboplatser förekommer, liksom yxplatser. TRB expanderar
och når snabbt sin nordgräns, som sammanfaller med ädellövskogens nordgräns,
strax norr om Mälardalen, Vänern och Oslofjorden (Hulthén & Welinder 1981:153ff;
Hallgren 2008).

I dessa nordliga områden i Mellansverige tror många att jordbruket snart övergavs
till förmån för bosättning vid kusten. Kusten hade emellertid redan under meso-
litikum och tidigneolitikum använts flitigt, under TRB dessutom för samlingsplatser
och för kremeringar (Hallgren 2008:99ff ). TRB upphör och ersätts av gropkeramisk
kultur. Skälen till detta skulle vara överutnyttjande av jordbruksmarken och klimat-
förändring, som bland annat gynnade sälen i Östersjön (Hårdh 1993:53). I
Sydskandinavien utvecklas däremot TRB under mellanneolitikum A. Där uppträder,
på grund av folktäthet, god ekonomi, förfäderskult, behov av revirmarkeringar,
upprätthållande av statuspositioner och gruppsammanhållning, megalitgravar
(Hårdh 1993:37; Burenhult 1991:127, 129ff, 1999:284ff ).

Med utgångspunkt i de tankar som presenterats tidigare ska här TRB diskuteras.
Processen att transformera samhällen från individualistisk jägarideologi till kollektiv-
istisk bondeideologi, som inleddes under mesolitikum, fortgår. Trattbägarkulturen
skapas i ett bälte från Holland till Polen, i det område som bland annat omfattas av
erteböllekulturen och som gränsar till bandkeramikerna (Midgley 1992:36). Den
tidigaste monumentalgraven, långhögen, skapas med bandkeramiska långhus som
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idémässig förebild. Kopplingen mellan hus och grav är stark och långhögar kan
dessutom vara placerade ovanpå äldre boplatser (Hodder 1990:183ff, 1992:45ff ).
Liknande idéer ligger också bakom dösar och gånggrifter. Att megalitgravar symbol-
iserade hus, byggda i sten för evigheten, menade redan bland andra Montelius
(1919:66). Även folktraditionen gör ofta sådana kopplingar, till exempel jättestugor
som folkligt namn på gånggrifter. Till detta kommer de dödas långa hus – anläggningar
av barkærtyp (fig. 4). Glob tolkade först Barkær som en jordbrukarby, men insåg
sedan att det rörde sig om rituella anläggningar (Glob 1975; Liversage 1992), som
kan räknas till långhögarna, och de så kallade sarupanläggningarna (Andersen 1993,
1997), som är rituella, hägnade och avgränsade platser och/eller samlingsplatser
för kult av gångna släktled. Möjligen påminner de idémässigt om de inhägnade
bandkeramiska samlingsplatserna (Whittle 1996:174ff ).

TRB fortsätter alltså den ideologiska förändringen genom att liksom ertebölle-
kulturen använda bandkeramiska associationer på ett eget sätt. De levandes boplatser
blir osynliga för oss arkeologer, medan de dödas boplatser synliggörs. Det finns
ingen anledning att betvivla att det främst är erteböllekulturen som transformeras
till TRB genom denna process. Där erteböllekulturen var uttalad, där blir också de

Fig. 4. De dödas långa hus vid Barkær på Djursland, Danmark (Glob 1975:14), samt
en rekonstruerad långdös från Ormstrup, Langeland, Danmark (Skaarup 1985:177).
Barkær tolkades som en jordbruksby, men omtolkades som två parallella långhögar. Då
långhögarna symboliserar hus och ofta innehåller hushållsavfall är det naturligt att
arkeologerna hade svårt att bestämma sig för om det var hus eller gravar. Långhögarna
gav sedan inspiration till långdösarna, som också kan utgöra imponerande monument.
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tidiga TRB-symbolerna som kraftigast. Långhögarna i Danmark (Madsen 1993)
och Skåne (Larsson 1991-92, 1997) är exempel på detta. Utmärkt belyses detta av
Danmarks största kökkenmödding, Björnsholm, belägen vid Limfjorden strax norr
om Ertebölle. Här fortsätter trattbägarkulturen inte bara att använda möddingen,
man bygger även en långhög ca 20 meter från densamma (Andersen & Johansen
1990). Tilley och Whittle har till och med hävdat, att idén med långhögar bland
annat kan ha inspirerats av kökkenmöddingarnas långsträckta, högliknande, form
(Tilley 1996:109; Whittle 1996:250).

Det individuella och mobila i jägarideologin ska förnekas medan stammen och
förfäderna/gångna släktled ska framhävas. Idéer inspirerade från sydliga jordbrukar-
kulturer används till detta, där investeringar och fördröjd avkastning förutsätter en
annorlunda social organisation. Man vänder sig inåt samhället och bakåt till gången
tid – eviga monument som binder landskapet blir viktiga. Kollektivet – representerat
av det symboliska långhuset för de döda, byggt av jord, står i centrum. Framför
monumentalfasaden av trä offras föremål, bland annat keramik. De dödas värld
vävs samman med de levandes. De gravlagda är inte längre individer, de är kollektiv-
iserade och arkeologerna finner dem knappast. Långhögarna ger i sin komplicerade
uppbyggnad snarast intrycket av att vara begravda lämningar efter omfattande
ritualer, utsträckta över lång tid. En primärgrav kan dock finnas, men den är
underordnad den kollektiva ideologin och får väl snarast representera grundaren.
Det ska påpekas att de fåtaliga individuella jordgravar som finns kan vara dylika
gravar där arkeologerna på grund av bortodling inte uppmärksammat långhögen
(Madsen 1993). Långhögsproblematiken har sammanfattats i boken Monumentala
gravformer i det äldsta bondesamhället (Larsson (red.) 2002). De neolitiska samhällena
behöver dock inte ha varit mindre mobila än de mesolitiska (till exempel Thomas
1991; Whittle 1996). Det är inte det den kollektivistiska ideologin säger oss. Det
är en mental förändring. Monumenten kan föregå och bereda väg för agrara näringar
(Bradley 1993:17). Megalitgravar kan byggas utan jordbruk, men både megaliter
och jordbruk kan vara goda kollektivistiska symboler.

Det är också i ljuset av långhögarna som vi ska betrakta megalitgravarna –
långdösar (fig. 4), runddösar och gånggrifter. De är också de dödas, eller förfädernas,
bostäder. De gravlagda är dock ofta avindividualiserade. De kan vara skeletterade
och efter olika ritualer, transformeringsriter, lagda i benhus, megaliter, till synes
utan individuella gravgåvor. Megaliterna själva kan ha varit viktiga i denna trans-
formeringsprocess – många varianter på detta tema finns. Särskilt gäller detta
gånggrifterna. Inuti kamrarna finns till exempel i Västergötland ofta endast minia-
tyrer av yxor i bärnsten, medan bland annat keramik och flintyxor deponerats utanför
ingången (Tilley 1991:71ff ). Tilley (1991:75) ser området utanför megalitgravens
ingång, ofta åt öster, som en livets sfär, medan gången, som leder till kammaren i
väster med de dödas ben, är en väg från livet till döden. Jämför solens nedgång i
väster och uppgång i öster. TRB har investerat mycket i kulten av det kollektiva och
de döda har ingått som en viktig del i denna kult. Whittle menar att människoben
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i megalitgravar kan vara rester efter offer till förfäderna snarare än begravningar
(1996:256, 261). Megalitgravarna är ibland placerade i rader i landskapet. Exempel
på detta är Karleby, Falköpings stad och Rössberga i Västergötland (Sjögren 2003),
Resmo på Öland (Papmehl-Dufay 2006), Fjälkinge (Edring 2005) och de nyupp-
täckta megaliterna vid Döserygg i Skåne (Andersson & Nilsson 2009). Exemplen
kan dock mångfaldigas. För Karleby menar Sjögren (2003:343ff ) att gånggrifterna
har placerats mellan boplatserna och utmarken, som en gräns mellan det hemtama
och det där utanför, men att de också kan ligga utefter en väg (jfr även Axelsson
2010). Vid Döserygg påträffades en palissadinhägnad ceremoniell vägsträckning
som ledde genom megalitgravarna (Andersson & Nilsson 2009). Megalitgravarna
är ofta placerade i relation till ett anmärkningsvärt berg (Tilley 1996). Bra exempel
är Karleby vid Ålleberg (fig. 7), Alvastra vid Omberg (Janzon 2009), Fjälkinge vid
Fjälkinge backe (Edring 2005) och Havängsdösen med Stenshuvud i blickfånget.
Gravarna ligger dock aldrig uppe på bergen. Den traditionen startar med brons-
åldern.

Själva jordbruksideologin har också uttryckts på olika sätt. Många av de äldsta
TRB-boplatserna i Skåne är små och innehåller så gott som uteslutande ben efter
domesticerade djur (Larsson 1991-92b). Man har uppfattat dem som familje-
jordbruk, baserade på svedjebruk, hackbruk eller trädgårdsbruk (Larsson, M. 1994).
Men är det verkligen endast ekonomin och försörjningen vi ser i dessa fynd? Varför
avstår man från jaktbart vilt, man ägnade sig ju åt jakt från andra boplatser (jfr
Skaarup 1973)? Det talas dessutom ibland om TRB som en blandekonomi, med
stort inslag av vilt (till exempel Welinder 1982 avseende mellersta Sverige). Julian
Thomas har fäst uppmärksamheten på gropar med rituellt avfall (1991:56ff, 1999).
Hans exempel gäller visserligen England, men likheterna mellan England och
Sydskandinavien när det gäller periodens rituella aktiviteter, till exempel avseende
långhögar och sarupliknande anläggningar, är stora (Madsen 1993). Att endast
ben från tama djur hittas på denna typ av boplatser kan alltså vara ett medvetet val
från stenåldersmänniskornas sida, vilket uttrycker en kollektivistisk, genom agrar
ekonomi inspirerad ideologi och inte en ideologifri ekonomi, om nu något sådant
finns. Om agrara produkter använts aktivt på detta sätt och det vilda förnekas
förklaras bättre det abrupta skiftet från vilt till tamt.

Vråkulturen, alltså TRB i östra Mellansverige bygger, som det verkar, inte
megalitgravar. Den kännetecknas istället bland annat av keramikplatser. TRB ersätts
i östra Mellansverige redan vid början av mellanneolitikum A av den gropkeramiska
kulturen. Nya dateringar antyder till och med att denna förändring sker ännu
tidigare (Olsson 1996), men det är en fråga om vilken terminologi vi använder.
Under tidigneolitikum finns platser med krossad keramik med mera. Dessa är ofta
något indragna från kusten, idag belägna 55-35 meter över havet. Hallgren kallar
dem landvända, då de inte ligger långt ifrån kusten (2008) och Gill kallar dem
trädgårdar, därför att man där förtär domesticerade produkter inom ramen för den
kollektivistiska ideologin där jordbruket betonas (2003:215ff ). Strandvända lokaler
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med keramik finns också (Gill 2003; Hallgren 2008), liksom boplatser utan keramik.
Inga säkra gravar är kända, om man inte räknar med kremeringar, vilket jag åter-
kommer till nedan. Även om agrara näringar förekom, var jakt, fiske och insamling
dominerande inom ekonomin (Welinder 1982). Vissa platser innehåller mängder
av bergartsyxor med smalsidor och slipstenar. Dessa platser liknar de från föregående
period med trindyxor och knackstenar. Platserna ser ut som tillverkningsplatser,
men ser man närmare efter finns här allt ifrån råämnen till färdiga yxor, liksom
knack- och slipstenar, deponerade. Mycket är också sönderslaget, ibland till synes
medvetet krossat. Yxor som varit helt funktionsdugliga har avsiktligt slagits sönder.
Delar av brända flintyxor förekommer också. Ett bra exempel är Stensborg i Grödinge
socken (Raä 527; Broström 1996; Larsson & Broström 2010, 2011). Här har på
ett näs hittats 1000 yxor och fragment av yxor. Brännandet av flintyxor har liknats
vid en kremering. 500 brynen/slipstenar hittades också, liksom 500 keramikskärvor.
Vidare fanns här 100 malstenar av sandsten samt 5 fragment av stridsyxor. Stolpar
har även stått på platsen. I nära anslutning fanns en tillverkningsplats för bergartsyxor
och mejslar. Skillnaden mellan dessa platser med sönderslagna yxor och platser
med sönderslagen TRB-keramik är kanske inte så stor. Ibland sammanfaller de ju
dessutom, som i fallet med Stensborg. En viktig komponent är brännandet av yxor,
säd och ben och deponerandet i gropar under tidigneolitikum.

Vad är detta för platser? De har som sagt ansetts vara tillverkningsplatser för yxor
och när det gäller keramikplatserna ansetts vara jordbrukarboplatser. Kan det inte
istället vara de dödas boplatser som i de sydskandinaviska exemplen med långhögar,
megalitgravar och sarupanläggningar? Det borde då finnas markgravar under
avfallslagren. Om dessa inte innehåller gravgåvor och skeletten har förmultnat kan
de vara svåra att upptäcka. De dödas ben har dessutom förmodligen plockats upp
och använts i olika ritualer, i enlighet med idén om avindividualisering. Kanske har
de också rent av bränts. Hur har deponeringen av yxor och keramik skett? På platsen
Östra Vrå i Södermanland, som gett namn åt vråkulturen, har två gropar med
mängder av malstenar påträffats (Kihlstedt 1996; Lidström Holmberg 1998). I
gropen fanns också brända och obrända människoben efter små barn. Dessutom
fanns där förkolnade sädeskorn. Är det symboler för pånyttfödelse? Här kan vi tänka
på offergroparna som Thomas diskuterar (1991, 1999) eller sarupanläggningarnas
offerdiken (Madsen 1993; Edmonds 1999:97; Bradley 2005:114ff ). Sådana gropar
kan ha varit vanligare än vad vi idag känner till.

Att hela tillverkningsprocessen förefaller ha deponerats kan vara en symbol för
transformationen från natur till kultur, från det naturliga, vilda tillståndet till det
kultiverade, tama. Om platserna bland annat är till för de döda kan mycket av
symboliken anspela på denna transformation, från levande individ till uppgåendet
i förfäderskollektivet. Krossandet av funktionsdugliga yxor kan vara ett sätt att döda
dessas individualitet. Samtidigt finns här symboler för pånyttfödelse, elden, den
fertila askan, säden, malstenarna och kanske till och med barnen. Keramiken och
yxorna kan också jämföras med det som offras utanför megalitgravar. Istället för de
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dödas hus har vi här de dödas boplatser. Synpunkten att vissa kustanknutna TRB-
platser kan ha utgjort rituella samlingsplatser i ett bosättningssystem där grupper
av svedjegårdar utgjort bosättningsformen i inlandet har framförts med utgångspunkt
i utgrävningar av de västmanländska lokalerna Fågelbacken, en samlingsplats på en
ö vid kusten, och Skogsmossen, en svedjegård mer i inlandet. På Fågelbacken anser
man också att människor kremerats, vilket ger spännande perspektiv på avsaknaden
av formella begravningar under tidigneolitikum, och vid Skogsmossen har en
offermosse påträffats, vilket visar det komplexa i det hela (Apel et al. 1995; Hallgren
et al. 1997; Sundström 2003; Hallgren 2008). Att kremera, det vill säga att utplåna
individen, kan utmärkt väl passa in i en kollektivistisk trattbägarideologi. Men är
kremeringarna verkligen brandgravar i senare tiders bemärkelse? Man kremerar ju
också flintyxor (jfr Larsson 2000), säd med mera. Är detta inte istället mänskliga
brännoffer? Med tanke på svedjebrukets roll under just tidigneolitikum (Hallgren
2008:285) kunde uppkomsten av en sådan ritual kopplas till detta. De brända
människobenen påträffas i gropar i likhet med de brända yxorna och sädeskornen
och är inte begravda som individer. Sundström menar till och med att obrända ben
från döda grävdes upp och kremerades vid stränderna för att avindividualiseras och
uppgå i det han kallar det egalitära kollektivet (2003:290ff ).

En lokal som förtjänar ett närmare studium är keramikplatsen, vråplatsen, Bro-
kvarn i Turinge socken, Södermanland (Florin 1958:117ff ). Den har tolkats som
en yxtillverkningsplats och en jordbrukarboplats, men jag anser att den också liknar
en sarupanläggning. Broström har anmärkt att Brokvarn liknar den ovan diskuterade
lokalen Stensborg (1996:69). Platsen utgörs av en åskulle som bildar ett näs ut i
ler- och myrmarker. Florin anser att Brokvarn legat invid en forntida havsvik, som
under tidigneolitikum blivit en insjö (1958:140). Vid trädgårdsarbete påträffades
112 yxor och yxfragment samt 38 yxämnen, allt av bergart. Delar av brända
tunnackiga flintyxor samt delar av minst tre sönderslagna mångkantsyxor ingår i
fyndmaterialet, liksom slip- och malstenar. Vidare fanns här trattbägarkeramik.
Strax norr om Brokvarn hittades intressant nog en mesolitisk plats, med bland
annat lihults- och limhamnsyxor. Det kan många gånger röra sig om kontinuitet
från mesolitikum till tidigneolitikum på samma plats. Detta är ett av många bra
argument för att tillbakavisa tankar på trattbägarkulturen som invandrade bönder.
Tom Carlsson (2014:183) skriver avseende Östergötland: ”Teorierna om att in-
vandrande grupper söderifrån förde med sig ”det neolitiska paketet” norrut verkar
sakna grund”. Andra gånger kan det visas att TRB-kulturens människor sökt upp
övergivna mesolitiska platser och gett dem ny mening (Ahlbeck & Gill 2011). På
själva brokvarnlokalen fann man även sex simpla skafthålsyxor och en rombyxa,
utvisandes att platsen besökts under senneolitikum och bronsålder. Återvändandet
visar att platsen inte glömts. Vid en smärre utgrävning 1935 kunde det konstateras
gropliknande insänkningar, vilka inte kunde tolkas.

Med detta vill jag framhålla, att om vi ser närmare på klassiska trattbägarboplatser
som Brokvarn och Östra Vrå (Kihlstedt 1996) framträder bilden av komplicerade
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rituella anläggningar, inte så olika trattbägarkulturens erkänt rituella platser i
Sydskandinavien och på kontinenten. Likheterna med engelskt neolitikum är också
slående (jfr Thomas 1991, 1999; Edmonds 1999). Depåer av tunnackiga flintyxor
respektive trattbägare är ytterligare företeelser som binder samman TRB-området
(jfr Karsten 1994). Megalitgravar, som är spridda i hela Västeuropa, både inom
och utanför trattbägarkulturen, är ovanliga inom den nordöstliga trattbägarkulturens
område. Sådana finns dock, till exempel i Alvastra i Östergötland (Janzon 1984,
2009), i Tofta på Gotland (Bägerfeldt 1992; Wallin 2010) och Resmo på Öland
(Papmehl-Dufay 2006) samt möjligen också i Mälardalen (Hallgren 2008:110f
avseende Fågelbacken). I skilda regioner kan man alltså välja bland ett antal olika
rituella uttryckssätt, men idéer kring bostäder/boplatser för eviga, avindividualiserade
förfäder kan vara ett förenande drag. Thomas & Tilley (1993) har i en djärv uppsats
om neolitikum i Bretagne bland annat kopplat samman ackumulerandet av avfall i
mesolitiska möddingar med byggandet av långhögar (jfr Whittle 1996:250), ibland
ovanpå mesolitiska boplatser. I långhögen ser de också en yxsymbolik och en
symbolisk torso, alltså en sönderdelad kropp. Långhögen som husmetafor accepteras
också, då långhuset i sig kan ses som en metafor för en kropp. Denna symbolik går
igen i megalitisk konst och i byggandet av stenrader och cromlechs, inhägnade
områden, här i anslutning till stenraderna. Yxan kan symbolisera manlig kropp,
torso och keramik kvinnlig dito. Keramiken har ibland bröst och halsband. Sönder-
slagning av yxor och keramik kan därför symbolisera isärplockandet av människor,
en företeelse som alltså var vanlig i megalitkulturen liksom även kremering. Utifrån
helt andra utgångspunkter kommer Hallgren fram till att keramikhantverket hör
kvinnorna till och att yxtillverkning, åtminstone avseende mångkantsyxor, hör
männen till i den tidigneolitiska trattbägarkulturen i Mälardalen (2008:228).

Keramik och yxor är som framgått centrala. Gill ser TRB-keramiken främst som
serviser att äta domesticerade produkter ur i samband med sociala sammankomster
i trädgårdarna, keramikplatserna. Bostadshus fanns på andra platser, utan keramik.
Även på stränderna fanns keramik, då i relation till de döda (2003:215ff ). Den
äldsta TRB-keramiken generellt är influerad från söder, ytterst från michelsbergs-
kulturens tulpanbägare i Centraleuropa, men i östra Mellansverige också av det
betydligt äldre kamkeramiska komplexet i öster. Ett exempel är att gropintrycken
tycks finnas med från början (Hallgren 2008:285, 135ff ). Keramiken slås sönder
efter kollektiva måltider på keramikplatser eller framför megalitgravarnas ingångar.

Traditionen med yxplatser fortsätter från senmesolitikum. Yxan kan då ha sym-
boliserat röjandet av mark, och liksom keramiken symboliserat kollektiva aktiviteter.
De lämnas på yxplatser och i fallet flintyxor, bränns och krossas de även framför
megalitgravarnas ingångar.

Richard Bradley har arbetat vidare med Hodders och andras tankar för att förstå
varför människorna byggde långhögar som symboliserade bandkeramiska långhus.
Han vill på en mänsklig nivå begripa denna märkliga ideologiska transformation.
Svaret finner han i bandkeramikernas sätt att handskas med sina långhus. Bradley
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kan visa att man, förmodligen då någon central person i hushållet dog, övergav
långhuset och byggde ett nytt. Det gamla huset lämnades att dö. En bandkeramisk
boplats kunde därför bestå av ett antal hus i olika stadier av förfall. Till slut återstod
en rektangulär eller trapezoid jordhög, då de delvis var byggda av lera. De döda
begravdes inte i husen utan i gravfält, men husen kan ha symboliserat hushållet.
En förändring, där man inte längre övergav långhuset utan istället uppförde långhus
för de döda, ledde till långhögar. Bradley nämner också att de bandkeramiska
motsvarigheterna till sarupanläggningar sannolikt kom att symbolisera hela sam-
hället, inte bara hushållet (Bradley 1996). Dessa idéer om de dödas hus och
boplatser togs sedan upp inom trattbägarkulturens och besläktade kulturers områden,
det vill säga främst i Nordvästeuropa och blev grunden för en dödskult med kollektiva
förtecken, uttryckt bland annat genom långhögar, dösar och gånggrifter, men också
genom sarupanläggningar, keramikplatser och yxplatser.

Det är uppenbart att det vi i Sverige kallar trattbägarkultur är en kraftfull ideologi
med förgreningar ut i Europa. Inte minst bygger den som sagt på det mäktiga
bandkeramiska komplexet, kombinerat med den västeuropeiska megalitiska tradi-
tionen. Ett stycke norr om Mälardalen kan vi se dess nordgräns. Varför spreds den
inte vidare? Jordbruk som ekonomisk försörjning var, som vi sett, inte en förut-
sättning för att använda sig utav ideologin. Ett aktivt ställningstagande, både inom
TRB och från dem utanför denna, bör ligga bakom detta.

Norrländsk skifferkultur

I Norrland, där trattbägarkulturen alltså inte utbildas, väljer förmodligen männi-
skorna istället att utveckla och stärka kollektiva drag i jägarideologin. Man skapar
en skifferkultur, som varar i över 2000 år. Det är spännande att denna tycks framträda
som starkast samtidigt som trattbägarkulturen etableras i Svealand (jfr Hallgren
1998). Ingredienser är bland annat skifferföremål, hällristningar och inte minst
älgsymbolik. Hit ska också räknas så kallade boplatsvallar och fångstgropar. Det
tycks därför inte vara åt söder som blickarna har vänts för att skaffa inspiration.
Istället kan finsk kamkeramisk kultur och norsk hällristande stenålderskultur vara
förebilder. Som så ofta är det dock den egna skapande kraften som ur en mångfald
av möjligheter väljer starka uttryckssätt. Poängen är att ur innovationer, främmande
förebilder och inhemska, äldre traditioner skapa något nytt. Någon kamkeramisk
kultur utbildas sannolikt inte i Norrland, med undantag för vissa platser i östra
Norrbotten, bland annat i Tornedalen (Halén 1994; Norberg 2008). Däremot
inkluderas senare keramik, som påminner om gropkeramik, i föremålsbeståndet i
mellersta och södra Norrlands kustland (Holm 1997, 2006). Särskilt välundersökt
är här den stora komplicerade lokalen Bjästamon nära Örnsköldsvik (Gustafsson &
Spång 2007). Kustplatserna med keramik norr om Medelpad, hur ska de uppfattas?
Det rimliga är enligt min mening att se dem som den norrländska skifferkulturens
keramikplatser, att jämföra med gropkeramiska kustplatser i söder och den finska
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båtyxekulturens keramikplatser på andra sidan Östersjön. Forskningen kring detta
måste dock fördjupas.

Evert Baudou talar om Norrland som en självständig provins under neolitikum
(1992:64). I skifferkulturen ingår olika skifferföremål, som haft en särskild betydelse.
Åsa Lundberg har visat hur skilda grupper av vinterbosättningar, kännetecknade
bland annat av boplatsvallar, i form av skärvstensvallar, har gemensamma sommar-
samlingsplatser, vilka utmärks just med skifferföremål (1985, 1997). Valet av skiffer
kan ha inspirerats av finsk mesolitisk suomusjärvikultur, menar Baudou (1977:143)
och man väljer också att ersätta sydskandinaviskt inspirerad stenteknologi med en
egen (Baudou 1992:61ff ). I stora delar av Norrland, med undantag för delar av
kusten, avstår man förmodligen från keramik, som ju kännetecknar TRB och
kamkeramisk kultur och idag identifierbara gravar förefaller inte heller att inta någon
framträdande plats (jfr Baudou 1977:45ff om en hällkistegrav i Medelpad och
Liedgren 1993 om ockragravar under stensättning i Norrbotten). Skiffer är sällsynt
i kamkeramisk kultur (Baudou 1992:62) och det är uppenbart att man i Norrland
även velat visa skillnad gentemot denna kultur. Kontakter åt söder visas bland annat
av olika sorters yxor och åt öster/nordöst av nordbottniska redskap. Dessa föremål
har säkert cirkulerat som exotiska prestigeföremål, på liknande sätt som i Syd-
skandinavien (jfr Taffinder 1998). Jag kan inte låta bli att påpeka det nordbottniska
redskapets likheter med en älgtunga, vilket skulle passa bra in i den övriga älg-
symboliken (fig. 3).

Boplatsvallarna markerar stabila bosättningar, även om vallarna inte behöver vara
hus. Lundberg menar att de har varit bebodda länge, i ett fall upp emot 1400 år!
(1985:293). De är belägna i inlandet och förefaller ingå i ett eget system av olika
lokaler där bland annat fångstgropar för älg ingår och är inte del av ett inland/kust-
system. Kusten har istället egna bosättningar av olika karaktär, med boplatsvallar av
typ Vuollerim och andra basboplatser i kustnära lägen och sälfångstlokaler längre
ut (Baudou 1992:64f ). Förutom säl så tycks älg ha varit ett viktigt byte. Älgen
spelar dock också en annan roll som sammanhållande ideologisk symbol för den
norrländska fångstkulturen (Baudou 1992:63; Sjöstrand 2011).

Älgsymboliken finns främst på skifferföremålen och på hällristningarna (fig. 5).
Hällristningslokalerna, ibland belägna vid sista forsen ut mot havet, som till exempel
vid Nämforsen, men även belägna i inlandet, kan ha haft betydelse som mötesplatser,
på liknande sätt som skifferlokalerna längre inåt land. Hällristningarna är också en
företeelse som bidrar till den norrländska särarten. Förebilder kan ha hämtats från
Norge eller Karelen och andra östliga områden, men de är inte inspirerade från
Sydskandinaviens hällristningar, som ju är från bronsåldern. Däremot finns det
sannolikt äldre norrländska ristningar, som kan ha använts som inspirationskälla.
Gärde i Offerdal, Jämtland, anses ibland vara den äldsta. Det är ristade älgar i
naturlig storlek, alltså påminnande om norska mesolitiska ristningar. Alldeles intill
finns också huggna ristningar, det vill säga av vanlig norrländsk yngre stenålderstyp
(Jensen 1989). Här måste också framhållas de spännande och problematiska
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hällmålningarna i Bohuslän, som bör vara samtida med de norrländska (Nordbladh
1987).

De vanligaste motiven vid den vilda Nämforsen är älgar och båtar, ofta med
älghuvudstävar. Tidigare tolkningar har kretsat kring sympatetisk jaktmagi och
handelskontakter, men i post-processuell arkeologi har fördjupade tolkningsförslag
framförts. Christopher Tilley (1991b) kopplar bilderna till människornas världsbild,
kosmologi och tänker sig dem inte som speglande en ekonomi. Den stora boplatsen
i anslutning till ristningarna innehöll talande nog inte älgben (Baudou 1992:85f;
Käck 2009), så att Nämforsen varit en plats för älgjakt får inte stöd där. Det kan
också vara värdefullt att notera Bjørnar Olsens tolkning avseende landdjur och båtar
på ristningarna i Finnmark, där han ser motiven som bland annat överbryggande
motsättningar mellan människor i kust- och inlandsområden och menar att de
betonar samverkan mellan olika grupper (1994:81f ). Med tanke på de skilda
bosättningssystem avseende kust och inland som skildras av bland andra Lundberg
(1985, 1997) och Baudou (1992:64f ) är Olsens idé säkert tänkvärd.

Norrland är alltså inte ett enhetligt område under stenåldern, precis som i södra
Sverige. Lars Forsberg (1993) framhåller när det gäller neolitikum skillnaden mellan
inlandsområdets älgjägare och kustområdets säljägare. Även om Åsa Lundberg och
Lars Forsberg betonar att bägge samhällenas människor uppehöll sig i sina respektive
områden året runt och att det inte är frågan om vandringar mellan kust och inland,

Fig. 5. Skifferdolk och hällristningsmotiv med fristående älgar, älghuvudstävar på båtar
och älghuvudstavar som visar älgens centrala roll i norrländsk stenålder (Montelius
1917:fig. 540; Hallström 1960:fig. 80). Älgen som samlande begrepp för människornas
världsåskådning binder på ett spännande sätt samman olika delar av kulturen. Vi kan
förmoda att andra stenålderskulturer också bands samman av dylika begrepp. Kan vi
identifiera dem, så ökar vår förståelse dramatiskt.
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kan man ändå framhålla många likheter samhällena emellan. De delar intresset för
de röda skifferföremålen, hällkonsten och älgsymboliken samt även användandet av
boplatsvallar och fångstgropar. Dessutom är gravar osynliga i bägge områdena. Att
säl inte fångades i inlandet behöver väl knappast poängteras. Kanske man ändå ska
betona likheterna i den norrländska skifferkulturen, både vid kusten och i inlandet?
I varje fall tycks den minst lika enhetlig som det sydliga trattbägarkomplexet, där
också skillnader mellan kust och inland finns, utan att olika samhällen behöver
förutsättas. Keramikplatserna vid kusten ändrar inte heller den bilden.

Människorna i Norrland kommer alltså inte att anamma det komplex vi kallar
TRB. I Svealand och östra Götaland kommer man redan under tidigt mellanneo-
litikum till synes att fjärma sig från trattbägarideologin. I Sydskandinavien sker
detta betydligt senare, vid övergången från mellanneolitikum A till B. Vägen bort
från den kollektivistiska trattbägarkulturen går via den gropkeramiska kulturen och
stridsyxekulturen/båtyxekulturen och leder så småningom, via den spännande och
komplexa senneolitiska perioden, till den elitistiska äldre bronsålderskulturen.

Gropkeramisk kultur

Den gropkeramiska kulturen uppträder främst under mellanneolitikum A och B,
även om tidiga dateringar, till tidigneolitikum, som sagt antyds från Mälardalen
(Olsson 1996). Den har beskrivits som en gåtfull stam från öster (Stenberger
1971:94ff ) eller som utvecklad antingen ur gamla jägarkulturer (Malmer 1969)
eller ur TRB (Hulthén & Welinder 1981; Browall 1991). Säljakt och svinhållning
anses ha varit centrala näringskällor. Efterhand trängs gropkeramikerna ut i havet
av expansiva stridsyxefolk (Hulthén & Welinder 1981) eller försvinner på annat
sätt. En utmärkt sammanfattning av forskningsläget med många nya infallsvinklar
har presenterats av Edenmo, Larsson, Nordqvist & Olsson 1997 och den äldre
forskningshistoriken behandlas utförligt av Löfstrand (1974). Mats Larsson behandlar
kulturen i boken med den talande titeln A Tale of a Strange People (2006) och 2012
kom från Stockholms läns museum den lilla boken Gropkeramikerna, där jag skrev
en inledning (Bratt & Grönwall 2012; Carlsson 2012). Den i särklass mest genom-
arbetade analysen finner vi emellertid hos Åsa M. Larsson i hennes gedigna av-
handling från 2009.

Den gropkeramiska kulturen kan enligt min mening ses, inte som ett folk och
inte heller som en ekonomi, utan snarare som en ritualisering av transformationen
från TRB:s kollektivistiska jordbrukarideologi till en mer individualistisk ideologi
där jägaren idealiseras, trots att jordbruket fortfarande bedrivs. Gropkeramikerna
är aldrig samtida med TRB på samma plats (Browall 1991) och finns i stort sett
bara där TRB funnits. Utan TRB, ingen gropkeramisk kultur, kan man kanske
säga. Här utgör till exempel Åland samt södra och mellersta norrlandskusten
spännande undantag (Edgren 1993:96ff; Stenbäck 2003; Björck 1997; Holm 1997,
2006). Denna transformering sker tidigast i nordöst, inom vråkulturens område,
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det vill säga i det område som ligger närmast Norrland och längst bort från
Sydskandinavien. Härvidlag kan man ha inspirerats från norrländsk fångstkultur,
som ju aldrig tog till sig trattbägarkonceptet. Keramiken med sin gropornering och
kärlform kan däremot ha skapats efter kamkeramiska förebilder, som på Åland där
kamkeramik ersätts av gropkeramik. Detta sker dock i ett sent skede (Stenbäck
1998, 2003). Keramiken var som vi sett främmande för stora delar av Norrland,
men en mycket viktig del i trattbägarideologin.

Först gropornerar människorna TRB-keramiken (Fagervik I, ca 3300 f.Kr. Enligt
Olsson (1996) kan en tidigare datering alltså vara aktuell; jfr Hallgren 2012:32f ).
Säter II har fortfarande TRB-drag men Säter III är lik kamkeramik och Säter IV är
det än mer. I sistnämnda keramikstil har groparna i stort sett spelat ut sin roll.
Formen på kärlen avviker dock med sin skuldra från kamkeramik. De som krono-
logiska faser uppfattade benämningarna Fagervik I och Säter II-IV utgår från lokaler
på terrasser på olika höjd över havet vid Bråviken i Östergötland (Löfstrand 1974).
Gropkeramisk kultur markerar alltså tydligt sin särart gentemot det kamkeramiska
komplexet och utgör inte en del av detta. Keramiken är aktivt använd i denna
transformering, vilket skiljer gropkeramikerna från den norrländska skifferkulturen.
Sekvensen med stil- och formförändringar från TRB-liknande till kamkeramik-
liknande kärl uttrycker på ett tydligt sätt processen. Ibland kunde denna trans-
formering gå fort och ibland kunde den ta lång tid, men detta var, så att säga, vägen
att vandra. Eva Olsson har som nämnts tidigare diskuterat de olika stilarnas kronologi
(1996:47f; jfr Olsson & Edenmo i Edenmo et al. 1997:182ff ). Nya 14C-dateringar
antyder att stilarna ibland är samtida, samtidigt som de ibland verkar följa på
varandra inom en lokal. Olsson noterar också att de gropkeramiska lokalerna ofta är
stora, att de inte sällan ligger i branta sluttningar och att de ligger direkt vid stranden.
Dessutom saknas i regel samtida härdar på boplatserna (1996:44).

Dessa förhållanden kan förstås om keramikstilarna är led i en transformerings-
process. Stilarna blir då inte kronologiskt bundna, utan uppträder när behov för
dem finns. Keramiken är laddad med symbolisk betydelse och lämnas sönderslagen
på platser som uttrycker den nya, vilda ideologin, det vill säga den föränderliga
strandkanten. Intressant är också att man ibland tycks ha sökt upp platser där
strandförskjutningen kunde iakttas särskilt väl på en och samma lokal, alltså branta
stränder. Där deponeras keramik i rätt stilordning på olika terrasser vid strandkanten
(Fagervik, Säter, Åby, Häggsta med flera platser). På dessa platser har man uppen-
barligen klarat sig utan hus och härdar. Husen och härdarna kan ha förknippats
med den äldre kollektivistiska ideologin och är därför tabu på vissa av dessa platser,
eller också så saknas de av annan anledning. Flacka stränder ger så klart en ännu
större strandförskjutningseffekt rumsligt sett, men förflyttningarna är svårare för
oss att koppla ihop där.

En företeelse som förmodligen är mer vanlig än vad vi idag kan se är gravar på
gropkeramiska lokaler. Det är frågan om individuella gravar med gravgåvor, alltså
något som till stora delar avviker från vad vi fann inom trattbägarkulturen. Instruktiva
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exempel kan hämtas från Gotland (Janzon 1974), och särskilt från lokalerna Ajvide
i Eksta och Västerbjärs i Gothem (Andersson 2004, 2016).

Ajvide uppfattades som en boplats i likhet med tolkningen av andra gropkeramiska
lokaler. De nya utgrävningarna har emellertid komplicerat bilden, även om tolk-
ningen av lokalen som boplats till delar kvarstår (se till exempel Österholm 1996,
1997 och Burenhult 1997, 1997b). Ajvide börjar som en yxplats (Jakobs). Därefter
antar man att lokalen lämnas under tidigneolitikum för att etableras som en
gropkeramisk boplats ca 3000 f.Kr. Efter ca 250 år som boplats börjar gravar att
anläggas kring ett rituellt område (sälaltare). Det är oklart om Ajvide också under
denna tid, 2750-2300 f.Kr., använts som boplats. Därefter har Ajvide besökts
säsongsvis genom senneolitikum och in i bronsåldern (Burenhult 1997b:19ff;
Österholm 1996:36ff, 2008).

Vi har tidigare diskuterat yxplatsernas rituella roll och en liknande tolkning
presenterades för de tidigneolitiska keramikplatserna från trattbägarkulturen. I linje
med detta är det frestande att se Jakobs/Ajvide som en plats där man under
senmesolitikum rituellt tillverkat och deponerat yxor vid stranden. Sedan skulle vi
förvänta oss en tidigneolitisk keramikplats eller möjligen en fortsatt deponering av
yxor under denna tid. Så kan också vara fallet. Endast 1500 kvadratmeter av kanske
hela den 200 000(!) kvadratmeter stora aktivitetsytan förefaller vara utgrävd (Öster-

Fig. 6. Mångkantig (tidigneolitisk trattbägarkultur), dubbeleggad (äldre mellanneolitisk
trattbägarkultur och äldre mellanneolitisk gropkeramisk kultur) och båtformig (yngre
mellanneolitisk stridsyxekultur) stridsyxa (Montelius 1917:fig. 298, 270 och 317). Var
finns den yngre mellanneolitiska gropkeramiska kulturens stridsyxa? Om svaret här också
blir båtformig stridsyxa så löses kulturgränserna under mellanneolitikum B upp på ett
spännande sätt.
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holm 1996:37; Burenhult 1997b:15). Därefter får vi i alla händelser en grop-
keramisk keramikplats som efter 250 år övergår i en gropkeramisk gravplats. Hela
tiden är det stranden som är intressant. Stranden är ju en påtaglig gräns mellan
land och hav och detta gränsområde har uppenbarligen under mycket lång tid varit
viktigt att ritualisera. Att Jakobs/Ajvide varit en speciell plats under stenåldern –
kanske ett av Gotlands viktigaste rituella centra – är troligt. Närheten till de märkliga
Karlsöarna i väster kan ha spelat en roll här. Kanske har de kommit att förknippas
med döden, inte minst med tanke på att riktningen sammanfaller med solens
nedgång. Det kan vara värt att påminna om grottan Stora Förvar på Stora Karlsö
(Schnittger & Rydh 1940), där under stenåldern sannolikt bland annat människo-
offer och rituell kannibalism ägt rum. Fynden från Stora Förvar startar långt före
Jakobs/Ajvide-lokalen tas i bruk (Burenhult 1997:10), vilket ytterligare stärker
tanken på att Stora Karlsö kan ha uppfattats som en helig ö.

Kan stranden ha haft något att göra med uppfattningar om liv och död? Kombina-
tionen av handhavande och begravning av döda människor samt rituell slakt av säl
är spännande. Är detta en del av svaret på de gropkeramiska platsernas roll? Platserna
handlar kanske om transformeringen från liv till död, både avseende människor och
djur? Det är ju uppenbart att keramikplatserna vid stranden inte utgör hela
bosättningsmönstret för människorna under mellanneolitikum. På Gotland, liksom
i Södermanland och Östergötland, är inlandet kontinuerligt utnyttjat, vilket tydligt
visas av lösfunna fornsaker från denna tid (Carlsson 1987:92f, 1987b:231ff och
1991:117ff ). Där fanns så vitt vi vet inga rituella keramikplatser. De 14 bosättnings-
områden som Österholm (1989) ringat in utmed Gotlands kuster visar därför
sannolikt istället 14 strandbundna rituella centra med buffertzoner emellan. Samma
sak torde då gälla de bosättningsområden som Björck avgränsat utmed Upplands,
Gästriklands och södra Hälsinglands kuster (1997:19ff ). De påminner om Öster-
holms områden och vi ser också att även här finns fynd i inlandet (Björck 1997:fig.
3), vilket medför en betydligt mer komplicerad bild än den Björck hittills arbetar
med. Vi kan nu också inkludera den fortsatta norrlandskusten i denna diskussion.
Även här kan vi tolka grupperna av keramikplatser som rituella centra vid kusten i
ett betydligt större bosättningsområde (jfr Apel et al. 1995 avseende tidigneolitikum.
Odlingssystemet under mellanneolitikum kan också möjligen ha ändrats från
svedjebruk till skottskogsodlingar; jfr Göransson 1994). Jag ska kanske understryka
att jag menar att människor har bott både vid kusten och i inlandet. Det jag vill
lyfta fram är skillnaderna och likheterna i den materiella kulturen mellan kust och
inland. Österholm och Björck har framgångsrikt påvisat dessa centra och det öppnar
mycket spännande perspektiv när det gäller att knyta samman kust och inland.

På de yngre gropkeramiska keramikplatserna finns alltså ofta gravar. Detta kan
vara ett led i en förändringsprocess från kollektivistisk till mer individualistisk
ideologi. Under yxplatser, trattbägarkeramikplatser och tidiga gropkeramikplatser
döljer sig säkert andra företeelser som kan kopplas samman med begravning. Här
kan dock frånvaron av individuella gravgåvor, keramik och kanske också individuellt
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gravlagda människor försvåra tolkningen av nedgrävningar och andra företeelser. Vi
kan kanske här förvänta oss gropar, diken och träkonstruktioner som liknar dem på
de tidigare nämnda så kallade sarupanläggningarna. Under yngre mellanneolitikum
har bilden förändrats. Nu är de individuella gravarna mer markerade och med
många individuella gravgåvor. Parallellt med detta har vi också stridsyxekulturen
med sitt utpräglat individuella gravskick. Att låta vissa individer framträda ligger
alltså i tidens ideologi och blir mer och mer framträdande för att, efter den
senneolitiska parentesen, kulminera i äldre bronsålderns rika begravningar i stor-
högarna (se nedan).

Gravgåvorna i gropkeramiska gravar uppvisar dock många märkligheter. Jag vill
här lyfta fram keramiken. Då jag uppfattar keramiken på de gropkeramiska keramik-
platserna som rituellt laddad och avsiktligt sönderslagen och kvarlämnad, blir det
särskilt viktigt att se hur kulturen behandlar keramiken i begravningssammanhang.
Det talas ofta om att de döda fått keramikkärl med som gravgåva. Vid ett närmare
betraktande visar det sig att så sällan är fallet. Det är inte hela, normala kärl i
gravarna. Istället är det miniatyrkärl och kärlbottnar. Utöver detta är det vanligt
med skärvsamlingar eller enstaka krukskärvor vid den döde (jfr Andersson 1998 om
fragmentarism hos TRB och gropkeramisk kultur). Dessa har deponerats avsiktligt,
vilket ofta framgår av deras placering i graven, även om det i många fall kan förekomma
att skärvor följt med gravfyllningen. Stenberger trodde att kärlbottnarna från gravarna
i Västerbjärs hade varit hela krukor vid gravläggningen, men att de förstörts vid
senare jordbruksarbete (1943:99). Så är dock inte fallet. Vi kan tydligt se att
kärlbottnarna deponerats som sådana. De är ofta nedsatta en bra bit från den dödes
huvud, ibland mer än en meter därifrån men i gravens förlängning. Detta tyder på
att de döda gravsatts i båtar, förmodligen stockbåtar. I anslutning till kärlbottnen
kan en yxa och andra deponeringar finnas. Här förekommer definitivt inga sentida
störningar. Det finns också en klar systematik i bruket av keramikdeponeringar.
Västerbjärs har åtminstone 10 lerkärlsgravar. Det handlar om sex bottnar, ett
miniatyrkärl samt minst tre gravar med enbart krukskärvor. Janzon noterar att detta
mönster med bottnar och miniatyrkärl samt skärvor gäller för övriga gotländska
gravfält också (1974:104ff ). En genomgång av materialet från Ajvide visar att även
där är det miniatyrkärl, bottnar och skärvor som förekommer i gravarna (Österholm
1993, 1995, 1996b, 2008). Går vi utanför Gotland förefaller samma regler avseende
keramik gälla för gropkeramiska gravar där också. Ett exempel är kärlet i graven från
lokalen Södra Mårtsbo i Gästrikland, som huvudsakligen tycks utgöras av ett
bottenparti (Hovanta 1996:31).

Hela, ornerade, vanliga kärl av gropkeramisk typ får tydligen inte läggas ned i
gravar, utan de slås sönder på stranden eller andra heliga områden och bildar
keramikplatser, det vi slentrianmässigt kallar boplatser. Keramiken har kanske använts
i rituella, kollektiva måltider och är tabu på andra platser. Gropkeramiken kan som
sagt ses som bärare av en ideologisk förändring från kollektivistisk trattbägarkultur
mot en mer individualistisk, vi kanske kan säga vild ideologi. Till det vilda hör
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impulser från norrländsk kultur, bland annat skifferpilspetsar och, från kamkeramisk
kultur, bland annat keramikens form och dekor. Keramikplatserna vid stranden
kom ibland att användas under mycket lång tid. Vad innebär det för platsens laddning
att gropkeramik deponerats där i 700 år, som fallet är i Ajvide? Är det den långa
brukningstiden som gör dessa rituella platser så arkeologiskt lättidentifierade för
oss idag? Vi kan notera att också kökkenmöddingar, yxplatser och trattbägarkulturens
keramikplatser har månghundraåriga användningsperioder. Inte sällan kan dessa
kopplas ihop med varandra, så att flertusenåriga kontinuitetsband uppstår, vilket
ju kan vara fallet med Jakobs/Ajvide. Även om platserna ibland skiftar läge i sidled
beroende på strandlinjen, som i fallet med lokalerna vid Säter och Fagervik vid
Bråviken och grupperna av platser i Gästrikland, bör känslan av att området alltid
har använts ha infunnit sig.

Gropkeramiska lokaler är ofta placerade på sandmark. Detta är säkert betydelsefullt
för möjligheterna att utföra markarbeten av olika slag. Många nedgrävningar har
varit aktuella, till exempel gropar med avfall och andra depositioner, gravar och
fundament till träkonstruktioner som pålar, palissader och plattformar. Bostadshus
påträffas dock aldrig på dessa så kallade boplatser, även om hyddor ibland påstås
förekomma. Ofta noteras att härdar saknas. Ibland är det så, men härdar förekommer
också på en del lokaler. Dessa behöver dock inte sättas i samband med bostads-
aktiviteter utan kan ha tjänat många olika ändamål. Ibland visar sig dessutom dessa
härdar vara från perioder senare än stenåldern, inte sällan från äldre järnålder (Olsson
1996:44). Kan keramikplatserna ha fått en ny innebörd under äldre järnålder, som
gjort dem till attraktiva platser för järnålderns rituella handlingar?

Bo Petré nämner en gropkeramisk boplats på gravfältet vid Lunda (järnålder) på
Lovö utanför Stockholm (1982:15ff ). Denna består av ett stort stolphål och en
stenlagd yta. Invid stolphålet, särskilt väster om detta, fanns krossad gropkeramik.
Här är det närliggande att tänka på en kultpåle med offrad keramik. Återigen ser vi
en gropkeramisk lokal som vid närmare studium antyder att särskilda ritualer utförts
på platsen.

Jag vill nu kommentera den som gropkeramisk uppfattade lokalen Alvastra
pålbyggnad (fig. 7) i Östergötland (Frödin 1910; Malmer 1978, 1987, 2002:103ff;
Browall 1986, 2011). Pålbyggnaden är belägen i Alvastra (Broby) källmyr i Dags
mosse, mellan Tåkern och Vättern och invid Omberg och dateras till äldre mellan-
neolitikum, ca 3000 f.Kr. Spänger har lett till fast mark både i västlig och i östlig
riktning. Något strandnära läge finns alltså inte här, inte heller har slakt av säl
förekommit. Fynd av en sannolikt mesolitisk hjorthornsyxa, placerad i en källa
(Browall 1986:21), antyder att offer förekommit här tidigare. Källmyren har på
grund av sumpgasen bubblat och gett ljud ifrån sig. Platsen är rituellt laddad.
Även myren är en gränszon, bland annat mellan två landområden men kanske
viktigare, mellan underjorden och de levandes värld. Det mytomspunna Omberg,
i väster, kan ha spelat en liknande roll som Karlsöarna gjort för Ajvide. Istället för
slakt av säl kan slakt av bland annat nötboskap ha utförts här. Benmaterialet visar
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Fig. 7. Gånggrift vid Karleby i Västergötland med Ålleberg i bakgrunden (Tilley
1996:202), gropkeramiskt gravfält runt ett gravtomt område med bland annat sältran
(streckat på bilden) från Ajvide på Gotland (Burenhult 1997c:53) och Alvastra
pålbyggnad i Östergötland med massor av fynd, inte minst utanför ingången i sydöst.
Utanför den hypotetiska utgången åt väster, mot Omberg och solnedgången, finns inte
många fynd (Browall 1986:fig. 40). Här finns många gemensamma nämnare. Platserna
relaterar till märkliga naturformationer; Ålleberg, Karlsöarna och Omberg och deras
betydelse handlar bland annat om handhavandet av döda människor och deponerandet
av keramik, yxor, hantverks- och hushållsavfall med mera. Ändå ser de så olika ut, men
de strukturella sambanden dem emellan kan ge ny kunskap.
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att det är fråga om hela djurkroppar (During 1987:9ff ). Pålbyggnadens människor
bedrev jordbruk, vilket visar att den gropkeramiska kulturen inte är betingad av
någon särskild ekonomi, vilket många trott. Gropkeramiker kan vara jägare, fiskare
och samlare såväl som jordbrukare och boskapsskötare. Det vi kallar kulturer handlar
ju mer om ideologier än om ekonomier, även om ekonomiska aspekter ofta används
i ideologiska syften.

I Alvastra pålbyggnad har föremål tillverkats. Bland annat har man här deponerat
många dubbeleggade stridsyxor. Det märkliga är att allt från råämnen till färdiga
yxor deponerats här. Många yxor har till exempel påbörjade skafthål (Browall
1986:58f). Detta påminner om de så kallade yxplatserna. Det kan vara så att även
keramiktillverkningens olika delar deponerats här, men det är svårare att veta. Ibland
har man intryck av att inget har tagits bort från pålbyggnaden. Det som fördes dit
skulle också förbli där (undantaget kärlbottnar; se nedan). De många härdarna kan
ha använts för brännoffer, bland annat av säd och äpplen. Brända människoben,
troligen främst skalltak, finns också här, möjligen härrörande från pålbyggnadens
äldsta fas, då också trägolven utsattes för brand. Obrända människoben är inte
ovanliga. Framför allt tycks de tillhöra pålbyggnadens yngsta fas. Benen tycks mest
härröra från män samt unga människor och barn (Malmer 2002:103ff ), och ligger
inte i anatomisk ordning. Varför kvinnor tycks saknas eller är ovanliga är inte utrett.
Även pålbyggnaden har således använts i kulten kring de döda. Invid spången som
leder in till fast land, utanför den sydöstra palissaden, påträffades kraniet av en
skalperad man, ytterligare ett tecken på ritualer där människooffer tycks ha ingått
(During 1992:86ff ). Här, strax utanför plattformen, vid ingången, påträffades väldigt
många fynd (Browall 1986:fig. 40). Detta ger associationer till aktiviteterna utanför
megalitgravar, som ju också utförs utanför ingången i sydöst.

Browall har visat att den gropkeramiska pålbyggnaden sannolikt är något yngre
än trattbägarkulturens megalitgrav i Alvastra (1991). Detta innebär att pålbygg-
naden inte fungerat på det sätt som en del forskare menar att så kallade sarup-
anläggningar har gjort, det vill säga som skeletteringsplatser inför senare begravningar
i benhusen/megalitgravarna. Istället kan pålbyggnaden ses som en rituell plats, där
transformeringen från trattbägarkulturens kollektivistiska ideologi till gropkera-
mikernas mer individualistiska ideologi sker. Detta har här skett snabbt. Pål-
byggnaden byggs, används och överges på mindre än 50 år, har man menat. Ändå
finns här trattbägarkeramik och gropkeramik som visar trattbägarinfluerad stil (Säter
II) och kamkeramiskt influerad stil (Säter III). I den något äldre megalitgraven,
däremot, finns praktfull, megalitisk trattbägarkeramik (Janzon 1984:361ff, 2009).
Stenberger tolkade pålbyggnaden som en boplats: ”en stadigvarande bosättning
ute i det forna kärret med de möjligheter till skydd och försvar som detta läge
innebar” (1971:104). Browall ser den istället som ett socialt och kultiskt centrum
för 17 hushåll, spridda runt om i bygden (1986:153, 1997). Det innebär att
Alvastra pålbyggnad kan ha haft en roll liknande andra, större gropkeramiska platser,
som till exempel Ajvide med sina kulturlager, gravar och träkonstruktioner. Jag
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nämnde tidigare, att bottnar till gropkeramiska krukor var vanliga i de gropkeramiska
gravarna. Det är i det sammanhanget intressant att notera avsaknaden av bottnar i
pålbyggnaden, alla krukskärvor till trots. Hulthén tolkar detta som att man fört
bort de brukbara bottnarna från pålbyggnaden (Hulthén 1998:50). Varför inte
tänka sig att de bortförts för att placeras i gravar eller på stränder? Efter de rituella
måltiderna på pålbyggnaden krossas kärlen, men bottnarna tas upp och följer med
de döda. Vi kan kanske därför räkna med ett gropkeramiskt gravfält nära Alvastra
pålbyggnad, som har ersatt den äldre megalitgraven. Vad som kan betraktas som
nära är dock oklart. Är Bråviken kanske för långt bort? Hans Browall har i samband
med den förestående publiceringen (våren 2016) av västra schaktet från grävningarna
1976-80 kommit med nya och spännande dateringar. Även om pålarna är från en
period av ca 50 år, visar 14C-resultat att pålbyggnaden använts under hela MN A,
ca 3300-2800 f.Kr (muntligt meddelande vid pålbyggnadsbesök juni 2015).
Förutom övriga konsekvenser för tolkningarna, gör dessa nya dateringar det begripligt
varför pålbyggnaden upphör, då detta nu kan kopplas till nästa stora ideologiskifte,
det från gropkeramisk kultur till stridsyxekultur.

I trakten kring Alvastra når trattbägarkulturen bara marginellt in i mellan-
neolitikum A, trots försöken med en megalitgrav. I områden där trattbägarkulturen
är stark och fortsätter in i och genom äldre mellanneolitikum sker transformeringen
till stridsyxekultur ofta direkt, utan att processen går via gropkeramiska kulturdrag.
Så sker i stora delar av Danmark. Emellertid används ibland delar av det grop-
keramiska komplexet vid transformationen. Det kan handla om att trattbägarkeramik
groporneras och görs ful, det vill säga det skapas en radikal motsats till megalit-
keramiken. Detta är fallet med delar av Valby-fasens keramik (MN A:V) i Danmark.
I sydvästra Skåne har en motsvarande grupp identifierats, Karlsfälts-gruppen (Larsson
1986:149, 1989:68f ) och i nordvästra Skåne har en än mer gropkeramiklik grupp
urskiljts, bland annat utrustad med cylindriska spånblock och spånpilspetsar, Stävie-
gruppen (Larsson 1986:147f ). Man kan också tona ned keramiken som medium
och istället lyfta fram pilspetsar och cylindriska spånkärnor, för att betona ”det
vilda”. Här kan gropkeramiker på svenska västkusten nämnas (Strinnholm 2001).
En annan väg att bryta trattbägarideologin kan de nordvästjylländska stendynge-
gravarna vara (Damm 1989:29ff ). De bildar linjegravfält, vilket känns igen från
vissa stridsyxegrupper. Dateringen är oftast mellanneolitikum A:V, alltså vid över-
gången till MN B.

Hur förändringen från MN A till MN B sker beror alltså på var och när den
inträffar. Gropkeramisk kultur är som sagt sannolikt alltid yngre än trattbägarkultur
(Browall 1991) och stridsyxekultur tycks alltid vara yngre än gropkeramisk kultur
på samma plats (Nielsen 1986). Däremot är en tidsmässig parallellitet mellan
gropkeramisk kultur och stridsyxekultur vanlig om rummet vidgas och det rumsliga
perspektivet beaktas. Inte minst gäller detta i östra Mellansverige, där utvecklad
stridsyxekultur finns i inlandet och gropkeramiker vid kusten. Efterhand försvagas
de gropkeramiska dragen och stridsyxekulturen stärks. Ibland transformeras dock
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gropkeramisk kultur till senneolitisk kultur, utan att någon renodlad stridsyxekultur
hunnit utvecklas. Det är dock viktigt att komma ihåg att det vi som arkeologer ser
och som vi kallar kulturer, är ideologier som materialiserat sig och inte skilda folk
(jfr kritik av kulturbegreppet hos Gill 1998). Osteologen Torbjörn Ahlström har
utifrån skelettmaterialet hävdat att gropkeramikerna är invandrare från nordöst
(1997), vilket jag menar är att missförstå hur arkeologiska materiella kulturer ska
uppfattas (jfr ovan). Helena Knutsson hävdar genom tvärkulturella etnografiska
analogier (1995:197f ) att skillnaderna mellan gropkeramisk kultur och stridsyxe-
kultur gör dem i grunden oförenliga och att det har att göra med en mobil respektive
bofast befolkning. Detta tror jag inte heller på, även om Knutssons breda angreppssätt
är spännande. Jag anser lika lite att vi ska likställa de gropkeramiska och kamkeramiska
komplexen, men en ökad kännedom om kamkeramikerna känns just därför extra
angelägen (jfr Wyszomirska 1984). Både keramik (fig. 8) och så kallade stridsyxor
(fig. 6) visar hur de av oss skapade kulturgränserna både kan lösas upp och stärkas
beroende på var vi lägger fokus.

Sammanfattningsvis kan sägas att det vi kallar gropkeramisk kultur är en väg av
två bort från trattbägarkulturen. Stridsyxekulturen är den andra vägen (jfr Damm
1991). Vägarna leder så småningom till den äldre bronsålderns elitistiska ideologi.
Ibland sammanfaller de båda vägarna på komplicerade sätt, både kronologiskt och
rumsligt. Gropkeramikerna betonar som sagt havet, jakten och det vi kan kalla det
vilda. Sälen spelar ibland en stor roll, liksom svinet. Gropkeramikerna inspireras av
norrländsk jägarkultur (skifferföremål) och av kamkeramisk kultur (keramikens form
och dekor). Man blickar även tillbaka på mesolitiska jägarkulturer, vilket bland
annat visas av kopplingen till yxplatser och ertebölleplatser (Jonstorp, Siretorp),
eller västsvenska tvärpilslokaler, vilket dock inte innebär att kulturen utvecklats
direkt från mesolitiska fångstkulturer. Även användandet av trindyxan i mellan-
neolitiska gravar kan kanske ses i detta sammanhang. Vilken roll agrara näringar

Fig. 8. Keramik från erteböllekultur, trattbägarkultur, gropkeramisk kultur och stridsyxe-
kultur (Burenhult 1991:83, 117, 169 och 183. Teckningar av Sven Österholm). Keramik
intar en central plats i definitionen av de neolitiska kulturerna och verkar också ha
spelat en stor roll när forntidens människor skapade kategorier både inom och mellan
sina samhällen.
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spelat är oklart. Med undantag av Alvastra pålbyggnad är odling och boskapsskötsel
åtminstone inte en påtaglig del i det rituella livet. Under den kollektivistiska
trattbägarkulturens tid ritualiserades och idealiserades förmodligen de agrara
näringarna (jfr Jennbert 1984), även om de inte alltid spelade någon större roll för
försörjningen (Welinder 1982). Det var viktigt att tänka jordbruk för att främja
den kollektivistiska ideologin, inte nödvändigtvis att bedriva det av ekonomiska
skäl. Är det otänkbart att det motsatta är fallet med gropkeramikerna? Oavsett
vilken roll agrara näringar spelade för försörjningen, så visas detta inte i ritualerna.
Istället lyfts det vilda fram, trots att till exempel säl och vildsvin kanske inte var
viktigare som föda än annat som man åt. En annan, och kanske troligare förklaring
är dock att agrara näringar inte spelade någon avgörande ekonomisk roll alls för
någon kulturgrupp. Istället lyfts dessa fram av rituella skäl hos trattbägarkulturen
men inte hos gropkeramisk kultur.

Stridsyxekultur

Stridsyxekulturen betonar istället djurhållning i ritualerna för att fjärma sig från
trattbägarkulturens åkrar och markera sig mot den gropkeramiska kulturens hav.
Dessa olikheter i ideologiska uttryckssätt, som involverar olika ekonomier, har lurat
arkeologerna att tro att vi har att göra med bönder, säljägare och herdar. Welinder
har dock utifrån den tidigare omnämnda lokalen Fågelbacken i Västmanland påpekat
att olika keramikstilar inte utan vidare betyder olika ekonomier (Welinder 1987).
Redan i senneolitikum har också de tre kulturerna, så som många arkeologer ser
det, smält samman till en – senneolitisk kultur. Det förtjänar kanske att framhållas
att ett ideologiskt betonande av en särskild ekonomi i vissa fall kan bidra till att ge
just den en ökad betydelse också i försörjningshänseende och detta fungerar också
omvänt. Ekonomi är ideologi.

Låt oss ta en titt på stridsyxekulturerna. De dateras vanligvis till 2800-2300
f.Kr. och perioden har kommit att betecknas som yngre mellanneolitikum, MN B.
Som vi nämnt tidigare har kulturen uppfattats som ett invandrande folk (till exempel
Stenberger 1971:108ff ) eller som utvecklad ur trattbägarkulturen och representer-
ande en ny religion och en mer individualistisk ideologi, baserad på det privata
ägandet, materialiserat genom kopparen (Malmer 1962). ”Metallen blev medveten
för samhället, och förändrade det” (Malmer 1986:21).

Bilden kan förtydligas genom forskning i Skåne och östra Mellansverige, delvis
nämnd tidigare. Lars Larsson (1986, 1989, 1991) skisserar följande förlopp för
Skåne: trattbägarkulturens bebyggelsemönster har förändrats under loppet av
tidigneolitikum. Från att ha varit spridd både på kustslätten och i inlandets
backlandskap, har bebyggelsen koncentrerats till kustslätten. Orsaken till detta
kan vara en förändring från svedjebruk med boskapsskötsel i närheten av bosätt-
ningarna till ett mer intensivt jordbruk med fädrift från kustbosättningarna till
betesmarker i de gamla bebyggelseområdena i backlandskapet. I anslutning till
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familjehushåll med intensivt jordbruk byggs också megalitgravar (jfr Larsson, M.
1992). Dessa kan vara byggda i samband med en social prestigekamp grupper
emellan (Tilley 1996:159ff ). Denna koncentration till kustslätten kan ha lett till
ett överutnyttjande av åkermarken, möjligen under påverkan av en klimatförsämring.
Jakt och fiske kommer därför att efterhand komplettera försörjningsbilden, och en
blandekonomi uppstår. Mats Larsson (1992) anför som en möjlighet, att jakt och
fiske blivit socialt acceptabelt och därför kommit att öka i betydelse. Detta är en
tilltalande tanke, som dock inte utvecklas vidare. Den har mer fog för sig än
förklaringsmodeller av typen överutnyttjande av åkermarken och klimatförsämringar,
eller för den delen, befolkningsökningar. Denna blandekonomi kommer att assi-
milera drag från gropkeramisk kultur.

Lars Larsson skiljer, som tidigare nämnts, på två trattbägargrupper. En finns i
sydvästra Skåne, Karlfälts-gruppen. Den liknar trattbägarkulturens Valby-fas (MN
A:V) och trattbägardragen dominerar över de gropkeramiska inslagen. Den andra
gruppen, där de gropkeramiska inslagen dominerar, är Stävie-gruppen i nordvästra
Skånes kustområden. Här finns både gropornerad keramik och spånpilar samt
cylindriska spånkärnor. Den kan vara något senare än Karlsfälts-gruppen, men tillhör
ändå MN A:V. Lokalen vid Stävie är en så kallad sarupanläggning och ingen vanlig
boplats (Larsson 1981-82). Till gruppen hör även vissa av lokalerna vid Jonstorp
och kanske också den danska gropkeramiska lokalen Kainsbakke på Djursland
(Wincentz Rasmussen 1991:63). Att den sena trattbägarkulturen och gropkeramisk
kultur kan smälta samman är inte så förvånande, då de förefaller ha ett gemensamt
ursprung, menar Larsson (L Larsson 1991:206; M Larsson 2006:94, 2012:130).

I backlandskapet, som används som betesmark, uppträder stridsyxekulturen
parallellt med de sena trattbägargrupperna. Lars Larsson tillbakavisar i ovan anförda
arbeten tanken på att stridsyxekulturen skulle vara ett invandrande folk. Istället
tänker han sig att det handlar om människor från kustbosättningarna som genom
impulser från kontinentens stridsyxekulturer ändrar sin ideologi från en grupp-
orienterad sådan till en mer individorienterad (jfr Malmer 1962). De kan då inte
bo kvar utan söker sig inåt land, till områden utan fast bosättning. Här växer sig
kulturen stark. Gravarna placeras monumentalt i höjdlägen, dock utan monumentala
överbyggnader. Detta innebär att betesmöjligheterna försvinner för folket vid kusten.
Dessa får lita alltmer till jakt och fiske. Efterhand kommer stridsyxekulturen
emellertid att ta över även vid kusten. Någon markant skillnad i ekonomi behöver
inte föreligga mellan trattbägarkultur och stridsyxekultur. Istället kan som sagt
betydande skillnader i den sociala organisationen ha orsakat spänningar mellan
människorna i de båda kulturerna, som alltså under en period, äldre stridsyxetid,
levt sida vid sida. Även här kan de ideologiska faktorerna dominera över de eko-
nomiska, ska kanske tilläggas. De stora palissadanläggningarna som påträffats i Skåne
från sen MN A och tidig MN B visar också på kontinuiteten mellan och förändringen
från trattbägarkultur till stridsyxekultur. De tycks främst ha betydelse vid trans-
formeringen från den ena till den andra (Brink 2009). Det innebär att de har en
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liknande roll som Alvastra pålbyggnad hade vid transformeringen från tratt-
bägarkultur till gropkeramisk kultur. I samtliga dessa fall är källmaterialet över-
väldigande för att kraftfullt motbevisa allt tal om invandrande trattbägarbönder
från söder, gåtfulla gropkeramiker från öster och nomadiserande aggressiva indo-
europeiska stridsyxefolk från både söder och öster. Idag söker sådana nygamla
tolkningar ofta stöd i modern bioarkeologisk forskning, vilket jag menar, som
framgått ovan, är att missbruka denna forsknings annars så spännande resultat.

 I östra Mellansverige har Eva Olsson kort sammanfattat situationen (1996).
Här finns äldre stridsyxekultur främst i inlandet medan den yngre stridsyxekulturen
finns både där och i kustområdena. Vid kusten påträffas stridsyxekulturen som ett
litet inslag på gropkeramiska lokaler. Blandformer mellan gropkeramisk kultur och
stridsyxekultur finns också, till exempel stridsyxekeramik som gropornerats. Dessa
blandformer tillhör yngre stridsyxekultur och de kan också tillhöra senneolitisk
tid. En analys av stridsyxornas spridning visar att äldre yxor är vanligast i inlandet
och yngre vid kusten (Lindström 1996). När stridsyxekulturen dyker upp i inlandet,
finns vid kusten gropkeramisk kultur, menar Fredrik Hallgren (1996). Han ser i
stridsyxekulturen människor som bedriver ett mobilt svedjebruk i ädellövskogen.
Detta innebär en kulturdualism mellan dessa och fångstfolket vid kusten. Dessa
etniskt skilda grupper sammansmälter enligt Hallgren förmodligen under sen-
neolitikum. Relationen mellan gropkeramisk kultur och stridsyxekultur, eller
båtyxekultur, har relativt nyligen behandlats av Roger Edenmo (2008) och Kim
von Hackwitz (2009).

Jag ska kort försöka kommentera denna moderna forskning och framföra några
delvis alternativa tolkningsförslag, och därmed också närma mig problematiken
med vad som händer under senneolitikum. Om det är riktigt att uppfatta trattbägar-
ideologin som kollektivistisk och inriktad på förfäderskult, så blir upptagenheten
med de döda förståelig. De döda, vissa utvalda i alla fall, placeras/offras, ofta
avindividualiserade genom skelettering, i hus för de döda, det vill säga i långhögar
och megalitgravar. Gravgåvor kopplas sällan till individen. Däremot offras hög-
kvalitativ keramik utanför megalitgravarna och på andra platser. De dödas ben kan
dessutom plockas bort och användas på för oss okända sätt. Till idén med de dödas
hus bör som sagt kopplas en idé om de dödas boplatser. Här kan vissa keramikplatser
av TRB-typ vara aktuella. Agrara näringar idealiseras, oberoende om de spelat stor
eller liten ekonomisk roll. Denna ideologi utvecklas i kontrast till den tidigare
fångstkulturen och det hela är en långsam process (jfr erteböllekulturen). Kusten är
emellertid mycket viktig för trattbägarkulturen och det är också här som många
megalitgravar byggs.

I östra Mellansveriges kustområden uppstår en motreaktion, det vi kallar grop-
keramisk kultur. Den utgår från trattbägarkulturen och kännetecknas också av
keramikplatser, ofta utan identifierbara gravanläggningar. Havet och jägartillvaron
idealiseras och en motstruktur skapas till trattbägarkulturens ideologi. Keramik är
viktig, då man genom den kan fjärma sig från det gamla och närma sig det nya,
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uttryckt genom likheter med östlig kamkeramik. Det är kusten som är i fokus för
dessa ritualer. I inlandet bor människor fortsatt kvar, men de gamla keramikplatserna
har nu upphört och arkeologerna måste utnyttja de svårtolkade lösfynden för att
fortsatt spåra dessa människor, vilka alltså inte kan kallas för vare sig trattbägarfolk
eller gropkeramiker. De är helt enkelt människor som levde under mellanneolitikum
A, kan vi säga. Det vi kallar trattbägar-, gropkeramik- och stridsyxekultur är bara
små ideologiska tårtbitar av större samhällsbildningar. Hamnar vi utanför de
materialiserade spåren av dessa ideologier blir samhällena anonyma för oss. Den
gängse tolkningen har därför istället felaktigt blivit att människorna lämnat inlandet
och flyttat till kusten. Så har alltså sannolikt inte varit fallet, vare sig i östra
Mellansverige eller på Gotland (se till exempel Carlsson 1991). Gropkeramikerna
dyker sällan upp vid kuster som varit oviktiga för trattbägarkulturen. Att
gropkeramik- och TRB-lokaler inte så ofta sammanfaller beror ju på landhöjningen.
Detta framgår av de sydliga exemplen.

I söder hävdas, till skillnad mot i norr, trattbägarideologin mycket starkt genom
hela mellanneolitikum A. De många megalitgravarna är ett uttryck för detta. När
förändringen sker här, är det två vägar att välja mellan, den äldre och nordliga,
gropkeramiska eller den yngre och sydliga, representerad av stridsyxekulturen. Först
är det den gropkeramiska modellen som väljs. Vi ser det i Valby-fasen av mellan-
neolitikum A (Karlsfält) och i Stävie-gruppen. Det sker vid kusten, precis som i
östra Mellansverige och på Gotland. I Skåne är det ännu mer uppenbart att
gropkeramikerna inte är ett främmande folk, utan att de utvecklas ur trattbägar-
kulturen. Det är också klart att de inte härstammar direkt från mesolitiska fångst-
kulturer. Att keramiklokalerna också i Skåne kan ha rituell karaktär visas av Stävie,
som alltså är en så kallad sarupanläggning.

I Danmark, i nordvästra Jylland, uppträder stendyngegravar. Dessa är ett annat
sätt att bryta med det gamla genom att anlägga, ibland kilometerlånga, så kallade
linjegravfält, även om det är oklart om individuella gravar förekommer i dessa.
Gravenheten tycks istället utgöras av ett dödshus med föremålsdepositioner och två
till detta förspända nedgrävningar, som tolkats som innehållande oxar. Allt täcks
sedan av stensamlingar, stendynger (Damm 1989; Jørgensen 1993). Dödshuset kan
istället troligen uppfattas som en kärra eller vagn, förspänd med oxar (Nørkjær
Johannsen & Kieldsen 2014).

Stridsyxekulturerna ger oss däremot individuella gravar med gravgåvor. Det nya
ligger bland annat i en ny syn på graven. Elitdynastier på rad på höjdsträckningar,
alltså linjegravfält eller ovanpå varandra i högar, som på Jylland. Rummet är viktigt,
liksom individuell tid. Borta är betoningen på evigheten och förfäderna samt synen
på graven som hus och boplats. Istället betonas individens pånyttfödelse genom
gravgåvorna. Keramiken, till exempel, är nu en dryckesbägare för skapande av allianser,
inte ett matkärl för kollektiva måltider. Inte heller stridsyxekulturen är ett främmande
folk, utan även de är sprungna ur trattbägarkulturen och den gropkeramiska kulturen.
Ideologin betonar individen, jakten, boskapsskötsel, främst fårskötsel och kon-
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tinentala kontakter. Det är en stark ideologi. Betoningen på rummet, på jakt och
herdetillvaro, gör att stridsyxekulturen uppträder arkeologiskt tydligast i inlandet.
Kustområdenas samhällen har dessutom, som vi sett, redan tidigare en annorlunda
ideologi, den gropkeramiska. Detta leder till att en konfliktsituation uppstår. I
Skåne kommer den starkare stridsyxeideologin att ta över även vid kusten och den
gropkeramiska ideologin, och trattbägarideologin, försvinner. Mellanneolitikum B
blir stridsyxekulturens tid. Gamla trattbägarsymboler, som megalitgravarna inkorpo-
reras i stridsyxekulturen och används för kult och för gravläggningar. Även den
tidigneolitiska snörkeramiken och mångkantsyxan kan ha inspirerat. Att blicka
tillbaka i tiden kan vara ett sätt att tona ned motsättningarna som uppstått på
grund av de två vägarna bort från trattbägarideologin.

I östra Mellansverige uppträder stridsyxekulturens ideologi på samma sätt först
och starkast i inlandet. Den gropkeramiska ideologin är emellertid här så gammal
och stark att den inte försvinner så lätt. Vi ser hur stridsyxeideologin mer och mer
infiltrerar kustområdena och gravar med individuella gravgåvor blir också vanliga
på vissa gropkeramiska lokaler. Gropkeramiken får dock inte rollen som individuell
gravgåva, då den förmodligen förknippas med kollektiva ritualer. I stridsyxegravar
är hela kärl gravgåvor, förmodligen då de representerar dryckesbägare för individuella
ceremonier. På Gotland, där den gropkeramiska ideologin är särskilt stark, får
stridsyxekulturen i ren form inte fäste alls. Västerbjärslokalen visar tydligt de
blandformer som blir följden. Andra, sena exempel på blandformer, till exempel
stridsyxekeramik med gropar, hör också till denna bild. Allt i syfte att tona ned
motsättningarna, kan vi anta.

Människorna i östra Mellansveriges inland har blivit synliga igen. Det beror inte
på att de återinvandrat som stridsyxefolk utan på att de synliggjort sig själva genom
en ideologi som uttrycks i för arkeologer lättidentifierad materiell kultur. De griper
även här tillbaka på äldre trattbägarkultur (von Hackwitz 2009). Det kan märkas
genom snörornerad keramik, stridsyxornas form och valet av gravplatser för linje-
gravfälten. Barrsjön i Södermanland är en vrålokal (TRB) med stridsyxegravar, där
lokaliseringen av individuella stridsyxegravar till trattbägarkulturens keramikplats
för de döda är tydlig. Tidigneolitikum syns alltså både vid kusten och i inlandet för
att ideologin krävde kraftiga uttrycksmedel. Mellanneolitikum A syns bara vid kusten,
på grund av att den gropkeramiska ideologin uttrycks där och inte i inlandet, i
varje fall inte på ett sätt som vi kan identifiera ännu. Mellanneolitikum B syns
återigen över hela området, ty nu står två ideologier mot varandra. De uttrycks
dock på två helt olika sätt – med hjälp av gravar med gravgåvor i inlandet och
keramikplatser vid kusten.

Några bostadshus från det vi kallar trattbägarkultur, gropkeramisk kultur eller
stridsyxekultur går inte att finna, trots försök att visa på motsatsen. Det finns givetvis
massor med hus och hyddor från dessa tvåtusen år och många är väl också långhus
av mesulakonstruktion. De är dock helt enkelt hus från stenåldern, som människor
bott i. De används inte i ideologiska syften och kulturspecifika föremål deponeras
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inte där. Utropet – nu har vi hittat ett stridsyxehus! – är alltså ett logiskt felslut.
Även om ideologier genomsyrar vardagen sker detta i högre eller mindre grad. Ibland
görs bostadshus till viktiga ideologiska symboler, såsom nog är fallet med band-
keramikernas långhus och byar, men så är inte fallet i syd- och mellanskandinaviskt
neolitikum. De ideologiskt bärande husen och byarna är här i mycket hög grad
förbehållna dödskulten, både inom trattbägarkultur och gropkeramisk kultur, eller
så används de i mycket liten utsträckning i det ideologiska spelet, som inom
stridsyxekulturen. Ett exempel är dock dödshuset från yngre stridsyxekultur i Turinge
socken, Södermanland (Bratt, Lindström & Lundström 1994; Lindström 1995,
2011). Hur hittar vi då vardagen? Ja, den får vi leta efter på annat sätt, även om
vardagen också ingår i det rituella. Vardagen är alla de platser där skörbränd sten,
kokgropar, härdar, stenavslag med mera påträffas – stenåldersboplatser helt enkelt.
Sådana finns det massor av. Men dessa går inte att sätta en kulturetikett på. Ett bra
exempel är den gropkeramiska platsen Orsand vid Siljan (Schierman 2005). Den
ligger på ett sandigt näs vid stranden. Ingen strandförskjutning har stört platsen.
Här har man ätit älg. Kring stränderna av Siljan har inventerats mängder av
stenåldersboplatser från olika tider, men alltså bara en keramikplats. Detta visar
Orsands centrala betydelse som samlingsplats/gravplats för ett större boplatsområde.
Inventera 1200-talets manifesta bebyggelse, och vi hittar stenkyrkor. Kanske kan vi
ta lärdom av det exemplet.

Senneolitikum – en kort introduktion

Vid övergången till senneolitikum finns alltså, främst i mellersta Skandinaven,
motsättningar mellan en expansiv stridsyxeideologi och en krympande gropkeramisk
ideologi. Många blandformer förekommer. Stridsyxekeramik kan ha gropar och
gropkeramik kan sakna gropar. Stridsyxan är stridsyxekulturens, någon gropkeramisk
dylik, efterföljare till den dubbeleggade stridsyxan, finns inte under mellanneolitikum
B, vilket är mycket underligt och förmodligen en nyckelfråga. Möjligen kan dock
de äldsta enkla skafthålsyxorna föras hit (Segerberg 1978). De har i så fall inte
använts som gravgåva, men med tanke på de många regler som gäller för vad som
får läggas i gravar behöver detta inte förvåna. Det kan också vara så att människorna
under mellanneolitikum B har stridsyxekulturens stridsyxa, men att denna inte får
deponeras på gropkeramiska platser, utan bara i stridsyxegravar och som depåer. Jag
finner det alternativet mest troligt. Det visar i så fall att stridsyxekulturen och den
gropkeramiska kulturen är två sidor av samma mynt (jfr Edenmo 2008; von Hackwitz
2009).

De blandformer mellan stridsyxekultur och gropkeramisk kultur, som finns i
besläktad form i Finland, finns också representerade i södra Norrlands och östra
Mellansveriges senneolitikum och orsakar ibland problem vid bestämningen av
kulturtillhörighet (Holm, Olsson & Weiler 1997; Holm 1997, 2006).

Den senneolitiska periodens materiella kultur kännetecknas bland annat av
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hällkistor, flintdolkar, ythuggningsteknik, enkla skafthålsyxor, rakväggig keramik
samt koppar- och bronsföremål. Perioden har ibland uppfattats som enhetlig, man
talar om en senneolitisk kultur, men det har samtidigt påpekats att den är mycket
heterogen (Becker 1964). Senneolitikum kan ha varit en period då försök görs att
lösa motsättningar som följt med från tidigare skeden. Stridsyxeideologin förändras
radikalt men inte till själva grundstrukturen. Nu betonas än mer främmande
kontakter och allianssystem, samtidigt som grunden läggs för den äldre bronsålderns
elitdynastier. Samtidigt förstärks det tillbakablickande, arkaiserande draget, till
exempel genom sekundärbegravningar i megalitgravar och kollektiva begravningar
i megalitiska hällkistor. Trots det kollektivistiska draget, är det dock fråga om
individuella gravläggningar, ibland med vapen, ofta dolk, som gravgåva (Weiler
1994:70).

Metallen kommer nu verkligen i centrum (Vandkilde 1996). Den kommer utifrån,
från det främmande utlandet, från klockbägarkulturen, únêticekulturen, wessex-
kulturen med flera, som ger prestige, rikedom och kontaktnät och metallen har
hela tiden varit levande i stridsyxekulturens ideologi. Ythuggningstekniken kan
sägas vara ett sätt att i flinta efterlikna metallen. Enkla skafthålsyxor sägs ibland ha
metallförebilder. Förhållandet att metallen via eld kommer ur stenen bör ha varit
en stark tanke. Det kan vara en bidragande faktor bakom uppkomsten av den
sydskandinaviska hällristningstraditionen och dess relation till berget. De äldsta
ristningarna, till exempel i området kring Simris i Skåne, visar förmodligen sen-
neolitiska metallyxor (Burenhult 1980:125). Platsen, nära havet och med Bornholm
hägrande i fjärran, kan ha varit en rituellt laddad plats, lämplig för denna innovation,
både när det gäller importen av metall och knackandet av hällristningar.

Senneolitikum kan uppfattas som full av motsättningar. Någon enhetlig sen-
neolitisk kultur är svår att se. Istället ser vi inom samma grupper av människor
konflikter mellan nya, individualistiska, bättre uttryckt elitistiska, allianssystem
med Europa under uppbyggnad och kollektivistiska återblickar genom stora häll-
kistor. En elit som manipulerar befolkningen? Denna konflikt övergår hur som
helst till äldre bronsålderns elitistiska högkultur. Andra områden, längre åt norr,
med en annorlunda senneolitisk tradition, utvecklar istället en rösekultur längs kusten.
I Norrlands inland avvecklas skifferkulturen och ersätts ca 2000 f.Kr. med en mer
mobil jägarkultur, som vi kanske kan kalla för kvartsitspetskulturen.

Forskningsläget avseende senneolitikum i Norden sammanfattades 1964 av Carl
Johan Becker. Han menade att perioden kommit på efterkälken när det gällde
modern forskning. Han skriver ”nu bør der snart ske noget” (1964:121). Det gjorde
det knappast. Ännu i slutet av 90-talet ansågs senneolitikum vara en av de mer
eftersatta perioderna (Holm, Olsson & Weiler 1997:215). En hel del har dock
hänt sedan dess. Avseende Danmark har Helle Vandkildes avhandling From Stone
to Bronze från 1996 fört fram senneolitikum och äldsta bronsålder till forsknings-
fronten. I Sverige har doktorsavhandlingar av Jan Apel (2001), Per Lekberg (2002)
och Eva Stensköld (2004) förbättrat läget väsentligt. Becker såg själv senneolitisk
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kultur som ett mycket kraftigt brott mot de många mellanneolitiska kulturerna.
Brottet var så kraftigt att han ansåg sig kunna förespråka en invandring (1964:122f,
132), något som väl ingen numera tror på. Han hävdade dock att kontinuitet
bestod mellan senneolitikum och äldre bronsålder (1964:121), en åsikt som står
sig idag. Birgitta Hårdh skriver tvärt emot Becker att inga drastiska förändringar
sker vid övergången till senneolitikum. Hon betonar kontinuiteten med stridsyxe-
kulturen. Det riktigt nya är egentligen bara flintdolken, som, menar hon, upptas
på grund av kontinentala modeströmningar (1993:57, 61). Mårten Stenberger
tolkade avsaknaden av boplatser som tecken på att senneolitiska människor haft
samma ekonomi som stridsyxefolket, det vill säga att de var boskapsskötare och inte
behövde särskilt permanenta boplatser (1979:121). Göran Burenhult ser i sen-
neolitikum en mycket kraftig jordbruksekonomisk expansion och även en kolonisa-
tion av nya områden: ”Den nya bebyggelsefördelningen blev en naturlig följd av
den växande befolkningsmängden och en förändrad klimatologisk situation”
(1999:365). I likhet med Stenberger anser han att de få boplatserna tyder på extensiv
boskapsskötsel med spridda bosättningar, ensamgårdar. En motbild presenteras
dock också. Det är, menar han, kanske en början till bybildning, som bland annat
framträder genom undersökningarna av Fosie IV i Skåne, med grupper av tvåskeppiga
långhus (1999:367ff; Björhem & Säfvestad 1989).

Men vari ligger senneolitikums särart? Perioden är måhända 600 år lång (ca
2300-1700 f.Kr., eller till och med ca 650 år i Danmark enligt Vandkilde
1996:312. SN I 2350-1950 f.Kr. och SN II 1950-1700 f.Kr.) och innebär stora
förändringar. Mats P. Malmer menade 1962 att metallen blev medveten för strids-
yxekulturens människor och att det förändrade samhället genom att en mer indi-
vidualistisk ideologi blev möjlig. Samtidigt utvecklar även den gropkeramiska
kulturen allt mer individualistiska drag i gravskicket. Det måste i vissa områden
vara en sammansmältning av dessa bägge kulturer som ger oss senneolitisk kultur,
inte bara en fortsatt stridsyxekultur.

Kan metallen vara den gemensamma nämnaren? Ythuggningstekniken, som ger
oss dolkar, spjutspetsar, pilspetsar, skäror med mera anses vanligen vara ett försök
att efterbilda metallföremål, så även flintyxor med utsvängd egg och ibland också
enkla skafthålsyxor. Tanken att ur sten utvinna metalliknande stenföremål är gammal
och möter oss åtminstone så tidigt som under tidigneolitikum, då ju också de
första kopparföremålen uppträder. Efterbildningarna är sannolikt inte tillverkade
för att man av ekonomiska skäl inte kunde få tag i metallföremål. Istället kan det ha
varit en särskild poäng med att associera till ett främmande statusföremål, men
utföra det på ett för det egna kulturområdet unikt sätt (Stensköld 1996:147ff ).
Själva idén att överföra former från ett material till ett annat finns ju inte bara
avseende från metall till sten, utan också till exempel från trä- och skinnbehållare
till keramik under tidigneolitisk trattbägarkultur och från ben till sten under
mesolitikum. Detta berodde naturligtvis inte på brist på trä, skinn och ben. Det
kan också under just senneolitikum ha varit ett sätt att åskådliggöra undret att
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metallföremålen finns i och kan tas fram ur berg. Metallen kan frammanas genom
eld och krossat berg och som vi ska se blir berget och elden centrala begrepp för
bronsålderns människor.

Göran Burenhult har som sagt menat att vissa av hällristningarna i Skåne, särskilt
de vid Simris, delvis kan vara från senneolitikum. Förmodligen avbildas metallyxor
på hällarna (1999:384f ). Österlen är ett rikt område, och kanske har kontakter
från det metallförande únêticeområdet förmedlats via Bornholm. Från hällarna vid
Simris kan Bornholm ses i fjärran. Om metallinförsel kanaliserats denna väg kan
kultplatsen vid hällarna ha varit en plats som faktiskt varit med om att initiera den
sydskandinaviska hällristningstraditionen. Att området är viktigt i detta avseende
kan också stärkas av närheten till den unika Kiviksgraven från äldre bronsålder, med
de långväga utlandskontakter den visar på (Randsborg 1993; Kristiansen & Larsson
2005; Goldhahn 2013). Kontakter med mäktiga europeiska hövdingadömen i avsikt
att skaffa det prestigefyllda bronset, som användes som alliansgåvor och gudaoffer,
var viktiga även under senneolitikum. Växande maktkoncentrationer med ett
institutionaliserat ledarskap hade ett stort behov av symboler, menar bland annat
Burenhult (1999:377ff, 383).

Hällristningstraditionen finns annars inte i sydskandinaviskt neolitikum. I
Nordskandinavien är däremot ristningstraditionen rikt utvecklad (till exempel
Lindqvist 1994). Detta är även fallet i megalitkulturerna i Västeuropas kustområden,
både som hällristningar och som ristningar på menhirer och i megalitgravar (Bradley
1997). I Sydskandinavien har man under stenåldern valt bort hällristningsidén,
kanske just för att man var medveten om dess existens och betydelse på andra håll
och att man inte hade några behov av den, just då. En rik keramikdekoration under
mellanneolitikum kan ha fyllt liknande syften som hällkonsten. I senneolitiska
hällkistor finns inte heller hällkonst, men under äldre bronsålder finns den däremot
även i gravsammanhang, till exempel i den ovan nämnda Kiviksgraven. Om häll-
ristningarna från senneolitikum och äldsta bronsålder skapas genom idén om
metallen i berget kan de vara en lokal ny tillämpning av en tradition som av helt
andra orsaker användes i Nordskandinavien och i Västeuropa under stenåldern.
Förebilder behöver därför inte sökas åt något håll. Relationen, och det eventuella
mötet, mellan nord- och sydskandinavisk hällbildstradition är trots detta ett
spännande framtida forskningfält, inte minst i mellersta Skandinavien (Hauptman
Wahlgren 2000:74f, 78f ).

Några till synes enkla frågor har intresserat mig när jag arbetat med senneolitikum.
Vad betyder hällkistorna? Varför börjar man bygga dem och varför avstår människor
i framför allt Norrland från hällkistidén? Bland föremålen har främst flintdolkarna,
de enkla skafthålsyxorna och keramiken tilldragit sig mitt intresse. Hur ska vi förstå
de utsökta flintdolkarna? Vilken roll har de så frekventa enkla skafthålsyxorna spelat?
Den anspråkslösa keramiken – vad betyder den? I norra Sverige framträder eleganta,
ythuggna kvartsitspetsar i fyndmaterialet. Hur ska dessa uppfattas? Dessa frågor
ska beröras i det som följer.
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De paradoxala hällkistorna

De senneolitiska hällkistorna har uppmärksammats så till den milda grad att hela
perioden tidigare uppkallades efter dem, hällkisttiden. Burenhult menar, i likhet
med många andra, att hällkistorna visar en betydande utökning av bebyggelsens
omfång. Bland annat framgår detta av de många hällkistorna i Småland, Dalsland,
Värmland och Närke, anser han. Det tolkas som ”en ny och kraftig bebyggelse-
tillväxt” (1999:385f ). Vi ska dock notera, att dessa områden sedan länge hyst en
rik stenålderskultur, så vad hällkistbyggandet egentligen visar är svårt att avgöra.
Burenhult vill också koppla flintdolken till hällkistan och den enkla skafthålsyxan
till likaledes enkla flatmarksgravar och därmed se socio-ekonomiska skillnader mellan
människorna (1999:388). Det är en intressant tanke, men jag vill istället ge
skafthålsyxorna en annan och kompletterande roll jämfört med dolkarnas (se nedan).

De megalitiska hällkistorna liknar i viss mån de mellanneolitiska gånggrifterna,
men det föreligger ett kontinuitetsbrott på sannolikt ca 500 år mellan konstruktionen
av de båda typerna. Däremot återanvänds gånggrifterna ofta för begravningar under
denna mellanliggande tid och så även under senneolitikum och viss tid framöver.
Stenberger noterar att de megalitiska hällkistorna har ungefär samma geografiska
utbredning som stridsyxekulturens fyndmaterial (1979:121). Det finns ca 1500
kända hällkistor i Sverige (Burenhult 1999:385). Bengt OH Johansson sammanfattar
1961 hällkistforskningen och förmedlar några viktiga iakttagelser. Kistorna kan
vara megalitiska och byggda för många individer eller enklare och avsedda för en
person. Några är friliggande eller nedgrävda i marken. De kan också ligga i en låg
hög, en jordblandad stensättning eller ett flackt röse, och intar i regel inte särskilt
monumentala lägen i terrängen, jämfört med bronsålderns högar och rösen. De är
ofta orienterade i nord-sydlig riktning och södra gaveln kan vara öppen eller mindre
markerad än den norra. Hällkistan är ibland också smalare i den södra änden. Den
kan i söder ha förrum, som kan uppfattas som en gång och hällkistan som sådan
kan också vara rumsindelad. Ca 60 kistor har även så kallade gavelhål (fig. 9).
Fyndmaterialet i dem, gravgåvorna, består bland annat av flintdolkar, pilspetsar,
skifferhängen och keramik. Nästan samtidigt som Johansson, 1962, behandlas ämnet
av Lili Kaelas. Hon tror, anmärkningsvärt nog, att de stora hällkistorna, bland annat
de med gavelhål, tyder på en migration från norra Frankrike (1962:39, 1964:142).
Denna koppling återkommer ibland i litteraturen, och man hänvisar då bland annat
till den så kallade S.O.M.-kulturen (Seine-Oise-Marne). De franska hällkistorna är
dock många hundra år äldre än de svenska och det kan alltså inte vara fråga om vare
sig migration eller idéspridning därifrån. Hällkistorna byggs i Frankrike under
senneolitikum (3250-2850 f.Kr.) och upphör under kalkolitikum (kopparstenåldern;
2850-2250 f.Kr.), i samband med att klockbägarkulturen skapas (Patton 1993).
Svenskt senneolitikum ska istället likställas med Frankrikes tidiga bronsålder (2250-
1500 f.Kr.). Patton tolkar de franska hällkistorna som en förändring från gång-
grifternas exklusiva och begränsade kult, kontrollerad av ett fåtal stamäldste, till en
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mer allmänt tillgänglig kult, där också fler människor begravs i de kollektiva gravarna.
I linje med detta förs även hällkonsten ut från gravrummen till ingångspartierna
och görs mindre abstrakt. Förändringen sammanfaller enligt Patton med en expansion
till inlandsområden och en ökad betoning av jordbruk och boskapsskötsel. En viktig
ändring gäller också prestigevarucirkulationen, som blir mer individualistisk med
exklusiva flintspån (Grand Pressigny) istället för de äldre stenyxorna och under
klockbägarkulturen utvecklas detta till cirkulation av yxor och dolkar av koppar
samt guldföremål. Patton ser det som att ledarskapet flyttats från de äldres stam-
kollektiv till inbördes konkurrerande Big Men (1993:128ff, 156ff, 162ff ). Detta
ger yngre personer möjlighet till statuspositioner genom att alliera sig med fram-
gångsrika Big Men. Efterhand leder detta i äldre bronsålder till allt mäktigare
individer och till hövdingadömen med stora gravhögar (1993:178, 184f ). Vi känner
alltså igen mycket från Sverige, men något direkt samband föreligger inte. I Frankrike
efterträds hällkistorna av klockbägarkulturen och de rika bronsåldershögarna i ett
förlopp som kan tolkas som en förändring från en sluten kollektivistisk kult i
mellanneolitiska gånggrifter till en allt mer elitistisk men också mer öppen kult. I
Sverige föregår däremot den mer individualistiska stridsyxekulturen de till synes
kollektiva hällkistorna. Först därefter får vi den elitistiska äldre bronsålderskulturen.
I detta ligger måhända hällkistornas gåta (se nedan).

Fig. 9. De dödas stenhus, orienterat N-S med ingång i söder. Det symboliserar måhända
hushållet kring ett långhus – en ny idé för eliten i senneolitikum. Hällkista med gavelhål
från Öringe vid en av Svartåns forsar, söder om Mjölby, Östergötland (Montelius
1919:61).
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Nära 30 år efter Johansson och Kaelas tar Ewa Ryberg (1990, 1991) upp
hällkistor till behandling. Hon tänkte bland annat behandla Göteryds socken i
Småland som har oerhört många hällkistor, ca 90 stycken. Socknen ligger vid
källområdena för Helgeå och Lagan, vilket kan vara av betydelse. Det är ett spännande
anslag, som tyvärr ännu inte blivit genomfört. Eva Weiler är istället den forskare
som på allvar tagit sig an hällkistan i ett bredare perspektiv. Det sker i hennes
avhandling från 1994 (jfr även Holm, Olsson & Weiler 1997). Weiler lyfter bland
annat fram den stora hällkistans kollektiva karaktär och betonar även dess roll som
familjegrav (1994:65f ). Hon menar också att hällkistorna använts för att markera
sociala positioner (1994:80) och för att skapa fasta begravningsplatser i terrängen
(1994:55).

För att vi ska kunna förstå senneolitikum bättre tror jag att vi måste ta utgångs-
punkt i relationen mellan en stark stridsyxekultur och en nu allt svagare gropkeramisk
kultur under MN B, vilket kan uppfattas som en ideologisk konflikt. Den är sannolikt
orsaken till att stridsyxekulturen inte direkt transformeras till äldre bronsålderns
höggravskultur, vilket alltså rimligen kunde ha blivit fallet om en liknande förändring
inträffat här som den i Europa. Hällkistan hör egentligen inte hemma i någon av de
äldre kulturerna i MN B, utan är till stora delar en nyskapelse och därmed kanske
en lämplig symbol för ett nytt samhälle. Den har nog främmande förebilder, men
är också förankrad i den megalitgravstradition som föregick den ideologiska kon-
flikten. Sekundärgravar från stridsyxetid i gånggrifterna och i gångrifternas gångar
visar på lokal kontinuitet. Sekundärgravar från klockbägarkulturen i västeuropeiska,
äldre hällkistor ger också en fingervisning om hur idén att bygga nya hällkistor i
Skandinavien kan ha uppstått. Hällkistan skapas alltså genom att kombinera befintlig
kunskap om användandet av gravbyggnader i omvärlden med kunskap om äldre
tiders gravskick inom trattbägarkulturen, samt även med vissa delar av de närmast
föregående gravtraditionerna. Stridsyxekulturens linjegravfält och gropkeramiska
keramikplatsgravar ersätts av manifesta hällkistor i låga stensättningar. Den kollektiva
senneolitiska hällkistan bryter med de bägge äldre kulturerna och introducerar en
ny ideologi. Den bygger på långhus- och hushållsmetaforen (se nedan) och ger
eliten kontroll över kollektiva ritualer. Det sker med hjälp av de starkaste argument
man kan ta till – imponerande externa förebilder, alltså klockbägarbegravningar i
äldre hällkistor, i kombination med en fast förankring i den egna forntiden.

Senneolitiskt gravskick är emellertid idémässigt komplext (jfr till exempel Ström-
berg 1984). Vi kan inte bara söka hällkistans gåta i främmande områden och i
forntiden. Vad betydde den i samtiden? Stig Welinder menar att en senneolitisk
bebyggelseenhet består av ett stort långhus, så även i det ovan nämnda fallet Fosie.
Långhuset är mycket längre än tidigare under stenåldern, det är orienterat i öst-
väst och har haft en bostadsdel med härd i väster och förrådsutrymme/verkstad i
öster. Det representerar ett hushåll. Orsaken till detta är att man nu nästan enbart
bedriver jordbruk och boskapsskötsel samt att man därför vill samla allt på en plats.
Detta till skillnad från tidigare då man var mer rörlig och hade en blandekonomi
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(1998:118ff, 128f, 131). Långhusgårdens spridning upp till Mälardalen (1998:196)
liknar hällkistans spridningsbild. Här finns säkert ett samband. Welinder menar
att varje hushåll hade sin hällkista (1998:202).

Vad är då hällkistans betydelse, eller snarare, betydelser? Om hällkistan sym-
boliserar det enskilda hushållet, och mer preciserat, hushållets långhus, faller nog
mycket på plats. Det förklarar både varför hällkistan dyker upp just under sen-
neolitikum och dess speciella utbredning. Graven som symboliskt hus har vi ofta
träffat på tidigare under stenåldern. Under MN B hade vi dock stridsyxekulturens
linjegravfält och gropkeramiska gravfält på keramikplatser. Att återaktivera tanken
om graven som hus, mer precist långhus, just vid denna tidpunkt, bidrar till att
skapa mer enhetlighet i ideologin under senneolitikum än vad som var fallet tidigare.
Det expansiva och dynamiska senneolitikum blir därmed ett ideologiskt val, och
inte resultatet av befolkningsökning och klimat. Långhusen är ofta orienterade i
öst-väst, medan hällkistan mestadels är orienterad i syd-nord. Gravhuset utgör alltså
en annan dimension än de levandes långhus, men båda ska ses i ett sammanhang
(jfr Karlsson 1994:7; Hydén 1995:28f ). Den mer permanenta långhusgården får
sin motsvarighet i de dödas för evigt permanenta gravhus, därav sten som byggnads-
material i hällkistan. De dödas individualitet tycks markeras mer i hällkistorna än
tidigare i de gamla megalitgravarna, till exempel genom hela kroppar och ibland
även deponerade, kanske begravda, föremål. Parallellt finns också flatmarksgravarna
och sekundärbegravningar i gamla megalitgravar. Hällkistorna är ibland anlagda i
eller invid megalitgravar, nära gropkeramiska keramikplatser, tillsammans med
flatmarksgravar eller på till synes nya platser. Små hällkistor för enstaka personer är
kanske ibland senare än de kollektiva, men detta är osäkert. Hällkistidén kan
förmodligen också användas av grupper utan långhusbosättningar, och betyder då
snarare hushåll i mer abstrakt form. Kanske detta är fallet i till exempel Smålands
inland, eller med den märkliga kistan vid Lagmansören, Medelpad, men också
detta är oklart. Förmodligen kommer många fler senneolitiska långhus att hittas,
nu när de har identifierats vid moderna utgrävningar (Björhem & Säfvestad 1989;
Strömberg 1992; Larsson, M. 1995:38ff ). Låt oss avsluta med några hällkiste-
exempel.

Roger Edenmo har problematiserat förhållandet mellan flatmarksgravar och
hällkistor med utgångspunkt från en grävning utanför Trelleborg i Skåne. Här låg
ett antal flatmarksgravar bland annat strax invid en hällkista. Edenmo tolkar
hällkistan som representerande en lokal släktlinje och med en inbyggd uppmaning
till framtida generationer. Flatmarksgravarna, som ofta är parvis anlagda eller till
och med består av dubbelbegravningar, ser han som avsedda för ingifta släktlinjer,
eller utomstående handelspartners, med flera. De representerar till skillnad från
hällkistan avslutade förhandlingar och gav utrymme för andra band än den egna
släktlinjen, utan att denna utmanades för mycket. Många av flatmarksgravarna
ansluter sig också till hällkistan. Han betonar starkt flatmarksgravarnas kontinuitet
från stridsyxetraditionen och att inget hos dem pekar mot att kollektivet betonas
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(Edenmo 2000:30, 32, 36f ). Edenmos analys utgör en välkommen djupstudie
och innehåller bra argument mot tanken på flatmarksgravarna som fattigbegravningar,
som ibland framförs. Varför man bygger en hällkista förklaras med att man genom
att stärka den egna släktlinjen ville utveckla externa kontakter och få en stark bas för
handel och utbyte (2000:36f ). Det tycker jag dock inte gör just hällkistan mer
begriplig.

Hällkistan vid Lagmansören på strandbrinken norr om Indalsälven är speciell på
många sätt, inte bara för att den ligger i Norrland. Gustaf Hallström presenterar
den som ”en norrländsk megalitgrav” (1924). Den låg sannolikt under flat mark,
var liten (ca 1,6 x 0,7 m) och innehöll skeletten efter en kvinna och ett barn. Den
enda gravgåvan var en flintskrapa. Kistan var orienterad i nordost-sydväst, men den
södra delen var redan förstörd före undersökningen. Evert Baudou menar att kistan
grävts ned på en boplats och att den möjligen kan ha samband med den finska
kamkeramiska Jäkärlä-gruppen från ca 3000 f.Kr. (1977:46ff ). Den har emellertid
senare 14C-daterats till senneolitikum och då benmaterialet från platsen troligen
innefattar både nöt och svin samt möjligen häst och får/get (Welinder 1998:104)
kan idésambandet med sydliga hällkistor stärkas. Baudou pekar också på att odling
och betesdrift förekom i Medelpads kustland redan 2700 f.Kr. (1999:78). Läget,
nära mynningen av den mäktiga Indalsälven, som uppströms leder ända till Storsjön
i Jämtland, är också särskilt lämpligt för denna speciella manifestation. Huruvida
ett långhus finns på boplatsen vet vi inte (för en initierad genomgång av norrländska
bebyggelselämningar; se Liedgren 1995), men importföremål från sydliga områden,
till exempel flintdolkar och enkla skafthålsyxor, finns i Norrland under senneolitikum
såväl som andra införda föremål under äldre och yngre epoker. Det troliga är att ett
hushåll här har tillämpat hällkistidén på sitt eget vis och troligen finns fler dylika
kistor att hitta i speciella områden som velat betona denna långhusideologi, med
eller utan långhus. Att detta annars inte varit aktuellt i stora delar av Norrland
torde emellertid vara uppenbart.

En spännande hällkista påträffades 1987 vid Annelund, öster om Enköping i
Uppland. Den täcktes av en skärvstenshög från äldre bronsålder och var således inte
synlig före undersökningen. Hällkistan var orienterad i nordväst-sydost. I kistan
låg ca 14 individer och i en grop utanför kantkedjan i väster ben från ytterligare ca
26 personer, vilka uppfattades som utrensade. De gravlagda var både män och
kvinnor och åldersspridningen var stor, från barn till gamla individer. Bland fynden
i kistan märks en flintdolk, en enkel skafthålsyxa och en hjärtformig pilspets
(Andersson & Hjärthner-Holdar 1988). Väster om hällkistan påträffades ett boplats-
område med minst tre långhus. Boplatsområdet var dock betydligt större än vad
som omfattades av undersökningen och är därmed inte utgrävt i sin helhet. Lång-
husen var orienterade i nordost-sydväst och har förmodligen varit i bruk ett i taget
(Andersson et al. 1990:20f, 26. Jämför även rapporten från 1995; Fagerlund &
Hamilton). Här kan vi tydligt se hur långhusen och de dödas långhus, hällkistan,
är orienterade rätvinkligt i förhållande till varandra. De döda tycks också utgöra
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hela hushåll och det finns en rumslig närhet mellan hällkista och bosättning.
Annelund verkar vara en idealbild av det förhållande jag framförde tidigare. Men
vad betyder bengropen? De döda i tidigare hushåll borde väl få vara kvar i huset?
Kanske har en ny hushållsledare tagit över och rensat ut sina föregångare istället för
att bygga en ny hällkista?

Hur ska vi förstå de många hällkistorna i Smålands inland, i Dalsland och i
Värmland? Curry Heimann har (2004) behandlat hällkistorna i västra Värmland.
Han betonar att hällkistorna uppvisar stor variation, både inom och mellan regioner.
Därför måste den lokala kontexten tillmätas stor betydelse. I Värmland kan det se
ut som om hällkistorna markerar att nytt land tagits i anspråk och att hällkistorna
inte ansluter till odlingsmarker, utan ligger vid sjöar och vattendrag. Heimann
visar dock att området hyser en rik och komplicerad stenålder med inslag av både
gropkeramisk kultur och hällmålningar, de senare av obekant ålder. Dessutom kan
odling och boskapsskötsel beläggas i området från mellanneolitikum (jfr Medelpad
ovan), möjligen introducerat av människor med gropkeramisk kultur (2004:14).
Dessa förhållanden kan kanske gälla även i Dalsland och Småland. Det är därför
inte nödvändigtvis fråga om kolonisation eller ens expansion. Vi ser istället ett nytt
sätt att ta landskapet i anspråk, kanske genom svedjebruk som kräver nya och många
territoriemarkörer.

På Gotland finns hällkistor huvudsakligen vid kusterna. De ligger i samma
områden som vi finner gropkeramiska keramikplatser. De senneolitiska lösfynden
är däremot spridda över hela ön (Luthander 1988; Stålbom 1984). Kanske ersätter
hällkistorna delvis de gropkeramiska begravningsplatserna, alltså keramikplatserna?
Det betyder att vissa områden, i detta fall Gotlands inland, som bevisligen varit
bebodda under stenåldern, inte ansetts lämpliga för de ideologiska yttringar som
gropkeramiska keramikplatser och hällkistor innebar. Detsamma gäller för övrigt
även gotländska bronsåldersrösen. Om hällkistor representerar enskilda hushåll,
innebär spridningsbilden att hushållsterritoriet inkluderat både kust och inland,
där kusten bland annat har varit rätta platsen att begrava de döda och där också
hamnplatser har funnits. Heimann (2004:11, 15) menar för Värmlands del att
hällkistorna, liksom hällmålningarna, har placerats perifert i förhållande till bo-
platserna, i områden som gränsar till sjöar och utmarker. En liknande iakttagelse
har för Dalslands och delar av Västergötlands räkning gjorts av Birgitta Johansen
(1991:70f ). Hur långt uppför Indalsälven som det relevanta området för hushållet
bakom hällkistan i Lagmansören sträckt sig, vet vi inte. Samtidigt kan, som vi
tidigare har sett, hällkistor också ligga i direkt anslutning till långhusbebyggelse,
vara anslutna till, eller inbyggda i, äldre megalitgravar, men också uppträda i många
andra sammanhang. Här får olika relevanta tolkningar framarbetas för varje enskilt
område. Den stora variationen visar tydligt hur en stark idé tas upp och omvandlas
efter lokala krav och förutsättningar.
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Föremål som ideologiomvandlare

Flintdolken har haft lika stor betydelse för vår uppfattning om senneolitikum som
hällkistan. Perioden kallades tidigare ibland också för dolktid. Mycket arbete har
utförts när det gäller dolkarnas typologi och datering (till exempel Forssander 1936;
Lomborg 1973). Ebbe Lomborg såg de sydskandinaviska dolkarna som ett resultat
av inflytanden från Västeuropas, främst Englands, klockbägarkultur, men han
påtalade att nordiska dolkar också spridits till Mellan- och Västeuropa (1973:94f ).
Dolken uppfattas ofta som mannens prestigeföremål och individuella egendom,
och den har främmande metalldolkar som förebild. Den anses ersätta båtyxan som
prestigevapen och kan vara en symbol för en ny krigaridentitet (Vandkilde 2000:36).
Den är skör och svår att bruka praktiskt, men är trots detta ofta använd och omarbetad
(Lindman 1988:121). Dolkarna har alltså ofta haft ett långt liv. De påträffas i
flatmarksgravar, i hällkistor, i depåfynd/offerfynd och som lösfynd. Nyligen har Jan
Apel i ett antal arbeten uppmärksammat flintdolkarna (2000, 2000b och framför
allt i avhandlingen 2001). Dolkarna uppvisar stor variation när det gäller bakom-
liggande hantverksskicklighet (Apel 2000b:145ff; Olausson, D. 2000:127ff ). Apel
visar genom olika hantverkstraditioner under äldre senneolitikum på två införselvägar
för dolkar till Sverige (2000b:150ff ). Den ena går från produktionsområden vid
Limfjorden på norra Jylland, via västra Norge och vidare över Jämtland till Norrlands
östersjökust, med fortsatt spridning åt norr och söder. Här ligger för övrigt hällkistan
i Medelpad mycket lämpligt till. Den andra går från Själland och Skåne till södra
och mellersta Sverige, samt till sydöstra Norge. Dessa båda produktionsområden
har bland annat påtalats av Lisbeth Wincentz Rasmussen (1990), som visar att det
jylländska området har påverkats av klockbägarkulturen (jfr lokalen Myrhøj vid
Limfjorden; Aarup Jensen 1973), medan det östdanska området har påverkats av
únêticekulturen. I yngre senneolitikum ersätter sedan metallföremål allt mer
flintdolkens roll i utväxlingssystemen (Wincentz Rasmussen 1990:40; Vandkilde
1998:16. Burenhult kallar hela senneolitikum för kopparstenåldern; 1999:365).
Även i Skåne finns dock klockbägarkontakter. Boplatsfyndet från Kastanjegården
söder om Fosie kyrka utanför Malmö (Salomonsson 1974) förtjänar mer uppmärk-
samhet än det fått hittills. Här hittades bland annat en armskyddsplatta i ett
kulturlager som möjligtvis är rester av ett hus (jfr fyndet från Myrhøj, som också
tolkas som ett boplatsfynd). På platsen fanns också ett linjegravfält från stridsyxe-
kulturen (Winge 1976). Fyndplatsen ligger mycket nära de senneolitiska långhusen
från Fosie IV (ca 1-2 km; Björhem & Säfvestad 1993:3) samt offermossen vid
Hindbygården (Svensson 1993; Karsten 1994:266; Berggren 2010) och sambanden
borde utredas närmare.

Flintdolken kan alltså ses som symbol för den manlige krigaren, som har, eller
önskar ha, kontakter med utomnordiska kulturer. Senare kommer som nämnts
metallföremål att spela denna roll. Hällkistan däremot symboliserar hushållet genom
långhusmetaforen. Det talas ofta om dolken som gravgåva i hällkistor, men den är
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faktiskt ovanlig där jämfört med det stora skelettmaterialet från män, kvinnor och
barn, som bättre utgör representanter för hela hushållet. Kvinnor förefaller annars
vara osynliga under senneolitikum, i varje fall inom forskningen. Dolkarna kan ju
ha tagits därifrån och deponerats någon annanstans vid nya begravningar, men det
visar i så fall att dolken inte varit ämnad att stanna i hällkistan. Jag tror inte att
flatmarksgravarna har lägre status än hällkistebegravningarna. De som har begravts
i flatmarksgravar, eller i äldre megalitgravar, spelar istället andra roller än de som är
begravda i hällkistorna, men de har säkert lika hög, om inte högre, status (jfr
Strömberg 1984; Edenmo 2000). Hög status kan också uttryckas med dräkten.
Klaus Ebbesen (1995:250) menar att bland annat de senneolitiska dräktnålarna av
ben uttrycker ett nytt dräktskick, och de förekommer i alla de nämnda gravsamman-
hangen. Pär Nordquist har framfört den avvikande tanken att flatmarksgravarna är
tecken på social differentiering och att senneolitikum utgörs av ”ett socialt ojämlikt
och hierarkiskt organiserat samhälle” (2000:58f; jfr även 2001). Jag tror han har
rätt i sin slutsats, men menar att det i så fall är alla de människor som inte får
begravas i hällkistor, flatmarksgravar och äldre megalitgravar vi ska uppmärksamma.

Enkla skafthålsyxor förekommer i stora mängder. Mårten Stenberger såg det
som en angelägen forskningsuppgift att ta sig an dessa. Han konstaterade att de
inte var kända från boplatser och mycket sällsynta i gravar, samt att de nog haft
samband med lövtäkt (1957:40f ). Hyenstrand uppfattar också yxan som ett prak-
tiskt redskap. Han visar med praktiska experiment att den är utmärkt för avverkning
och uppklyvning av lövträd (1969:108). Ann Segerberg har lyft fram några gravfunna
enkla skafthålsyxor, särskilt från hällkistor (1978). Eva Weiler har specialstuderat
de enkla skafthålsyxor som förekommer i hällkistor i Västergötland. Hon gör den
intressanta iakttagelsen att gravfunna yxor är mindre än genomsnittet. Yxorna är så
små att Weiler snarast uppfattar dem som symboler. Hon hävdar därför att redskap
tar sig symboliska uttryck i hällkistorna, medan vapen som dolkar, pil- och
spjutspetsar uppträder i normal storlek (1994:68f ). Per Lekberg visar hur stora
skafthålsyxor slipats om vid upprepade tillfällen och fått nya skafthål (fig. 10). De
korta yxor som finns i gravar kan alltså vara yxor som har levt ett långt liv och är i
slutet av sin livscykel (2000:155ff. Jfr även 2000b och 2001). De är alltså flitigt
använda, och deras gravläggning djupt symbolisk. De är kanske inte alls gravgåvor,
utan istället gravlagda yxor. Det är dock bara en mycket liten del av alla redskapsyxor
som får denna behandling. Att den enkla skafthålsyxan får en så viktig roll beror
troligen på dess betydelse som redskapsyxa, kanske vid långhusbyggen. Långhuset
var, som behandlats ovan, en viktig symbol under senneolitikum, till skillnad från
vad som var fallet under stridsyxekulturens och den gropkeramiska kulturens tid.
Yxan blir en viktig symbol för det nya utnyttjandet av landskapet, och den deponeras
också ute i detta landskap. Jag tror inte att den oerhörda mängden lösfynd härrör
från förstörda gravar. Att enkla skafthålsyxor, liksom flertalet andra tidstypiska
senneolitiska föremål har offrats, visas tydligt av Per Karstens genomgång
(1994:182ff ). Andra, sällsynta, senneolitiska skafthålsyxor som istället fortsätter
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båtyxetraditionen är stridsyxor av så kallad hagebyhögatyp, och de påträffas oftare
i gravar (Cederlund 1961). Skafthålsyxan förlorar inte sin roll som prestigevapen
under senneolitikum och även under bronsåldern finns exklusiva skafthålsyxor av
sten. Detta torde också ge den enkla skafthålsyxan ökad status. Till detta kommer
Helle Vandkildes viktiga iakttagelse att den införda metallen under senneolitikum
främst förvandlas till bronsyxor som inte placeras i gravar utan istället deponeras,
oftast i våtmark. Hon menar att detta beror på att dolkar, som man också kunde ha
tillverkat, förknippas med individuell status, medan yxor av tradition förknippades
med kollektivet. Genom att tillverka yxor av metallen kunde den lättare kontrolleras
och undanhållas från individuell manipulation (1996:315f ). Yxor av skilda slag
och av olika material har uppenbarligen varit laddade och mångtydiga föremål
under senneolitikum.

Senneolitisk keramik har ofta beskrivits som enkel. Inger Österholm (1999:108)
kännetecknar den som stora tjockväggiga kärl och blomkruksliknande rakväggiga
bägare/kärl. De kan vara försedda med vulster. Hon menar att intresset har avtagit
för dekoration och upprätthållande av kvalitet. Detta bör emellertid sammanhänga
med att keramiken får en ny betydelse. Keramikens roll som individers dryckesbägare
hos stridsyxe- och klockbägarkulturerna har delvis ersatts av rollen som förrådskärl
för hushållet/långhuset och i denna egenskap får den också plats i hällkistorna.
Förrådskärlet har blivit ideologiskt betydelsefullt. Senneolitiska så kallade blom-
krukeliknande kärl, och också andra kärltyper, är dock ibland gravgåvor, och keramik
från olika fyndsammanhang förefaller inte alltför olika varandra (jfr Birgitta Hulthéns
analys av skånsk keramik från Strömbergs undersökningar; 1977:172ff ). Den
mellanneolitiska gropkeramiken spelade redan en roll som ideologiska förrådskärl,
och deponerades på keramikplatser, där även gravar förekom. Hela, kanske levande,
normalstora kärl lades dock inte i gravarna, utan kärlen fragmenterades, dödades,

Fig. 10. En enkel skafthålsyxa åldras (Lekberg 2000:156).
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först. Gropkeramik av Säter IV-typ, utan gropar(!), kan möjligen delvis dateras till
senneolitikum (Löfstrand 1974), men detta är osäkert. Till senneolitikum hör även
keramik med vulster och taggtrådsornamentik (Holm, J. et al. 1997:232) och i
östra Mellansverige den så kallade tredje gruppen, en keramik som blandar drag
från gropkeramik och stridsyxekulturens keramik (1997:231f; Edenmo et al.
1997:189f ). Det är uppenbart att de gamla gränserna mellan gropkeramik och
stridsyxekulturens keramik löses upp. De ideologiska motsättningarna, bland annat
uttryckt med hjälp av keramik, överbryggas nu med hjälp av keramikens nya roller.
I södra Norrlands kustland finns också tredje gruppen, för så ska man nog uppfatta
delar av keramiken på Hedningahällan i Hälsingland. Den har drag gemensamt
med den västfinska och åländska kiukaiskulturen (Meinander 1954), men uppvisar
också sedd i sin helhet, en från denna avvikande karaktär (Holm 2000:199ff ).
Norrlandskustens keramikfyndplatser blir allt bättre kända och Lena Holm fram-
håller att de mellanneolitiska lokalerna mer följer en sydlig tradition, medan de
senneolitiska visar på en förändring, bland annat genom textilkeramik. Nu upptas
också influenser från norr och öster (Holm 1997:249). Keramiken i östra Mellan-
sverige uppvisar, för att komplicera det hela, förutom drag av gropornerad sen-
neolitisk kiukaiskeramik, även i senare skeden gropornerad östlig keramik från yngre
bronsålder och äldsta järnålder. Särskilt kända är fynden från höjdboplatsen Dars-
gärde i östra Uppland, som anses tyda på östliga influenser (Reisborg 1989). Den
västfinska och åländska Morby-keramiken från förromersk järnålder är ibland
gropornerad (Meinander 1954b:173ff; Edgren 1993:153ff ).

Evert Baudou uppfattar förändringarna i Norrland vid ca 2000 f.Kr., det vill
säga vid epineolitikum, som så betydelsefulla att han kallar sitt kapitel ”En ny
värld” (1999:95). Sydskandinaviska senneolitiska föremålsformer sprids visserligen
utefter norrlandskusten (och även i inlandet; se Bolin 1999:174), men genom
aktiverandet av östliga kontakter iscensätts nu en ny föremålsvärld, ledd av flathuggna
spjut- och pilspetsar av kvartsit (jfr Ericson 1996), som sprids ned till norra
Gästrikland (Baudou 1999:95). Enstaka kvartsitspetsar finns även längre söderut,
till exempel i senneolitisk boplatskontext i Mälardalen (Holm, J. et al. 1997:230).
Likheten med sydskandinaviska flathuggna flintspetsar är stor, men det finns också
östliga, ryska, flathuggna flintföremål att dra in i diskussionen (Huggert 1984).
Baudou (1999:88, 97) sammanfattar nyheterna så här: de stora boplatsvallarna
(skärvstensvallarna) i inlandet ersätts av talrika små, runda hyddvallar. Detta tyder
på förändringar i gruppens struktur. Förfjällsterrängen utnyttjas intensivare, för-
modligen till renjakt och kvartsitbearbetning (jfr Holm 1991:124; Bergman
1995:197f ). Kvartsitspetsarna utgör prestigeföremål och ersätter som sådana vissa
av skifferföremålen. Viktigt är att älgen förlorade sitt gamla symbolvärde, dock
sannolikt inte sitt ekonomiska värde. Symbolvärdet övertogs av vapnet, spjutet.
Här kommer Baudou nära Helle Vandkildes resonemang om vapnet som symbol
för senneolitikum i Sydskandinavien (till exempel 2000:36), vilket jag finner
intressant, alla olikheter, bland annat stridsvapen kontra jaktvapen, till trots. Om
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skifferkulturen uppfattas som kollektivt präglad, innebär senneolitikum kanske även
i Norrland en förskjutning mot en mindre kollektivistisk ideologi, med betoning
på renjakt och på långväga kontakter, möjligen till metallproducerande områden i
öster, men även till områden i söder och väster. Hällkistor behöver människorna
inte, förmodligen eftersom någon ideologisk konflikt, som den i södra och mellersta
Sverige under MN B, aldrig var aktuell här.
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DEN ÄLDRE BRONSÅLDERN

Kort introduktion

Den äldre bronsåldern i Sydskandinavien har ett magiskt skimmer över sig.
Solkult, fantastiska bronsföremål, storslagna gravhögar med välbevarade ekkist-

gravar, magnifika storrösen på bergskrönen och fantasieggande figurristningar på
berghällarna (se till exempel framställningen i boken Högarnas folk av P.V. Glob
1971). Göran Burenhults bild (1999:405ff ) av äldre bronsålder (1700-1100 f.Kr.)
präglas av en framväxande maktelit med internationella kontakter. Denna elit och
dessa kontakter har haft genomgripande betydelse inom ekonomi, social organisation,
religion och konsthantverk (stil). Makteliten ligger bakom de många storhögarna
och med hjälp av dem kan hövdingarnas territorier skönjas. Period I (1700-1500)
uppvisar få gravfynd. Här är det istället mansdominerade depå- och offerfynd, ofta
från våtmarker, som framträder. Dessa fortsätter i period II (1500-1300) och
”utläggandet av dessa kostbarheter till gudarna är storslagna exempel på de ledande
familjernas förmåga och ingår därigenom i ett system av samhällsbevarande funk-
tioner”. Det handlar om en rituell konsumtion av prestigevaror (1999:412, 416).
Inte sällan är det fråga om yxor, och den första lokala metallproduktionen i
Skandinavien, från senneolitikum, utgörs också som nämnts, av yxor. En del fynd,
som den berömda Trundholmsvagnen från Danmark, visar tydligt på en solkult
(1999:419f ). Thomas B. Larsson kallar ledarskapet under äldre bronsålder för en
teokrati, vilket innebär att elitens inflytande bland annat bygger på att de utför
kulthandlingar och religiösa ceremonier. Eliten kan ha tillskrivits gudomlig status,
menar han. Detta har sin grund i att ”härskarstrategier från Medelhavsområdet och
Orienten, dess attribut och i viss mån även kosmologier, blev genom de storskaliga
handels- och utbytessystemen spridda och kända över stora delar av Europa”
(1999b:422f; se även Larsson, T. B. 1997, men framför allt Kristiansen & Larsson
2005 där idéerna utvecklas).

I period II byggs de spektakulära storhögarna. De visar på centralbygder och
stamterritorier, hövdingadömen. ”Inom dessa områden har hövdingen kunnat
garantera såväl en obehindrad och säker transport av varor, som försörjning av
specialister genom redistributionssystemet”, menar Burenhult (1999:424). Grav-
fynden visar på stora sociala skillnader, då bara ett utvalt fåtal får dessa begravningar.
Det rör sig främst om män, en mindre andel kvinnor och nästan inga barn. Högarna
är byggda av torv och uppförandet har inneburit att ledande familjer ”kunnat
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mobilisera en ofattbar arbetskapacitet” och haft ”total kontroll över vida landarealer”
(1999:426). Högarna är placerade högt och förmodligen i anslutning till vägsystem.
De kan vara successivt påbyggda, allteftersom fler begravningar görs i dem. Det
handlar oftast om skelettbegravningar, men Burenhult betonar att allt fler brand-
gravar i hög från äldre bronsålder har framkommit vid nya undersökningar. Dessa
gravar är liksom de obrända ofta rikt utrustade med föremål, som dock inte varit
med på bålet. Bronsåldershögarnas motsvarighet norr om Skåne, storrösena, finns i
områden som måste ha haft vitt skilda ekonomiska och samhällsmässiga förhållanden,
menar Burenhult. Fiske och kustfångst, med agrara inslag, kan ha spelat stor roll
för vissa områden, till exempel för Bohuslän och norra Smålands kust, men även för
Uppland, Gotland och för den norrländska kusten. De många rösena i Smålands
inland (Värend) och Västergötland (Falbygden) kan istället baseras på en blandeko-
nomi. Burenhult (1999:441ff ) lyfter särskilt fram de spännande hällristningar som
framkommit i Kiviksrösets gravkista (Skåne) och Sagaholmshögens inre kantkedja
(Småland). Hästavbildningarna i dessa bägge gravar liknar de hästar som drar
Trundholmsvagnen och man kan ana en sammanhängande tradition som överbryggar
geografiska avstånd samt delas av grav- respektive offerfynd. Detsamma kan sägas
om föremålen i gravarna. Här är nu svärdet en viktig gravgåva för mannen, medan
kvinnan ofta är utrustad med bland annat en cirkelrund bälteplatta och en dolk
(1999:445, 450).

Vad betyder storhögsbyggandet och varför väljer man i andra regioner att bygga
storrösen? Varför visar människor skärvsten så stort intresse att man i vissa områden
bygger högar av dem? Varför knackar människorna in bilder i berghällarna och
varför väljer man ett stereotypt urval av motiv (vapen, skepp, hästar, vagnar och
hjulkors; jfr Kiviksgraven)? Hänvisningar till behov av territoriemarkeringar eller
till maktelitens uppvisande av sociala skillnader är inte tillräckligt. Teokratiska
härskarstrategier inlånade utifrån räcker heller inte som förklaring. Tolkningarna
blir lätt för allmänna och ger otillräcklig förståelse, därmed inte sagt att de är
felaktiga. Resonemangen handlar också oftast i grunden om ekonomiska synsätt,
om än ibland i förtäckt form, som prestigevarucirkulation, då egentligen handel
avses, och landskapskontroll/territorier, då egentligen försörjningssystem avses. Varför
väljer man i lokalsamhällena just vid denna tid att aktivera dessa manifestationer
och varför tar de sig just sådana uttryck? Dessa frågor behandlas i de följande två
kapitlen.

Högar och rösen

Bronsålderns högar tycks ha en koppling till åkerbruk och boskapsskötsel. Jordbruk
kan vara en liknelse om liv och död, skriver Stig Welinder, eftersom högen är byggd
av grässvål, det vill säga betesmark och ligger ovanpå åkermark, med verkliga eller
rituella årderspår. ”Gravhögen låg ovanpå och innehöll jordbruket som liknelsen
om livet och döden” (1998:212f ). Gad Rausing menade att grässvålen, betesmarken,
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rent av kunde fungera som gravgåva (1993:192). Högarna kan också vara byggda
ovanpå boplatser, samt ha boplatser nära intill (till exempel Rasmussen 1993; Gröhn
2004:188ff ). Den betoning av hushållet/långhuset som vi sett i senneolitikum och
i bronsålderns period I finns fortfarande, men förändringar har skett i period II.
Långhusen blir treskeppiga, något som Welinder menar utgör en elegantare bygg-
nadsteknik, då man med parvis ställda bockar kunde använda mindre kraftigt virke
(Welinder 1998:121f ).

Bronsålderns gravhögar är ofta kustbundna, även om undantag finns (Larsson,
T.B. 1993:51). Detta gäller även bronsålderns storrösen. Vad betyder denna
kustbundenhet? Är det den fasta bebyggelsens huvudsakliga utbredning vi ser?
Deborah Olausson menar att så är fallet i Skåne. Högarnas betydelse kan bland
annat vara att hävda rätten till land, och denna rätt behövde inte hävdas i inlandet,
som kanske bara utnyttjades till betesmark och betraktades som allmänning
(1993:101f, 105). Welinder menar att då de av gravhögar och gravrösen markerade
gårdsområdena vid kusterna är mindre än pollendiagrammens indikationer på betade
områden, bör säterdrift ha förekommit i inlandet, bland annat som nämnts i Skåne,
men också på Gotland (1998:188f ). Men varför skulle bosättningarna ligga vid
kusten på Gotland? Där finns inte den bästa marken. Hans Lundmark menar att
inlandets bästa jordar var allmänningar som användes till kollektiva betesmarker,
men att man bodde vid kusten (1986). Bebyggelsens tänkta läge på ön är ju
emellertid i detta exempel märkligt nog i stort sett rekonstruerad just med hjälp av
rösenas läge. Inte så konstigt då att de sammanfaller. Den äldre bronsålderns
bronsfynd har en relativt jämn utbredning över ön (Hansson 1927: karta II) och
detta innebär enligt min mening att rösena inte ensamma kan representera den
viktigaste bebyggelsen (se även Runesson 2014). Samma sak såg vi ju för övrigt
tidigare avseende hällkistor och gropkeramiska platser. Det är alltså inte den fasta
bebyggelsen vi ser i utbredningsbilden av högar och rösen. Deras kustnära läge
måste förklaras på annat sätt, delvis med hänsynstagande till lokaliseringen av
kommunikationslederna, inklusive hamnarna.

Bronsåldershögarna visar oss en ideologiskt präglad verklighet. Betoningen på
långhuset och hushållet, genom hällkistan, har förskjutits till en markering av olika
släkters gudagivna makt över landområden och kommunikationsleder. Högens
symbolik rymmer allt detta. Lars Larsson har analyserat Kiviksröset (Bredarör) i
Skåne (1993). Det är placerat på en boplats och Larsson gör den spännande
tolkningen att röset kan ha ”placerats på boplatsens centralparti, sannolikt i
omedelbar anslutning till den plats vilken den gravlagde hade bebott”. Andra rösen
och högar i trakten har mer monumentala lägen, men det enorma Kiviksröset har
istället ”en form av ideologisk monumentalitet” (1993:142). Rösestenen är sannolikt
hämtad från åkrar, dock inte i omedelbar närhet (1993:141). Rösestenen i Bredarör
kan alltså symbolisera åkermarken i hövdingens land, insamlad från olika ställen.
Hällristningarna i kistan visar på kontakter med östra Medelhavsområdet (Randsborg
1993) och mannen kanske var en hjälte, som verkligen rest ut i det främmande och
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återkommit med helig och politisk kunskap, ära, rikedom och gudalik berömmelse
(jfr Helms 1988; Kristiansen 1998:96). Hans grav placerades därför på hans långhus
och byggdes av åkerns stenar, men var också belägen vid stranden, kanske nära en
hamnplats. Den stora hällkistan liknar också en senneolitisk sådan, öppen åt söder,
och det är säkert ett arkaiserande drag, men den är samtidigt försedd med de
innovativa hällristningarna. Röset var och förblev ett unikum.

Ser vi särskilt på bronsåldershögen innehåller den både åkersten i kärnröset och
betesmark i form av torv. Den vilar på åkermark och på äldre boplatser. Den kan
också överlagra äldre gravar, inte minst hällkistor. Den kan även inta helt nya platser
i landskapet. Den behärskar med sitt upphöjda läge horisonten och är nära himlen.
Än idag karakteriserar den landskapsbilden i delar av Danmark och Skåne på ett
sätt som väcker förundran. Bland fornminnen är den faktiskt ensam om detta.
Högen förefaller vara placerad vid kommunikationsleder, både landvägar, troliga
vattenleder och vid hamnplatser. Vägar kunde vara laddade platser. Vägen som
rituell arena under bland annat bronsåldern har behandlats av Elisabeth Rudebeck
(2002). Bronsåldershögen innehåller representanter för de ledande familjerna, vilka
ofta utrustats med rika föremål. Dessa föremål är ibland ornerade i tidens stil,
spiralornamentiken, som sannolikt associerar till solkulten och solens resa. Den
guldgula metallen som sådan kan också förknippas med solen. Till och med högens
runda form kan relatera till solen, istället för som tidigare, till huset. Den välvda
profilen kan associera till pånyttfödelse, där död ger nytt liv för släkten. Föremålen
i gravarna är noga utvalda och några kategorier saknas, till exempel vissa yxtyper. I
offerfynden, oftast i våtmarker och vattendrag, ingår delvis samma föremål som i
gravarna, men klara skillnader finns också mellan grav- och offerdepositioner. Yxor
är till exempel vanliga offerfynd. Genom våtmarksoffren och högarna omfattar
ritualerna dock hela landskapet, från underjorden till himlen. Så har det faktiskt
aldrig varit tidigare.

Högens styrka som symbol får nog sökas i dess förekomst i mäktiga samhällen i
Europa (Harding 2000:84ff ), i höggravskulturen och dess föregångare, Wessex och
Únêtice. Samtidigt finns den ju sedan tidigare i Danmark, i form av stridsyxe-
kulturens gravhögar, som dock är mindre, och ofta intar andra topografiska lägen,
neddragna från höjderna, än bronsålderns högar. Detta nyskapande genom lokal
tradition, bland annat genom återbruk av megalitgravar och främmande förebilder
utgör en oslagbar kombination. Ett idealiserande av boskapsskötseln, alltså kontroll
av stora betesmarker och ett gudomliggörande av metallen, egentligen solen, som
bara kan erhållas genom främmande kontakter, genom heroiska resor och de allianser
de medför, ligger bakom. Metallen brukas och deponeras sedan i gravhögarna och
i våtmarkerna. Den tillhör egentligen inte denna världen utan är bara till låns.
Bronset, och än mera guldet, tillhör gudarna och gudarnas ställföreträdare på jorden.
Pär Nordquist menar att de som kontrollerade metallen till och med kunde hävda
gudomlig status för sig själva och att de framträdde som förkroppsligade gudar
(2001:254f ). Vissa hällristningar antyder också att gudar avbildades i mänsklig
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gestalt försedda med bronsvapen, något som kan ha gett eliten, som utrustade sig
på liknande sätt, legitimitet (Burström 1999).

Vad betyder då rösena? Knappast betesmark, och säkert inte heller åkersten. De
är högt placerade, ofta vid vatten som kan förmodas vara farleder (Wigren
1987:121ff ) och hamnplatser, till exempel på Gotland. De behärskar landskapet
och styr rörelser i landskapet på samma sätt som högarna. De ligger på berg som
möter himlen, och de möter inte sällan också havet. Mats Burström menar att
rösestenen ibland kan vara hämtad från strandkanten, trots att rösena ligger högt
på berg och att sten kunnat brytas/hämtas från närmare håll. ”Rösestenen har således
förflyttats från en gränszon, den mellan land och hav, till en annan, den mellan
land och himmel” (1992:42). I röseområdena finns liknande offerfynd i våtmarker
och vattendrag som i höggravsområdena. Liknande idéer om fullständig landskaps-
kontroll och om metallens betydelse bör alltså ha förelegat. Detta gäller givetvis
även de många inlandsområdena med rösen, där dessa ofta ligger vid sjöar och
vattendrag. Denna kustnära, eller snarare strandnära, relation fanns även hos
hällkistor, men framför allt hos gropkeramiska keramikplatser, som ju ofta återfinns
i själva strandkanten. På Gotland är keramikplatserna på grund av den branta klinten
ofta lokaliserade vid platser som utgör hamnplatser även i modern tid. Här finns
också rösen, och så kallade fornborgar, och frågan är om inte relationen mellan sen
gropkeramikplats med gravar, eventuellt med kontinuitet in i senneolitisk tid, och
bronsåldersrösen, förtjänar att uppmärksammas. På samma sätt som för keramik-
platserna ska bosättningsområdena för rösebyggarna givetvis sökas både vid kusten
och i inlandet. Rösen på berg överlagrar så klart inte åkermark eller boplatser. Snarare
är det just det upphöjda läget som eftersträvas. Förmodligen har, förutom primär-
graven, döda vid upprepade tillfällen kunnat läggas i de ofta förekommande svackorna
i rösena och därmed varit bundna i sten, men samtidigt åtkomliga för solen.

I Norrland kan kuströsena bland annat markera platser där kommunikationsleder
möjliggör kontakt med inlandet, men de ligger framför allt som ett pärlband utmed
hela kuststräckor. Vissa grupperingar kan dock iakttas. Evert Baudou menar att
rösena kan utgöra revirmarkeringar och ligger utmed stränder som tillhör kust-
baserade bebyggelseenheter (1968:149, 155). Rösena kan huvudsakligen vara byggda
något senare än de i söder (från ca 1200 f.Kr; Baudou 1999:100), vilket inte är
någon eftersläpning, utan betyder att behovet att aktivera denna gravform inte
tidigare förelegat i så hög grad. Rösena introduceras i ett samhälle med kvartsitspetsar
som ideologisk flagga. Baudou menar att rösena tillhör en sydskandinavisk tradition,
men att boplatserna i kustlandet liknar dem i inlandet. Ändå vill han uppfatta
kust- respektive inlandsbefolkningen som tillhörande olika kulturer, bland annat
därför att inlandsbefolkningen inte bygger rösen (1999:100). Att kusten utgjort
ett eget bosättningsområde, skiljt från inlandet, anser även Noel Broadbent, som
menar att konkurrens om fiske och säljakt kan ha nödvändiggjort territoriemarkeringar
(1982:118). Lars Forsberg har också i olika sammanhang betonat kustens särart
och oftast utelämnat kusten i sina territoriemodeller. Istället behandlar han rörlighet
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mellan skogsområdet och förfjällsterrängen (se särskilt artikeln från 1988 som är en
svensk sammanfattning av avhandlingen från 1985). Klas-Göran Selinge vill däremot
sammanbinda kusten och inlandet i ett rörligt exploateringsmönster där rösena
visar på ett säsongsmässigt utnyttjande av kusten. Att rösen byggs beror bland
annat på idéspridning, inte invandring, från söder, framhåller han (1979:162ff ).
Hans Bolin menar utifrån sin analys av många olika materialkategorier att kusten
och inlandet ska betraktas i ett sammanhang, och att uppdelningen i kust- och
inlandsterritorier har svagt stöd i källmaterialet (1999:171ff ). Rösenas placering
vid kusten tolkar Bolin som sammanhängande med föreställningar kring saltvatten,
havet, men han svarar inte på varför denna idé blir aktuell just under äldre bronsålder.
Däremot antyder han att rösena med sin mer formaliserade begravningsritual kan
ha ett samband med hällristningstraditionens minskade betydelse (1999:181ff ),
ett förhållande som ser helt annorlunda ut längre söderut. De norrländska kuströsena
hör alltså sannolikt hemma i lokalsamhällen som har omfattat både kust och inland.
De är inte spåren efter invandrare, utan efter människor med kontakter åt olika
håll. Kuströsen finns ju även på andra sidan Östersjön, inte att förglömma (Holmblad
2010). Gränsen mellan norrländska kuströsen och mellanskandinaviska bronsålders-
rösen i trakten av Gästrikland är flytande och förtjänar att specialstuderas. Vi tolkar
ju inte kuströsen i andra delar av landet som spår efter invandring eller ens idé-
spridning, så varför just i Norrland? Relationen kuströsen – inland utan rösen,
känner vi också från andra områden. Inte heller här tolkar vi detta som spår efter
olika folk, så varför göra detta i Norrland? Det är intressant att se på kusten i norra
Norrbotten. Här finns inga klassiska kuströsen, men mycket annat spännande. I
Fattenborg vid Töreälvens forna mynningsområde har en samling boplatsvallar
påträffats. I området finns också stensättningar som ibland bildar gravfält (Klang
1994; Liedgren 1995:121f ) och dessa stensättningsgravfält kan vara ett alternativ

till idén om kuströsen. I trakterna finns
också kamkeramiska lokaler och stensätt-
ningsgravar från stenåldern belagda (Lied-
gren 1994) och denna särart bör ha på-
verkat förhållandena under senneolitikum/
bronsålder. Boplatsvallarna kan försiktigt-
vis associeras till hägnader av typen broby-
hus (fig. 11), och jag tror att även de

Fig. 11. Olika miljöer – olika tolkningar?
Brobyhägnad från Agdatorp i Blekinge
(överst: del av fig. 3 hos Victor 2001) och så
kallad boplatsvall från Fattenborg i Norr-
botten (nederst: del av fig. 2 hos Liedgren
1995). Avbildade i samma skala.
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välkända hyddgrunderna vid Otterböte på Kökar (Gustavsson 1997) ska dras in i
denna jämförelse. De senare liknar vissa av de runda kulthyddorna vid Broby i
Uppland. Att betrakta boplatsvallarna som enbart profana hus är därmed säkert
felaktigt (Grusmark 2001). Vi kan förmodligen förvänta oss många överraskningar
när det gäller gravskick i inlandet också, från Lappland och Norrbotten i norr ned
till norra Svealand, Värmland och Dalarna i söder. Det anmärkningsvärda är inte
att vi saknar gravarna i inlandet, utan att vi hittar kuströsena. Före dem hittade vi
knappt några gravar vid kusten heller. Stig Welinder (1998:196) presenterar en
karta över jordbrukets utbredning under senneolitikum och äldre bronsålder. Den
hypotetiska linjen för betesdrift fångar in röseområdena och de närmaste inlands-
territorierna från Värmland till södra Norrbotten. Här finns säkert ett samband.

Runda rösen, stensättningar och högar uppträder ibland tillsammans med andra
gravformer, såsom långrösen/rektangulära stensättningar (till exempel Widholm
1998). Detta gäller från Skåne till Västerbotten och trots att kombinationen är
vanligast under yngre bronsålder, särskilt när skeppssättningar ingår (se nedan),
kan den säga mycket även om den äldre bronsåldern. Symbolspråket kan i denna
kombination kanske kopplas till solen/hjulet (pånyttfödelse), hjältens resa/solens
resa (inhämtandet av metallen) och långhuset (släkten). Tillsammans ger detta en
bra bild av den rådande ideologins sammansättning, åtminstone i dessa områden.
Det är nu dags att se närmare på myten om ”svärdet i stenen” och varför metallen
får en så central roll.

”Svärdet i stenen”

Vilka är de människor som vilar i högarna och rösena? Både kvinnor och män är ofta
rikt utrustade, visserligen med olikartade föremål men också med många gemen-
samma drag. Inte sällan är det frågan om yngre personer (Jennbert 1993:75). I
gravarna finns bronsföremål, ibland även guld. Bronserna är ornerade i period II:s
stora stil, spiralstilen. Spiralen kan, som nämnts, vara en solsymbol. Föremålens
ornamentik och högarnas morfologi verkar ”förstärka en narrativ metaforik som
betonar återfödelse och en solsymbolik vilket på ett högst påtagligt sätt bryter
gentemot tidigare skeenden”, skriver Joakim Goldhahn (1999:194). Spiralen finns
i kvinnogravar bland annat på runda bälteplattor, som påminner om Trundholms-
vagnens spiralornerade gyllene solskiva, dragen av en häst (Larsson, T.B. 1997:88).
Thomas B. Larsson skriver: ”Solkulten i Norden under den äldre bronsåldern var
kanske tillägnad en kvinnlig gudomlighet, som var av yttersta betydelse i det
kosmologiska tänkandet” (1997:88). Egtvedflickan från Jylland med sin bälteplatta
och dolk (och sitt brända människooffer, om det ska tolkas så) och de många likartat
utrustade kvinnorna i Norden (Selling 1999) kan då vara personer som iscensatt
religiösa myter och ritualer. Larsson tillskriver dem en prästinneroll för en solgudinna
(1999:356; jfr fig. 12 från en bronsåldershög, Faxehögen, i Bohuslän och från den
förmodade graven vid Flarken i Västerbotten). Det nordligaste fyndet i Sverige
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utgörs av det ovan nämnda fyndet från en åsrygg
vid Flarken i Nysätra socken i Västerbotten.
Bälteplattan verkar bland annat på grund av
metallsammansättningen vara av lokal tillverk-
ning, men har sydskandinavisk form och orna-
mentik (Broadbent 1982:107f ). Varför vi just
skulle ha att göra med en solgudinna är svårt att
se. Männens vapen, till exempel, är också många
gånger spiralornerade. Var solguden manlig? Är
männen då präster till en solgud? Solen som
abstrakt gudom behöver kanske inte köns-
bestämmas. På samma sätt som ofta görs för
gravgåveförsedda män, ska kvinnorna med lik-
artade föremål ges en egen maktposition i sam-
hället, med överregionala kontakter, och inte
bara ses som tjänarinnor i kulten (Selling 1999,
2007).

Både män och kvinnor kan vila i exklusiva
ekstamskistor. Den ståtliga och långlivade eken

är som bekant ofta laddad med symbolik. De gravlagda kan vara insvepta i ox- och
kohudar, symboliserande boskapens roll i ideologin. De gravlagdas dräkter är
tillverkade av ull, högt värderade dräkter, som förekommer som offerfynd och
inristade i berghällar. Träkärl med dyrbara tennstift kan förekomma (Glob 1971:119).
Keramik spelar däremot en underordnad roll (Rasmussen 1993b:140f ). Thomas
Eriksson (2009:275, 2010) har dock med exempel från Mälardalen visat att keramik
i form av exklusiva serviser förekommer från period II och fram genom hela
bronsåldern. Serviserna har fungerat i samband med gästabud och har kontinentala
förebilder. Till detta kommer också rabbade kärl med funktion som förrådskärl.
Gästabuden kan ha samband med de nätverk som organiserade bronsinförseln.

Andra anmärkningsvärda fynd i bronsåldershögarna är innehållet i några väskor,
som innefattar magiska föremål. En man hade bland annat en bit av en bärnstenspärla,
en snäcka, svansen av en snok, rötter, en falkklo, underkäken från en ekorre samt en
rakkniv med hästhuvudhandtag och en pincett i sin väska. En kvinna, från yngre
bronsålder, hade i sin bälteskål bland annat två hästtänder, ben av en vessla eller
mård, en kloled av kattdjur (lo?), en bit av en fågels luftstrupe, kotor från orm,
brända benbitar (människa?), en rönnkvist, aspkol, svavelkis och en bronstråd. Att

Fig. 12. Norr och söder – inte alltid så olika.
Bälteplatta och dolk med mera från bronsåldershög
i Bohuslän (överst: Oldeberg 1974: katalognr
2582) och bälteplatta från Västerbotten (nederst:
Broadbent 1982:108).
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dessa människor spelat en roll i sejd och magi tycks därför klart (Glob 1971:93,
132). Kristina Jennbert menar att föremål som rakknivar och pincetter har använts
vid begravningsritualen (jfr Hyenstrand 1968; Gräslund 1983) och att de som
begravts med dessa gravgåvor kanske är schamaner (1992:99f; Randsborg
1993:122ff ). När schamaner dör måste de förmodligen ägnas extra stor uppmärk-
samhet (jfr Strassburg 2000 för en översikt med dramatiska exempel från äldre
stenålder).

Runda gravformer är ingen självklarhet, utan måste tolkas för att vi ska förstå
deras särskilda betydelser, vilka varierar över tid och rum. Den runda formen hos
högar och rösen under äldre bronsålder kan förslagsvis, som nämnts ovan, associera
till solskivan. Solskivan gör en resa, överjordisk på dagen, dör, eller snarare företar
en underjordisk resa på natten, och återföds igen. Flemming Kaul (1998, 1999,
2004) har i flera arbeten gett en livfull och idérik framställning av denna resa.
Solen behöver olika hjälpdjur och transportmedel för resan. Kaul räknar upp hästen,
fågeln, ormen och fisken samt skeppet och vagnen. Resan kan alltså bland annat
göras på en vagn, dragen av en häst, vilket solvagnen från Trundholms mosse är ett
bevis på. Vagnens hjul blir symboler för solens resa, solhjul. Dessa huggs in på
berghällarna samt ristas på bronser. De tillhör de äldsta ristningarna (Malmer
1981:72), och återfinns bland annat i Kiviksgraven, men är vanliga också i yngre
bronsålder. Den runda formen kan alltså även symbolisera ett hjul, men också
detta kan indirekt vara en solsymbol. I och med detta tror jag inte att den runda
formen har något med hus att göra. Bronsålderns hus i Skandinavien är, liksom
stenålderns, dessutom huvudsakligen rektangulära. Här är alltså en stor skillnad
jämfört med de dödas hus och de dödas boplatser från neolitikum. Solsymboliken
är aktuell även i norra Sverige, som vi såg av den spiralornerade bälteplattan från
Västerbotten. En hjulkorsristning finns också vid det relativt långt in i landet liggande
Nämforsen vid Ångermanälvens forna mynningsområde, och den anses idag tillhöra
de yngsta ristningarna på platsen och avslutar ristningstraditionen där (Baudou
1993:259; Forsberg 1993:228). Förmodligen är slutfasen samtida med de äldsta
kuströsena längre ut efter kusten (jfr Bolin 1999:182f, som jag nämnde ovan, menar
att rösetraditionen vid kusten kanske ersätter hällristningstraditionen, allt inom de
norrländska lokalsamhällenas ramar).

Guld, men säkert också brons, kan i sig som sagt ha associerats med solen.
Metallens glans kan här ha spelat in, men särskilt när det gäller brons kan även
framställningssättet, genom eld, vara viktigt. Sammankopplingen mellan elden och
solen är givetvis lätt att göra. Metallföremål och metall införskaffades från främmande
länder. Oftast göts nya föremål av metall från nedsmälta äldre föremål och försågs
med den rätta formen och orneringen. Det var alltså inte bara de införda föremålen
själva som var viktiga, utan kanske framför allt de lokalt framställda artefakterna.
Denna införsel och tillverkning skedde säkert under strängt kontrollerade och
ritualiserade former. Metallen erhålls i ursprungsländerna mestadels ur krossat berg,
som smälts med hjälp av eld, alltså sol. Denna process utfördes dock inte så vitt vi
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vet i Norden och man kan undra varför. Ett tabu mot brytning/framställning kan
ha förelegat, något som alltså inte gällde själva gjuteriverksamheten. Metallens
ideologiska betydelse kan därför ha varit förknippad med det dubbla exotiska
ursprunget, det vill säga hämtad från främmande länder och ursprungligen inne-
sluten i berg men frammanad av och i sig inneslutande solen. Aktörerna får, som
nämndes ovan, del av metallens gudomlighet och denna gudomlighet förstärks av
att metallföremålen brukas på rätt sätt och efter fullgjort värv begravs i hög/röse,
det vill säga konstruerat berg, eller deponeras i våtmark. ”Svärdet i stenen” ska
lämnas till ”the Lady of the Lake”, för att anknyta till legenden om kung Arthur
och svärdet Excalibur.

Skärvsten, både eldpåverkad och icke eldpåverkad, behandlas omsorgsfullt och
läggs i högar. Dessa högar, skärvstenshögarna, uppträder under äldre bronsålder
men fortsätter att produceras och når sin kulmen under yngre bronsålder. Deras
rumsliga utbredning är också begränsad. De finns framför allt i östra Mellansverige
(Jensen 1986), Östergötland (Larsson, T.B. 1986) och Gotland (Hallin Lawergren
1999), men även i till exempel Västsverige (Flink 1984; Bertilsson 1986; Lundkvist
1991). Hur ska dessa monument tolkas? En gängse åsikt är att de utgör avfall från
boplatser. Göran Burenhult presenterar skärvstenshögarna under rubriken ”Den
levande bygden. Boplatser och vardagsliv”, men nämner också att de idag även
tolkas i rituella termer (2000:20ff ). Arthur Nordén visade emellertid redan 1925
inte bara att skärvstenshögarna var från bronsåldern utan också att de kunde tolkas
som offerrösen som skulle ha uppkommit i samband med rituella måltider i närheten
av och på hällristningar. Erik Bellander har nästan samma uppfattning och kallar
dem bålrösen och offerrösen (1938). Han daterar dem emellertid till både brons-
och järnåldern, det senare på grund av kopplingen till gravfält (1938:94). Bellander
menar alltså att högarna hör samman med offermåltider, visat genom bland annat
keramik och djurben, till de döda, men att de på samma gång innehåller fruktbar-
hetskult, visat genom malstenar (1938:96, 99). Så mycket längre har väl forskningen
inte kommit idag, bortsett från att vi inte längre tror att de klassiska skärvstens-
högarna är från järnåldern. Men frågan varför skärvstenshögar uppstår just under
bronsåldern ställde de inte. Karl Alfred Gustawsson presenterade idén att högarna
var kokstenshögar efter ölbryggning, men missade helt att de var från bronsåldern
(1949). Han lämnar dock en intressant uppgift om att skärvsten i sen tid har
använts som gödningsämne på åkrar, vilket enligt honom förklarar skärvsten i
åkermark (1949:154). En sådan iakttagelse kan även ge stöd för tankar kring skärvsten
som fruktbarhets- och pånyttfödelsesymbol.

Den än idag seglivade tanken att skärvstenshögar utgör avfallshögar från bo-
sättningar kan kanske kopplas till Oscar Almgrens uppsats om den så kallade
bronsåldershyddan vid Boda i Bred socken, Uppland (Almgren 1912; även Ekholm
1921:36f). Besöker vi platsen idag ser vi att det troligen rör sig om en skärvstenshög
i gravmiljö. När Bengt Schönbäck 1952 behandlade temat bronsåldershus i Uppland
utifrån grävningarna vid skärvstenshögsmiljön i Broby i Börje socken, tolkade han



Tolkande arkeologi

89

de rektangulära stengrundshusen som bostadshus och skärvstenshögarna kom då
att indikera bosättning. En bild av bronsåldersboplatser med hyddor (Boda) och
rektangulära hus (Broby) föreföll kunna beläggas, trots att både Ture J. Arne och
Holger Arbman tidigare tolkat rektangulära grunder som kulthägnader (Schönbäck
1952:36f, 42f ). Idag vet vi att det var Arne (1925) och Arbman (1938) som var på
rätt spår och grunderna har ofta kommit att benämnas kulthägnader av brobytyp
från yngre bronsålder. I en bredare upplagd studie presenterar Schönbäck 1959
återigen brobylokalen, där grävningarna fortsatt. Hela miljön dateras till yngre
bronsålder och mängder av främst brandbegravningar har påträffats (1959:72).
Han menar nu att miljön präglas av gravläggningar, bostadsgravar, något som även
kan gälla för hyddan från Boda i Bred (1959:78f ). Även brobyhusen kanske kan
ges en annan tolkning än den profana, anser Schönbäck nu (1959:82). Avseende
skärvstenshögarna menar Schönbäck att dessas placering ”förefaller helt oförklarlig,
inte minst med hänsyn till deras läge på åsens kulmination, om man i sådana
skärvstenshögar vill se enbart minnen efter hushållsarbete och ölbryggning”. Istället
vill han se dem som bronsgjutarhögar (1959:93), men slutsatsen blir ändå att
mängden keramik samt avfalls- och skärvstenshögar ”indicerar en intensiv och troligen
även långvarig bebyggelse” (1959:96). Åke Hyenstrand problematiserar skärvstens-
högarna i en uppsats från 1968. Även om han ser dem som boplatslämningar, vill
han koppla samman delar av symboliken i dem med gravläggningar. Bland annat
anför han att skärvstenen i vissa fall kan vara avsiktligt tillverkad för att tjäna som
täckande fyllning över gravar (1968b:75).

Denna ambivalens mellan profant och rituellt, mellan boplatsaspekter och
gravsammanhang, präglar fortfarande forskningen. Inom den, på ekonomiska och
ekologiska förklaringar inriktade processuella arkeologin, har dock boplatstolkningen
särskilt betonats. Fornminnesinventeringen för den ekonomiska kartan gav också
en stor mängd nya skärvstenshögar som möjliggjorde att bronsålderns boplatser
kunde studeras kvantitativt och rumsligt. Exempel på detta är arbeten av Kjellén &
Hyenstrand (1977), Hyenstrand (1984), Jensen (1984, 1986, 1989, 1989b, 1997)
och Wigren (1987). Skärvstenshögarna fick därmed den uppmärksamhet de förtjänar,
även om tolkningarna måhända blev för generella och i viss mån förenklade. Några
försök till fördjupade tolkningar ska därför framföras. Det är förmodligen viktigt
att skilja på äldre respektive yngre bronsålder när vi vill förstå skärvstenshögar.
Jensen (1986:24), Wigren (1987:84) och Lundqvist (1991:51ff ) har pekat på att
många skärvstenshögar byggdes under äldre bronsålder och inte som man tidigare
trott främst under yngre. Detsamma gäller för övrigt även brobyhägnaderna (Victor
2002). Lars Lundqvist (1991) har gjort spännande iakttagelser utgående från
förhållanden i Västsverige. Han vill ge skärvstenshögarna en mellanställning mellan
grav- och boplatskategorierna. Högarna har också som bekant ofta feltolkats som
gravar vid inventeringar. Lundkvist lyfter fram det förhållandet att många skärvstens-
högar har kantkedja. Man har alltså skapat ett avgränsat och invigt rum, inom
vilket olika depositioner har gjorts. Han ser avfallet, vilket härrör från olika centrala
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aktiviteter, som förärat en begravning (1991:56f ). Varför detta sker just under äldre
bronsålder är givetvis den centrala frågan. Lundqvist föreslår ett samband med en
fastare organisation av kulturlandskapet och med ett mer stationärt jordbruk.
Skärvstenshögarna blir då i sin äldre fas ett symboliskt uttryck för markinnehav. I
den kontroll av hela landskapsrummet, från höjder till vattendrag och våtmark,
som skapas under äldre bronsålder, passar skärvstenshögarnas mellanposition bra
in (jfr Johansen 1992, 1993). Thedéen ser dem till och med som representanter för
mittpunkten, navet i kosmos (1999:122, 2004). Valet att formera just högar av
skärvstenen ska förmodligen sättas i samband med högens/rösets stora betydelse
vid denna tid. Kopplingen mellan döda människor i högar/rösen och begravning av
avfall i liknande monument kan vara en stark metafor. Under yngre bronsålder
kommer dessutom kremerade människor att begravas i skärvstenshögarna (Rundkvist
1994).

Tillsammans med skärvstenshögar, men också tillsammans med gravar, före-
kommer de ovan diskuterade så kallade kulthusen av brobytyp, som formellt kan
uppfattas som en rektangulär yta avgränsad med en stenmur. Dessa dateras vanligen
till yngre bronsålder, men Helena Victor har som nämnts försiktigt föreslagit att de
kanske ska dateras till äldre bronsålder (2001:141, 2002). De skulle därmed kunna
kopplas samman med hanteringen av de döda innan dessa gravläggs i rösena, eller
på andra platser, och på så sätt bidra till tolkningen av skärvstenshögsmiljöerna
som platser för olika transformeringsritualer (jfr Karlenby 1999) i samband med
olika, ofta laddade, aktiviteter. Hit hör bronsgjutning, sten- och keramikhantverk,
malning, matlagning och måltider, kanske främst i samband med dödsfall, slakt
och skinnberedning (Elfstrand 1995) och inte minst alltså begravningsritualer.
Med undantag för de döda, som ju än så länge vad vi vet, huvudsakligen gravläggs
obrända, är elden något av en gemensam nämnare för aktiviteterna. Man kan till
och med ibland se att block och hällar inom lokalerna bär spår av brand (Anderson
Ambrosiani 2001:125f ) och Janis Runcis för fram ångan som bildas vid mötet
mellan eld-sten-vatten som betydelsefull och gör en koppling till schamanism
(1999:140, 151).

Anders Kaliff har för yngre bronsåldern framkastat tanken att skärvstenen inte är
avfall utan medvetet bränd (1999:100) och att stenen har uppfattats ha haft rollen
som själsboning (1999:103). Detta gäller en tid då brandgravskicket råder och för
äldre bronsålder kanske det är något annat som döljer sig i stenen (jfr ovan). Att
sten innehåller eld är självklart för alla som slagit ihop två stenar så gnistor yr. Sten
lagrar också värme (och kyla). Detta gäller dock under alla tider. Jag tror, som sagt,
att den kunskap man hade under äldre bronsålder om att metall egentligen är sten
som krossats och smälts är avgörande. Den lilla figuren som tillber det i naturlig
storlek inknackade svärdet på Ekenberg-ristningen i Östergötland (fig. 13) ger oss
kanske det hela i ett nötskal. Svärdet finns bokstavligt talat inuti stenen. Tar vi just
bronssvärdet som exempel deponeras det i gravhögar och gravrösen på höjderna
och som våtmarksoffer i sjöar, floder och sankmark. Det framställs på speciella
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gjuteriplatser, avfallet deponeras i skärvstenshögar och slutligen knackas svärden in
i bergen som hällristningar. Svärdet, och motsvarande föremål, binder alltså samman
hela det landskapsrum som ideologin utpekar som viktigt, vilket är något nytt för
äldre bronsålder. Karlenby menar dessutom att rollen som kultledare/schaman och
krigare/hövding var en och samma under äldre bronsålder, medan rollerna sepa-
rerades under yngre bronsålder (2011). Som vi diskuterat tidigare kan metallen,
och också elden, vara en solsymbol och metallen blir då i denna egenskap gudomlig.
Det är därför som hällristningarna blir viktiga just under denna period, och vi ska
därför betrakta de eventuellt tidiga yxristningarna i Simris, som behandlades ovan,
som logiska föregångare. Kanske har man tänkt sig att berget varit ihåligt. Berghällen
har uppfattats som en slöja, en kontaktyta, mellan två världar (Hauptman Wahlgren
1998). En sådan tankegång är aktuell vid skilda tidpunkter och på olika platser.
Många av de äldsta ristningarna är just avbildningar i naturlig storlek av metallvapen,
vilket inte är fallet i andra samhällskontexter. Det visar att vi är på rätt spår. I
trakten kring Norrköping är svärdsristningarna, som är tämligen unika för detta
område, måhända rent av startpunkten för de stora varierade ristningsytorna
(Hauptman Wahlgren 2001:92f, 2002), något som givetvis styrker resonemanget
ovan. Andra tidiga motiv, förutom vapen, kan vara hjulkors, skepp, hästar och
stridsvagnar (som framgår av bland annat graven i Kivik; Burenhult 1973:61).

Vapen, och andra metallföremål av guld och brons, är de mest eftertraktade
objekten att föra hem efter långa resor, kanske som bevis på en lyckad allians. Den
äldre bronsålderns elit hade med hjälp av idén om ”svärdet i stenen” och solens resa
för första gången religiös och ideologisk kontroll över hela landskapsrummet och
hade dessutom med stöd av denna ideologi kontroll över kommunikationsleder
som garanterade införseln av den heliga metallen, i vilken solen fanns. Hjulkors
symboliserade solens resa, och skeppet bör ha haft en motsvarande roll. Skeppet
kan också samtidigt symbolisera elitens resor till främmande platser. Hästar drar
solens vagn, men drar också elitens stridsvagnar. Elitens, heroernas, resor kan liknas
vid solens resa och den heliga metallen vid solen själv. Det är möjligen detta som
sammanfattas i Kiviksgravens symbolspråk och som genomsyrar äldre bronsålderns
ideologi som helhet.

De frågor vi ställde inledningsvis avseende äldre bronsålder kan nu försiktigt
besvaras. Kunskap om företeelser som begravningar i hög och röse, hällristningar,
metallutvinning, solkult med mera har funnits på många håll i Skandinavien redan
före den äldre bronsåldern. Det är emellertid först nu som dessa delar sätts samman
till en ideologisk helhet. Detta är också ett klart brott mot ideologin kring hushållet
med megalitisk hällkista och stort långhus som vi såg dominera under senneolitikum.

Fig. 13. Liten människa och gudomligt
svärd. Hällristning från Ekenberg, Öster-
götland (Nordén 1925:199).
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Istället har hela landskapsrummet tagits i anspråk genom högars och rösens strate-
giska placering på höjder och vid kommunikationslägen, från Skåne i söder till
södra Norrbottens kustland i norr. Även i byggnadsmaterialets symbolik uttrycks
på olika sätt hela landskapet. Idéerna till detta har bland annat hämtat inspiration
från kontinentala förhållanden, till exempel inom höggravskulturen. Resor med
mål att inhämta kunskap och metall blev centrala. Själva metallen, som inneslöt
solen, blev gudomlig. Hällristningar avbildar i ett tidigt skede metallföremål och
skepp. Metallen, i det främmande landet sprungen ur berget, avbildas därtill i
berget. Sten krossas, utsätts för eld och deponeras som rituellt avfall i så kallade
skärvstenshögar, ibland tillsammans med gjuteriavfall. Verkliga metallföremål placeras
i individuella gravar och offras i våtmarksdepåer. Gemensamt för ideologin, alla
regionala skillnader till trots, är solkulten. Ideologin kring hushållet har ersatts av
en ideologi som bokstavligt har själva solen som ledstjärna.

Mycket av detta ändras i yngre bronsålder. Vilken motideologi kan utmana
solkulten? Svaret ligger nog redan i den äldre bronsålderns fokusering på land-
skapskontroll. Jorden som ideologisk bas kan vara det som under yngre bronsålder
kommer att komplettera solen och som senare får ett rejält genomslag i äldsta
järnålder.  Istället för solens och elitens resa betonas under yngre bronsålder resan
till solen. Det är nu de dödas kollektiva resa. Äldre bronsålderns dynamiska spiral
byts ut mot stationära koncentriska cirklar som solsymbol. Det är nu dags att se
närmare på den yngre bronsåldern.
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DEN YNGRE BRONSÅLDERN

Kort introduktion

Den yngre bronsåldern (1100-500 f.Kr.) skiljer sig på många sätt radikalt från
den äldre bronsåldern, även om mycket också förenar perioderna. Det som

skiljer är främst att brandgravskicket nu dominerar helt, samtidigt som gravgåvorna
nära nog har upphört eller inskränkts till vissa specifika kategorier, såsom rakknivar
och pincetter. Keramik, som tidigare var ovanlig, kommer nu kraftfullt tillbaka,
inte minst som gravurnor. Få boplatser kan dateras till äldre bronsålder, men nu
ökar de dramatiskt i mängd. Varför är oklart. Kan äldre boplatser överlagras av
senare gravhögar i söder och/eller skärvstenshögar längre norrut? Eller vad är
anledningen? Treskeppiga långhus är hur som helst den vanliga husformen för yngre
bronsålder. Hällristningstraditionen expanderar och skeppet är fortsatt en viktig
symbol där. Skeppets roll förstärks även genom skeppssättningar byggda i sten och
bergen är fortfarande av stor betydelse. Hägnade berg (ofta missvisande benämnda
fornborgar; se Wall 2002 och 2003 för begreppet hägnade berg) är en viktig del av
den yngre bronsålderns idévärld. Stora delar av Sverige omfattas dock inte av denna
huvudsakligen sydskandinaviska bronsålderskultur, annat än sporadiskt. Det gäller
områden från norra Svealand till norra Lappland, kustområdet vid Östersjön
undantaget. Det är viktigt att med Stig Welinders ord tänka på att ”människor,
som inte bedrev jordbruk, bodde i större delen av landet under yngre bronsåldern”
(1998:194). Det är emellertid olämpligt att förutsätta en ekonomiskt betingad
kulturdualism mellan norr och söder, då likheter och skillnader är mer komplexa
än vad olika ekonomiska modeller och kontaktmönster kan få oss att tro. Snarare
kan ett betydligt större antal regioner med mer eller mindre särpräglad kultur
skönjas.

Göran Burenhult (2000:20ff ) uppfattar den yngre bronsåldern som en fredlig
tid, men problem börjar uppstå efter storhetstidens maximum ca 1100 f.Kr., det
vill säga efter period III. De minskade överskottsyttringarna är resultatet av ”att
den extensiva boskapsskötseln och den växande befolkningsmängden lett till ett
överutnyttjande av jordarna” (2000:20). Burenhult tolkar den stora mängden
påträffade boplatser som bevis på en befolkningsökning och en bebyggelsekoncentra-
tion. Norr om det tätbefolkade Sydskandinavien har detta närmast lagbundna
förlopp kanske kunnat fördröjas genom att man kompenserat näringsbortfallet med
jakt och fiske, menar Burenhult. Dessutom kompliceras bilden av en tilltagande
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klimatförsämring, som kulminerar ca 600 f.Kr. (2000:21). Welinder betonar för
Skånes del åkerbrukets intensifiering under yngre bronsålder, men också förändringar
i djurhållningen diskuteras. Trots att han menar att ett överskott producerades,
visat genom praktfulla bronsföremål, betonas att ”det är intressant att se för-
ändringarna inom jordbruket under denna period som ett resultat av en befolknings-
ökning i samspel med det förändrade klimatet” (1998:192). Befolkningsökningen
skulle därmed kanske förklara de många boplatserna. Det känns inte övertygande.
I dessa beskrivningar finns många av de klassiska argumenten inom den processuella
arkeologin samlade. Varför befolkningen skulle öka diskuteras som vanligt inte. Det
är i sig ett spännande forskningsområde. Om vi inte accepterar befolkningsökning
som en lagbunden oberoende variabel försvinner delar av resonemangets förklarings-
kraft och vi måste söka i andra riktningar.

Avseende gravskicket menar Burenhult att ”storhögsbyggandets upphörande inte
enbart är relaterat till ett minskat överskott” utan att ”tätare och mera samordnade
bebyggelseenheter” ledde till att ”bygravfälten började växa fram” (2000:64f ). Varför
brandgravarna kommer att bli nära nog allenarådande diskuteras dock inte närmare.
Skeppssättningarna tolkas försiktigtvis som gravar åt skeppsbyggare eller sjöfarare
(2000:76). De stora gotländska skeppssättningarna ”ger en god bild av samtidens
havsgående fartyg vad avser storlek och proportioner” (2000:63). Tolkningen sker
här i funktionalistisk/ekonomisk anda men han påpekar också att skeppen även kan
ses som en symbol för själens resa till dödsriket (2000:76). Här tillförs därmed i
sann systemteoretisk anda en tolkning inom ett religionsarkeologiskt subsystem.
Varför stenskeppen skulle byggas främst under yngre bronsålder blir väsentligt att
diskutera. Depåernas vittnesbörd är särskilt viktig då gravgåvorna sviker. Burenhult
framhåller, i likhet med många andra, en förändring från en manscentrerad kult
under äldre bronsålder till en betoning av kvinnliga föremål i depåerna. En ökad
betydelse hos en kvinnlig gudom skulle kunna ligga bakom (2000:94, 113ff ).
Varför detta sker just vid denna tid förblir oklart.

Göran Burenhults tolkningar av hällristningarna kretsar främst kring fruktbar-
hetskult (2000:132). Mycket energi går också åt till att lyfta fram Thomas B.
Larssons och Li Olssons (Winters) försök att visa likheter mellan skandinaviska
hällristningar och motiv från bland annat Främre Orienten, Egypten och medelhavs-
området (2000:129ff ), något jag menar riskerar att bli lösryckta jämförelser med
tydliga brister i kontextuell relevans. Det är också oklart vart detta ska leda, även
om ambitionen att blicka utanför Skandinavien måste berömmas. För att bättre
förstå sambanden med avlägset liggande områden, måste enligt min mening först
och främst relationerna till mer närliggande europeiska regioner klargöras bättre.
Det har också i viss mån skett i och med Kristiansens och Larssons stora arbete från
2005 även om också det främst söker sig till södra Europa och medelhavsområdet.
Helle Vandkilde (2007) behandlar däremot främst Centraleuropas förhistoria i ett
idérikt översiktsarbete. Boken tar även upp stenålder och äldre järnålder, men
bronsåldern får stort utrymme.
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Det följande kapitlet ska försöka förstå varför brandgravskicket kom att dominera
under yngre bronsålder, varför gravgåvorna försvinner och vilken betydelse skepps-
sättningarna har. Frågor rörande de för arkeologer så synliga boplatserna från yngre
bronsålder och keramikens nya roll diskuteras. Kapitlet därefter problematiserar
hällristningarnas utökade betydelse och deras upphörande samt även depåfyndens
roll. Vidare behandlas där de hägnade bergens mening i den yngre bronsålderns
landskap.

Brandgravskick och boplatsproblematik

Gravskick är en komplicerad historia, vilket tydligt framgår i för arkeologer viktiga
antologier som Death & the regeneration of life (Bloch & Parry 1982) och Celebrations
of death. The anthropology of mortuary ritual (Metcalf & Huntington 1991). Brandgrav-
skickets införande under bronsåldern har också uppfattats på många sätt. Anders
Kaliff har behandlat bland annat detta i ett antal arbeten (1992, 1997, 2007:85ff ).
Föreställningarna bakom ett kremeringsgravskick varierar och de viktigaste tycks
vara tanken om själens frigörelse, soldyrkan inom åkerbrukskulturer, fruktan för att
den döde ska gå igen, eller eventuellt också hygieniska skäl (Brøndsted 1966:104ff;
Kaliff 1992:61). Det vi måste fråga oss är emellertid varför detta blir aktuellt just
vid denna tid och just i dessa områden. Kaliff undviker frågan om varför genom att
på ett elegant sätt hävda att processen från jordande till kremering gick så långsamt
att människor kanske inte ens var medvetna om förändringen, alltså en verkan utan
annan orsak än inflytande från urnefältskulturen och andra så kallade indoeuropeiska
folk (1997:83f ). Ett sådant passivt synsätt på något så fundamentalt vill jag inte
gärna acceptera. Från dansk sida har förändringen beskrivits som en tyngdpunkts-
förskjutning från jordandet, med en betoning på individens gravläggning, grav-
gåvorna och monumentet, till kremeringsceremonin, där ålder, kön och sociala
skillnader nedtonas till förmån för kollektivet (Hornstrup 1999:131). Varför detta
sker just vid denna tidpunkt behandlas dock inte heller av Hornstrup.

Den kontextuella arkeologin kan ge möjligheter till en djupare förståelse. Kristina
Jennbert har problematiserat bland annat kremeringar och lyft fram generations-
skiften som viktiga vid förändring, varvid människors handlingar får en framskjuten
plats, samtidigt som ett långtidsperspektiv kan behållas (1988:92f ). Att gravgåvor
i egentlig mening saknas är mycket viktigt (Gräslund 1983:52). Vidare har inte
samtliga brända ben placerats i graven, utan de har kunnat användas på många
andra sätt. Ericsson & Runcis (1995:37) menar att brandgravskick och hand-
havandet av benen kan vara ett sätt att låta individen uppgå i ett kollektiv av
obestämda förfäder. Kaliff går ännu längre och framhåller den spännande tanken
att de brända benen kan uppfattas som deponerade i stensättningar som då bör
uppfattas mer som altaren, förstärkta med en bengömma, än som gravar (1997:68ff ).
Liknande tankegångar finns hos Bolin avseende norrländska kuströsen (1999:55ff ).
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Brända ben, från både människor och djur, är ett anmärkningsvärt material. De
är eviga och förstenade restprodukter av det som en gång var levande. Det är intressant
att se hur människor under yngre bronsålder förhöll sig till dessa. Förutom att
placeras i rösen och stensättningar deponeras de ofta i skärvstenshögar (till exempel
Rundkvist 1994), vilka fortsatte att vara viktiga monument även under yngre
bronsålder. Kaliff menar att även skärvstenen i högarna ibland kan komma från
kremeringsplatsen (1994). De gamla skärvstenshögarna kan ha blivit aktiva delar i
en förändrad ideologi, där brandgravskicket är centralt och kollektiva värderingar
betonas på ett annat sätt än tidigare. Det är också nu som keramik deponeras i
skärvstenshögarna, kanske som rester efter begravningsmåltider och/eller keramik-
produktion. Keramik i form av benurnor blir under yngre bronsålder ett viktigt
inslag i gravtraditionen. Detta gäller inte minst i södra Sverige där urnor placeras
som sekundärgravar i äldre bronsåldershögar. Under yngre bronsålder påträffas brända
ben också i gropar och i påförda stensamlingar kring bergsklackar och höjder. Goda
exempel på detta är Ringeby i Östergötland (Kaliff 1997:37ff ) och Skärgårdsstad i
Uppland (Äijä 1994). Vidare kan här anföras traditionen med mittblocksgravar,
det vill säga brända ben deponerade i en stensättning kring ett markfast block
(Damell 1985). Även skärvstenshögar kan vara uppbyggda kring markfasta block.
Odensala Prästgård i Uppland (Olausson 1995:59ff ) är särskilt spännande, då
lokalen bland annat uppvisar depositioner av brända ben från tamdjur i gravliknande
anläggningar. På dessa olika platser känner vi på många sätt igen den äldre brons-
ålderns fokus på berget, fast nu i nya former, kopplade till handhavandet av och
ritualerna kring brända ben.

I Ringeby i Östergötland, då förmodligen en ö långt in i Bråviken, påträffades
spridda depositioner av brända människoben, förutom i stensättningar, även i anlagda
sammanhängande stenpackningar eller stenmattor. Berg i dagen fanns på flera ställen.
Kaliff skriver att man har ”varit angelägen om att samla sten intill ett uppskjutande
bergsparti” (1997:51). På ön fanns även skärvstenshögar, härdar och keramik-
depositioner, med mera. Hans tolkning är ”att Ringebyön har utgjort en samlings-,
grav- och kultplats för ett antal gårdsenheter” (1997:54). Här har befolkningen i
området använt ett avskilt och invigt område, en ö, för kulthandlingar i samband
med kremeringar, måltider och deponeringar av brända ben, helt i linje med den
yngre bronsålderns, som jag ser det, mer kollektivistiska, inåtvända, ideologi.

Skärgårdsstad i Österåkers socken nordöst om Stockholm ger oss ytterligare
perspektiv på hanterandet av brända ben (Äijä 1991, 1994; se även Werner 1997).
Här hade registrerats några rösen och stensättningar i krönläge, som åtminstone
delvis är från den äldre bronsåldern. Nedanför dessa, det vill säga vid foten av
bergsklackar och höjdpartier, hittades vid undersökningen mängder av gravar eller
depositioner av brända människoben, med eller utan urnor, i flacka stensättningar,
i sammanhängande stenområden och vid block. Bland anläggningarna fanns två
skeppsformiga stensättningar och i en av dessa påträffades förutom brända ben en
bronskniv från yngre bronsålder (Äijä 1994:34f ), men även andra former förekom,
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även om flertalet stensättningar var runda. Över 200 gravar kunde fastställas. Spridda
brända ben fanns också, liksom stenkonstruktioner utan ben. Kistliknande konstruk-
tioner antydde att även fyndtomma skelettgravar i viss mån kan ha förekommit.
Vidare påträffades en över 50 m lång stensträng, som tolkades som gravfälts-
begränsning. En intressant iakttagelse var att sten från de äldre gravarna har använts
för att bygga nya anläggningar (Äijä 1991:174). Detta har en symbolisk innebörd
och beror inte på stenbrist. Hade det senare varit fallet skulle man rimligen i större
utsträckning plockat ned de äldre anläggningarna. Istället visar det på en önskan
att återknyta till äldre släktled, vilket ju också placeringen av gravfältet som sådant
visar. Skillnaden mellan den äldre bronsålderns få spridda rösen på bergskrönen
och mängden sammangyttrade, avindividualiserade och gravgåvelösa bendepositioner
från yngre bronsålder nedanför utgör en bra illustration till den ideologiska för-
skjutningen. Den äldre bronsålderns framträdande individer begravs i monumentala
gravar och representerar kollektivet genom sin personliga närvaro. Var resten av
människorna tog vägen efter döden är svårt att veta. Under yngre bronsålder får
visserligen många fler individer en egen grav, men underordnas samtidigt kollektiva
värderingar genom kremering, det begränsade urvalet av ben för deponering och
placeringen på gravfältsliknande lokaler. Dessutom har det visat sig att stenkonstruk-
tioner, brända ben men också keramik med mera manipuleras i återkommande
ritualer, vilket bara avslöjas i samband med utomordentligt noggranna analyser
(Röst 2014, 2016).

Till stora delar liknande förhållanden kan lyftas fram för Sydskandinavien. Här
framträder under yngre bronsåldern brandgravfält under flat mark. Ett bra och
väldokumenterat exempel är Piledal, beläget öster om Ystad i Skåne och publicerat
av Deborah Olausson (1987). Gravfältet bestod huvudsakligen av urnegravar, bland
annat två husurnor, och brandgropar, det vill säga utan urna, sammanlagt minst ca
70 gravar. Det låg i anslutning till gravhögar, som kan förmodas vara från äldre
bronsålder. Förutom gravarna under flat mark fanns mindre högar och rösen samt
två skeppsformiga stensättningar, samtliga från yngre bronsålder. Gravgåvorna
utgjordes främst av rakknivar, pincetter, sylar, knivar och dubbelknappar och fanns
i en dryg femtedel av gravarna. Här finns uppenbara likheter med Skärgårdsstad,
trots den helt annorlunda topografin. Vi känner igen kontakten med äldre gravar,
variationen i formspråket samt skeppssättningarna. Bronsfynden är emellertid fler i
Piledal. Istället för kopplingen till berget finns här kopplingen till produktions-
marken. Att plantera de döda i jorden, på liknande sätt som är fallet med utsäde,
kan symbolisera pånyttfödelse (Kaliff 1997:75f ). Att också sprida brända ben i
åkermark ter sig därmed logiskt, liksom även att deponera ben i äldre storhögar,
vilka också kan ses som pånyttfödelsesymboler. Varför vissa brända ben deponeras i
urnor, eller rent av husurnor, och andra inte, hänger samman med hur man uppfattar
keramikens betydelse. Kanske kan de människors ben som deponeras i urnor ha en
närmare koppling till hushållets fortbestånd än övriga individers ben? Keramikens
roll ökar dramatiskt under yngre bronsålder och det kan hänga samman med att
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den ges en viktig betydelse inom den mer kollektiva ideologi som under yngre
bronsålder tydligare betonar lokal produktion och åkerbruk. Genom att användas i
kulten kring de döda förstärks även keramikens symboliska roll i hushållet. Hus-
urnorna, hur sällsynta de än är, illustrerar detta (Skoglund 1999:158; Sabatini
2007).

Lokalen Odensala Prästgård i Uppland utgörs av ett lågt platåformat bergskrön
inhägnat av två koncentriska stenvallar (se fig. a i Olausson 2000:28ff ). Anläggningen
har varit registrerad som fornborg, men Michael Olausson kallar den gravhägnad
eller vallanläggning, då den inte kan ha haft någon försvarsfunktion (1995:59ff,
190ff, se även Olausson 1999). I mitten fanns en stensättning vid ett uppstickande
block. Stensättningen var inte synlig före undersökning. Den innehöll fyra brand-
gravar och kunde dateras till mellersta bronsålder. Vidare fanns på området stenblock,
ofta eldskadade, härdgropar och skärvig sten, som ofta fyllde bergssvackor. Eldning
har varit en central angelägenhet i hägnaden. Det kan bland annat röra sig om
kremeringar och skärvstenstillverkning. Olausson noterar att vallarna ibland tycks
bestå av sammanbyggda stensättningar, dock utan gravgömmor. Även olika vallav-
snitt kan uppfattas som segment, byggda av olika grupper av människor, som haft
hägnaden som samlingsplats (jfr Ringeby ovan). Strax innanför och vid vallarna
samt utanför dessa påträffades åtskilliga gravliknande gropar med brända ben. Benen
härrörde dock anmärkningsvärt nog från djur, närmare bestämt tamdjur (häst, nöt,
svin och får/get). Utanför hägnaden fanns också byggnader som har tolkats som
kulthus. De grupper som samlats här har offrat tamdjur, som konsumerats utanför
hägnaden. Delar av de brända benen har rengjorts och deponerats, begravts, på
liknande sätt som är fallet med människor. Även offer av odlade växter förekommer
här.

Det är spännande att tamdjur får denna mänskliga behandling under just yngre
bronsålder, och att ritualerna utförs i hägnaden, som kan uppfattas som en kollektiv
manifestation. Det är nämligen under denna tid som tamdjur också stallas i
bostadshusen, det vill säga förs in under samma tak som människorna. Det finns
inga tvingande ekonomiska och/eller klimatologiska skäl till att stalla djuren just
nu, i varje fall inte i bostadshusen. Man kunde i så fall lika gärna ha byggt särskilda
stallbyggnader åt dem. Betoningen av praktiska fördelar med stallning, till exempel
effektiv gödselinsamling, foderförsörjning och produktion av mjölkprodukter, kan
ses som sekundära konsekvenser av stallningen, som istället primärt orsakas av
ideologiska och sociala faktorer och med dessa sammanhängande förändringar i
synen på relationen djur – människa (Årlin 1999). Även Olausson (1999b)
framhåller ideologiska och sociala faktorer som avgörande för stallning. Han menar
att stallning kan uppfattas som främjande av privat ägande, vilket kan sammankopplas
med förändringen från större till mindre hus vid denna tid. Stalldelarna i husen var
dessutom små, kanske endast omfattande ca fyra till åtta djur. Det kan vara
representanter för dessa nya förmänskligade djur som offrats vid den kollektiva
kultplatsen Odensala Prästgård.
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En plats av till synes annan karaktär är Tofta Högar i Hov socken på Bjärehalvön
i nordvästra Skåne (Burenhult 1981:366ff, 2000:85ff ). Här fanns sju märkliga
rektangulära vallanläggningar av varierande storlek. Vallanläggningarna är belägna
intill och kring tre stora bronsåldershögar. En skeppsformig stensättning från yngre
bronsålder, med en urna med brända ben deponerad utanför relingen, påträffades
också inom området. Efter undersökningen kunde en större vallanläggning,
50 x 30 m, föreslås ha fungerat som inhägnad för offerdjur eller som arena för
kulthandlingar. En mindre vallanläggning, 20 x 15 m, tolkades däremot som ett
kulthus (1981:408). Även Tofta Högar påminner trots allt om de övriga platserna,
till exempel genom att anknyta till äldre gravhögar (några vallanläggningar kan till
och med vara samtida med högarna), samt genom den skeppsformiga stensättningen
och kulthuset. Bronsålderns tre viktiga formelement, det runda, det rektangulära
och det skeppsformiga kan tydligt beläggas här, som på så många andra platser.

Ett intressant material att nämna är de system av härdar och kokgropar från
yngre bronsålder och äldsta järnålder som uppmärksammats av bland andra Rai-
mond Thörn (1996). De kan ligga i oreglerade koncentrationer men också reglerade
i enkla eller flerdubbla rader. Thörn tolkar dem som spår efter rituell matlagning.
De är kända främst från Sydskandinavien men ett liknande system, bestående av
två parallella rader av härdar/kokgropar har även upptäckts i Uppland (Sjösvärd &
Sjöström 1993) och anmärkningsvärda kokgropsansamlingar finns också i Norr-
bottens kustland. Där är de dock tolkade som sammanhörande med sälfångsten
(Lundin 1992). Sambandet mellan härdsystemen och brandgravskicket är oklart,
men de många rituella måltiderna kan kanske sättas i samband med upprepade
begravningar. Härdarna/kokgroparna kan vara en variant av den verksamhet som i
andra trakter ligger till grund för skärvstenshögsområdena, som under yngre
bronsålder bland annat kan associeras med olika gravritualer. Det adderande
momentet kan också jämföras med gravfält, segmentbyggda murar i hägnader, till
exempel Odensala Prästgård, och kanske också med stereotypa hällristningar, till
exempel adderade skeppsbilder och skålgropar.

Stora koncentrationer av härdar och kokgropar finns också på lokaler som tolkas
som boplatser. Som exempel kan nämnas Pryssgården utanför Norrköping (Borna-
Ahlkvist 2002). Under yngre bronsålder fanns här mängder av långhus, en närmast
explosionsartad bebyggelseutveckling, enligt utgrävarna, då äldre bronsåldern bara
representerades av ett långhus, som dock var större än de yngre husen (Borna-
Ahlkvist et al. 1998). Detta är i sig mycket anmärkningsvärt. Den rikliga mängden
keramik, bland annat hela kärl och en figurin, tolkas intressant nog som rituella
offernedläggelser på boplatsen (1998:152). Figurinen hittades i en skärvstensfylld
härd (Stålbom 1997). Även den anmärkningsvärda mängden gropar på lokalen har
problematiserats med utgångspunkt i begreppen avfallsgropar och ceremoniella
depåer, med betoning på det sistnämnda. I groparna kan bland annat finnas keramik,
skörbränd sten, kol, brända ben och malstenar. Detta tolkas som delar av en
fruktbarhetskult (Stålbom 1997b). Närheten till de stora hällristningsområdena
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och till Fiskebygravfältet (Lundström 1965, 1970), vilket, liksom Pryssgården,
sträcker sig fram genom järnåldern, gör att en utvärdering av vad Pryssgården
representerar bör, såsom utgrävarna också har gjort, ske med beaktande av platsens
speciella karaktär och lokalisering. Boplatsaspekten kombineras här på ett spännande
sätt med olika rituella aspekter. Detta tycks vara fallet avseende flertalet av de
anmärkningsvärda boplatser, huvudsakligen från yngre bronsålder, som påträffats
på senare år. Jag vill här, förutom Pryssgården, nämna Apalle i Uppland (Ullén
1994, 1996, 2000:36ff ) och den befästa eller hägnade boplatsen Vistad i Öster-
götland (Larsson, T.B. 1993b; Larsson & Hulthén 2004). Dessa boplatser ska
kanske ses som centrala samlingsplatser, där, utöver den egna befolkningen, olika
grupper från en större region samlades vid särskilda tillfällen. Platserna tycks
dessutom ha ingått i överregionala kontaktnät, inte minst med lausitzkulturen söder
om Östersjön (Kaliff 2001).

Hallunda i Botkyrka socken utanför Stockholm är en lärdomshistoriskt välkänd
lokal från yngre bronsålder, som till vissa delar liknar de ovan nämnda platserna,
även om mycket också skiljer dem åt. Hallunda beskrivs ofta slentrianmässigt som
en boplats med bronsgjutning. I nära anslutning finns bronsåldersrösen, bland
annat ett av Södermanlands största (Raä 70), som egentligen är ett berg inklätt
med sten. I rösets mitt går berget i dagen. Hille Jaanusson har utförligt diskuterat
den rika keramiken från Hallunda, där bland annat kontakter med främmande
områden spelar en viktig roll (Jaanusson 1981). Ser vi närmare på det hela visar det
sig att Hallunda förutom bronsgjutning och rikliga keramikdepositioner också
innehåller stora skärvstenshögar, samt mängder av stensättningar med brandgravar.
På delytan Raä 69 finns ett stort flyttblock med kantkedja, som även kopplar till en
stensträngsförsedd terrass. Den terrasserade ytan har en skärvstenshög i ena änden
och centralt en märklig spricka i bergssidan, till vilken det anmärkningsvärt nog
(även) i nutid offras frukt med mera. Hallunda uttrycker därmed den strukturella
likheten mellan bronsgjutning, keramikproduktion, skörbränd sten och kremering
på ett instruktivt sätt, där elden är den gemensamma nämnaren. Att kalla lokalen
för boplats är att missa många poänger, menar jag. Förekomst av huskonstruktioner,
härdar, brända ben från tamdjur och malstenar passar samtliga bra in i bronsålderns
rituella värld och Hallundas roll som kult-, samlings-, hantverks- och begravningsplats
bör därför lyftas fram mer (jfr Goldhahn 2007:293ff ).

Som vi sett spelar keramik en betydande roll under yngre bronsålder. Det kan
vara intressant att kommentera förekomsten av keramik i Norrland (Hulthén 1991).
Till skillnad från den utbredda hällbildstraditionen under stenåldern, som fanns
både vid kusten och i inlandet, avstår stenålderns människor med få, men viktiga
undantag från att i någon större utsträckning använda keramik, som ju var så
betydelsefull för stenåldern söderut. Undantagen är keramikplatser vid Norrlands
kust (till exempel Holm 1997). Vi har tidigare nämnt att rösena vid kusten kanske
kan ha ersatt hällristningarna, som tillhör stenålderstraditionen, och förmodligen
har rösena även ersatt keramikplatserna, så som också var fallet längre söderut. I
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Norrland kan keramik av en helt annan typ däremot ha spelat en viktig roll under
bronsåldern och den äldsta järnåldern. Birgitta Hulthén (1991) skiljer på asbest-
keramik (ca 50-60% asbest) och asbestgods (ca 90% asbest). Låt oss först se på
asbestkeramiken, som, åtminstone i Norge, dateras till ca 1800-500 f.Kr. (1991:13).
Hulthén sätter keramiken i samband med bronsgjutning, eftersom asbest är värme-
beständigt och synnerligen olämpligt i kokkärl (1991:16f ). Att asbestmagring skulle
vara olämpligt i kokkärl har emellertid tillbakavisats av Øyvind Sundquist
(1999:52ff ). Det viktiga, som jag ser det, är dock att ideologin kring kvartsitspetsarna
förstärkts med ett intresse för främmande metall, brons, så som också var fallet i
Sydskandinavien, när flintdolken fick vika för metallvapnet. Asbestkeramiken är
många gånger ornerad med en karakteristisk textilornamentik, vilket också ger den
en egen prägel (Hulthén 1991:19ff ). Asbestkeramiken har dessutom form och
dekor gemensamt med hårmagrad keramik (utan asbest; Hulthén 1991:29), vilket
visar att keramiken erhållit en identitetsskapande roll överordnad kopplingen till
bronshantverket. Förändringarna har på ett generellt plan förklarats med ”eta-
blerandet av ett betydligt större bytessystem”, skapat av kulturella behov (Spång
1997:42).

En förändring sker under senare delen av yngre bronsålder (ca 800 f.Kr.). Då
uppträder asbestgodset, liksom asbestkeramiken både i inlandet och vid kusten.
Hulthén kopplar samman asbestgodset, som vi tidigare nämnt består av 90% asbest,
med järnframställning (1991:32ff ). Även detta tillbakavisar dock Sundquist och
menar att det rör sig om kokkärl (1999:52ff ). Kärlen har distinkt geometrisk
kamstämpeldekor, och även de har förmodats fungera i identitetsskapande samman-
hang (Olsen 1994:131ff; Bolin 1999:39ff, 114ff. Jfr nedan avseende förromersk
järnålder). Evert Baudou ser en väst-östlig kulturgräns i norra Jämtland och norra
Ångermanland, där asbestgodset finns norr om gränsen, men inte söder därom
(1999:110ff ). Gjutformar till holkyxor och enstaka exemplar av brons förekommer
i detta nordliga område och bronsyxan anses spela en viktig symbolisk roll. Förebilder
hämtas som så ofta från en avlägsen och mäktig kultur, i detta fall ananinokulturen
vid floderna Volga och Kama i östra Ryssland (Baudou 1999:104ff ). Ett område
från södra Jämtland till och med norra Svealand blir utan både asbestgods och
sydlig yngre bronsålderskeramik. Här har man hittat andra uttryckssätt, tyvärr
idag ännu inte särskilt väl kända av arkeologerna. Södra Norrlands och norra Svealands
inland är en vit fläck på bronsålderns karta, måste vi nog medge, och det är svårt att
hävda att området skulle vara särskilt påverkat av Sydskandinavien. Det ger snarare
ett självständigt intryck. Centrala Jämtland bildar däremot ett kulturområde med
anknytning till Tröndelag i Norge och Medelpad vid östersjökusten, vilket kan
medverka till att norra och södra Norrlands inland uppvisar så olikartade kulturbilder.

Diskussionen kring brandgravskick och boplatsproblematik har bland annat visat
på keramikens viktiga roll och att den symboliskt binder samman gravarna med
boplatserna. De bägge kategorierna grav respektive boplats har också visat sig vara
komplexa och problematiska. Till brandgravskicket kan de skeppsformiga gravarna



Anders Carlsson

102

kopplas. Skeppet har i gravsammanhang många symboliska betydelser och detta
har behandlats av många forskare (Ohlmarks 1946; Müller-Wille 1970; Capelle
1986; Crumlin-Pedersen & Munch Thye 1995. För bronsåldern, se Almgren
1927:7ff; Strömberg 1961 och särskilt Artelius 1996; Kaul 1998; Werner 2003;
Skoglund 2005:171ff; Widholm (ed.) 2007; Wehlin 2013). Skeppet som symbol,
som under äldre bronsålder som nämnts kan ha representerat heroernas resor och
solens resa, får under yngre bronsålder förmodligen representera resan till solen för
de kremerade och erhåller därmed en mer kollektiv prägel. Idén att bygga skepp i
sten för den döde tycks uppstå under period III och har då fortfarande en tydlig
individuell koppling. Stenskeppet kan till exempel placeras i en gravhög (Artelius
1996:41ff ). Under yngre bronsålder har skeppet som sagt blivit en lämplig samlande
symbol i samband med brandgravskicket. Särskilt tydligt är detta för de stora,
monumentala skeppssättningarna, ofta lokaliserade till den äldre bronsålderns
rösemiljöer, men daterade till yngre bronsålder (fig. 14). Skoglund visar hur
skeppssättningstraditionen går från att vara dold och exklusiv i sydväst till öppen
och kollektiv i nordöst, där ytterligheten är Gotland (2005:171ff ). Hade skeppen
symboliserat den framgångsrike sjöfararen, kunde de lika gärna ha byggts under
den äldre bronsåldern. Så verkar dock inte vara fallet. På Gotland finns ett tydligt
samband mellan skeppsformiga gravar och husurnor (Pettersson 1982:107). Hus-
urnorna är en del av ett idékomplex som utanför Sydskandinavien främst finns
söder om Östersjön, men husurnor finns också i Italien (Stjernquist 1961:45ff;
Sabatini 2007). Förmodligen symboliserar husurnorna inte bostadshus, då många
är runda, vilket bostadshusen inte var, utan snarare förrådshuset som idé (jfr Stjernquist

Fig. 14. Skeppet som kollektiv symbol. Gotländsk skeppssättning från yngre bronsåldern
(Ekholm 1935:129).
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1961:55 med där anförd litteratur för en kritisk kommentar). Förrådshus i Skandina-
vien behöver därmed inte ha sett ut på det sätt som husurnorna antyder. Idén om
förrådshus kan anspela på rikedom, trygghet eller dylikt och vara ett gott komplement
till skeppssymboliken.

Hällristningar och hägnade berg

Bergkonsttraditionen har sammanfattats i boken Hällristningar och hällmålningar i
Sverige (Janson et al. 1989), där olika aspekter belyses och regionala samman-
ställningar görs. I en kritiskt kommenterande artikel om hällristningsforskningen
poängterar Katherine Hauptman Wahlgren vikten av att integrera ristningarna i en
helhetssyn på de forntida samhällena och att se till hällristningarnas olika betydelser
i olika sammanhang (2000). Nyligen utkom Magnus Ljunges avhandling som bland
annat presenterar en uppdaterad forskningsöversikt (2015). Tillsammans utgör dessa
arbeten en bra introduktion till forskningsområdet.

På hällristningsytan Simris nr 19 i Skåne finns en stilren och elegant skepps-
ristning som är mycket lik skeppet på krumsvärdet av brons från Rørby i Danmark,
vilket dateras till äldsta bronsåldern och är ett depåfynd i våtmark. Ovanför skeppet
på hällen är ett par skaftade yxor avbildade (Burenhult 1981:375, 2000:130, 132).
Skepp, och yxor, finns som nämnts också avbildade på hällarna i den spektakulära
Kiviksgraven. Skeppsbilden binder samman viktiga delar i den äldre bronsålderns
ideologi – resan till det främmande landet, där resenären likt solen försvinner men
sedan återkommer, den exklusiva, gudomliga metallen, som finns i berget och som
hämtas i det främmande landet och sedan deponeras i högar och rösen samt i
våtmark, det genom metallens ursprung heliga berget, där ristningar nu för första
gången görs, och den monumentala graven, förmodligen byggd för en person som
gjort resan. Primärgraven i Kiviksröset är dock inte klart belagd, kan tilläggas. Det
kan alltså enligt min mening vara myten om metallen i berget som gör att männi-
skorna väljer att aktivera idén med hällristningar just vid denna tid, först med
yxavbildningar, det vill säga metallen, under senneolitikum och sedan också med
skepp, det vill säga resan, under äldsta bronsålder och just i detta område, alltså
södra och mellersta Skandinavien.

Under yngre bronsålder får hällristningarna en delvis annan innebörd. Den tidigare
exklusiva skeppssymbolen blir nu istället mycket allmän. Skeppsbilder blir faktiskt
den vanligaste figurristningen och kan kanske i analogi med skeppsformiga gravar,
som är vanligare än man kanske ofta tror (se till exempel Wigrens (1987:36ff )
sammanställning för Södermanland), ses som aktiva i en ritual kring död och
pånyttfödelse, att jämföra med solens resa. Skeppets symboliska innebörd ändras
från att vara utåtriktad och förbehållen en elit, det vill säga hjälteresan som en
analogi till solens resa, till att vara inåtriktad och kollektiv, det vill säga nu de dödas
resa som en analogi till solresan. Idealiserandet av resan till främmande länder, och
magin kring metallen, har därmed ersatts med en kollektiv idé om resan till
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dödsriket, tydligast uttryckt genom monumentala skeppssättningar (fig. 14). Den
ofta additiva karaktären hos ristningarna kan kanske jämföras med ansamlingar av
brandgravar och skärvstenshögar, som också, som vi sett, ofta hör till ritualerna
kring de döda. När bygdeanknutna gravfält blir vanligare under äldre järnålder
upphör i stort sett också ristningarna och skärvstenshögarna, vilket bör tyda på att
ett nära samband förelegat.

Hällristningarna anses ofta betona det manliga, även om enstaka kvinnor avbildas
under främst yngre bronsålder (till exempel Burenhult 2000:113). Detta synsätt
har emellertid ifrågasatts, och många så kallade manliga motiv har istället ansetts
höra till en kvinnlig sfär (Mandt 1987). Som motbild är det tankeväckande, men
begreppsparet manligt-kvinnligt kanske inte är det bästa för att förstå hällristningarna.
Skålgropar anses kunna utgöra en kvinnlig symbol, då ”danserskan” från Tanum i
Bohuslän har en skålgrop som könsmarkering (Burenhult 2000:113, 132), men
Jarl Nordbladh (2000:145, fig. g) visar med all önskvärd tydlighet att det hela är
mer komplicerat. Här är det falliska, yxbärande män som har skålgropen mellan
benen. Skålgropar ska nog inte tolkas som kvinnliga eller manliga, utan ges andra
förklaringar. De är mycket sällsynta i den norrländska hällristningstraditionen från
stenåldern och kanske ska de därför tolkas som en del av myten om metallen i
berget och/eller som fruktbarhetssymbol i en jordbrukskultur (och inte tolkas så
att det saknades kvinnor i Norrland). Att skålgropar kan förekomma under skilda
tider och på skilda platser visar ju bara hur viktigt det är med kontextbundna
tolkningar. Depåfynden, ofta från våtmarksoffer, antas spegla en manlig sfär under
äldre bronsålder, med främst vapen, men ändrar karaktär under yngre bronsålder.
Då framträder, förutom vapen, bronser från ceremonier, lurar, hjälmar, sköldar,
yxor med mera, men också föremål, främst smycken och halsringar, speglande en
kvinnlig sfär, kanske en kvinnlig gudom (Burenhult 2000:94, 100ff, 114). Även
depåfynden är emellertid problematiska. Thomas B. Larsson har visat att av 40
depåfynd från äldre bronsålder, med två eller fler föremål, kan 22 anses vara manliga
och 18 kvinnliga (1986b:163, underlag från Oldeberg 1974-76). Den manliga
övervikten är alltså inte så påtaglig. Under yngre bronsålder finns ca 50 manliga
och 126 kvinnliga depåer (1986b:172, underlag från Baudou 1960). Ett problem
här är att halsringar av många räknas till den kvinnliga sfären, men vi måste komma
ihåg att även män bär halsringar. Den yxbärande mannen med hornprydd hjälm
från fyndet från Grevensvænge bär halsring (avbildad i Burenhult 2000:116).
Figurens, samt hjälmarnas och yxornas, parvisa uppträdande innebär att parvisa
halsringar också kan tillhöra män. Halsringar bör därför inte heller okritiskt användas
för att beteckna kvinnligt eller manligt – de har säkert en annan innebörd. Kristian
Kristiansen (1998:166ff ) har med en rad väl illustrerade exempel från yngre
bronsålder visat hur de nordiska kvinnornas olika särpräglade bälteprydnader är
avbildningar av de sydeuropeiska männens sköldar och hjälmar, både till form och
dekor. I Italien kunde en krigares urna med de brända benen förses med ett
keramiklock i form av en hjälm, vilket gav ett symboliskt skydd. Även de som
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opraktiska uppfattade föremålen på den nordiska kvinnodräkten kan rimligen tolkas
som skyddssymboler och genom de främmande förebilderna fungera som identitets-
skapande inom en elit. Thomas Eriksson (2009:188) ser dock bälteskålen/hängkärlet
som symboliserande kvinnans roll i kollektiva dryckesceremonier. De kan vara
symboliska eller faktiska dryckeskärl.

Nya krafttag för genusforskning avseende bronsåldern har efterlysts (Sørensen
1992). Marie Louise Stig Sørensen visar tydligt hur fastlåsta forskarna är i andro-
centriska tolkningar. Makt och status tillhör männen. De rika kvinnogravarna och
depåerna med kvinnoföremål reflekterar makens eller faderns status. Att kvinnans
position tycks stärkas under yngre bronsåldern förklaras med att männens inbördes
prestigekamp avtagit och maktrelationerna män emellan har stabiliserats. Därmed
kan männen investera i fruar och döttrar och genom detta få ökad kontroll över
allianser. Kvinnor blir den ultimata gåvan vid alliansskapande män emellan. Vidare
skulle en ekonomisk förskjutning från boskapsskötsel under äldre bronsålder, till
jordbruk under yngre, ha medfört ökad status för kvinnor, då dessa enligt vissa
forskare av någon anledning bättre kan brukas i en åkerbruksekonomi än i en pastoral
sådan. De ovan nämnda påståendena kritiseras och ifrågasätts av Sørensen. Istället
visar hon att vägen till en förståelse av genusrelationer ligger i kontextuella studier
som också synliggör forskarnas förutfattade meningar. Paul Treherne lyfter fram
just androcentrismen som kännetecknande för bronsåldern i Europa. Det var den
självsyn och livsstil som männen, krigarna, hade. Han menar till och med att krigarna
samlades i följen under hövdingar och kungar, något som annars främst förknippas
med järnåldern och senare samhällen. Detta gäller både för den äldre bronsåldern
och för den yngre (1995; jfr Kristiansen 1998). Det är intressant om androcentriska
synsätt dominerat både hos bronsålderns människor och hos de arkeologer som
forskat om dem. Det är en utmaning för genuskritiken.

Bronsåldern lanserades året 1994 kraftfullt och med lovvärda kulturminnes-
vårdande syften av Europarådet som Europas första guldålder och 1995 utkom av
den anledningen ett temanummer om bronsålder i tidskriften Populär Arkeologi.
Här ges, av skilda etablerade arkeologer, en ganska naiv bild av Europa som ett
frihandelsområde med väl utbyggd infrastruktur, begynnande industrialisering och
till synes utan större motsättningar. Norra Europa framstår främst som ett passivt
råvaruområde att exploateras av söderns civilisationer. Närmast ironisk framstår
temanumrets undertitel: Vår mytiska och gåtfulla bronsålder. Här hade behövts inte
bara ett genuskritiskt förhållningssätt, utan också en mer allmän synsättskritik. En
motbild, med ett Europa sönderslitet av hövdingars militära maktkamp, krigarföljen
på marsch, enorm kapitalförstöring i maktfullkomliga gravbyggnader, manisk döds-
kult och storskalig rituell metallproduktion för elitens exklusiva ceremonier med
efterföljande deponering till gudarna, samt schamaner, människooffer och rituell
kannibalism, skulle kanske ha varit nyttig. Det hade skapat dynamik i debatten
och vi skulle nog ha insett hur långt ifrån bronsålderns komplexa värld båda dessa
bilder är.
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Hällristningar, och komplexa lokala bronsålderskulturer, finns som bekant inte
bara i södra Sverige. De norrländska hällbilderna är huvudsakligen från stenåldern
och har till och med sina rötter i äldre stenålder (Lindqvist 1994). Den traditionen
har givetvis inget med idén om metallen i berget att göra. Istället tycks den närmast
upphöra samtidigt som den sydliga traditionen växer sig stark. Några norrländska
ristningar tillhör dock bronsåldern. Mest kända är de så kallade sydskandinaviska
inslagen vid Nämforsen, som utgörs av ett hjulkors, fotsulor samt skepp med dubbla
spröt i fören (Baudou 1999:89). Relativt nyligen har en spännande upptäckt från
bronsåldern presenterats, nämligen ristningar av bland annat skepp och fotsulor
vid Laxforsen i Öreälven i Västerbotten (Larsson & Broström 1999). I enlighet
med vad som tidigare framförts avseende kuströsena tror jag att även hällristningarna
från bronsåldern i Norrland ska ses som skapade inom den norrländska traditionen.
De är en del i en lång rad företeelser som pekar på idésammanhang med skilda
områden, men som regionalt sätts samman till en egen helhet. Per Ramqvist (1992)
har för de så kallade sydskandinaviska inslagen rent av visat på möjliga kopplingar
till Norge.

Jag vill nu vända från de lågt liggande berghällarna till själva bergen, som är
viktiga också under yngre bronsålder. De hägnade bergen är här ett viktigt nyupp-
täckt källmaterial (Olausson 1995). Det är inte främst bergen med rösen som har
hägnats under yngre bronsålder, även om de förekommer i samma områden. Nya
berg hägnas, ofta stora till ytan och ibland med en mindre hägnad på ett berg
bredvid (jfr berget Predikstolen nedan). Murarna kan ofta vara obetydliga men har
en tydligt avgränsande roll. De hindrar dock ingen fysiskt från att komma in. Ibland
är de emellertid rejält breda och innehåller mycket sten, men lika ofta är de
stensträngsliknande. Ibland har de karaktär av hägnad kring ett röse, som i det
välbekanta exemplet vid Skårby i Salem på Södertörn. Det kan dock vara så att röset
är från äldre bronsåldern och hägnaden från yngre. Att detta röse hägnats skulle då
bero på att just det berget har ett centralt läge i bygden vid Bornsjön. Ibland har
berg med rösen försetts med korta stensträngar som snarare relaterar till röset än till
berget. Ett bra exempel är Fagerhult vid Vagnhärad i Södermanland, där även
monumentala skärvstenshögar finns nedanför bergshöjden med storröset. Förutom
stensträngen vid det stora röset finns här stensträngar i anslutning till stensättningar
av yngre bronsålderskaraktär (Ohlberger 1999). Dessa stensträngar påminner om
stensträngarna vid Skärgårdsstad (se ovan), och bör sättas i samband med tankarna
kring hägnade berg. Hägnaden Predikstolen, med sin lilla annexhägnad (fig. 15 a)
belägen 3 km söder om storhögen vid Håga i Uppland har utförligt analyserats av
Michael Olausson (1993, 1995). Inne i den stora hägnaden påträffades bland annat
härdgropar och rabbad keramik på flera platser, vilket tolkas som spår efter tillfälliga
uppehåll (1995:160ff ). Annexhägnaden, som inte är utgrävd, skiljs från den stora
hägnaden av en bäckravin. Jag menar bestämt att dessa hägnader, vare sig de är
stora eller små, inte har haft någon fortifikatorisk funktion. Istället är de viktiga
delar i den yngre bronsålderns rituella landskap. Berget är ibland besjälat. Den
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Fig. 15 a. Två hägnade berg från yngre bronsålder, skiljda åt av en
bäck. Två kompletterande principer i ett rituellt landskap? Predikstolen
med annexhägnad söder om Hågahögen i Uppland. Den stora hägnaden
mäter 400 respektive 250 m i längd och bredd. Schakt från nya och
gamla utgrävningar (streckade) markerade (Olausson 1995:35).
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gamle stenguden är bevis på det, kan jag
tycka (fig. 15 b. Utmärkta exempel på
antropomorfa klippformationer från
samiskt och finskt område finns i Slinning
2005:489ff. Särskilt anmärkningsvärd är
den sovande stenguden från Astuvansalmi).

Min uppfattning, efter otaliga forn-
borgsbesök, är att bronsåldershägnader är
mycket vanliga i vissa områden, och att
bergen som valts ut är imponerande med
rejäla stup, överhäng, istidsslipade ytor, flyttblock, kvartsförekomster med flera
märkligheter. Det bestående intrycket vid ett fornborgsbesök är annars utsikten
och känslan av upphöjdhet. Ofta ser man från en hägnad till en annan och hela
landskapet kontrolleras och överblickas därför på samma sätt som var fallet med
rösena. Arkeologen Christian Carpelan berättade vid ett besök vid Enare träsk i
norra Finland (hösten 2000) om den lilla men mycket höga och dramatiska samiska
kultön Ukonsaari (se fantastisk bild hos Edgren 1993:268; jfr Bradley 2000:3ff )
att Ukko är en manlig (åsk)gud och att hans kvinnliga motsvarighet, Akka, hade ett
stort men platt heligt berg vid sjöns strand, som inbjöd till en känsla av upphöjt
lugn. Vi ska kanske inte överföra detta till bronsåldern, men jag vill framhålla att
förståelsen av bergen, och hägnaderna, måste inbegripa den känsla de förmedlar
hos människor, då som nu (jfr Wall 2003, avseende hägnade berg från järnåldern.
Jfr Tilley 1994). De hägnade bergen är ett sätt att kollektivisera bergen, och i detta
ligger också det fortsatta byggandet av rösen och stensättningar för brandgravar
invid äldre rösen eller på nya berg. Hägnadernas murar kan vara byggda i segment
av olika grupper i samverkan, och i hägnaderna kan gemensamma rituella aktiviteter
ha utförts (jfr ovan om Odensala Prästgård). Jag tror att hägnaderna har fungerat i
kulten kring de döda, kanske har brända ben spridits i dem, eller så har döda helt
enkelt placerats där, bundna i sten och nära solen (jfr diskussionen om rösenas
sekundära användning ovan). Kanske finns de dödas själar där. Stenmurarna hindrar
kanske dem från att komma ut eller människor från att av misstag beträda de dödas
område? När bygdeanknutna gravfält etablerats, upphör också de hägnade bergens
betydelse allt mer. När fornborgar anläggs i yngre romersk järnålder och folk-
vandringstid är orsaken en helt annan (se nedan).

Fig. 15 b. Den gamle stenguden blickar ut
mot vattenleden nedanför. Denna anblick
mötte alla som paddlade till Håga från söder.
Namnet Predikstolen avser denna klipp-
formation och på fig. 15 a syns den sticka ut
i sydöst, norr om bäcken. (Foto: Lena
Johansson).
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Jag vill avsluta diskussionen kring yngre bronsålder med den monumentala
gravhögen vid Håga från period IV utanför Uppsala i Uppland. Den gravlagde var
en man. Han hade kremerats, men var trots detta placerad i en manslång ekkista,
kring vilken förmodligen en gravkammare var byggd. Han hade gravlagts med
utsökta, inte eldskadade gravgåvor, bland annat ett svärd, ett glasögonspänne samt
dubbla uppsättningar rakknivar och pincetter. Många av föremålen var guldbelagda
och ornerade med koncentriska cirklar. Närområdet omfattar många intressanta
fornlämningar. Söder om högen finns en enorm brobyhägnad med en mindre i den
så kallade Hågahagen strax intill. Stora skärvstenshögar är också belägna i området.
Den stora hägnaden (fornborgen) Predikstolen är placerad ett bra stycke söder
därom (3 km), men utmed färdleden till Håga (Almgren 1905; Johnsen & Welinder
1993; Olausson 1995; Victor 2002). Broby i Börje socken ligger ca 7 km norr om
Håga och 10 km åt sydväst finner vi mossen i Bragby där det magnifika svärdet från
bronsålderns första period påträffades. Svärdet anses tillverkat i Donauområdet i
centrala Europa (Burenhult 1999:408f ) och visar att människorna i Hågahögens
närområde tidigt kunde införskaffa tidens exklusivaste föremål. Varför byggs Håga-
högen så sent som under period IV, när samhället i övrigt verkar omfatta en ideologi
med betoning på kollektiva ritualer? Högen för ju i nästan alla detaljer tankarna till
äldre bronsålderns storhögar i Sydskandinavien. Den är emellertid, med sina ca 50
m i diameter och en höjd av kanske upp till 8 m, större än vad dessa var. Byggnads-
materialet, torv över kärnröset, gör högen än mer anmärkningsvärd i denna rösemiljö.
Hågahögen är emellertid inte unik. Ofta jämförs den med Lusehøj på Fyn och
storhögen i Seddin i Mecklenburg i östra Tyskland. Bägge dessa är också från yngre
bronsålder. Lusehøj överlagrar mindre, så gott som samtida, gravar från period IV,
men också en överplöjd boplats från äldre bronsålder. Lusehøj ligger ca 17 km från
den berömda boplats- och gjuterilokalen Voldtofte (Berglund 1982) och Thrane
ser ett samband mellan dem (Thrane 1993:163, 1994:99ff; Kristiansen
1998:172ff ). Hågahögens samhälle idealiserade enligt min mening kollektiva,
gemensamma projekt och högbyggandet kan givetvis också ses som ett sådant. Det
unika är att en enskild person tillåts framträda så tydligt. Under äldre bronsålder
utvaldes individer att gravsättas i högar som representanter för de ledande familjerna.
Den äldre elitistiska ideologin gav utrymme för många statusbegravningar, men
just bara för en elit. I Håga utses en person att representera den ledande familjen i
ett betydligt större område. Den nya, mer kollektivistiska ideologin ger paradoxalt
nog utrymme för många fler individer att begravas, men inte i spektakulära gravar.
De många individuella gravarna på gravfältsliknande områden stärker istället en
kollektiv känsla. Den kollektivistiska ideologin innebär inte att samhället är egalitärt.
Magnus Artursson menar utifrån en utförlig analys att senneolitikum och hela
bronsåldern är ett hierarkiskt organiserat samhälle (2009:230). En krigarelit är
synlig på flera håll i Europa (Kristiansen 1998:114ff ). Jag tror inte heller att
ideologin avser att dölja verkliga förhållanden – ideologier, inklusive parallella
motideologier, är verkliga för människorna. Hågahögen innebär kanske en ny dynastis



Anders Carlsson

110

födelse, i en brytningstid då ett kraftfullt symbolspråk behövs. När högen väl är
byggd kan dess betydelse stärkas genom de gemensamma ritualer vi ser så tydliga
spår efter i närområdet. Symbolerna, från själva högen, via ekkistan till föremålen
associerar till de gängse i den äldre nordiska bronsålderskulturen, vilket ger legitimitet
åt de förändringar som stundar. Samtidigt visar kremeringen och orneringen med
koncentriska cirklar framåt. Många ledande familjer har kanske här blivit en enda.

Hans Bolin menar att vi i högre grad bör uppmärksamma kontakterna åt öster,
vilka är starkt eftersatta av forskningen (2004:9ff, 2005:217ff ). Thomas Eriksson
har gjort just detta (2009:247ff ). Han anser att ett nytt kontaktnät med Finland
och Baltikum etableras under yngre bronsålder, genom vilket kontakt även kan
upprätthållas med bronsproducerande områden längre österut. Kontaktnätet byggs
upp genom gästabud och giftermålsallianser. Vid gästabuden används bland annat
keramikserviser av östlig typ, förmodligen lokalt tillverkade. Genom detta nätverk
kommer även mycket tidigt kunskap om järnframställning (Hjärthner-Holdar
1998:35ff ). Keramiken från den ovan nämnda närmast unika höjdbosättningen
vid Darsgärde i Uppland består av strimmig keramik och keramik med textilintryckt
yta. Det kan vara människor från sydvästra Finland eller Estland som vistats här,
menar Eriksson (2009:248). Höjdbosättningen består av åtskilliga husgrunder och
var belägen längst in i en havsvik. Jag tror inte vi ska tolka Darsgärde som en koloni
av inflyttade. Något försvarsläge är det inte och ingen mur finns. Snarare är just det
säregna valet av berget som boplats något som kan visa på att ett neutralt rum
skapats, avsett för nätverkets möten och där hantverk, bland annat bronsgjutning,
bedrevs. Efter höjdbosättningens upphörande ca 200 f.Kr. anläggs under äldre
järnålder stora gravfält på sluttningen vid bergets krön, vilka överlagrar andra
boplatser (Reisborg 1989:83ff ). Sedan placeras en fornborg på krönet under mellersta
järnåldern. Den är en hantverksborg av samma typ som vi kommer att behandla
senare. Denna komplexa kontinuitet visar platsens stora betydelse och att den hela
tiden är integrerad i lokalsamhället. Vid starten under yngre bronsålder bör den ha
kontrollerats av eliten som byggde Hågahögen, som ett fönster åt öster.

Under den förromerska järnåldern förstärks idealiserandet av kollektivet och
produktionsmarken som påbörjades under yngre bronsålder. Detta behandlas i
nästa kapitel.
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DEN ÄLDRE JÄRNÅLDERN

Kort introduktion

Boken delar upp järnåldern i en äldre och en yngre del, med gränsen satt vid
skiftet mellan folkvandringstid och vendeltid ca 550 e.Kr. Många gånger talar

jag emellertid istället om äldre, mellersta och yngre järnålder. Äldre järnålder är
perioden 500 f.Kr. till 200 e.Kr., stamsamhällenas tid. Mellersta järnålder, 200-
550 e.Kr., är följenas tid. Yngre järnålder, 550-1050 e.Kr., är rikenas tid. Denna
senare indelning fungerar många gånger bättre för att fånga upp de förändringar
som boken vill studera.

Den förromerska järnåldern, eller keltisk järnålder som perioden ibland också
kallas, omfattar tiden ca 500 f.Kr. till Kristi födelse. I södra Sverige kännetecknas
den av en ”fastare avgränsad bondebygd och en intensiv agrar ekonomi”, det vill
säga en fortsättning på tendenserna från yngre bronsålder (Burenhult 2000:154).
Med detta följer större och mindre gravfält, så kallade bygde- och gårdsgravfält, i
form av brandgropsgravfält (termen används av Burenhult för att sammanfatta
urnegravar, brandgropar med mera) under flat mark och/eller stensättningsgravfält.
Gravarna saknar ofta föremål, och perioden kallas den fyndfattiga tiden, men i
periodens yngre del förekommer artefakter, bland annat vapen, som till skillnad
från bronsålderns brandgravskick också har varit med på brandbålet (2000:250ff ).
Göran Burenhult skriver att föremålsfattigdomen tidigare tolkades som att landet
till stora delar blivit avfolkat. Detta kunde bero på att klimatet drastiskt blivit
kallare och fuktigare. Avsaknaden av föremål kunde också tolkas så att oroligheter i
Europa, på grund av kelternas expansion, orsakat ett avbrott i handelsförbindelserna.
Denna sistnämnda tolkning blev särskilt aktuell när arkeologerna snart fann mängder
av gravfält, om än som sagt med föremålsfattiga gravar. Detta är två typiska kultur-
historiska, traditionella tolkningar; utvandring på grund av kärvt klimat och
föremålsbrist på grund av krig som stoppat handeln. Burenhult framhåller att den
moderna arkeologin avvisar katastrofteorin och istället har ”en mer nyanserad insikt
om en gradvis förändring av människornas levnadsförhållanden och lokala anpass-
ningar till en ny situation” (2000:151). Den nya situationen är emellertid just det
kärva klimatet (2000:151) och att kelterna eventuellt fått monopol på handeln,
vilket leder till nedgång i varuutbytet med Norden. De avbrutna handelskontakterna
förklaras med att perifera keltiska krigarsamhällen, slavjägare, norr om de klassiska
keltiska hallstatthövdingadömena i Centraleuropa efter en tid av ömsesidigt utbyte
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av slavar mot lyxprodukter från Medelhavet, rört sig söderut och tagit över makten.
De har sedan kunnat handla direkt med medelhavsvärlden (2000:168, 174). Under
förromersk järnålder sågs också ”stora skaror av germaner lämna sina hemtrakter
och tåga söderut: kimbrer från Jylland och teutoner från Holstein” (2000:167).
Orsaken till denna massiva utvandring skulle vara behovet av nytt land för bo-
sättning. För teutonernas del anges det att 100000 stupade och lika många
tillfångatogs vid Aix-en-Provence i nuvarande södra Frankrike år 102 f.Kr. (2000:167;
siffrorna hämtade från Andersson och Herschend 1997:26f ). Vad betyder dessa
siffror? På Gotland, för att ta ett väldokumenterat exempel, fanns under äldre järnålder
ca 800 bosättningar (Burenhult 2000:235). Hela Schleswig-Holstein är fem gånger
så stort som Gotland och om bebyggelsebilden är likartad, borde området rymma
4000 bosättningar. Det innebär att 50 människor måste ha lämnat varje bosättning
för att vi ska nå upp till mängden teutoner som uppges ha försvunnit bara vid Aix-
en-Provence. Samtidigt nämner Kent Andersson & Frands Herschend att arméerna
som fått sina utrustningar offrade i de danska vapenofferfynden från romersk järnålder
utgjorts av ca 500 man (1997:119). Det blir 400 dylika nordiska arméer som
försvann i exemplet ovan. Det är uppenbart att siffrorna över fallna och tillfångatagna
inte ska tolkas bokstavligt utan har en helt annan innebörd, men jag använder dem
här för att visa att tanken på en massiv utvandring från Skandinavien indirekt lever
i Burenhults och Andersson & Herschends framställningar. Likaså lever tanken på
handelsstopp på grund av krig och oro och på att klimatförändringen innebar kärvare
tider. De traditionella tolkningarna finns alltså kvar, möjligen ibland försedda med
lite processuell fernissa.

Ellen Anne Pedersen och Mats Widgren menar också att förändringarna under
yngsta bronsålder (ca 800 f.Kr. och framåt) ledde fram till fasta åkrar och intensivare
drift på det rörliga jordbrukets bekostnad. Varför skedde detta? Författarna menar
att äldre forskning framhöll klimatförsämringen och introduktionen av järnet som
orsaker (1998:239). Nu uppfattas det hela som mer komplicerat. Det nya sättet
att bruka jorden kallas för äng är åkers moder-jordbruket eftersom boskap stallas,
foder inhämtas på ängen och gödsel sprids på åkern. Mjölkhushållningens centrala
roll kan vara orsaken till stallningen och systemet ledde till ett starkt beroende-
förhållande mellan åkerbruk och boskapsskötsel. Skalkornet, som behöver gödsling
(Welinder 1998:73), blev därtill den dominerande grödan (Pedersen & Widgren
1998:240). Vad betyder de synliga åkerlämningarna som nu uppkommer för första
gången? Det kan bland annat handla om markeringar av markrättigheter, både av
juridisk och symbolisk karaktär – ett hävdande av marken i samband med en kraftig
odlingsexpansion (1998:242, 246). Att röja ny mark och flytta boplatser och byta
åkrar – så kallade vandrande boplatser, vandrande åkerbruk, blir då ett sätt att ta
mark i anspråk och utgör ett led i en expansionsstrategi. Detta tar sig olika regionala
uttryck, såsom stora sammanhängande åkersystem med kvadratiska åkrar, bassäng-
åkrar – celtic fields, eller röjningsröseområden (1998:280f, 315). Men varför sker
detta just vid denna tid, om vi inte tror att schablonförklaringarna klimatförändring
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eller befolkningsökning spelade någon större roll? Enligt Julius Caesar berättade
germanerna själva att en av flera orsaker till att de flyttade boplatserna ofta, är att
”man vill förhindra, att de vänjer sig vid bofasta odlingar och överger sin lust till
krigarlivet för lantbruket” (Andersson & Herschend 1997:77). Flyttningarna var
kanske ett sätt att hävda äganderätt över större områden.

Äldre romersk järnålder, perioden 1-200 e.Kr. har mycket gemensamt med den
förromerska järnåldern. I Montelius kronologisystem betecknas perioden med IV.
Eggers använder period B1-2 och C1 för samma tidsavsnitt. Senare har period-
indelningarna förfinats och till viss del kanske denna forskning kan sägas leva sitt
eget liv (se utmärkt sammanställning i Lund Hansen 1987:30 och ytterligare
justeringar i Ethelberg 2000:40). Det är emellertid svårt att få ett grepp om nya
inslag i samhällena under äldre romersk järnålder genom översiktsverken. Göran
Burenhult (2000) särbehandlar inte perioden, utan den diskuteras tillsammans
med förromersk järnålder och yngre romersk järnålder. Vissa tolkningar kan dock
urskiljas. Förekomsten av föremål med romerskt eller provinsialromerskt ursprung
i sydskandinaviska gravar lyfts fram. Att föremålen läggs i individuella gravar och
inte offras till högre makter är väsentligt. Det tyder enligt Burenhult på ett nytt
system under uppbyggnad. ”Hövdingarnas och de betydande släkternas redistribu-
tion av lyxvaror har nu sannolikt i högre grad än tidigare varit ägnad att försäkra
dem om vänskap och lojalitet, både mellan olika stammar och inom den egna
hierarkin. Rika krigargravar vittnar om att vapenföra män allt fastare knyts till
samhällsorganisationen, samtidigt som hövdingarna tycks ha blivit färre men allt
mäktigare” (2000:178). Romersk påverkan är således uppenbar, samtidigt som
särart också markeras. De rikaste praktgravarna, vilka ofta är obrända och som framför
allt påträffats i Danmark, visar ”att dessa aristokrater varit måna om att visa sin
kännedom om romerska vanor, samtidigt som de tydligt genom klädedräkt och
smycken ville markera att de var germaner” (2000:180, 183). Burenhult anför här
att han har inspirerats av Hedeager (1990, 1992) och Andersson & Herschend
(1997).

De romerska importföremålen har kommit till Norden genom ett system av
olikartade sociala relationer. Det existerade ingen marknadsekonomi (2000:180,
185). Trots denna utsaga, menar Burenhult att exportvaror från Norden självfallet
måste ha funnits. Här framhålls hudar och pälsverk, men också järn, bärnsten,
bivax, ull och slavar som handelsvaror. Även matvaror, som spannmål, torkat kött
och torkad fisk, kan komma ifråga (2000:183). De romerska importföremålen är
särskilt frekventa i gravar från Skåne, Öland och Gotland, Väster- och Östergötland,
Mälardalen samt Medelpad. Burenhult söker förklaringen till denna utbredning i
olikartade ekonomiska överskott, till exempel hudar när det gäller Öland och
Gotland och rika agrara förutsättningar när det gäller götalandskapen och Skåne.
Det framgår dock inte vad Mälardalen och Medelpad bidrog med (2000:184f ).
Att förstå främmande romerska föremål i Norden utan att tillgripa en omfattande,
marknadsekonomisk, handelsverksamhet som förklaring är uppenbarligen svårt.



Anders Carlsson

114

Även avseende Norrland är perioden 1-200 e.Kr. diffus. I Övre Norrland avslutar
tiden den äldre metallåldern (800 f.Kr.-200 e.Kr.) och syns bara som en del av
denna (Baudou 1999:104ff ). I övriga Norrland betecknas den, liksom i södra Sverige,
som äldre romersk järnålder och inleder vad som kallas bondesamhället, men är
mycket otydlig och kan bara uppfattas i relation till vad som hänt före och vad som
hände sedan (Baudou 1999:115ff ). Karaktären av brytningstid är i bägge fallen
intressant och förtjänar utförligare studier.

För Danmarks del har Lotte Hedeager, som framgått ovan, presenterat spännande
tolkningar kring äldre romersk järnålder (1990, även 1992). Hon menar att de rikt
utrustade gravarna på främst södra Jylland, på Fyn och västra Lolland under äldre
romersk järnålder tyder på en ny grupp människor, inom ledande hushåll, med
ökad kontroll över den lokala produktionen. Denna kontroll av överskottet medgav
att hövdingar kunde knyta en hird till sig, med vars hjälp man kunde genomföra
krigståg och handelsexpeditioner. De hemförda exklusiva romerska föremålen
användes sedan till att förstärka elitens dominans och placerades senare i elitens
gravar. Föremålen deponerades således inte som förr i våtmarker till gudarna. Denna
ökade hierarkisering kunde emellertid även leda till spänningar inom lokalsamhället.
Intressant är också att andra områden i Danmark kunde välja att, åtminstone tills
vidare, avstå från detta system. Situationen ändras dock drastiskt vid övergången
till yngre romersk järnålder.

Förhållandena i Norge har behandlats av Bergljot Solberg (2000). Äldre romersk
järnålder uppfattas, precis som i Danmark, som en fortsättning på situationen under
förromersk järnålder och en uppbyggnadsperiod för vad som skulle komma i yngre
romersk järnålder. Det gör perioden som sådan svårgripbar. Ett antal rika gravar
med romersk import lyfts fram. Det rör sig både om kvinnor och män, de sistnämnda
ofta med vapen. Några av de rikare gravarna är skelettgravar, men brandgravar
dominerar. Samhället tycks bli mer stratifierat, och orsaken är kontakterna med
Rom, förmedlade via Danmark. Där Hedeager för Danmark huvudsakligen betonar
inre ideologiska, sociala och ekonomiska orsaker till förändringen, söker Solberg för
Norges del främst yttre orsaker. Hon ser en elit etablera sig i Östfold, där både
kvinnor och män med husfolk och hantverkare kan ha inflyttat från Danmark.
Syftet skulle vara att försäkra sig om varor för byteshandel. Detta nätverk byggs
också upp i andra delar av Norge, såväl vid kusten som i inlandet. Nätverket ger sig
till känna framförallt genom vapengravar, ofta kremeringar med de brända benen
deponerade i romerska kittlar. God jordbruksmark är viktigt för var man etablerar
sig, men även kontroll över andra ekonomiska resurser måste till. Det kan vara
järnframställning eller jakt på älg och ren samt havsfångst. Denna exploatering har
också sträckt sig upp till nordligaste Norge, där tran har varit en resurs. Relationerna
till befolkningen utanför detta elitskikt är problematisk, men torde bygga på olika
former av beroendeförhållanden. Det förefaller också som om nätverket måste
upprätthållas genom militär makt, därav de många vapengravarna. Det är dock
först i yngre romersk järnålder som systemet får full kraft.
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Situationen i Finland har belysts av Torsten Edgren (1993). I kustområdena i
sydväst upp till mellersta Österbotten förekommer både skelett- och brandgravar
med varierande utformning och föremålsbestånd. Armringar och ögonfibulor, liksom
vapen, visar på kontakter med Baltikum och Skandinavien. Inslaget av romersk
import är emellertid obetydligt i äldre romersk järnålder. Keramik, av morbytyp,
samt fortsatt användning av rösen, visar på bosättningskontinuitet från förromersk
järnålder. Vapengravarna kan dock, med hänvisning till Unto Salo, tolkas som ”en
inflyttning av germanska män, vilka har tagit sig infödda hustrur” (1993:169).
Edgren är samtidigt noga med att inte överbetona de inflyttade männens betydelse,
men de kan ha organiserat en exploatering av lokalbefolkningen, både vid kusten
och i inlandet. I inlandet och i norra Finland finns, liksom i Nordskandinavien i
övrigt, så kallade ursamiska grupper med olika typer av asbestkeramik (Kjelmöy/
Säräisniemi 2 och luukonsaarikeramik), det vill säga en fortsättning på situationen
från föregående perioder. Denna keramik upphör i yngre romersk järnålder, som en
av många förändringar vid detta viktiga skifte (Carpelan i Edgren 1993:178ff ).

Yngre romersk järnålder, perioden 200-400 e.Kr., betecknas med V i Montelius
system. Hos Eggers blir det period C 2-3. Påtagliga förändringar kan beläggas i det
arkeologiska materialet. Ser vi återigen till Burenhults sammanställning för Sverige,
inklusive faktarutor (2000), lyfts inte minst etablerandet av stensträngsbygden i
bred bemärkelse fram. På Öland och Gotland konstrueras stengrundshus och
stensträngssystem. Stensträngssystem, utan stengrundshus, finns bland annat i
Östergötland, östra Västmanland och Uppland. I södra och mellersta Norrlands
kustområden märks förändringen bland annat i etablerandet av terrasshus, dock
utan stensträngar. Tillsammans med förekomsten av rika gravar med romersk import,
som förutsätter ett ekonomiskt överskott, tolkas detta som en intensifiering av
jordbruket och en ökad betoning på familjejordbruk och social differentiering. Sven-
Olof Lindquist skriver i sin faktaruta om situationen på Gotland: ”Stamsamhällets
gemensamma anläggningar i bosättning, åker, gravfält och fornborg (avser de äldre
borgarna av havortyp; min anm.) har lösts upp, övergivits och förlorat sin funktion.
I stället har vi fått enskilda gårdar sannolikt med en kärnfamilj som ägare och
brukare. Odlingen har intensifierats” (2000:229). I Kerstin Cassels faktaruta
(2000:230ff ), som också handlar om Gotland, betonas stenens manifesta och
symboliska roll. Stengrundshus och stensträngar manifesterar familjen, men sten-
strängar mellan gårdar och från gårdar till äldre gravfält manifesterar även släkten.
Anledningen till detta nya behov av manifestering är utmaningen från nya makt-
konstellationer, främst möjliggjorda genom följena och ökad tillgång till romerska
prestigeföremål och guld. Cassel skriver: ”Stensträngarna materialiserade ägo- och
släktförhållanden, och stenens varaktighet skulle garantera samhällets stabilitet och
den sociala strukturens oföränderlighet”  (2000:233). Det Lindquist såg som en
förändring ser alltså Cassel som ett sätt att hindra förändring (jfr Cassel 1998). Att
en radikal förändring av de materiella uttrycken skett, är dock alla överens om.
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Företeelsen fornborgar får under perioden förnyad aktualitet och många byggs
nu. Även när det gäller fornborgar är den geografiska utbredningen synnerligen
ojämn. Vanligast är de i östra Mellansverige och på norra Västkusten samt på Öland
och Gotland. De sammanfaller således ibland med stensträngsbygden och ibland
inte. Även om Burenhult menar att fornborgar är ett mångtydigt begrepp och att
funktionerna varit många, till exempel grav-, kult- eller offerplatser, befästa hant-
verksgårdar eller marknadsplatser och hägnader för djur, kvarstår att många varit
”reella försvarsanläggningar i regionala stridigheter mellan rivaliserande samhällen”
(2000:241). I Johan Engströms faktaruta är dessutom den fortifikatoriska funktionen
klart uttalad, inte minst för romersk järnålder och folkvandringstid, som uppfattas
som en intensiv tid av borgbyggande (2000:242ff ). Fornborgarna används för att
utmåla äldre järnålder som en krigisk tid. Till denna bild hör de danska vapenoffer-
fynden från ca 200 e.Kr., skriver Burenhult (2000:273). Ulf Erik Hagberg har i sin
faktaruta behandlat vapenofferfyndet från Skedemosse på Öland, som kan dateras
till 200-450/500 e.Kr. Här har nedläggningar skett under många generationer. Ett
antal ormhuvudringar av guld ingår dessutom i fyndet. Även om fyndet huvudsakligen
tolkas som krigsbytesoffer, tolkar Hagberg rikedomen på Öland som belägg för
export av läder och ull till romarriket, samt att guldet inkommit som sold till
öländska soldater i romersk tjänst (2000:274ff ). Det är emellertid svårt att se hur
krigsbytesoffer passar till denna bild av fredlig handel och frivilliga legosoldater.

Burenhult skriver om fornborgarna: ”det står klart att denna nya fornlämningstyp
har ett direkt samband med det nordiska bondesamhällets strukturella omvandling
under yngsta bronsålder och äldsta järnålder” (2000:246). Jag har ovan behandlat
den yngre bronsålderns så kallade fornborgar, som jag menar ska ses i helt andra
sammanhang (jfr Olausson 1995). Detta gäller även flatmarksborgar av havortyp,
för vilka återigen andra tolkningar gäller (jfr Arnberg 2007). Förståelsen av forn-
borgarna under yngre romersk järnålder/folkvandringstid måste enligt min mening
bygga på deras unika roll under just denna tid och de är inte en del i en kontinuerlig
fornborgsutveckling (jfr Wall 2003). Däremot är det givetvis viktigt att se dessa
sena fornborgar i samband med ovan nämnda förändringar under yngre romersk
järnålder, såsom stensträngsbygdens uppkomst, rik romersk import i gravar och de
stora vapenofferfyndens nedläggande. De regionala skillnaderna är här påtagliga
och måste vägas in.

Norrland visar under perioden 200-400 e.Kr. upp olika regionala bilder. I Övre
Norrland inleds den yngre metallåldern ca år 200 e.Kr. med att asbestgodset upphör
utan att några nya identifierbara ledartefakter introduceras. Anledningen till
förändringen behandlas inte närmare av Evert Baudou (1999:145). I det Baudou
(1999:115ff ) kallar Mellannorrland, kustområdet upp till Ångermanland samt
det centrala Jämtland, är situationen helt annorlunda. Här etableras en manifest
gårdsbebyggelse med fast jordbruk och ibland också järnhantering. I Hälsingland
och Medelpad byggs långhus på stensatta terrasser och i Ångermanland och Jämtland
långhus utan terrasser, som till exempel i Gene utanför Örnsköldsvik. Viktigt för
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markerandet av rätten till gården och för kontakten med förfäderna var gravhögen.
En eller några få gravhögar är placerade intill husen. Detta tidiga uppträdande av
gravhögar är något som för tankarna till Norge och som delvis skiljer Mellannorrland
från Mälardalen, menar Baudou. Det är emellertid intressant att notera att gravhögen
med sin gårdsnära placering i Mellannorrland tycks representera samma sak som
stensträngarna på Gotland under samma tid (jfr Cassel 1998).

Lotte Hedeagers analys av yngre romersk järnålder i Danmark (1990, 1992)
visar på dramatiska förändringar ca 200 e.Kr. Hon talar om en verkligt genom-
gripande omläggning inom flera olika områden. De enskilda gårdarna inom byarna
får egna hägnader och den agrara produktionen intensifieras och organiseras i ett
tydligt inägo- och utägosystem. Gård och jord hör alltså samman och en ny
brukningsrätt införs. Många av de stora äldre gravfälten upphör och mindre hushålls-
eller familjebaserade gravplatser anläggs. Skeendet kan sammanfattas med att hela
den sociala strukturen radikalt ändras och tecken på en tidig statsbildning kan
skönjas. Hur ska detta förstås? Hedeager menar att det äldre systemet hade nått
gränserna för sin expansion. Lösningen på krisen blev både en intensifiering och
social omstrukturering av jordbruket i och med inägo/utägosystemet och en aggressiv
krigspolitik med krigarföljen, vilket visas i krigsbytesoffer samt vallanläggningar på
land och pålspärrar i vattenleder. Syftet var att säkra ett överskott som användes till
att bygga upp krigarföljen och säkra införseln av lyximport från romarriket. De
romerska föremålen kopierades inte, vilket visar elitens kontroll över hantverks-
produktionen. Prestigevarucirkulationen var nödvändig för skapandet av allianser,
giftermål, rituella deponeringar till gudar eller i gravar, kort sagt för den sociala
reproduktionen. Som framgår av gravmaterialet var både kvinnor och män aktiva i
denna process.

Krigarföljena gav, trots att de inte var privata utan legitimerades genom släktsam-
hällena, nya möjligheter att utmana de gamla maktstrukturerna. Följen i tjänst
inom romarriket fick kunskap om en romersk livsstil och betalning i romerska mynt.
Nya lojaliteter skapades. Följenas försörjning och utökning krävde expansion.
Följesledaren måste försäkra sig om lokala överskott och/eller tributer och krigsbyten
från främmande områden. Sammantaget visar förändringarna i romersk järnålder
att en ny landägande elit, en ny klass, etablerat sig, omstrukturerat bebyggelsen
och jordbruket, kontrollerat varuutbyte och hantverk, byggt upp krigarföljen och i
mångt och mycket låtit sig inspireras av romersk livsstil (Hedeager 1992:224ff ).

För situationen i Norge under yngre romersk järnålder återvänder vi till Bergljot
Solbergs syntes (2000).  De dramatiska förändringar i bosättningsmönstret som
Hedeager diskuterar för Danmark kring 200 e.Kr. ser vi inte så tydligt här. Vi ser
dock en fortsättning på förhållandena från föregående period, där ju mycket av det
vi känner igen från Danmark trots allt kan återfinnas (se ovan). En spännande
företeelse värd att lyfta fram är kretstunen, alltså ringformade tun. Det är ett flertal
hus, 10-20, placerade i ring kring ett tun. Husen har eldstäder men inte stalldel
och saknar också tillhörande odlingsmark. På tunet finns ofta en central hög (Solberg
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2000:74). Kretstunen kan vara placerade på utsatta men strategiska positioner,
eller i anslutning till en storgård. Anläggningarna kan knytas till hövdingafamiljer
och deras följen. Ett bra exempel kommer från Bö, Steigen i Nordland. Här har vid
kretstunet i två gravhögar påträffats en rikt utrustad vapengrav och en mindre rikt
utrustad kvinnograv, som tolkats som hövdingen och hans hustru. Mannen är
influerad av romerskt dräktskick och anses ha varit i romersk tjänst. Solberg menar
att hövdingen med följe exploaterat omgivningen, bland andra samerna, det vill
säga fångstbefolkningen, för att erhålla lokala produkter att byta mot romerska
prestigevaror (Solberg 2000:114ff ). Ringformade tun visar alltså på ett utbyggt
system med följen. Rika mans- och kvinnogravar med vapen och romersk import
kan jämföras med de danska motsvarigheterna. Orsakerna till förändringen ska sökas
i kontakterna med romarriket, både via tjänst i armén och via handel. Mycket av
kontakterna gick också via Danmark. Följet gav social mobilitet och utmanade det
äldre släktbaserade samhället. Prestigevarorna behövdes för den sociala reproduk-
tionen, bland annat vid gästabud hos hövdingafamiljerna. För att möjliggöra allt
detta måste ett överskott skapas. Förutom exploatering av omgivningen genom
kontroll av jakt, fångst samt järnframställning och krigståg/krigstjänst långt borta,
innebar systemet med expanderande följen krig mellan grannterritorier. Allt detta
känner vi igen från Danmark, där krigsbytesoffren var ett belägg för territoriella
strider. I Norge är det istället de många fornborgarna, bygdeborgarna, som enligt
Solberg visar på lokala strider. Fynden i vapengravarna visar dessutom på en krigarelit
som var utrustad som de krigare vars utrustning offrats i de danska våtmarkerna
(till exempel Illerup). Att fornborgarna skulle kunna vara något annat än militära
anläggningar kommer inte på tal och de passar till synes utmärkt in i den bild som
målas upp. Träkonstruktioner förutsätts ha kompletterat stenmurarna (2000:103ff,
121ff ).

Torsten Edgrens analys av yngre romersk järnålder i Finland (1993:169ff ) både
liknar och skiljer sig från situationen i Sverige, Norge och Danmark. Bebyggelsen
expanderar samtidigt som äldre gravfält överges och nya etableras. Rika gravar med
vapen och romersk import är kända, liksom bland annat ett lösfynd från Nousis,
obekant om grav- eller depåfynd, av en ormhuvudhalsring i guld, alltså väl i klass
med den yppersta elitens föremål i övriga Norden. I centrala jordbruksbygder talar
Edgren om en ”jordägande elit med lokalt inflytande och med förbindelser till de
delar av den germanska världen, som stod i kontakt med skeendet på kontinenten”
(1993:177). Jakten har varit viktig för att skaffa ett överskott. Edgren lyfter fram de
många fynden av de även i övriga Norden så vanliga ovala eldslagningsstenarna som
påträffas i icke bebyggda områden, företrädesvis i jaktmarker. De kan ha tappats(?)
eller offrats i samband med ödemarksfärder, vilka blivit en del av de expansiva
samhällenas sätt att hävda ny äganderätt även över jaktmarker. Detta bör ha lett till
ökade motsättningar släkter emellan. När det gäller fornborgar är situationen
besvärlig, inte minst avseende dateringar. De flesta anses höra till vikingatid eller
medeltid och uppfattas som tillflyktsborgar. Den väl undersökta Vanhalinna utanför
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Åbo dateras emellertid till yngre bronsålder och i två senare skeden till
folkvandringstid/yngre järnålder respektive äldre medeltid (1993:259ff ). Det är
väl inte otänkbart att tolkningarna av fornborgarna kommer att förändras, inte
minst med tanke på resultaten från östra Sverige (Olausson 1995; Wall 2003).

Fångstbefolkningen är svår att få grepp om, men yngre romersk järnålder innebar,
som nämnts ovan, även här en skarp brytning. Asbestkeramiken och lokal järn-
hantering upphör. Christian Carpelan har i sin faktaruta i Edgrens bok behandlat
samerna. Den ursamiska kulturkretsen hade, som vi sett, länge utvecklat kontakter
med östeuropeiska områden, medan den ovan behandlade jordägande gruppen,
den urfinska kulturkretsen, hade kontakter med östersjöområdet. Fångstfolket
benämndes de avsides levande, på urfinska lape, alltså svenskans lapp. Tacitus (98
e.Kr.) begrepp fenni lever i norskans beteckning för samer, finner. Carpelan menar
att förändringen kan tolkas som att de ökade kontakterna mellan bönder och samer,
orsakad av ökad efterfrågan på vildmarksprodukter, nu skedde på böndernas villkor
och att samerna anpassade sig genom att ge upp delar av sin kulturella särart
(Carpelan i Edgren 1993:178-180). Denna skarpa kulturdualistiska syn kan dock
ifrågasättas (jfr nedan).

Folkvandringstiden, 400-550 e.Kr., betecknas som period VI i Montelius system.
För Sveriges del känner vi igen mycket från yngre romersk järnålder, till exempel
stensträngsbygden och allt som hör till den, inklusive de många fornborgarna.
Även rikt utrustade gravar finns. I delar av Norrland fortsätter på samma vis den
manifesta gårdsbebyggelsen. Ska vi lyfta fram nyheter nämner Burenhult de många
nu namngivna folkstammarna, både utländska och inhemska. Vidare guldet, både
i form av mynt och spektakulära smycken samt den höga hantverksskickligheten,
som visas bland annat i de tre guldhalskragarna. Bland smycken ska också de förgyllda
reliefspännena i stil I framhållas, vilka bland annat tillverkades på Helgö i Mälaren.

I Europa figurerar folk/följen som goter, vandaler, hunner och franker, för att
nämna några. Bilden man får av dessa är oklar. Är det territoriellt baserade folk?
Folk på vandring? Följen i rörelse? En kombination av dessa varianter? Burenhult
lyfter hur som helst fram att den kristna kultur och de kristna kungariken som
blomstrade i medelhavsområdet måste ha imponerat på och inspirerat de nordbor
som var delaktiga i kontakterna. ”De intensiva kontakterna med den kristna världen
i Syd- och senare Centraleuropa skulle få stor betydelse för kultur- och samhälls-
utvecklingen och också riksbildningarna i Norden” (2000:286). På svenskt område
talas det också i historiska källor om olika folkstammar (2000:290f ). Jordanes nämner
till exempel suehans (svear), gauthigoth (göt-goterna), ostrogothae (östgötarna)
och finni (samer). En utmaning är att identifiera dem arkeologiskt, vilket visat sig
vara svårt. Vilka geografiska områden som avses är också omdiskuterat. Vilken är
relationen folkstam/följe här?

Kontakterna med Europa gav också stora mängder guld. Burenhult talar om
plundringar i Europa (2000:293), men också handel. Martin Rundkvist nämner i
sin faktaruta att nordiska lyxvaror kanske sändes i utbyte mot guldet (2000:313).
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Följens plundring och/eller folkstammars handel, kan man alltså fråga sig. Guldet
användes bland annat till magnifika smycken. Guldhalskragar och guldbrakteater
är viktiga, men också förgyllda reliefspännen av brons i stil I. Alla dessa föremål och
många fler tillhör en interregional gemensam aristokratisk kultur (2000:312), vilket
delvis förklarar varför enskilda folkstammar inte går att identifiera i detta material.
Föremålen verkar därmed höra samman med vad man kan kalla en följesidentitet.
Men guldet offras också i våtmarker och deponeras senare på aristokratins boplatser
(2000:313), vilka rimligen relaterar till stamterritoriet. Att problematisera be-
greppen folk och vandring är alltså av central betydelse för att rätt förstå folk-
vandringstiden.

I Danmark kallas folkvandringstiden istället äldre germansk järnålder. Även här
är kontinuiteten från närmast föregående period betydande. Att begreppet germansk
också inbjuder till problematisering är uppenbart, men det syftar på den centrala
roll germanska följen och riken fick i Europa efter det romerska imperiets upplösning.
Lotte Hedeager menar att samhällets ledarskap nu konsoliderat sin ställning. Detta
märks i att rikt utrustade gravar inte längre anläggs. Istället betonas deponeringar
av till exempel guld. Även reliefspännen och guldbrakteater med flera föremål
deponeras (1992:68). Depåerna kan göras av enskilda eller av ett kollektiv, ofta är
det fråga om depåer i våtmark men även depåer i andra miljöer förekommer, till
exempel i åkermark och i andra torrmarksmiljöer (1992:19f, 76f ). Depåerna görs
till gudarna och kan uppfattas som ett konservativt, arkaiserande drag inom stam-
samhället (1992:81). Hedeager framhåller också att orsakerna kan vara deponeringar
av enskilda personer för livet efter detta eller profana deponeringar av hackguld,
barrer och ringguld (1992:75ff ). Religionen har nu institutionaliserats, samtidigt
som ledarskapet konsoliderats. Gudar och människor hålls åtskilda och det politiska
ledarskapet kan expandera (1992:81).

Vi kan tala om kungadömen, en politisk institution som bland annat kontrollerar
det för den sociala reproduktionen så viktiga hantverket. Maktbasen för kunga-
dömena är krig. Det handlar om krig mellan småkungadömen men även om handels-
och plundringsexpeditioner (1992:250f ). Hedeager betonar alltså, liksom under
yngre romersk järnålder, det nära sambandet mellan den jordägande eliten inom
stamstrukturen och följena på vandring. Det är samma kategori människor det
handlar om, men följesideologin förändrar trots detta i grunden det äldre stam-
samhället.

Folkvandringstiden i Norge kännetecknas, till skillnad mot situationen i Danmark,
av rika gravar och liknar därmed fortsatt yngre romersk järnålder. Gravarna byggs
över jordägare. Ätt och jord är centrala begrepp. En hög per generation kan det vara
frågan om. Man betonar gården och Solberg menar att begreppet gård också har
mytologiska kopplingar. Utmarksnäringar är emellertid mycket viktiga och relationen
mellan inägor och utmark, symboliskt mellan Midgård och Utgård, framhålls
(2000:135, 148ff ). I likhet med Danmark förekommer gulddepåer. Det handlar
bland annat om så kallat betalningsguld (2000:135). De så karakteristiska relief-
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spännena tolkas som uttryck för äktenskapsallianser. Samtidigt tyder variationer i
gravläggningar och framför allt vapengravar på regionala stridigheter om herradömet.
Liksom i föregående period menar Solberg att fornborgarna också är ett bevis för
detta (2000:161). Solberg framför dock att herraväldet mer bestod i social dominans
än territoriell, även om stammarna hade sina ibland stabila territorier. Jordanes
uppräkning av stammar vars namn lever kvar i dagens områdesnamn lyfts fram.
Relationen och den potentiella konflikten mellan en stamkung och en härkung
(följesledare) diskuteras (2000:162f ).

Även för Finlands del är kontinuiteten från yngre romersk järnålder stark.
Gravformerna är fortsatt annorlunda än i övriga nordiska länder. Vi ser strukturlösa
jordblandade rösen, traditionella rösen och en stor variation i gravskick, menar
Edgren (1993:181ff ). Dock finns i vissa områden, främst Österbotten, reliefspännen
av samma typer som i övriga Norden. De uppfattas dock som importerade. Det
kan vara gåvor från svearnas rike, tillverkade på Helgö eller från Norrlandsriket,
tillverkade på storgården i Gene (1993:188, 193). Några följen utgående från
Finland talar Edgren inte om, vilket ju är en avgörande skillnad jämfört med Sverige,
Danmark och Norge.

Gravfält och produktionsmark under förromersk
och äldre romersk järnålder

Att anlägga gravfält är, som vi sett, bara ett av många möjliga sätt att hantera de
döda på. När gravfält uppträder kan betydelsen av dem variera. Under äldsta
järnåldern förefaller de stora gravfälten, de så kallade bygdegravfälten, trots sina
många varierade konstruktioner, inte i första hand vara anlagda för att uttrycka
individuell olikhet, även om varje anläggning byggs vid ett enskilt dödsfall och
innehåller delar av den dödes ben. Istället kan gravfälten huvudsakligen uppfattas
som kollektivistiska symboler för livets kretslopp med en betoning på pånyttfödelse.
Brandgropsgravfälten kan jämföras med att så frön i jorden för nytt liv, ofta i ett
lerkärl symboliserande hushållet, och de runda stensättningarna kan i sin tur
associera till kretsloppet och till hjulet. Efter kremeringen kommer alltså delar av
de brända benen, ofta tillsammans med den fertila askan, att få en viktig roll i den
nymodighet som dessa gravfält innebär. Brända ben och även kol är, liksom sten,
dessutom beständiga material som kan användas för att skapa permanens och för
att binda. Då individen lämnar de levandes värld vid kremeringen, bör gravfälten
främst symbolisera bygdens kollektiva fortbestånd och förnyelse. Gravfälten ansluter
ofta till enstaka äldre monumentalgravar. I exemplet Dragby i Skuttunge socken,
Uppland (Stenberger 1960), ligger stensättningarna samlade kring bronsåldersröset
nr 88, som byggts ovanpå en senneolitisk hällkista (fig. 16). Här får man en bra
bild av skillnaden mellan den äldre bronsålderns enda storröse och den äldsta
järnålderns otaliga runda stensättningar, ett uttryck för två radikalt skilda ideologier.
Liknande förhållanden är aktuella för det stora gravfältet i Jordbro i Österhaninge
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Fig. 16. Stensättningar och röjningsrösen – i viss mån lika till form och innebörd?
Gravfältet vid Dragby i Uppland (Stenberger 1960:69), anlagt i anslutning till ett
storröse (nr 88; här markerat med en pil) från bronsåldern, som innehöll en senneolitisk
hällkista som centralgrav (ovan). Röjningsröseområdet vid Järparyd i Småland (Gren
1997:135), anlagt i anslutning till några ej undersökta rösen av bronsålderstyp
(motstående sida).
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socken på Södertörn med sitt stora röse mitt bland de sannolikt över 1000
stensättningarna och andra gravformerna (Rydén 1991; Äijä 1998, 1999) och
Annelund utanför Visby, där den äldsta graven var en senneolitisk hällkista (Wenner-
sten 1979, 1991). Gravläggningar har på dessa platser ofta sporadiskt fortsatt genom
yngre bronsålder för att sedan formligen explodera i antal under den förromerska
och den äldre romerska järnåldern. Exemplen kan mångfaldigas, men poängen är
att den äldsta järnålderns stora gravfält tycks ansluta till äldre gravar och goda
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kommunikationslägen (jfr till exempel omfattande spår av vägsystem vid Dragby,
Åby, Jordbro och Annelund) och inte i första hand till bebyggelse. De i fig. 16 som
ridstigar/släprännor markerade hålvägarna är dock snarare grävda sådana för att
hjälpa de dödas andar/själar till våtmarkerna. En sådan finns även på Jordbrogravfältet
och den leder till våtmarken Gullringen. Termen bygdegravfält kanske i vissa fall kan
försvaras, även om vi i så fall måste reda ut vad som menas med bygden i varje
enskilt fall. Gårdsgravfält är däremot en term som enligt min mening ska sparas för
senare perioder.

En annan gravform som är värd uppmärksamhet är de mycket stora, flacka
stensättningar som bland annat är kända från Västergötland. Deras diameter är i
regel kring 20 m, men betydligt större anläggningar, upp till 45 m, förekommer
också. Begravningar i dem tycks främst börja i yngre bronsålder och fortsätter in i
romersk järnålder (Selinge 1986). De kan ibland innehålla en mängd brandgravar
och bildar på sätt och vis ett gravfält inom en och samma runda stensättning. De
här stora stensättningarna kan ligga ensamma och uppfattas lätt som naturbildningar.
De kan vara försedda med en mittstensättning och ofta har just denna noterats.
Som kollektiv symbol är dessa gravfältsstensättningar väl valda.

Ett spännande nytt källmaterial är de stora områden med röjningsrösen, av typen
hackerör som har uppmärksammats på senare år (fig. 16). De kan ofta dateras till
yngre bronsålder och äldre järnålder (Gren 1997:134ff; Widgren (red.) 2003).
Ibland är de runda rösena svåra att skilja från gravar, om vi bara ser till formen. Lika
lite som gravar behöver byggas runda, så behöver röjningsrösen ha denna form. När
så är fallet har det sannolikt en särskild innebörd. På samma sätt som gravfälten
ovan, ansluter röjningsrösen ofta till, förmodligen, äldre gravar (fig. 16). Björn
Varenius har problematiserat röjningsrösen i Småland (1994). Han ser dem som
resultatet av ritualer som syftar till att garantera åkergrödans återväxt, en pånytt-
födelsesymbol, som ska jämföras med graven som garant för livets reproduktion.
Han kallar till och med röjningsrösena för en symbolisk gödsling (1994:63). Att
föra samman åkerns produktiva symboler med gravfältens stensättningar är ett bra
grepp, som ökar förståelsen av båda kategorierna. Har människorna dessutom spridit
brända ben, aska och kol samt hushållsavfall i produktionsmarken och i röjningsrösena
blir kopplingen än tydligare. Hushållsavfall som gödsel får genom detta synsätt en
djupare symbolisk innebörd.

Vissa av den förromerska och äldre romerska järnålderns gravfält uppvisar särskilt
stor variation avseende utformningen av stensättningarna. Ett bra exempel är
gravfältet i Åby i Västerhaninge socken på Södertörn (Äijä 1985, 1993). Flertalet
stensättningar är runda, men andra är rektangulära, kvadratiska, triangulära och
till och med sexkantiga, inte sällan i kombination med runda mittstensättningar.
Nästan lika vanliga som stensättningarna är här resta stenar och klumpstenar,
placerade ensamma eller ingående i olika stenkretsar. Om vi accepterar tanken att
gravformerna symboliserar något mer än egenskaper hos gravlagda individer (jfr
Kaliff 1997 om stensättningar som altaren) kan variationen lättare bli begriplig.
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Att variationen bland annat uttrycker skillnader mellan kvinnor och män har ofta
framförts. Bo Petré menar för järnåldern generellt att resta stenar markerar mansgravar
och gravklot kvinnor (1984:38f, 194ff ). Agneta Bennett skriver avseende äldre
järnålder i Mälardalen att runda gravformer är gemensamma för kvinnor och män
medan bland annat fyrsidiga, samt vissa andra former, kan knytas till män
(1987:147). På Öland noterar Monika Rasch för yngre förromersk järnålder att
rektangulära gravar är mansgravar och att runda representerar bägge könen. En låg
rund stensättning med mittröse och brätte tillhör kvinnor och en rund högre
stensättning utan mittröse tillhör män (1997:62f ). I sammanhanget kan nämnas
att i den pommerska oksywiekulturen från yngre förromersk järnålder anses brand-
gropar, utan urna men med krukskärvor, vara kvinnogravar och urnegravar med
vapen mansgravar (Wolagiewicz 1997:17).

En uppdelning av gravarna i de två till synes givna kategorierna män och kvinnor,
som i exemplen ovan, har kritiserats av Tove Hjørungdal (1994). Vi måste nå en
djupare förståelse kring varför de komplexa begreppen kvinnligt och manligt ibland
synliggörs tydligt och ibland tonas ned. De förromerska gravfälten kan allmänt
uppfattas som om de ger uttryck för en kraftigt ökad betoning av individer, vars
brända ben deponeras i urnor och/eller i avgränsade stensättningar. Den stora
variationen i gravutformningen kunde då uttrycka just könsskillnader, men också
skillnader kopplade till religiösa, ekonomiska eller sociala med flera roller. Många
fler människor än tidigare har fått individuella gravar. Jag vill emellertid se gravfältens
sammansättning av symboler som ett samlat, kollektivt uttryck. Med det menar
jag att det enskilda dödsfallet visserligen markeras med anläggandet av en grav,
men att graven, liksom de brända benen, mer kommer att underordnas helheten,
gravfältet, som ett uttryck för samhällets kollektiva fortbestånd – en för alla, alla för
en. Utformningen av graven betyder därmed något mer än att representera den
individs särart vars ben till delar, eller ibland inte alls, deponerats i den. Om kvinnor
och män generellt fått olika markeringar visar det kanske att människorna med
dessa gravfält velat framhäva symmetrin, balansen, mellan samhällets kvinnliga och
manliga aspekter. Att gravfältsutformningen är betydelsebärande visas tydligast om
vi ser till den mängd varianter på gravfält som finns. Ytterligheterna är å ena sidan
att könsskillnader inte, vad vi kan förstå, uttrycks alls, eller å andra sidan att män
och kvinnor begravs separat på skilda delar av gravfälten, eller rent av på skilda
gravfält. Olika gravformer blir därmed symboler för abstrakta begrepp som är viktiga
för samhällets fortbestånd. Runda stensättningar symboliserar det eviga kretsloppet
– död och pånyttfödelse. Ibland är de dessutom formade som hjul, vilket onekligen
förstärker rörelsen i cirkelformen (till exempel Nylén 1955; Damell & Sjögren
1962). Fyrsidiga former kan ibland symbolisera huset (Selinge 1986:45) som
samlande begrepp för samhället, eller motsatsen till cirkeln. I det sistnämnda fallet
kan den gravlagde ha undantagits från kretsloppet och är kvar på gravfältet som
väktare (vapengravar) eller något annat. Tresidiga former uttrycker kanske himmel,
jord och hav – och är därmed också en symbol för helheten. Även här kan avvikelsen



Anders Carlsson

126

från det runda vara viktig. De olika formerna kombineras dessutom ibland i en och
samma stensättning, som till exempel kan bestå av en fyrsidig ram med diagonala
stenrader. Dessa bildar därmed fyra trianglar. Anläggningen har en stencirkel i
mitten, som i och med de diagonala stenraderna som löper in i cirkelns centrum får
formen av ett hjulkors (fig. 17; Äijä 1993:24). Här kombineras formerna i en enda
anläggning, men de finns också separerade på ett samlat gravfält.

Pedersen & Widgren (1998; jfr ovan) såg markerandet av produktionsmarken
som ägorättsliga argument och som ett led i en expansionsstrategi. Det kan därmed
handla om ett idealiserande av jordbruket och boskapsskötseln inom ramen för ett
dominerande kollektivistiskt tänkande, menar jag. Marken brukas enskilt men ägs
kollektivt och boskapen stallas enskilt men betar på kollektiva marker. Husen rymmer
enskilda hushåll, men kan bilda kollektiva byar, med hushållen grupperade tätt
tillsammans, eller mer utspridda. Gravarna anläggs för individer, men samlas på
kollektiva gravfält. Frands Herschend ser för Jyllands vidkommande en överhet som
styr och ställer bakom den kollektiva fasaden. Ett bra exempel på detta är den
väldokumenterade byn Hodde under sen förromersk järnålder (Andersson & Her-
schend 1997:82f; Hvass 1985). Detta synsätt tror jag är giltigt också för andra
områden. En expansionsstrategi som bygger på ett intensivt utnyttjande av den
fruktbara jorden är mycket annorlunda jämfört med den äldre bronsålderns elitistiska
expansion ut i det främmande, dess solkult och gudomliggörande av den guldgula
metallen. Ett brott med detta kom emellertid redan under yngre bronsålder, då
mycket av det vi ser i äldsta järnålder tar sin början. Kulten av solen kan ha förändrats
under yngre bronsålder, så att elden och kollektivet, istället för metallen och eliten,
fått en central roll. I äldsta järnålder har religionen tagit det avgörande steget från
solen via elden till dyrkandet av jorden. På den ovan behandlade lokalen Odensala
Prästgård i Uppland ökar nu växtoffer jämfört med djuroffer (Olausson 1995:220).
Den välkända berättelsen om gudinnan Nerthus (Moder Jord) i Tacitus Germania
från 98 e.Kr. kan också lyftas fram i detta sammanhang (Ström 1985:40ff; Näsström
2001:137ff ). Nerthus, som möter oss i olika stavningsvarianter, kan förstås som ett
urgermanskt ertha (Lund 1998:108), det vill säga jord. Marianne Görman, som

Fig. 17. Ofylld stensättning, som kan stå som
sinnebild för olika varierade gravformer,
runda, fyrsidiga och tresidiga, kombinerade
i en anläggning. På liknande sätt kombineras
separerade gravformer på gravfälten. Inga
ben påträffades i anläggningen, som är från
gravfältet vid Åby i Västerhaninge, Södertörn
(Äijä 1993:24).
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söker keltiska inflytanden i Skandinavien, anser dock att Nerthus ska härledas ur
det keltiska ordet nertos, det vill säga kraft (1987:143). Keltiskt är emellertid ett
lika problematiskt begrepp som germanskt när vi behandlar Norden före Kristi
födelse och kanske kan de båda orden förenas – kraft ur jorden.

Det är inte bara produktionsmarken och gravfälten som betonas. Offer i våtmark
är fortsatt mycket viktiga. Däremot verkar bergen inte längre ha ägnats så stor
uppmärksamhet. Idéer kring svärdet i stenen hade sedan en tid tillbaka förlorat sin
kraft. I den lokala våtmarken, i sjöar och myrar, samt i rödjordsförekomster, hämtades
nu istället råvaran till tidens metall, järnet. Bergmalm bröts inte (Hjärthner-Holdar
1993).

Den tidiga järnhanteringen fick tidigt stor utbredning. Under äldsta järnålder
finns den i så gott som hela södra Sverige upp till Mälardalen (och även i Norrland;
se nedan). Efter romersk järnålder koncentreras den sedan anmärkningsvärt nog till
särskilda regioner under olika tider (Magnusson 1986:219ff, 225f ). Eva Hjärthner-
Holdar menar att experimenterandet med järnframställning startar redan under
yngre bronsålder. Spår av detta finns både från Västsverige och från Mälardalen och
det är bronsgjutarna som börjar arbeta med järnet. De första järnföremålen utgörs
av nyttoföremål, menar hon. Vid järnålderns början omorganiseras järnfram-
ställningen och blir mer omfattande, eftersom efterfrågan ökat (1993:183ff ). Det
är emellertid möjligt att även järn, på samma sätt som guld och brons, ska ges en
djupare betydelse än den ekonomiska som dominerar i litteraturen. Järnet, skördat
ur den egna (våt)marken eller rödjorden, blir en lämplig gåva från Moder Jord, och
därför var det i det äldsta skedet av central betydelse att framställa järn i alla bygder.
Järnet kan, på grund av sin lokala förekomst, ha verkat demokratiserande på
produktionen av vapen och redskap och främjat en betoning på kontroll av land-
områden istället för på kontroll av externa utbytessystem (Kristiansen 1994:20).

Norra Sverige är som nämnts tidigare ett spännande område avseende en tidig
järnhantering, förmodligen ytterst påverkad av kontakter med ananinokulturen.
Kopplingen mellan asbestgods och järn är intressant och antyder att området norr
om kulturgränsen genom Jämtland och Ångermanland eventuellt får ett eget
järnsmide lika tidigt som i södra Sverige. Øyvind Sundquist (1999) har som nämnts
ovan tillbakavisat tanken på att asbestgods använts för järnframställning. Han anser
att asbestgodset har brukats som kokkärl, men ser ett samband mellan järnsmide
och kontakterna med ananinokulturen. Smidesjärnet har alltså förts till området
(Finnmark i Sundquists exempel). Evert Baudou nämner att människorna med
asbestgods kan vara samernas förfäder och att gränsen alltså kan ses som en etnisk
gräns (Baudou 1999:109ff ). Järnet, och asbestgodset, kan därmed ha spelat en
viktig roll för den egna identitetskänslan. Kunskapen om järnet är hämtad från en
avlägsen, främmande kultur medan asbest som magring griper tillbaka på traditioner
från bronsåldern och rent av kamkeramisk stenålder. Vi ser här återigen kopplingen
mellan lokal tradition och främmande förebild. Hur viktigt järnet var rent eko-
nomiskt kan väl diskuteras. Att asbestgodset (kjelmøytypen), tillsammans med ett
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ökat kontaktnät, under första årtusendet före Kristus medverkat till att skapa en
gemensam identitet som vi senare känner som samisk har, sedan länge, betonats av
Bjørnar Olsen (till exempel 1994:131ff med anförd litteratur).

Keltiskt i äldsta järnåldern

Det grekiska namnet kelter, keltoi, möter vi första gången avseende ett folk norr om
den grekiska kolonin Massilia (Marseille) i nuvarande Frankrike, under femte
århundradet f.Kr. Det torde vara det namn denna grupp använde om sig själva
(Arnold & Gibson 1995:2). Grekerna kom sedan att använda kelter som en allmän
beteckning för folk i Europa som de kom i kontakt med. Romarna använde senare
beteckningen galler för folk väster om Rhen. Några krigståg mot kända platser i
medelhavsvärlden gjorde kelterna/gallerna vida omtalade. Vi kan nämna anfallen
mot Rom 390 f.Kr. och den heliga platsen Delfi i Grekland 279 f.Kr., samt diverse
aktiviteter i nuvarande Turkiet kring 270 f.Kr. (Collis 1984:126). Vi får tänka oss
att det inte är hela folk som ger sig ut på vandring, utan snarare krigarföljen som
söker ära och rikedom i områden de lärt känna som särskilt rika och med en kultur
som de sedan länge har imponerats av. Det är viktigt att komma ihåg att kelter eller
galler skapas av greker och romare, på samma sätt som romarna skapar germanerna
(Wells 1995, 2001; jfr Lund 1998). Det rykte beteckningarna får kan emellertid
komma att återverka på människornas självsyn, så att de under vissa förutsättningar
blir kelter eller galler, i varje fall i kontakter med utomstående. På så sätt kan till
exempel det vi kallar för keltisk stil överbrygga stammotsättningar och underlätta
rekrytering till en från stammen överordnad följesstruktur. Det innebär att de
historiskt kända så kallade folkvandringarna söderut inte behöver betyda att mot-
svarande vandringar företogs åt andra väderstreck. Här är det sannolikare att lokala
urnefältsgrupper, för att tala arkeologspråk, tog till sig delar av den nya keltiska/
galliska identiteten, men omformade den till något eget. Detta kunde ske i större
eller mindre utsträckning. I Sverige gällde det sistnämnda.

Enligt Lotte Hedeager präglades bygemenskaperna i Danmark under äldre
förromersk järnålder av en kollektiv tradition, som tillsammans med avsaknad av
främmande impulser men med goda möjligheter till nykolonisering på tyngre jordar,
motverkade uppkomsten av starka hierarkier. Under yngre förromersk järnålder sker
dock genomgripande förändringar. Hedeager talar om en ny klass av krigare och
hövdingar, som bland annat gör sig märkbara genom att deponera keltiska prestige-
föremål, både i gravar och som offer, i sistnämnda fall mestadels i våtmark (1990:52ff,
195ff. Jämför även Hedeager 1992). I södra Norge är det keltiska inslaget inte så
tydligt, även om tendenser liknande dem i Danmark kan skönjas under det första
århundradet före Kristus (Solberg 2000:42ff, 65). I Sverige uppträder också
vapengravar under yngre förromersk järnålder. Enligt Påvel Nicklassons samman-
ställning från Sveriges fastland (1997), har Östergötland flest vapengravar, följt av
Västergötland och landskapen kring Mälaren. Det rör sig om brandgravar och för
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Fig. 18. Förromerska gravgåvor – ett
idealiserande av mannen som krigare,
men också av kvinnan som har makten
över åker, boskap och järn. Ovan en
”kollektiv” vapengrav från Gotland
(Nylén 1987:11) och  till höger skära,
läderkniv, pryl, nål samt hartstätnings-
ring till träkärl från Västergötland
(Pedersen & Widgren 1998:261).
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Götaland menar Nicklasson att en vapengrav per generation har anlagts på gravfälten.
I Götaland förekommer också galliska eller gallo-romerska föremål i ett antal vapen-
gravar (1997:138). I Mälardalen är vapengravarna däremot koncentrerade till ett
fåtal gravfält. På det ovan behandlade gravfältet i Åby i Västerhaninge på Södertörn
(Nicklasson 1997:109) har tre vapengravar i en gemensam anläggning kunnat
konstateras. Denna speciella tradition är främst känd från Gotland (fig. 18), där i
ett fall eventuellt så många som 15 individer har lagts i en enda grav. Man har
kunnat visa att gravarna öppnats upprepade gånger för nya depositioner av brända
ben och vapen (Nylén 1956:367f, 393ff, 1987:10f; Arnberg 2000, 2007). Dessa
exempel kan tolkas så att en keltisk idé om krigaren och följesväsendet nu synliggörs
på gravfälten i Skandinavien, tillsammans med införskaffade keltiska föremål. Att
dessa föremål sammanbinder både gravfältsmiljön och offerplatserna tyder på att
denna idé integrerades i lokalsamhällena. Under äldre romersk järnålder blir detta
krigarideal, då kopplat till romerska föremål, betydligt mer uttalat, men det börjar
alltså på allvar redan i yngre förromersk järnålder.

Det är emellertid inte bara krigaren som idealiseras. Vanliga föremål i gravarna
är redskap av järn, såsom skäror, läderknivar, prylar, nålar med mera. De förekommer
huvudsakligen i kvinnogravar (fig. 18). Monika Rasch har behandlat förhållandena
på Öland. Hon menar att uppsättningen läderverktyg i gravarna representerar
kvinnans betydelse i samhället på liknande sätt som vapnen representerar mannens
(1994; jfr Räf 1999 och 2000, som även inkluderar skäror i diskussionen). Dessa
kvinnor råder över åker och boskap och tillgång till, kanske makt över, den nya
redskapsmetallen, järnet. Här ser vi en viktig aspekt av det idealiserande av produk-
tionsmarken vi diskuterat tidigare. Även dessa förhållanden fortsätter in i äldre
romersk järnålder, då kvinnor, liksom män, får kontroll över införskaffade romerska
föremål. Detta kommer att behandlas i nästa kapitel.

Kristian Kristiansen har sammanfattat sin syn på trender inom bronsåldern och
den äldsta järnåldern i Centraleuropa i en schematisk figur (1994:18, även 1998:412.
Här fig. 19). För perioden 2000 f.Kr. till Kristi födelse noterar han fyra stora
svängningar avseende bosättningsmönster, försörjningssystem och gravritual. Figuren
ska ses i kombination med en geografisk modell (1998:23), som behandlar relationen
mellan centrum (metallproduktion/agrar produktion) och periferi (krigarsamhällen).
Mycket förenklat innebär detta att epoker vars samhällen betonar jordbruk, känne-
tecknas av en demokratisk ideologi, med gemensamma begravningsplatser. Trots
detta styrs de av en elit, men eftersom denna elit har konsoliderat sin maktposition
behövs inte särskilda manifestationer i begravningsritualen. Det är alltså inte frågan
om ett egalitärt eller individualistiskt samhälle, de många individuella begrav-
ningarna till trots. Klimatet är varmt och torrt. I figuren handlar det om Otomani
culture, Urnfield culture och La Téne culture. De epoker vars samhällen bygger på
boskapsskötsel, kännetecknas istället av en hövdingaideologisering, med begravning
i rikt utrustade gravhögar. Dessa gravar är viktiga vid etablerandet av en elit. Klimatet
är kyligare och fuktigare. Det gäller Tumulus culture och Hallstatt culture (Kristiansen
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1998:412ff ). De fem perioderna är alla mellan 300 till 500 år långa. Att för-
ändringarna kommer till stånd så hastigt, men med lång tid mellan skiftena, förklaras
med att samhällen hela tiden förändras genom oavsiktliga, småskaliga förändringar.
Detta bygger upp nya förutsättningar för avsiktliga, genomgripande förändringar,
när förutsättningarna väl är de rätta (Kristiansen 1994:7). De småskaliga för-
ändringarna, som i och för sig inte behöver vara oavsiktliga, kan med fördel förstås
utifrån ett generationsperspektiv (Jennbert 1988:92f ).

Jag vill, som säkert framgått, betona en elitistisk, mer individualistiskt hierarkisk
ideologi för äldre bronsålder, främst materiellt uttryckt genom rikt utrustade
skelettgravar i stora upphöjda högar/rösen, att jämföras med europeisk höggravs-
kultur. Vidare ett gudomliggörande av metallen i berget, visat genom religiöst/
rituellt förankrad bronsinförsel, skärvsten och exklusiva hällristningar. Eliten visar
sig också genom det stora huset och ett idealiserande av krigaren, heroernas resor
och boskapsskötsel med utegående djur. Bakom denna ideologi ser jag många ledande
familjer, släkter, som agerar. Ideologin liknar Kristiansens centraleuropeiska hövdinga-
ideologi. Däremot anser jag att klimatet inte spelar någon avgörande roll. Boskaps-
skötseln är idealiserad och detta är överordnat dess ekonomiska roll. Vidare menar
jag att ideologin inte bara materialiserar sig vid etableringsskedet, utan närhelst
den är utmanad av motideologier.

För yngre bronsålder vill jag framhålla en mer kollektivistisk ideologi, främst
uttryckt genom det avindividualiserande brandgravskicket, att jämföra med europeisk
urnefältskultur. Den uttrycks med många gravar på gravfält men med få gravgåvor,

Fig. 19. Trender i centraleuropeisk bronsålder och äldre järnålder (Kristiansen 1998:412).
Hastigheten på svängningarna är mer än den dubbla mot vad som föreslagits för Sverige
i föreliggande arbete.
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och resan som dödsresa för flera människor än tidigare, visat genom skeppssättningar
och additiva skeppsristningar och hägnade berg som kollektiva projekt. Vidare en
ökad allmän tillgänglighet avseende metall, hällristningar och skärvstenshögar, flera
men mindre, tydligt markerade hus, keramik som länk mellan boplats och gravplats,
kontroll över boskapen genom stallning och ett idealiserande av åkerbruket och
Moder Jord. Bakom denna ideologi ser jag ett fåtal mäktiga familjer, släkter, som
genom kollektiva ideal, till stor del med hjälp av gamla symboler med ny innebörd,
har lyckats bryta med det äldre samhället. Detta liknar Kristiansens centraleuropeiska
demokratiska ideologi, bakom vilken han ser en konsoliderad elit. Inte heller här
anser jag att klimatet spelar någon avgörande roll. Åkerbruket, och produktions-
marken i stort, idealiseras och dess faktiska ekonomiska roll måste utredas särskilt.
Enligt min mening uttrycker ideologin inte nödvändigtvis en konsoliderad makt,
utan den kan också visa att den rumsliga skalnivån för konkurrensen höjts.

Orsaken till att jag ser en svängning, där Kristiansen har noterat fyra, är att jag
uppfattar senneolitikum, trots hällkistan som kollektiv gravform, som en fortsättning
på stridsyxekulturens individualistiska ideologi från MN B. Den senare baseras
bland annat just på gravgåveförsedda individuella gravar, idealiserande av boskaps-
skötseln och intresse för metallen. Det är den föregående trattbägarkulturens långa
epok (ca 1200 år) som jag uppfattar som kollektivistisk, med avindividualiserade
gravgåvelösa begravningar i megalitgravar och kanske kremeringar samt ett ideal-
iserande av jordbruket. Brytpunkten blir då ca 2800 f.Kr. För norra Sveriges del
kan den norrländska skifferkulturen anses uppvisa kollektivistiska drag, centrerat
kring älgsymbolik, hällristningar och skärvstensvallar, vilka ersätts av mer indivi-
dualistiska drag under kvartsitspetsarnas epok, alltså från och med senneolitikum,
som diskuterats ovan.

MN B, senneolitikum och äldre bronsålder utgör tillsammans en tidsrymd av ca
1700 år. Nästa brytpunkt infaller därmed ca 1100 f.Kr. Den yngre bronsålderns mer
kollektivistiska ideologi förstärks sedan och fortsätter att dominera in i äldre romersk
järnålder. I norra Sverige kan betoningen av asbestkeramik och asbestgods eventuellt
ses som en samlande ideologisk faktor. Tidsutsträckningen blir här ca 1300 år.

Jag har därmed en betydligt högre tidsmässig skalnivå än Kristiansen. Inom en
god kontextuell arkeologi skulle man givetvis framför allt vilja ha en lägre skalnivå,
kanske helst så att man kan tala om generationer och individer, samt om mer
handlingsinriktade tolkningar. Det ena utesluter dock inte det andra. Om perspek-
tiven är relevanta eller inte beror på om de kan hjälpa oss att förstå forntiden bättre
och göra den meningsfull för oss. Det dualistiska arbetssättet är givetvis mycket
problematiskt, men jag hoppas att läsaren accepterar det med dess för- och nackdelar.
Begreppen individualistisk (elitistisk, utåtriktad, med mera) respektive kollektivistisk
(demokratisk, inåtvänd, med mera) ideologi hjälper mig att strukturera forntiden,
att skapa min egen ordning, även om begreppen är svåra att välja på ett godtagbart
sätt. Många har kommenterat att det går lika bra att vända på dem. Äldre bronsålder
kan uppfattas som kollektivistisk, till exempel: kollektiva högbyggen, kollektiva
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boskapshjordar, få men stora hus – en betoning av en gemensam släkt och yngre
bronsålder/äldsta järnålder som individualistisk, till exempel: många individuellt
utformade gravar, enskilt stallad boskap, många små hus – en betoning av enskilda
familjer.

Jag vidhåller emellertid att den äldre bronsålderns betoning på rikt gravgåve-
försedda individer i monumentalgravar, representerande mäktiga släkter i konkurrens,
motiverar att jag använder begreppet elitistisk ideologi här. På samma sätt menar
jag att betoningen av föremålsfattiga brandgravar som är samlade på gravfält,
berättigar till beteckningen kollektivistisk ideologi, då jag anser att de enskilda
familjerna trots allt är underordnade färre, men mäktigare, eliter. I sen förromersk
järnålder, men än mer i romersk järnålder, kommer kontakter med det kontinentala
Europa, framför allt med Rom, på ett intrikat sätt att medföra en förnyad betoning
på en elitistisk ideologi, uttryckt i rika individuella gravar med romerska föremål.
Pendeln svänger igen.

Ett nytt ledarskap – stamsamhället utmanas

Det talas ofta i litteraturen om stamsamhällen under äldre järnålder. Lotte Hedeagers
inflytelserika bok om Danmarks järnålder (1990) har undertiteln Mellem stamme
og stat och ett annat brett upplagt danskt projekt benämndes Fra stamme til stat
med undertiteln Jernalderens stammesamfund på första volymen (Mortensen &
Rasmussen 1988). I de nämnda titlarna framgår också tydligt att stamsamhället
befinner sig i förvandling. Vad kan vi mena med begreppet stamsamhälle under
äldre romersk järnålder i Sverige? Nationalencyklopedin (1995) anger att man med
stam menar ”en på släktskapsmässiga, kulturella eller språkliga grunder urskiljbar
folkgrupp i vissa samhällen, ofta med eget territorium”. Just inbördes släktskap och
ett eget territorium kan gynna en kollektivistisk ideologi. Vi såg denna ideologi
materialiseras i förromersk järnålder och detta fortsätter under äldre romersk
järnålder. Jag har ovan lyft fram ett antal företeelser som särskilt viktiga. Gravfälten,
både urnegravfält och stensättningsgravfält, visar bygdens kollektiva fortbestånd
och förnyelse. Många gånger ansluter gravfälten till ett äldre gravmonument, ofta
en hög eller ett röse från bronsåldern, och de är inte sällan placerade vid kommunika-
tionsleder. Bosättningarna förefaller flyttas med jämna mellanrum och de större
gravfälten förenar bygdens befolkning. Produktionsmarken markeras på olika sätt.
Röjningsrösen och bassängåkrar kan nämnas. Även dessa ansluter ofta till äldre
gravar. Vad man kan kalla produktivt avfall från bosättningarna påträffas i produk-
tionsmarken och i röjningsrösena, men även brända ben, kol och aska förekommer
här. På så sätt närmar sig aspekter från bosättningar, gravar och produktionsmark
symboliskt varandra. Även järnframställningen passar in här, där råvaran hämtas ur
jorden eller våtmarken. I Övre Norrland kan de särpräglade, förmodade kokkärlen
av asbestgods ha spelat en sammanhållande roll i en mobil kultur utan jordbruk,
tillsammans med betoningen av östliga kontaktnät.
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Romersk järnålder innebar alltså radikala förändringar på många områden, som
framgått av den nordiska översikten ovan. Stamsamhällena utmanas av nya ledar-
skapsprinciper. Jag ska inleda diskussionen med ett urval av viktiga gravfynd från
olika delar av Sverige, som kan belysa situationen. Spektakulära gravar har ju visat
sig vara ett centralt källmaterial i samtliga nordiska länder. Det är här vi tydligast
möter de nya ledarna. Jag börjar med ett väldokumenterat exempel från Skåne.

Huvuddelen av gravfältet vid Simris på Österlen grävdes ut 1949-51 av Berta
Stjernquist och publicerades sedan föredömligt snabbt (1955). En kompletterande
grävning av två gravar utfördes 1972 (Stjernquist 1977). Ortnamnet Simris,
Simbrosa, belagt ca 1140, är gammalt. Det kan härledas från Simbr, den långsamt
flytande, ett äldre namn på Tommarpsån, och os, åmynning (Nationalencyklopedin;
SOL). Området kan alltså ha haft en strategisk betydelse, utöver grundläggande
ekonomiska förutsättningar. Relativt nyligen har gravfältets vapengravar och andra
rika gravar diskuterats i två avhandlingar (Nicklasson 1997 och Helgesson 2002).
Gravfältet är beläget på höjdpartiet Bjärsjöbacken, ett par hundra meter öster om
Tommarpsån och 750 meter nordväst om Simris kyrka i Järrestads härad. Förutom
gravarna från romersk järnålder fanns även gravar från yngre bronsålder och
förromersk järnålder (Stjernquist 1961). Gravfältets tillkomsthistoria är således
komplicerad.

Från romersk järnålder finns på gravfältet vid Simris ca 41 gravar kända, varav
hela 32 är jordbegravningar, alltså skelettgravar. De gravar som är belagda från
yngre bronsålder och förromersk järnålder är alla brandgravar, de senare utan
gravgåvor. Hur ska vi förstå uppträdandet av jordbegravningar under äldre romersk
järnålder? De förekommer i Skåne sida vid sida med samtida brandgravar på samma
gravfält och de kan ha likartade föremålsbestånd. Stjernquist menar att jordandet
inspirerats av kontinentala sedvänjor inom ett högre socialt skikt (1955:65ff ). De
yngre brandgravarna på gravfältet vid Simris är alla från äldre romersk järnålder.
Den yngsta, grav 22, härrör från övergången till yngre romersk järnålder och
innehåller ett 3-6 år gammalt barn. Den äldsta jordbegravningen, grav 1, dateras
till period B 2, alltså ca 70/80-160/180 e.Kr. (1955:46, 1961:163 (Gejvalls analys);
Nicklasson 1997:95, 162). Graven, som låg på gravfältshöjdens topp, innehöll
bland annat ett eneggat svärd (1955:31). Från yngre romersk järnålder finns enbart
jordbegravningar fram tills dess att gravfältet upphör en bit in på 300-talet
(1955:38). Om kremering kan uppfattas som ”dekonstruktionen av en människas
identiteter i livet” (Hjørungdal 1999:86) kan valet av jordande innebära en tydligare
markering av närvaro och identitet även efter döden, något som kan ha varit viktigt
i ett förändringsskede. Den vapenförsedde mannen i grav 1 var tydligen speciellt
viktig att lyfta fram och särskilja.

Vi kan fundera över om en ny ledardynasti etablerar sig här eller om gamla
ledare vill hävda nya maktanspråk. Man tar platsens högsta topp i anspråk för den
nya gravläggningen, men kopplar samtidigt graven till ett äldre mycket betydelsefullt
gravfält. Detta kan bero på en önskan om att markera nya anspråk samtidigt som
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man hävdar kontinuitet. Påvel Nicklasson menar att Simris är ”det enda fastlands-
svenska gravfält som fullt upp kan mäta sig med rikare danska och kontinental-
germanska gravfält” (1997:95). Gravfältets sex vapengravar bildar förmodligen en
kronologisk sekvens som avslutas fram mot 300 e.Kr., även om gravarna ser ut att
dubbleras vid två tillfällen. Nicklasson tolkar dubbleringarna som att gravarna har
olika status. Det kan handla om två linjer, släkter eller familjer, som skiljer sig åt
genom att en är betydligt rikare än den andra och som samsas på gravfältet. Bakom
gravfältet skulle alltså kunna ligga två bebyggelseenheter (1997:95f ) samtidigt som
tidsutsträckningen motiveras av en konkurrenssituation (Helgesson 2002:121). Var
bebyggelsen låg är oklart. Söderberg menar att gravfältet hör till Simris by (2001:56).
Bosättningen behöver emellertid inte ha legat vid gravfältet. Anledningen till valet
av den speciella gravfältsplatsen kan istället ha varit viljan att anknyta till ett på
platsen befintligt äldre gravfält. Den valda placeringen nära åns mynningsområde
och vid den plats där ån på grund av forsar inte längre var farbar (Söderberg &
Hellerström 2003:43) är säkert fylld med mening.

Varför slutar man begrava vid Simris? Hade gravfältet tillhört en näraliggande
storgård, till exempel vid Simris kyrkby 750 meter sydöst om gravfältet, borde
gravläggningarna ha fortsatt. Är gravfältet däremot inte knutet till en sådan kan
behovet att gravlägga här ha upphört när ledardynastin stärkt sin ställning och
istället för att anknyta till ett bygdegravfält önskar markera sin närvaro vid en storgård.
Det är intressant att i det sammanhanget lyfta fram den obrända rika kvinnograv i
kammargravsliknande konstruktion från 300-talet (C3) som påträffats vid Järrestad,
på höjden Hestebjer, knappt två kilometer väster om Simris (Stjernquist 2001,
2002). Är det hit gravläggningarna flyttat? Bengt Söderberg antyder en sådan
möjlighet (2001:64). Han påtalar att man från Hestebjer kunde överblicka gravfältet
vid Simris och att en lokal maktförskjutning från Simris till Hestebjer kan ha skett.
Bosättningsspåren vid Hestebjer är dock från äldre romersk järnålder och någon
gård från 300-talet, till vilken den gravlagda kan ha hört, har ännu inte påträffats.
Jag menar, som nämnts ovan, att det inte behöver vara fråga om en konkurrens-
situation utan om en medveten ändring i gravplaceringen från ett gammalt bygde-
gravfält till en nyetablerad storgård. Kvinnan kan ha haft en aktiv roll i etablerandet
av gården, på liknande sätt som mannen i grav 1 i Simris hade en roll i aktiveringen
av det gamla gravfältet. Gårdens placering i Järrestad är okänd, men graven är
placerad vid den äldre bebyggelsen och visar därmed att övergivandet av bebyggelse-
platsen förmodligen är en aktiv del i processen att etablera en ny typ av storgård.
Vad gården haft för namn är okänt – Järrestad, alltså mansnamnet Iarli och stad
(SOL), alternativt Jarlens plats (Söderberg 2001:58) är förmodligen, liksom givetvis
ägonamnet Hestebjer, ett senare namn. Söder om ån ligger Viarp, som tolkas som
”ny boplats vid den gamla offerplatsen” och där ett ägonamn, vijeagerena, de heliga
åkrarna, åkrarna vid viet, antyder en kultplats tillhörande området (Söderberg
2001:59, 2003, 2005).
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En extremt rik kvinnograv från romersk järnålder kan ge oss säkrare information
om en storgårdsetablering. Det gäller grav X från Tuna i Badelunda, Västmanland
(Nylén & Schönbäck 1994; Fernstål 2004). Kvinnan var bland annat utrustad
med ett antal ormhuvudringar av guld, nämligen en halsring, två armringar och en
fingerring. Ytterligare en guldfingerring och två (dräkt?)nålar av guld påträffades.
Vidare fanns romersk import i form av två hemmoorkärl, ett bronsfat, två silverskedar
och en glasbägare. Fragment av en rosettfibula och några pärlor hittades också.
Hon vilade obränd i en träkammare under en flack rund imponerande stensättning
på gravfältets högsta punkt. Det är förmodligen den först anlagda graven på det
gravfält som är berömt också för sina obrända kvinnobegravningar i båtar från sen
vendeltid och vikingatid. Grav X har tidigare daterats till ca 300 e.Kr. (Stenberger
1956; Nylén & Schönbäck 1994) men har nyligen tidigarelagts till C1b, det vill
säga första hälften eller mitten av 200-talet (Andersson 2001). Kvinnan har på
grund av bland annat rosettfibulan och ormhuvudringarna (jfr fig. 20) antagits
vara en ingift person från östra Själland (Lund Hansen 2001:172; Storgaard
2003:114). Här kan vi ha ett exempel på en gårdsetablering där en utifrån kommande
kvinna får representera en ny dynasti och kanske var det likadant i exemplet Järrestad
ovan. Att virket till kammaren i grav X kan vara återanvänt från en byggnad är
intressant i sammanhanget (Fernstål 2004:230ff ). Gårdsnamnet Tuna kan dessutom
gå tillbaka till romersk järnålder (Olsson 1976, 1992). Ännu idag ligger Tuna, en
bondgård, i anslutning till gravfältet. Platsen där Tuna ligger är ett utmärkt läge
också för en gård från järnåldern (Fernstål 2004). Tuna, som har grundbetydelsen
inhägnad, passar förträffligt in i den förändring under romersk järnålder som också
bland annat innebär etablerandet av gårdsbegreppet, stensträngshägnader i ett inägo-
utmarkssystem, byggandet av hägnade berg, det vi oftast kallar fornborgar, och en
mytologi som omtalar människornas värld som Midgård (se nedan; jfr även Carlsson
2005). Kvinnan i grav X kan genom att ha gravlagts obränd i en kammare innehaft
en roll som evig garant för den nya ordning som etablerats här. Om hon kommit
från östra Själland och närmare bestämt området kring Himlingöje, som Storgaard
med vissa övertoner (jfr kritik hos Herschend 2003) betecknar som centrum i ett
sydskandinaviskt imperium (2003:113f; jfr en mer nyanserad syn hos Lund Hansen
1995:429ff ), hade hon erfarenheter och kontakter som gjorde henne väl skickad
att bygga upp en maktposition norr om Mälaren. Det är intressant att notera att
hon haft ett antal föregångare. Kent Andersson (1998:86ff ) visar på en kraftig
koncentration av rikt utrustade kvinnogravar, och även mansgravar med vapen
(Wikborg 1998:21) i Västmanland och Uppland från period B2b, alltså mitten av
100-talet e.Kr., vilket han tolkar som en etableringsfas för en ny elit av uppkomlingar.
Därefter sker en konsolideringsfas och antalet rikt utrustade gravar minskar drastiskt.
Andersson ser kvinnorna som passiva och använda, av män, som brickor i ett spel
(1998:88), men lika gärna kan de ha spelat en lika aktiv roll som männen (Magnus
2002:259). När kvinnan i grav X ca 100 år senare låter gravlägga sig på kullens
topp vid Tuna har hon alltså haft lokala föregångare. Hon är trots det unik och inte



Tolkande arkeologi

137

en del i konsolideringen av det nya ledarskiktet. Tvärtom, här ser vi, som nämnts
ovan, en kraftfull etablering av en ny ledarroll och en dominant storgård i en förändrad
kosmologi. Valet att ge gården namnet Tuna kanske också kan ha inspirerats utifrån.
Det är värt att notera att det just på östra Själland finns en betydande så kallad
häradsby med namnet Tune (Holmberg 1969:250f ), belägen bara ca 20 kilometer
norr om Himlingöje. Är denna koppling mellan Själland och Västmanland riktig
kan Tuna i Badelunda rent av vara Sveriges första tunagård. Att namnet har valts
och accepterats här ska emellertid förstås i relation till att det passar utmärkt för de
nya behov som uppkommit.

Det senare gravfältet kring kvinnan i grav X består, som sagt, bland annat av
kvinnor gravlagda obrända i båtar. Dessa kvinnor har uppfattats som involverade i
en nerthus- eller frejakult, också kopplat till ortnamnet Närlunda ett par kilometer
nedströms Tuna. Innebörden av ortnamnet Närlunda bör vara gudinnan Njärds
lund (Brink 2004:94ff ). Njärd kan kopplas samman med Njord och ledas vidare
till de senare Freja och Frej (Näsström 2001:145f; om Njärd, se även Vikstrand
2001:94ff ). Både en kvinnlig och en manlig aspekt, eller en könsneutral aspekt,
kan vara aktuell här. Om ortnamnet Närlunda kan föras tillbaka till romersk järnålder
är oklart, ska dock framhållas. Traditionen anses kanske kunna ledas tillbaka till
ättemodern i grav X (Nylén & Schönbäck 1994, band 1:128f, band 2:153ff). Det
skiljer emellertid över 500 år mellan grav X och de äldsta båtgravarna och kon-
tinuiteten på gravfältet är oklar. Jag tror ändå, liksom författarna, att det är möjligt
att hävda en kontinuitet. Vi får betrakta hela den bygd vari Tuna ingår och förutom
Närlunda också dra in anundshögsområdet i diskussionen. Avståndet mellan
Anundshögen och Tuna är ca 2 kilometer i östlig riktning. Mellan Närlunda och
Anundshögen är det en kilometer. Området hålls ihop av Tortunaån och eriksgatan
i öst-västlig riktning. Vid Anundshögen löper Badelundaåsen i nord-sydlig riktning
(fig. 21).

Vilken roll, om någon, har då Anundshögen i detta sammanhang? Vikstrand
visar, med hänvisning till en tidningsartikel av Lars Hellberg, att Långby, på vars

Fig. 20. Hans Hildebrands ormhuvud-
ringstyper A, B och C (här efter Hagberg
1967, vol. II:17). Ringarna binder
samman utvalda människor över stora
områden. De är dessutom gemensamma
för både kvinnor och män. Vidare över-
bryggar de kategorierna individuella
begravningar och rituella depåfynd, där
Skedemosse är ett bra exempel på de
senare.
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mark Anundshögen ligger, bör ha tillhört Tuna (2000:214ff ). Även Anundshögen
har alltså legat på Tunas mark. Jag, med flera, har menat att högen är från folk-
vandringstid. Peter Bratt, som utfört en smärre utgrävning på platsen, vill datera
den till vikingatid, bland annat på grund av en, i mitt tycke mycket tveksam
sydvästport (2004). Ett boplatslager under högen och i fyllningen daterades av
Bratt med 14C till mellan 40 f.Kr. och 540 e.Kr. (2004:286). Personen har höglagts
där åsen, den nord-sydliga vägen, möter den öst-västliga vägen. Åtskilliga härdar
vid Anundshögen har tidigare tolkats som spår efter bebyggelse (Welinder 1990:60ff )
och Bratts bosättningsspår visar kanske på en omfattande aktivitet här under romersk
järnålder, vilken överlagras av högen. Här låg kanske bosättningen före flytten till
Tuna. Thomas Eriksson har problematiserat härdar från äldre järnålder i sydvästra
Uppland. Många, inte minst utomhushärdar, kan dateras till förromersk och äldre
romersk järnålder (1998:212). Deras roll, förutom funktionen på boplatsen, kan
ha varit att markera närvaro och brukningsrätt, då det funnits en vilja att exponera
härdar bland annat genom placering på höga terränglägen (1998:224, 230).
Härdarna under och vid Anundshögen kan alltså vara tecken på att platsen tidigt
varit viktig och att gravläggningen innebär ett medvetet övertagande av platsen i en
tid med en ny ideologi, alltså vid övergången till vendeltid. Vi ska nog också lyfta
fram det förhållandet att på liknande sätt som kvinnan i grav X under sen vendeltid/
vikingatid fått båtgravar kopplade till sig, så har den förmodade mannen i Anunds-
högen fått minst fem skeppssättningar kopplade till sig. Dateringen av dessa är inte

Fig. 21. Karta över Tunas närområde (efter Brink 2004:310).
Ortnamnen, topografin och fornlämningarna utgör tillsammans
en spännande mosaik, där delarna inte kan förstås isolerade. Här
antyds långväga kontakter, politisk makt och kultbruk, allt samman-
fattat i den komplexa innebörden bakom begreppet tuna.
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känd, men de kan av formen att döma mycket väl vara från sen vendeltid/vikingatid.
Mitt i skeppen finns gravklotsliknande stenar, så kallade maststenar. Jag vill också
fästa uppmärksamhet på det stenblock som ligger mellan de två största skeppens
mötande stävstenar. Blocket har legat här innan skeppen byggdes och kan rent av
vara det nav, kring vilket platsens monument konstruerats.

I Alvastra i Östergötland är gravfältet Smörkullen beläget. Det ligger vid Ombergs
fot i nära anslutning till och väster om de albevuxna vadställen över Dags mosse,
nära gården Broby, som enligt en tolkning gett namn åt Alvastra (Browall 2003:11).
Browall framför dock också möjligheten att innebörden inte är trädet al utan
”Kulthuset vid vadställena” (2003:108). Argumentet för detta är det hus och den
brunn som påträffats på gravfältet (2003:106f ). En radikalt avvikande tolkning av
namnet är istället ålfiskeplatsen, Al/Ål*vazter, jfr Ål(e)bäcken sydväst om Smörkullen
(SOL). Gravfältet dateras av Browall (2003:97) till förromersk och äldre romersk
järnålder (150 f.Kr. till 260 e.Kr.). Det innehåller ca 10 vapengravar (2003:110)
och ett antal gravar utrustade med skäror och verktyg för läderbearbetning. Vidare
finns här en kremeringsplats och härdar (2003:106). Vapengravarna har av Nicklas-
son (1997) uppfattats som representerande två per generation. Slutpunkt för
gravfältet anses sättas av den rika vapengraven nr 18 (Browall 2003:115).

Hur ska vi förstå detta gravfält? Anläggandet sammanfaller med den period då
vapen och andra föremål medföljer på gravbålet och i graven. På så sätt uttrycker
gravfältet det nya ledarskapet. På platsen fanns förmodligen någon megalitgrav och
man kan alltså ha anlagt gravfältet på en traditionstyngd plats. Namnet Smörkullen
visar i sig på en rituell plats, även om vi inte kan veta hur gammalt namnet är. Efter
hand anläggs obrända gravar, ofta rikt utrustade. Detta känns igen från andra håll,
till exempel från Simris. Oavsett tolkningen av ortnamnet Alvastra, leder vadställen/
brobankar österut via Broby till Heda socken. Där finns närmaste tunagård (Holm-
berg 1969:233f ), ca 2,5 km från Smörkullen. Hit ska dock knappast gravfältet
knytas, utan istället till det rika området kring Alvastra och hamnen i Hästholmen,
som under medeltiden blev en stad. Tuna i Heda omges emellertid i sin tur av en
imponerande arkeologisk miljö. Krumsvärdet från Norrö visar på traditioner bakåt
från bronsåldern och bronssitulorna från Isberga är delar av gravfynd från tiden
kring Kristi födelse (Stenberger 1979:174f, 349f ). Isbergafynden bör kopplas till
det stora bevarade gravfältet vid Jussberg alldeles intill Tuna. Jussberggravfältet visar,
till skillnad mot Smörkullen, måhända kontinuitet fram genom vikingatiden.
Alvastra och Heda får alltså ses som två olika centralbygder, belägna nära varandra.
Många spektakulära gravfynd från Östergötland visar att maktområdena var små
och decentraliserade (till exempel Nordén 1929-43; Oxenstierna 1948, 1958; Kaliff
1999b:88ff ). Vi kan särskilt nämna den obrända vapengraven vid Östra Varv
(Östervarv) med sitt dryckeshorn av glas. Den stora runda stensättningen, 12 meter
i diameter, var placerad på högsta punkten i landskapet med vid utsikt. Senare har
gravar kopplats till platsen, vilket visar att den förmodade grundargraven varit
betydelsefull långt fram i tiden (Oxenstierna 1958:148ff ). Avståndet till Alvastra/
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Heda är ca 3 mil. Dessa betoningar på rika gravar kan följas över stora delar av
Sverige. Både gravskick, bränd eller obränd, och gravform, stensättning eller hög,
varierar. Både kvinnor och män är representerade. Förutom ovan nämnda gravar
kan ett par exempel på gravläggning i hög lyftas fram.

Vid Lilla Jored i Kville socken i Bohuslän undersöktes i början av 1800-talet en
kammargrav i hög. En efterundersökning utfördes 1929. Den gravlagde, en man,
hade bland annat en guldfingerring och en guldmedaljong med sig (Sällström 1942;
Stenberger 1979:400ff; Nyqvist 2001:145ff ). Kent Andersson (1997:125) har
framfört den fascinerande idén att mannen på medaljongen, som avbildas med en
fingerring lik den i graven, faktiskt är den gravlagde. Detta skulle mycket handgripligt
visa på ett nordiskt härskarideal med förebilder från Rom. Den lokala miljön kring
Lilla Jored är intressant. Graven är belägen vid Joreälven ca 2 km från dess mynning
i Jorefjorden. Jore lär betyda ungefär vatten och är ett urgammalt namn (Wadström
1983). Lyfter man blicken finner vi 4 km åt norr lokalen Hög Edsten. På en
sammanhållen yta, med utgångspunkt från den förmodade bronsåldershögen
Grönehög, har här hittats enastående fynd (Fabech 1992; Nyqvist 2001:144ff ).
De utgörs bland annat av tre små möjliga gudabilder utklippta ur guldbleck, en
svärdsknapp med granater och ett bok- eller snarare bibelformat hänge (kapsel) i
guld. Dessa föremål är från folkvandringstid/vendeltid och är därmed yngre än
graven vid Lilla Jored. Vidare finns här en spjutdepå. Platsen har tolkats som utplöjda
gravar (Nyqvist 2001:148f ), men jag menar istället att vi här har att göra med en
plats av liknande karaktär som det kända Uppåkra i Skåne (se till exempel Hårdh &
Larsson 2007). I närområdet har även hittats ett antal guldbrakteater. Trots att
graven vid Lilla Jored är äldre än fynden från Hög Edsten finns här ett samband
och fynden visar oss en tydlig centralbygd. Ortnamnet Hög Edsten är intressant.
Hög kan antagligen syfta på bronsåldershögen Grönehög, vars namn antyder
fruktbarhet, grönska. Edsten är inte en fornborg som man skulle kunna tro av
efterleden -sten. Precis vad som åsyftas är oklart. Kanske en megalitgrav? En dös
finns på ett gravfält (Raä 338) strax söder om Grönehög. Ed antyder dock ett
kommunikationsläge och det är mindre än två kilometer till Jorefjorden i väster.

En annan miljö med rika gravar med romersk import är Hög i Hälsingland. Här
finns inte mindre än fyra stora gravhögar, varav två gett fynd (Liedgren 1992).
Högarna ligger inte samlade utan utspridda. I högarna fanns bland annat romerska
dryckesserviser. Högarna är placerade innerst i en havsvik, som på sin väg ut till
havet efter ett par kilometer passerar Tuna, idag Hälsingtuna, med sin fornborg.
Förmodligen finns här ett samband och vi bör vidga det geografiska perspektivet
till att omfatta leden ut till havet. Anledningen till högarnas rumsliga fördelning
kan vara att de medvetet placerats ovanpå äldre boplatsytor och därmed överlagrar
en äldre struktur. Genom att kalla platsen Hög har dessutom det gamla namnet
försvunnit. Kan det ha varit Sunded, folklandets namn?

Det nya ledarskapet manifesteras alltså med hjälp av spektakulära gravläggningar.
Den romerska importens föremål används som gravgåvor och/eller som gravkärl i
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kremeringsgravar. Till skillnad från bronsålderns import, som många gånger smältes
ned och göts om till föremål i nordisk stil, är det ofta de främmande originalföremålen
som är viktiga, även om de fått nya roller i sina nya sammanhang. De främmande
föremålen uttrycker de resor de ledande familjerna lyckats genomföra och de
kontakter de etablerat. En germansk identitet, skapad genom ömsesidighet av romare
och folken norr om limes, utarbetas efter slaget i Teutoburgerskogen 9 e.Kr. (Wells
2004), när germanerna idealiseras av det romerska imperiet (Lund 1998; Hedeager
& Tvarnö 2001). De många följenas kamper med och mot Rom genomsyrar de
nordiska samhällenas självbild. Intern konkurrens mellan de många små stam-
områdena i Norden förstärker denna bild. Allt tycks visa på direkt och indirekt
romersk påverkan på något sätt – militärt, socialt, religiöst och ideologiskt. Be-
toningen på rikt utrustade individuella gravläggningar i spektakulära lägen, ofta
vid kommunikativa knutpunkter och med förankring bakåt i form av anknytning
till äldre, ibland betydligt äldre, monument och bosättningar, avtar emellertid
efterhand under romersk järnålder. Det nya ledarskapet har konsoliderat sig och
nu, ca 200 e.Kr., flyttar fokus ”från grav till gård” (Cassel 1998).

Gården – ett samlande begrepp

Under yngre romersk järnålder sker många förändringar som innebär att gården, på
olika sätt manifesteras som ett ideologiskt begrepp i landskapet. En viktig del i
detta är att inägor genom hägnader tydligt skiljs från utägor. Särskilt manifest blir
detta i de så kallade stensträngsbygderna på Gotland och Öland, samt i Östergötland
och Uppland med flera landskap. Stensträngarna har på senare år utsatts för mycken
forskning av arkeologer och kulturgeografer. Det är uppenbart att stensträngar både
har funktionella och symboliska betydelser. Termen stensträng har nyligen kritiserats
av Fallgren (2006:37f ). Han menar att företeelsen varierar mycket i utseende och
att stenmur vore en bättre term. Stensträng är emellertid ett inarbetat begrepp för
ett särskilt stensträngskomplex som tillhör yngre romersk järnålder och folk-
vandringstid. Stenmurar, och förvisso stensträngar, finns både före och efter sten-
strängstid, men har då huvudsakligen andra betydelser. Stensträngskomplexet från
just ca år 200-550 har en särskild ideologisk innebörd som berättigar till att det
skiljs ut från övriga stenmurar och hägnader. Ofta handlar det dessutom just om
stensträngar och inte uppbyggda murar.

Ramen skapas i relationerna med det romerska imperiet. Att det romerska
imperiet etablerat sin gräns, limes, är avgörande för hur de nordiska samhällena
struktureras ideologiskt. Det är första gången samhällena i Norden kommer i
närkontakt med ett imperium. Effekterna blir genomgripande. Roms expansion
mot norr stoppas oväntat genom katastrofen i Teutoburgerskogen 9 e.Kr. Istället
anläggs en gräns, limes, mellan Rhen och Donau. Denna gräns byggs ut med vall
och mur samt vakttorn och kastell (till exempel Baatz 1975). En tydlig skiljelinje
har därmed skapats mellan Rom och de andra, mellan innanför och utanför, både
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fysiskt och mentalt. Att fysiskt och mentalt överskrida denna gräns blir för bland
annat nordborna en källa till prestige och makt.

Järnåldern är följenas tid (Hedeager 1997). Följena är ömsom allierade med och
ömsom i krig mot Rom. Allianser och gåvoutbyten är viktiga redskap för makt.
Följenas verksamhet förändrar religiösa föreställningar – Oden blir en central figur
som krigsgud (Näsström 2001; Nordberg 2003; Steinsland 2007). Hela mytologin
kretsar kring relationen mellan människornas värld, Midgård, gudarnas Asgård och
det utanför dessa liggande utmarkerna, Utgård, där jättar och annat håller till.
Begreppet gård genomsyrar alltså mytologin. Ordet betyder skydda, gardera
(Hellquist 2003). Det innebär något inhägnat, skyddat, ingärdat och anspelar på
själva hägnaden, gärdesgård, stavgård. Det betyder i slaviska språk borg, gorod och
i överförd bemärkelse stad, som i Novgorod, Holmgård och Miklagård eller Gårdarike
(Hed Jakobsson 2003:96ff ). Gård som del i ortnamn är ovanligt under järnåldern,
till skillnad mot senare tid. När det förekommer är bosättningarna förmodligen av
särskilda slag, oklart vilka. Gård bör dock som sagt höra samman med hägnade
områden eller bosättningar, också i mentalt hänseende. Järnålderns storgårdar heter
dessutom ofta Tuna. Detta ord betyder också något inhägnat (Holmberg 1969;
Hellquist 2003). Det återfinns i keltiskans dunum, borg, och i engelskans town,
stad (Olsson 1976, 1992) och tyskans zaun, stängsel (Holmberg 1969).

Stensträngarna ska alltså inte enbart betraktas som ett agrarhistoriskt fenomen.
De hör ideologiskt samman med gårdsbegreppet och med midgårdsmytologin
(Burström 1995; Johansen 1997). Även de så kallade fornborgarna, som behandlas
i nästa kapitel, ska i många fall inbegripas i denna tid av hägnande. Orsakerna till
att samhällena präglas av detta just under romersk järnålder och folkvandringstid
är ytterst den limesmentalitet som kontakterna med Rom skapar. Detta genomsyrar
allt från gudavärlden i Asgård via de ledande familjerna på tunagårdarna till trälarna
på den hägnade produktionsmarken. Denna ideologi som balanserar mellan gården,
alltså belägen i Midgård, å ena sidan och det där utanför liggande, Rom, främmande
länder, utmarken, vildmarken, å den andra, återfinns från Skåne i söder till Storsjö-
bygden med Frösön i Jämtland och Ångermanlands kustområde, med Gene, i norr.

Men det finns intressant nog stora områden som tycks stå helt utanför. Jag berör
detta i kapitlet Utanför Midgård nedan. Det gäller Övre Norrland (Lappland,
Norrbotten, Västerbotten och stora delar av Ångermanland), Jämtland utanför
Storsjöbygden, Härjedalen samt stora delar av Dalarna och Värmland. Här saknas
midgårdsideologins ortnamn, de manifesta gårdarna och fornborgarna, bland annat.
I dessa områden levde många människor. Vi såg tidigare i den nordiska översikten
att områden som dessa ofta uppfattas som exploateringsområden för aggressiva, så
kallade germanska, grupper. Att ett sådant hot/tvångsförhållande varit reellt, är
mycket möjligt. Detta kan vara en anledning till att människor här valt bort de
hotande gruppernas ideologi och utformat egna alternativ. Det visar på styrka och
initiativförmåga, istället för den passivitet som ligger dold bakom exploaterings-
tanken. Annorlunda språk, samiska språk, kan ha varit ett intressant val i vissa av
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dessa områden, liksom en utvecklad rörlig jägarekonomi i motsats till platsbundet
jordbruk. Lika olika sinsemellan som samhällena inom midgårdsideologin var och
lika föränderliga, var även samhällena utanför denna. Detta är en viktig poäng. Den
dualism som jag här antyder kan alltså brytas ner i flera komplexa grupperingar (jfr
Baudou 2002; Ramqvist 2007), dock utan att förlora sin övergripande relevans.
Det avgörande, vilket Hansen och Olsen påpekar (2004) är att inte acceptera synsätt
som skiljer mellan föränderliga kulturfolk och statiska naturfolk – inget kan vara
mer missvisande. Samhällena i norr och söder har påverkat varandra ömsesidigt. De
har dessutom påverkats av och påverkat människor både i södra och östra Europa.

Dan Carlsson (1979) har för Gotlands del menat att stensträngarna uppkommer
när behov finns för en intensifiering och privatisering av jordbruksproduktionen
och upphör när nästa ekonomiska omläggning sker. De hägnade inägorna (ca år
200 e.Kr.) möjliggör insamling av foder för stallad boskap och därmed gödsel för
åkrarna. Sedan (ca år 550 e.Kr.) sker en omläggning till ett utökat åkerbruk och
hägnaderna, som låst landskapet, har spelat ut sin roll. Widgren har behandlat
Östergötland. I ett tidigt arbete (1983) tolkas stensträngars byggande, funktion
och övergivande på ett liknande sätt som hos Dan Carlsson. Han betonar begreppet
hägnadslag, det vill säga att stensträngarna binder samman flera enskilda gårdar i
stora hägnadslag med gemensamma beten. Widgren har senare utarbetat tankar
om sociala och ägorättsliga betydelser av komplexen (till exempel 1998). I en studie
jämför han situationen i Östergötland med den i Västergötland, där det inte finns
stensträngsbygd. Istället finns där parcellåkrar, vars dateringar visserligen är osäkra,
men som Widgren anser till stora delar kan vara från romersk järnålder/folk-
vandringstid (1997, 1998). Han för fram att stensträngsbygd är ett östsvenskt
system som bygger på grannsamverkan. I Västergötland är det annorlunda. Där
samlar släkten istället jorden kring sig till större egendomar, vilket förklarar av-
saknaden av stensträngsbygd (2003). Herschend (1997) har, med exempel från
Öland, menat att stensträngsbygdens enheter skulle bestå av en huvudgård och
åtskilliga gårdar i beroendeställning. Stensträngarna är markeringar av detta nya
sätt att ta jord i anspråk. Det ger permanens och inga nya hushåll bildas. Gårdar
kan delas ut till lojala följesmedlemmar.

Cassel (1998) har för Gotlands del hävdat att följena i Europa påverkar lokal-
samhället på ön. Dessa tankar om följets återverkningar lokalt är tilltalande. Hon
menar emellertid att stensträngarna är en, delvis mental, reaktion mot den nya
maktfaktor som hemvändande följen innebar. Stensträngarna kunde ge trygghet
och intryck av permanens. De kom dock, genom sin manifesta och stela form, att
bygga in förändringarna i gårdslandskapet och på så sätt bekräfta dem. Valet av just
sten beror på att stenen hade traditionella laddningar som material för gravbyggnader
under bland annat äldre romersk järnålder. Dessa kvalitéer gav stenen förmåga att
koppla till gångna släktled och att binda abstrakta värden i fysisk form. För Cassels
resonemang är det centralt att även husen byggs med stengrunder under just denna
tid. Denna koppling mellan stensträngar och stengrunder är nyckeln till förståelse
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av fenomenet. Det är kombinationen av dessa företeelser på Gotland och Öland
som visar att komplexa ideologiska samband ligger bakom att hägnader och hus
byggs med stengrund bara under yngre romersk järnålder och folkvandringstid.
Funktionella förklaringar räcker helt enkelt inte till. Att stenhägnader av skilda
slag, och även stenhus, dyker upp vid olika tillfällen och på olika platser har inget
med stensträngsfenomenet under mellersta järnåldern att göra.

Ideologin bakom stensträngs- och stengrundsbygden på öarna manifesteras som
nämnts även i andra områden men på delvis andra sätt. Förutom stensträngsområden
med mer otydliga boplatslämningar, till exempel i Östergötland, Västmanland och
Uppland, vill jag lyfta fram södra Norrlands kustområde. Här byggs under den
aktuella tiden långhus på kraftiga terrasser och med gravhögar i nära anslutning
därtill (Liedgren 1992; Baudou 1989). Gården markeras alltså med gångna släkters,
eller släktledares, gravar och manifesta hus, men stensträngar och stengrunder behövs
inte. Bra exempel är Trogsta och Onbacken i Hälsingland. Jag menar att denna
markering av gården och gränser i gårdslandskapet också kommer till uttryck på
sätt som inte lämnat tydliga spår, såsom trähägnader och långhus, i södra Sverige,
eller enbart manifesta långhus, som till exempel i Gene i Ångermanland (Lindqvist
& Ramqvist 1993). Variationerna inom temat ”gård, gräns, grav” är alltså många,
och förståelsen av den specifika utformningen i olika områden ska sökas i regionala
historiska skillnader och aktiva val inom en likartad ideologisk ram.

Jag vill nu kommentera och problematisera några exempel på hur gården mate-
rialiseras i landskapet. Vid Lindö-Nyby i Kärrbo socken i Västmanland, nära
Mälaren, upptäcktes vid fornminnesinventeringen 1988 ett gårdskomplex med
stensträngar, husterrasser och gravfält från järnåldern (Löthman 1991:153ff ).
Löthman kallar komplexet för en befäst storgård. Det har senare behandlats av
Sagrén (1992) och utförligt karterats och beskrivits av Olausson (2007). Sagrén
kopplar ihop området med fornborgen Solviksborg vid Lindö, en kraftig järn-
åldersanläggning utanför vars murar man i en rotvälta påträffat fem guldringar från
folkvandringstid (1992). Borgen ligger 1,5 km åt nordöst från gårdskomplexet
räknat. Gårdskomplexet består av en högt belägen muromgärdad kröngård (Raä
42) med flera hus. Muren är byggd av människor, men i den ingår många block
och den påminner på vissa sträckor om de av inlandsisen byggda stenvallar som
också finns i området. I och intill det muromgärdade området finns stensträngar
som bildar inhägnade områden och mindre fållor. En ca 50 m lång stensträng leder
till en lägre liggande gårdsanläggning i sydöst (Raä 75:2). I denna finns ett stort
flyttblock och en stensträng löper till synes omotiverat ut eller in från det och
upphör plötsligt. Istidens flyttblock har uppenbarligen varit viktigt och upp-
märksammats av människorna. I anslutning till de av människor byggda hägnade
ytorna finns många stora stenfria ytor som inhägnas av stenvallar och morän-
impediment. Dessa har bildats av inlandsisens krafter.

Ytterligare en monumental husterrass finns, Raä 43, belägen ca 100 m åt sydväst
från kröngården. Husterrassen överlagras av tre stensättningar och omedelbart söder
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om huset finns ett mindre gravfält med olikartade märkliga gravar, några av ansenlig
höjd. Jag tror de är från yngre järnålder och delvis byggda på ett arkaiserande sätt.
Varför de är placerade just här beror nog på en naturbildning, en stor vattenfylld
dödisgrop, som finns alldeles sydväst om gravfältet och huslämningen. Dödisgropens
cirkelformade stenvall är utformad som om den byggts av människor, men det är
naturens verk. 200 meter öster om dödisgropen och 100 meter söder om gårds-
lämning Raä 75:2 finns ett lågt placerat större gravfält, Raä 75:1. Den stora
mängden flacka stensättningar, ca 60, antyder att gravfältet är från tiden före
stensträngsbebyggelsen, alltså före 200 e.Kr, men här finns även ett par högar som
visar att även denna plats återaktiverats under yngre järnålder.

Kan vi här ha tre kronologiska skikt? Ett äldre från före 200 e.Kr. med gravfält
Raä 75:1 och hus Raä 43 kring dödisgropen, ett från mellersta järnåldern med
stensträngsgårdarna och ett från yngre järnålder med gravar på och invid hus Raä
43 och storhögarna på gravfält Raä 75:1. Olaussons kartering ger en utmärkt översikt
av platsen, som han kallar Lindögården (2007:11). Tyvärr finns här inga av inlands-
isens monument med. Arkeologer tar så gott som aldrig med dessa i sina rapporter.
Särskilt tydligt är det också i fornminnesinventeringens register. På så sätt går en
viktig dimension förlorad. Forskaren måste själv besöka platserna och studera den
komplexa relationen mellan natur och kultur. Är Lindögården rätt namn på platsen
under forntiden? Lindö ligger öster om området och där, på östra sidan om en
dalgång, ligger Solviksborgen (Raä 1), en dryg kilometer från kröngården. Den hör
absolut samman med gårdskomplexet. Men en kilometer sydväst om komplexet
ligger herrgården Frösåker, med äldsta belägg 1291 (Vikstrand 2001:70). Det är åt
det hållet gravfälten exponerar och åkermark finns. Är inlandsisens åkrar Frös åkrar?
Har namnet bevarats i en nyanlagd gård från yngre järnålder, som också anlägger
gravar på den gamla platsen? Eller kan namnet till och med avse gårdskomplexet
från den mellersta järnåldern? Vid dagens Frösåker går en vik och kommunikationsled
i nordvästlig riktning upp till Anundshögen och Tuna i Badelunda, dit det är ca 10
kilometer. Jag ser ett samband här. Kärrbo socken hör till Seunda härad vars medeltida
tingsplats låg just vid Anundshögen (Kraft 2005:95ff ), vilket kan vara en koppling.
Fornborgen vid Solvik kan istället utgöra en gräns mot öster och kanske ett hamnläge.
Viken öster om borgen slutar nämligen vid Skepphusa i Kungsåra och härifrån är
det nära till den förmodat folkvandringstida Östens hög vid Sagån med den norr
därom imponerande järnåldersborgen vid Frövi. Detta område kring Sagån kan
vara ett centralområde att jämföra med det vid Tuna i Badelunda, till vilket jag tror
Frösåker hör. Vid Frösåker ser vi tydligt hur begreppet gård materialiseras i hus-
terrasser, murar, stensträngar och i en manifest fornborg.

Samspelet mellan gudar, jättar och människor visas genom ortnamn, istidsläm-
ningar och fornlämningar. För att rätt uppfatta detta komplexa spel måste arkeo-
logiska lämningar betraktas tillsammans med naturformationer. Men vi måste också
veta den tidsmässiga ordningen mellan fornlämningarna för att få en bättre förståelse.
I Frösåker går vi från grav till gård (Cassel 1998) – och så tillbaka till grav igen.
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Nästa exempel ska ta sin utgångspunkt i den bäst kända stengrunds- och
stensträngsbyn av dem alla – Vallhagar i Fröjel på Gotland (Stenberger & Klindt-
Jensen 1955; Almgren 1957). Varför etableras denna särpräglade bebyggelse, vilka
roller spelar den och varför upphör den? Jag kommer att jämföra med väldoku-
menterade områden som Öland, Östergötland och Uppland, där ny forskning kring
detta bedrivits.

Den senaste stensträngsforskningen framhåller funktionella, ekonomiska och
sociala orsaker till komplexens uppkomst, betydelse och upphörande. I boken Hem
till Jarlabanke (2008) heter kapitlet om tiden 200-600 e.Kr. talande nog Bland
stenmursbyggande bönder. Ericsson och Strucke (2008:48, 56ff ) tolkar uppkomsten
rent funktionellt. De tänker sig att stensträngarna var ca 0,8-0,9 meter höga
enkelmurar, som dög till dåtidens små kor. På grund av befolkningsökning och
ökat betestryck tog klenvirket till hägnadsbyggen slut. En annan faktor är ängsbrukets
introducering, som kräver ökad hägnadsverksamhet. Ökad uppodling gav dock
mycket sten. När det blev för långt att gå efter klenvirket, byggdes hägnaderna
istället av lättillgänglig sten. Där klenvirke fortsatt fanns tillgängligt, byggdes inte
stensträngar. När klenvirke åter fanns tillgängligt efter folkvandringstiden, upphörde
man med stensträngar. Så enkelt kan det vara, enligt författarna.

De lyfter dock också fram sociala orsaker. Med Widgren (1998) tänker de sig
storgårdar med underlydande gårdsbruk. Ett system de kallar storgård med följe-
gårdar. Detta är en tilltalande tanke i följesväsendets tid, menar jag. Men storgårdarna
vill bli större och konkurrerar med varandra och Ericsson och Strucke anser att ett
ständigt ökande betestryck och fler jordbrukande småbruk leder till ett över-
utnyttjande av landskapet. Detta innebär att systemet kollapsar vid övergången till
yngre järnålder, ca år 600 e.Kr., men det behandlas inte närmare. En elegant och
renodlat funktionalistisk analys, således. Men gör den att vi förstår stensträngarna
bättre? Jag tror inte det. Analysen saknar ett kontextuellt djup och även i detaljer
brister den. Stensträngarna är nämligen inte sällan just stensträngar, rader av stenar
– inte murar. Sådana stensträngar blir obegripliga i diskussionen ovan.

Fallgren behandlar i sin avhandling Ölands stensträngsbygd, som med sina
stengrundshus liknar Gotlands (2006). Då studien förs fram till 1300 e.Kr. blir
hans tankar om upphörandet särskilt intressanta. Men han menar att stensträngarna
inte upphör och att bosättningarna fortsätter kontinuerligt in i medeltid. Det är
”bara” stengrundshusen som överges och istället bygger man nya tvåskeppiga hus i
skiftesverksteknik i samma områden (2006:181). Men varför, kan man undra?
Fallgren betonar mycket den stora variationen inom det vi kallar stensträngar, både
avseende utformning, bredd och höjd. Han menar vidare att stensträngarna kom-
pletterades med trähägnader och att många haft träöverbyggnader för att kunna
fungera, då funktionen som praktiska hägnader anses som given. I andra delar av
landet kan hägnaderna uteslutande ha byggts i trä (2006:32ff ), vilket är ett viktigt
påpekande. Fallgren diskuterar men bortser från de symboliska tolkningar som
framförts av Burström (1994, 1995), Johansen (1997) och Cassel (1994, 1998),
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och hans funktionella och delvis tidlösa förklaringar ger därmed ingen djupare
förståelse av det samlade komplexets trots allt tidsbundna uppträdande, oavsett om
hägnaderna byggts av sten eller trä.

Samma år, 2006, kom Maria Peterssons avhandling om västra Östergötland.
Hon ansluter till Widgrens (1997) resultat om att stensträngar hör samman med
en betoning på boskapsskötsel och ängsbruk, förmodligen med vinterstallad boskap.
De arkeologiskt undersökta stensträngarna gav dock ofta medeltida dateringar, så
Petersson fick svårt att fokusera på något upphörande under skiftet folkvandringstid/
vendeltid. Avhandlingen behandlade dessutom yngre bronsålder och äldre järnålder.
De medeltida dateringarna av stensträngarna har kritiserats och det som daterats är
ett medeltida återbruk av områdena och inte stensträngarna, som hör till mellersta
järnålder (Alf Ericsson, muntl.). Han har rätt i detta, enligt min mening.

Mats Widgren betonar som sagt ängsbruket när stensträngar ska förstås. Sten-
strängarna bildar bland annat hägnadslag där ensamgårdar samverkar (1997:45f ).
Boskap drivs från boplats till utmark och åkrarna gödslas (1997:48). Hägnadslagen
innebär en intensifiering inom ett kontinuerligt brukat territorium, antagligen för
att skaffa överskott för prestigevaruutbyte. Han ser en storgård med central roll i
hägnadslaget (1998:291), liksom Herschend gör på Öland (1997) och Gotland
(1993). Vikbolandets så kallade boplatsborgar kan utgöra huvudgårdar i ett
stensträngskomplex och överblickat andra boplatser i detta, säger Widgren
(1998:292). Övergivandet av stensträngskomplexen förklaras med en omstruk-
turering och upplösning av hägnadslagen. De splittras upp på flera historiska
byterritorier eller så behöll hägnadslaget sitt område inom en historisk by
(1998:292f ). Varför det blir så får vi återkomma till.

Så varför bygger man stensträngar och stengrundshus? Låt oss återvända till
Vallhagar. Cassel menar att komplexet binder samman det förflutna med samtiden
och stenen möjliggör att man skriver in sig i framtiden och låser landskapet för
förändring (1998, 2004:159, 163). Stämmer detta? Vallhagar omges av stora äldre
gravfält, byggda i sten, i norr och söder. Till stengrundsbebyggelsen är det däremot
svårt att hitta gravar. Almgren visade (1957) att en äldre bebyggelse utan stengrunder
och stensträngar finns under stengrundsgårdarna. Det är hit gravarna hör, kan man
tänka. Synliga gravar byggda i sten – hus och hägnader av trä. Sedan hus och
hägnader i sten samt osynliga(?) gravar. Stenen står alltså för det gamla, men ger
också permanens åt det nya, precis som Cassel menar (1998:100ff ).

För att förstå skiftet bättre kan vi studera det centrala röset V 1, beläget mitt
bland husen. Det innehöll en nord-sydligt orienterad manslång stenkista, som
plundrats, men hade sannolikt innehållit en medelålders man, gravlagd obränd i
äldre romersk järnålder, närmare bestämt på 100-talet e.Kr. Det enda fyndet, ett
litet bronsbeslag, kan vara från denna tid. Är detta en grundargrav? I röset fanns
många malstenar från den äldre bebyggelsen, vilket ger en association till att begrava
det gamla men kanske också till en pånyttfödelsesymbolik. Almgren (1957:241)
påpekar att malstenar också påträffas sekundärt i stengrunderna och tolkar det som
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en omläggning från intensivt åkerbruk till boskapsskötsel. De gamla malstenarna
blir helt enkelt byggnadsmaterial. Vidare påträffades i röset benen efter två nyfödda
barn. Dessa ansåg utgrävaren Almgren vara sekundära, men de skulle passa utmärkt
in i en anläggning som gör anspråk på att något nytt tar sin början. Djurben fanns
också. Får, nöt, häst, fågel och hund. En iscensättning av vad som borde finnas på
en gård? Men Almgren ansåg att även dessa var sekundära (Almgren 1955:272ff;
osteologisk analys av Gejvall 1955:736f). Vad som är sekundärt är emellertid svårt
att avgöra då kistan plundrats. Röset, som hade en välbyggd kantkedja, ligger placerat
inom en egen hägnad utan stengrundshus. Inom denna kan mycket ha utspelats,
men den är inte grävd. Varför byggdes röset just här? Kan det ha legat äldre hus
här, som faktiskt och symboliskt överlagras av röset?

Som nämndes ovan utvecklade några stockholmsarkeologer på 90-talet tankar
kring stensträngsbygdens kopplingar till den nordiska mytologin med begreppsparen
Midgård och Utgård (Burström 1994, 1995; Cassel 1994, 1998; Johansen 1997).
Detta var delvis en reaktion på den framgångsrika men huvudsakligen funk-
tionalistiska kulturgeografin i Stockholm. Johansen talar om bygden, men också
om fornborgarna, som en miniatyrisering av Midgård (1997:108ff ). Det är ett sådant
helhetsperspektiv som behövs för att förstå den fulla komplexiteten bakom fenomenet
gård. Vi måste inbegripa boskapsskötsel och åkerbruk, ägorättsliga och maktpolitiska
förhållanden, religion (asamytologi) och ideologi (följes- och limesmentalitet).
Funktion och symbolisk innebörd i förening, således.

Hur brukades Vallhagar och vilken relation hade gårdarna till fornborgen Styr-
mansberget vid kusten (hamnen?) invid Fröjels kyrka? Namnet Vallhagar är sekun-
därt och säger oss inget. Vallhagarbosättningen består av ca 24 stengrundshus,
möjligen fördelade på ca 12 gårdar/hushåll (Herschend 1993:183). Utav dessa är
fyra hus särskilt långa, ca 20-30 meter. De bildar fyra separata gårdar i komplexet,
spridda över området (Almgren 1957). Herschend (1993) menar att den södra
gården med hus 18 också har en särskild hallbyggnad, hus 16, som visar gårdens
speciella status. Om detta är riktigt har den gården en dominerande ställning över
de andra, men kanske gårdarna trots allt är mer jämnbördiga (se kritik hos Cassel
1998). Fynden i husen pekar generellt, förutom på boende, på hantverksaktiviteter.
Klindt-Jensen (1955:841ff ) framhåller textilhantverk, träarbete, möjligen järnfram-
ställning och smide (järnslagg), osttillverkning (silkärl), keramiktillverkning och
han lyfter också fram en bakugn för brödbakning (hus 6). Silkärl kan dock alternativt
fungera som glödkärl för kol (Stenberger 1955:1138) och ha ett samband med
metallhantverk.

Det är intressant att detta hantverksmaterial liknar det som påträffas på en del
östgötska fornborgar, så kallade befästa gårdar eller boplatsborgar, till exempel
Boberget på Vikbolandet (Nordén 1938:266ff; ingår i Nordén 1929-1943). Här
finns allt det som också påträffas i gotländska stengrundshus, inklusive bröd.
Boberget tolkas, liksom många andra fornborgar med hus, som en befäst storgård,
som kontrollerat andra gårdar i området (Skyllberg 1991; Olausson 1987, 2009;
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Widgren 1998). Men är det rätt? Jag menar istället att fornborgarna är speciella
hantverksplatser kontrollerade av en storgård, belägen i närheten, i Bobergets fall
säkert det 6 kilometer därifrån belägna Tuna, som behärskar överfarten över Bråviken.
På Gotland förefaller därför hantverksaktiviteterna kunna kopplas till den starkt
markerade stengrundsgården och inte till fornborgar. Under förromersk och äldre
romersk järnålder hade emellertid de för Gotland unika fornborgarna av havortyp
hantverk knutet till sig och var platser för sammankomster och gemensamma måltider
(Arnberg 2007:125ff ). Dessa aktiviteter fördes över till stengrundsgårdarna när
borgarna övergavs. Vid Havor anläggs dessutom stengrundshus i direkt anslutning
till den gamla borgen. Från grav och borg till gård, skulle vi kunna foga till Cassels
avhandlingstitel. Denna betoning av gården som platsen för hantverk kan vi på
Gotland följa fram till medeltid, till skillnad från fastlandet där det är mer centraliserat
till platser som Uppåkra, Helgö, Birka och Sigtuna (se nedan).

Till Vallhagar hör på något sätt, har man tänkt sig, fornborgen på Styrmansberget,
som undersöktes i samband med vallhagarutgrävningarna (Lundström 1955; Cassel
1998:143). Gravar och stengrundshus i anslutning till borgen är yngre och det är
inte omöjligt att de knyter an till ett äldre hägnat berg från yngre bronsålder.
Stensträngen mellan huset och muren antyder det (se fig. 4.10 i Cassel 1998).
Kyhlberg (muntligt) har funderat över vem styrmannen är och framkastat tanken
att det kan vara Oden. Framtida undersökningar får visa hur det förhåller sig. En
hamn och en annan rituell plats, gudinnan Frejas al, bör dessutom ha funnits
nedanför berget samtidigt med gårdarna i Vallhagar. En väg löper från Vallhagar
direkt till kusten vid Fröjels kyrka, ett avstånd på 2,5 kilometer. Senare finns en
stor hamn dokumenterad här (Carlsson, D. 1999).

Jag vill se övergivandet av Vallhagar som resultatet av ett ideologiskifte, där
följesideologin ger vika och ersätts av en från främst frankiskt håll inspirerad ideologi
kring riket och småkungadömet (se nedan). Det mesta som kan kopplas till den
gamla ideologin och limesmentaliteten blir meningslöst, stengrundshus, stensträngar
och även fornborgar. Men platsen Vallhagar glöms inte bort. Den blir kanske
betesmark fördelad på nya gårdar som etablerats i omgivningarna. De har namn
som Alstäde, Kaupe, Puser, Ansarve, Bosarve, Bofride, namn som har olika ålder.
En omorganisation och utflyttning alltså, inte en ödeläggelse. Ett bra exempel på
en omtolkning är den döde mannen i det nedbrända hus 11, huvudbyggnad i ett
av gårdskomplexen och ett av de fyra längsta husen. Från att ha tolkats som ett offer
för en eldsvåda, tolkas mannen som begravd i huset (Gejvall 1955:766f; Cassel
1998:105f ). Huset bränns och genomgår en förvandling från gård till grav – ett
passande bruk vid lämnandet av en viktig plats. Plundrades måhända grundargraven
i samband med lämnandet av Vallhagar? Tog man med sig delar av honom och hans
eventuella gravgåvor till en ny plats?

De vendel- och vikingatida bildstenarna placeras inte sällan invid gamla sten-
grundshus och stensträngar. Det kan vara detta som avses med stavgardar, som
nämns som hedniska kultplatser i Gutalagen (Olsson 1976b; Måhl 1990). Andrén
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uppfattar bildstenarna som dörrar till andra världar, i det här fallet kopplat till
gotländsk identitet uttryckt i relationen till de gamla stengrundsmiljöerna
(1993:37f ). Även depositioner av islamiska mynt och praktspännen förekommer i
stengrunds- och stensträngsmiljöer (Thunmark-Nylén 2006:451ff ). Detta visar
att platserna var betydelsefulla och laddades med nya betydelser över tid.

Gården som begrepp är också synligt i de norrländska järnåldersbygderna i
Jämtland och utmed kusten, som omfattas av midgårdsideologin. Den nordligaste
storgården är Gene utanför Örnsköldsvik i Ångermanland (Ramqvist 1983; Lindqvist
& Ramqvist 1993), och här finns både likheter och olikheter jämfört med exemplen
söderöver. Etablerandet av gården är resultatet av ideologiskiftet ca 200 e.Kr. och
inte av invandring från söder (Ramqvist 1983:201). Detta visas bäst genom att
platsen varit viktig tidigare med bosättning 200 meter norr om storgården men
kanske också på samma plats (Lindqvist 1994). Bland annat påträffades asbestgods,
vilket tyder på en samlingsplats. Gården överlagrar alltså delvis de äldre spåren,
precis som i Vallhagar. En skillnad är att gården på Genesmon på typiskt norrländskt
vis (Baudou 1989) integrerar gravar inom gårdsområdet. Det är ca 12 gravar och
Ramqvist föreslår att det byggs en grav per generation (1983:187, 190). Långhusen
byggs inte med stengrunder och stensträngar används inte heller. Skillnaden mellan
Midgård och Utgård var kanske uppenbar och given i det norrländska landskapet.
Husen var dock stora och manifesta i sig. Det är två långhus, som följer på varandra
i tid, ett åt gången alltså samt flera mindre hus. Långhusen är ca 40 meter långa.
Det äldsta dateras till 100-350 e.Kr. och det andra, som ligger parallellt, till 350-
600 e.Kr. (Lindqvist 1994; Edblom 2004). Husen var alltså i bruk 250 år vardera!
Hantverksaktiviteter förekommer, bland annat tillverkning av följets ledartefakt,
reliefspännet, samt järnsmide och textilhantverk. Gene är strategiskt placerat högt
på ett näs vid havet nära Moälvens mynningsområde. Detta speciella sätt att
manifestera gården har beskrivits på följande sätt av Baudou inom ramen för det
germanska begreppet hof, vars ursprungsbetydelse nog är upphöjning: ”De mellan-
norrländska gravhögarna under den romerska järnåldern tjänade förfäderskulten.
Högen var gårdens kultplats och kunde vara lagd över ett tidigare hus. I hof låg
samtidigt alla tre betydelserna, ’hög, gård, kultplats’”. Bortsett från dessa gårdshögar
finns egentligen inga synliga gravar, menar Baudou (1989:38).  Det förefaller alltså
som att man även här markerar gården men inte gravfälten. Samtidigt kan kanske
grundargraven i Vallhagar jämföras med en norrländsk gårdshög.

På samma sätt som överallt annars överges gården vid övergången till vendeltid,
och bebyggelsen omlokaliseras. Den historiska byn Gene med gravhögar från
åtminstone vikingatid ligger en kilometer norr om järnåldersgården, närmare
Moälvens flöde, och fler lägen kan vara aktuella (Ramqvist 1983:192). Vad hette
då järnåldersgården? Gene kan betyda gap och ortnamnsforskaren Edlund skriver
”Detta namn har till en början avsett det om ett gap påminnande sundet mellan
Moälvens nuvarande mynningsområde och Bäckfjärden-Vågefjärden” och vidare
att gapet på grund av landhöjningen stängdes på 500-talet, vilket gör namnet äldre
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än så (1996:120). Gene är därmed ett utmärkt namn på en storgård från järnåldern.
En annan viktig gård, strukturerad på liknande sätt som Gene men där husen

vilar på kraftiga terrasser, är belägen vid Trogsta i Forsa socken i Hälsingland (Liedgren
1984, 1992). Terrassgården i Trogsta, som inte är järnåldersgårdens namn, är
placerad mitt i bygden, nära den vattenled som från havet för upp till Dellensjöarna
(karta i Liedgren 1992:44). Gårdsplatsen integrerar hus och gravhögar. I vissa fall
placeras gravhögar ovanpå äldre hus. Här finns järnhantverk och viss bronsgjutning,
liksom textilhantverk. Trogsta har störst antal hus i socknen (Liedgren 1989:49).
Under gårdens brukningstid bränns hus ner under ordnade former och nya byggs.
Liedgren ser inte det rationella i detta och hittar ingen rimlig förklaring. Det är
inte när gården lämnas som hus bränns, då det yngsta huset inte bränts men lämnats
ändå. Ett hus, hus H, har bränts och överlagras av en mindre gravhög, grav 7. De
delar av huset som sträckte sig utanför där högen skulle byggas har skottats in
under den, ett direkt samband alltså. I huset, vid härden, hittades brända ben av
minst en vuxen och ett barn. Huset kan ha använts som gravbål. Detta innebär att
integreringen av hus och grav går djupare än bara det rumsliga sambandet. Men
även äldre lämningar kan överlagras i Trogsta, på samma sätt som i Vallhagar och
Gene. En malsten och järnslagg fanns i husens terrassfyllning, liksom plogspår
under en gravhög (Liedgren 1984:95f ). Kan hus H och grav 7 vara en grundargrav,
likt den i Vallhagar, när bosättningen övergår från boplats till gård ca år 200 e.Kr?
Terrassgården överges vid övergången till vendeltid och i området etableras nya
gårdar, ofta med namn som har ändelsen -sta, som Trogsta (Liedgren 1984:111f ).
Enligt Ramqvist (1990:26f ) finns möjligen Hälsinglands största gravhög (Raä 197
i Forsa socken) invid Trogsta, vilket skulle visa platsens centrala betydelse. Dateringen
är tyvärr okänd. Liedgren nämner att den ligger nordost om Trogsta, men kallar
den möjlig storhög och att den uppgetts vara över 30 m i diameter (1992:44f ). I
Fornsök uppges den vara ca 40 x 30 m stor och ca 1,7 m hög. Den är dock överplöjd
och kan vara en naturbildning.

En annan plats som måste nämnas är Högom i Selångers socken i Sundsvall,
Medelpad (Ramqvist 1990, 1992b). Platsen ligger vid Selångersån nära mynnings-
området vid havet. Även här finns exempel på gravhögar (hög 3) över nedbrända
hus och i ett fall en hög (hög 4) över en plöjd yta som i sin tur överlagrar ett hus
(1990:65). Husen liknar de i Gene och är inte terrassbyggda. Hög 3 är placerad på
ett nedbränt hus som innehöll en eller flera personer (1990:69). Kulturlager i
högen härrör från huset. Bland annat fanns där rester från bronsgjuteri. Även guld-
och silverhantverk är belagt. Förmodligen fanns här i yngre romersk järnålder hus
och gravar precis som i Gene och Trogsta. På grund av höjden över havet bör
etableringen ha skett ca år 200 e.Kr. I en betydligt senare fas byggs så storhögarna
4, 2 och 1, en per generation, och kommer att dominera platsen. Ramqvist tror att
de byggs en per generation ca 450 e.Kr. (hög 4), 500 e.Kr. (hög 2) samt 550 e.Kr.
(den outgrävda hög 1). Genom detta högbyggande manifesteras det Ramqvist kallar
ett centrum i det mellannorrländska småkungadömet (1992b:24f, 221ff ). Platsen
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lämnas inte, utan får en ny betydelse, att jämföra med svearnas Uppsala. Namnet
Högom tyder på det. Vad järnåldersgården hette är okänt.

Hur ser följenas tid ut i södra Sverige? För Skåne är järnåldern väl sammanfattad
av Bertil Helgesson (2002). En viktig plats här är så klart Uppåkra utanför Lund
(Hårdh & Larsson 2007), som vi även får anledning att återkomma till. Helgesson
anser att Uppåkra etableras århundradena före Kristus. Kulturlager från förromersk
och äldre romersk järnålder finns under den mellersta järnålderns (200-550 e.Kr.)
kulturlager (2002:47f ). Här finns alltså likheter med till exempel Vallhagar.
Etableringen kan hänga samman med nya maktstrukturer, vilka visas av rika gravar,
även om sådana inte påträffats just i Uppåkra. Det handlar om ett stamsamhälle
med en mer utpräglad ledarroll (2002:114, 118). Offerplatsen Gullåkra, bara 2
kilometer sydöst från Uppåkra, är viktig här. Förutom en bronsålderslur har här
påträffats en keltisk bronshalsring och spjut från mellersta järnåldern. Lång kon-
tinuitet alltså och samtida med och inom synhåll från Uppåkra (Stjernquist
1995:107ff ). Spjutdepositionerna sammanhänger sannolikt med förändringar i
Uppåkra ca 200 e.Kr. Perioden 200-550 e.Kr. uppvisar många av de karakteristiska
drag som vi kan förvänta oss. Avancerat hantverk med brödbakning, vävning,
metallproduktion och ben- och hornhantverk. Kontinentala kontakter som visas
genom romerska denarer, guld, glas med mera. Mest anmärkningsvärt är dock det
manifesta kulthuset, som byggs ca 200 e.Kr. Kulthuset kombinerar rollen som
gästabudssal, hantverksplats för guldsmide med rollen som rituellt rum (Larsson
2007:165ff ). Kanske är det rent av en iscensättning av Odens Valhall (Hårdh &
Larsson 2007:54), vilket är rimligt med tanke på Uppåkras omnämnande som
kultplats för Oden i senare källor (Andrén 1998). Spjut- och lansdepositionerna i
anslutning till kulthuset kan också tyda på odenkult. Kulthuset överges inte i
samband med skiftet till vendeltid i mitten av 500-talet, utan fortsätter i full kraft
förbi Ragnarök (se nedan) och in i vikingatid.

Det omfattande kulturlagret i Uppåkra, upp till 2 meter tjockt, imponerar. Hårdh
& Larsson (2007:25) talar intressant nog om en medveten materialackumulation.
De anger att orsaken kan vara att man vill framstå som än mer dominant i landskapet.
En jämförelse med Sorte Muld på Bornholm kan göras – platserna liknar varandra
mycket (Adamsen et al. 2008). Det är i sammanhanget viktigt att lyfta fram Hed
Jakobssons (2003:211) tankar om ”ett metaforiskt samband mellan åkerns gröda
och hantverkstomtens produktion”. Att lämna kvar mängder av hantverksprodukter
och avfall, allt från metallskrot till färdiga föremål, är att metaforiskt gödsla ytorna
för framgångsrik hantverksskörd. Kontroll över hantverket var centralt i följets tid
och hantverket var starkt ritualiserat, som många platser visar. Ett bra sådant exempel
är Helgö i Mälaren (se nedan). I den äldre järnåldern, före följets tid, dyrkade man
bokstavligen jorden, och den tanken förstärks under mellersta järnåldern genom
det kontrollerade, ritualiserade hantverket. Ortnamn på åker, gärna med gudanamn
kopplade till sig, visar också den utvidgade betydelsen av fenomenet åker.
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Svårigheten att koppla gravfält till bebyggelser från mellersta järnålder delar
Uppåkra med Sorte Muld, men också med Vallhagar och Helgö, med flera platser.
I västra Sverige finns dock en komplex plats, känd för sina spektakulära guldfynd,
där även gravfältet är dokumenterat. Det är Vittene nedanför Hunnebergs dramatiska
och mytomspunna vägg. Guldföremålen är till stora delar från förromersk och äldre
romersk järnålder, bland annat en halsring av typen torques (Fors & Gerdin 2009).
Det är emellertid uppenbart att det handlar om gamla föremål, deponerade på en
hantverksplats från den mellersta järnåldern. Detta är viktigt, eftersom man annars
lätt kopplar guldhantverket till fel tid och till fel gravfält. Vittene betyder sannolikt
den vita (ljusa) ängsmarken/betesmarken (Fors & Gerdin 2009:74f ). Ett utgrävt
gravfält låg ca 300 meter nordost om hantverksplatsen. Det var ett flatmarksgravfält
från tiden före som övergavs ca 100 e.Kr. Den aktivitet som kopplas till detta gravfält
inkluderar mycket hantverk, inte minst beredning av djurhudar. Ett 40-tal stora
rektangulära härdar för rökgarvning har hittats (Fors & Gerdin 2009:51ff ). Detta
passar utmärkt i debatten om boskapens rituella roll i äldre järnålderns nerthuskult
och passar också bra med tanke på ortnamnet. Ett våtparti strax väster om platsen
heter Käringmaden (Fors & Gerdin 2009:62, 69), måhända ett minne från den
kvinnliga gudomens närvaro, att jämföra med Käringsjön i Halland (Arbman 1945)?

Vid övergången till följets tid anlades ett nytt gravfält, nu ca 500 meter nordost
om guldfyndplatsen, gravfältet Högarna. Det består av ett 80-tal gravar, resta stenar,
domarringar samt högar och stensättningar och fortsätter in i vikingatid. Gravfältet
är beläget på en markant åsrygg (Artelius 2000b:268ff; Fors & Gerdin 2009:65f ).
Det är intressant att man ansåg sig behöva ett helt nytt gravfält, högt beläget och
med manifesta gravformer, så olikt gravfältet från tiden före. Kanske gravfältet
markerar gränsen åt öster, medan platsens domän mer sträcker sig åt Tunhemsslätten
i väster. Vittene behölls som namn, förmodligen för att det var laddat med betydelse
från tiden före.

Ett bra sätt att förstå platser med ackumulerat så kallat avfall från bland annat
guldhantverk är att se närmare på Helgö. Ibland presenteras Helgö som boplats,
handels- och hantverksplats samt kultplats, eller allt tillsammans och inte sällan
som en föregångare till vikingastaden Birka (Lundström (ed.) 1988). Bäst beskrivs
kanske komplexiteten av Wilhelm Holmqvist när han kallar sin populärvetenskapliga
bok Helgö – den gåtfulla ön (1969). Trots den omfattande publikationsserien
Excavations at Helgö I – XVIII (1961-2011) kvarstår mystiken. Relativt nyligen har
Torun Zachrisson fördjupat sig i Helgö (2004, 2004b, 2011b), liksom Birgit
Arrhenius (2011).  Berget söder om hantverksplatsen är ett hägnat gravberg från
yngre bronsålder och har ingen direkt kontinuitet med Helgö som etableras ca 200
e.Kr., även om berget förmodligen var av betydelse vid etableringen. På slänten
norr om berget finns ett större flyttblock som jag menar också har varit mycket
viktigt. Kring detta skapas kraftiga terrasser för hallar och hus. Zachrisson framhåller
den kala klippan öster om detta område som central i kulten på Helgö. Nedanför
klippan åt norr finns en stenbelamrad avsats, en hylla, där upprepade depositioner
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av föremål och matrester skett som sedan i flera omgångar övertäckts med lera, från
år 200 e.Kr. fram till tidig vikingatid. Slutligen byggs en stor treudd över platsen
(Zachrisson 2004). På Helgö bedrivs guldhantverk och det förekommer omfattande
deponeringar av guldmynt, solidi (Kyhlberg 1980). Vidare utförs bronsgjutning,
inte minst tillverkas reliefspännen i stil I (Blidmo 1982). Men det bakas också
bröd med hjälp av vridkvarnar, något Zachrisson lägger extra vikt vid. Säd bör ha
tagits till Helgö som gåva och i gengäld har man fått del av de värden som platsen
kunnat erbjuda (2004:379). En eller kanske två stora solididepåer, en dessutom
med en kolbenarmring i guld har påträffats på en anmärkningsvärd plats en dryg
kilometer väster om Helgö, på Vitulsö eller Vettersjö, som den också kallas (äldsta
belägg ca 1510; i Wekilsjö/i Witulssa. Janzon & Rahmqvist 2002). Arrhenius tolkar
namnet som vättarnas sjö och menar att depåerna gjorts i denna heliga sjö (Arrhenius
2011:11ff ). Det verkar rimligt, då platsen inte är en egen ö, och dessutom i norr
och söder har hägnade berg från bronsåldern, vilka bidrar till att skapa en västlig
port in till Helgö. Calissendorff anför dock att förleden kan betyda kummel
(1986:137), vilket också passar bra med tanke på bronsålderslämningarna. Utanför
porten i sydväst finns också ett bra hamnläge. En typisk plats för gulddepåer således
(se nedan).

Gravar från följets tid verkar saknas även på Helgö. Gravfält Raä 150, nedanför
berget och söder om husgrupp 2 vid blocket, startar ca år 500 e.Kr. och fortsätter
tills depositionerna upphör i början av vikingatiden. Zachrisson tänker sig att rituella
specialister, både kvinnor och män, gravlagts här (2004:375ff ). Övriga gravfält,
belägna i norr nära hamnområdet, tycks alla vara från yngre järnålder vad vi vet
idag. Några gravfält kan alltså tänkas starta vid övergången till vendeltid. Under
vendeltiden deponeras också guldgubbar i byggnader uppförda på terrasserna på
husgrupp 2. Särskilt en hallbyggnad, hus I A, står i centrum, en byggnad som
byggts om upprepade gånger, alltså nystartats på samma sätt som hyllan nedanför
klippan. Zachrisson jämför huset med kulthuset i Uppåkra, som ju också byggts
om flera gånger (2011b:84f ). Hallen är uppförd i direkt anslutning till och norr
om det anmärkningsvärda flyttblocket.

Helgös roll i rikets tid fram till vikingatiden är svårgreppbar. Ett mycket ovanligt
mynt, en frisisk sceatta från 700-talet från kulturlager på gravfält Raä 116 vid
hamnområdet (Malmer 1986) tyder på en plats av betydelse. Myntet hittades i
fyllningen till en vikingatida grav och är det enda av sitt slag norr om Skåne och kan
tyda på kontakter med Ribe i Danmark (Sander 1997:79f ). Depositionerna norr
om flyttblocket och invid och i hallbyggnaden I A på husgrupp 2 av de exotiska
föremålen, det vill säga buddhastatyetten, den så kallade iriska kräklan, den koptiska
skopan samt islamiska mynt med mera talar också sitt tydliga språk. Depositionerna
av dem kan uppfattas som avslutningsdepåer, då de möjligen sammanfaller med
hyllans övertäckande och gravfält 150:s upphörande. Helgö fortsätter dock, inte
minst som gravplats, vilket höggravfälten visar.
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Till Helgö som kult- och hantverksplats borde kunna kopplas en huvudgård.
Ambrosiani (1985:103ff ) har föreslagit, liksom tidigare Nerman (1961), Norsborg/
Hundhamra ca 5 kilometer österut och beläget på södra mälarstranden. Det är ett
rimligt förslag, med tanke på de monumentala gravhögarna från vendeltid och det
strategiska och offensiva läget vid leden till Helgö. Ett intressant namn för en
huvudgård är här Borg, men Ambrosiani menar att det är sekundärt och uppkallat
efter den medeltida borgen på udden (1964:170). Det kanske trots allt inte är så
säkert. En fornborg finns här, Raä 388 (Wall 2003:202), som kan ha givit upphov
till namnet Borg, kanske i vendeltid. Borgen nämns inte av Ambrosiani. Men var
finns den mellersta järnålderns huvudgård? Är det också Norsborg eller kan det
rent av vara Tuna i Botkyrka, knappt 5 kilometer sydöst om Norsborg, i ett
inlandsläge? Här påträffades svärdsknappen i guldcloisonné med fyndplatsangivelse
Skrävsta i en brandgrav (Arrhenius 1985:215) och en stor hallbyggnad, ca 50 meter
lång strax intill, möjligen från samma tid (Bratt 1998:177ff ). Männö borg i Bornsjön
(Wall 2003:222) kan också höra till miljön kring Tuna. I så fall kanske huvudgården
flyttas till Norsborg när folkvandringstid övergår i vendeltid. Därmed tappar Tuna
i betydelse och fornborgen Männö överges.

För att bättre förstå tiden 200-550 e.Kr. är tunagårdarna centrala. Vi har tidigare
behandlat begreppet tuna som betydande inhägnat område, ytterst inlånat från
keltiskt område via romare och till svearnas Tuna i Badelunda från Själland. Fernståls
(2004) tolkning av Tuna som gården där husfrun välkomnar och tar avsked av
gäster på tunet är övertygande. Denna fredliga, gästfria roll omöjliggör namn-
kombinationen Odentuna, medan det är fritt fram för till exempel statushöjande
namn på dessa ledande gårdar som Frö- och Fröstuna, Torstuna och Ulltuna. Odens
noanamn Göten omöjliggör av samma skäl kombinationen Göttuna. Odens namn
kopplas istället utan problem till andra platser. Så också med de vikingatida
personnamnen. Kvinnor och män kan heta Torborg och Torsten, Fröborg och Frösten
men aldrig Odenborg och Odensten, trots att fornborgar kan heta O(de)nsten.
Detta visar hur namngivningen av gårdar och människor styrts av regler och tabun.
För den högste följesledaren Oden gäller särskilda regler. Kultplatser går bra, som
Odensvi och Odensharg, men inte människor och ledarskapets huvudgårdar,
tunagårdarna. Däremot kan andra gårdar som vill anspela på Oden använda gudens
namn, såsom just exemplen Odensvi och Odensharg visar.

Guld, belöningen för lyckade följeståg i Europa, kan med fördel deponeras just
på och vid tunagårdarna, men de är inte själva hantverksplatser. Vi kan nämna den
största folkvandringstida gulddepån av alla på gårdsplanen till Tuna i Västerljung,
Södermanland och den guldrikaste graven i Tuna i Badelunda, Västmanland.
Exemplen kan mångfaldigas.

Guld deponeras alltså på viktiga platser, som produktionsplatser, tunagårdar
och vid gränser ut från Midgård. De senare kan vara hamnplatser, passager vid
vatten- och landvägar, gränser mellan bygd och utmark, ibland invid berg eller i
våtmarker. De tre berömda guldhalskragarnas fyndplatser är mycket informativa,
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trots bristande dokumentation (Holmqvist 1980). Den öländska kragen från Färje-
staden är deponerad vid en hamn, Snäckstaviken. På klinten ovanför hamnen ligger
Björnhovda/Torslunda, där senare under vendeltid Torslundaplåtarna deponerades,
men även en solididepå. Plåtarna är patriser för tillverkning av pressbleck till
prakthjälmar med mytologiska motiv (Hagberg 1976, 2008; Fabech 2001:195ff ).
Här kopplas, liksom på det guldrika Helgö, Odens Uppåkra och vissa fornborgar,
högklassigt hantverk till en kultplats. Själva kragens deponeringsplats markerar en
gräns och en port, en hamn. Det har emellertid ifrågasatts om fyndplatsen är den
ursprungliga eller om den grävts ner vid befästningsverken i Färjestaden under
medeltid eller historisk tid (Fallgren 2008:134), men platsen passar utmärkt för
deponeringen av en guldhalskrage. Hagberg menar att hela komplexet har samband
med Ölands största borg, Gråborg (2008). Guldhalskragarna från Västergötland,
Möne- och Ållebergskragarna, är också upplysande. Ållebergskragen är hittad högt
upp på norra sluttningen av det spektakulära platåberget (Fabech 2001:192).
Mönekragen hittades djupt i ett stenröse vid markberedning för odling söder om
kyrkan (Holmqvist 1980:9f ). Den kan alltså ha varit deponerad i en äldre grav,
också det en port till andra världar, kanske. Västergötlands största gulddepå,
Timboholmsskatten utanför Skövde, var även den placerad i en äldre grav (Bergström
Hyenstrand 2005:136f ) vid porten till den passage över Billingen som börjar där.
Närheten till Skövde, gudinnan Skades vi, är intressant. Fyndplatserna för guld-
brakteater visar också upp liknande lägen.

Kanske deponeras extra mycket guld när följets tid övergår i rikets tid ca 550
e.Kr? Diskussionen har mycket handlat om den klimatkatastrof år 536 och följande
år som av Axboe (2001) och Gräslund (2007) tolkats som myternas Fimbulvinter
som föregår Ragnarök – gudarnas död. När solen inte lyste deponeras mycket guld
för att förmå den att återkomma (Axboe 1999, 2001). Denna naturkatastrof har
tolkats som katastrofal även för människorna. Gräslund (2007), men nyligen även
Löwenborg (2010), menar att många gårdar lämnades öde, befolkningen minskade
och det blev möjligt för en elit att samla på sig övergivna landområden, vilket ledde
till ändrade egendomsförhållanden, en ökad hierarkisering och maktkoncentration.

Tiden har kallats för landskapsomvandlingens tid (Zachrisson 2009; Vikstrand
2013).  Axboe menar att gulddeponeringarna fick önskad effekt – solen kom ju åter
(2001). Men man kan också se det som att deponeringarna inte lyckades utan att
solens återkomst skedde först när en ny tid stundade med pånyttfödelse av delar av
det gamla men i ny form. Ett ideologiskifte och strukturomvandling alltså, iscensatt
av ledarskapet och motiverat av de ödesdigra händelserna. Men samtidigt låg skiftet
också väl till i tiden, med det frankiska riket som förebild. Jag anser att vi trots detta
ska betona kontinuiteten. Ortnamnsforskaren Vikstrand räknar med en obruten
namntradering och kontinuitet i namnbrukarkretsar. Han sammanfattar: ”Drama-
tiska teorier som räknar med befolkningsutbyten eller maktfullkomliga härskare
som efter behag kontrollerar vem som får bo var kan därmed inte söka stöd i
namnmaterialet” (2013:100). Naturfenomenet kan dock ha utnyttjats för att
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påskynda en omvandling av samhället som redan var på väg. Efter följenas tid skulle
nu riken byggas på hemmaplan. Zachrisson lyfter fram ändrade arvsförhållanden
som viktiga. Då land var en viktig maktresurs, låter man äldste sonen ärva jord-
egendomen, och håller på så sätt samman land utan uppsplittrande arvsskifte
(2009:35). Vi kan i forskningen här se ett dialektiskt förhållande mellan vad man
kanske kan kalla naturdeterminism och aktiv handlingsteori, som är intressant.
Några säkra belägg för befolkningsminskning och ödeläggelse, ens i perifera områden,
kan jag emellertid inte finna. Den perifert belägna stengrundsgården Fjäle i Ala på
Gotland, som kunde uppfattas som övergiven, visade sig bara blivit arkeologiskt
osynlig, för att nämna ett tydligt exempel (Carlsson, D. 1979:14ff ). Att den sedan
ödeläggs under medeltid är en helt annan historia. Det är olyckligt att jämföra
500-talets skeenden med senare dramatiska krisperioder, vilket också tydligt visas
av detta enligt mig utmärkta exempel.

Guldgubbedepositionerna är nog ett firande av denna omstrukturering och
pånyttfödelse (se nedan). Guldgubbarna återfinns i hantverksplatsernas hallar/
kulthus, som på Helgö och i Uppåkra, men också på tunagårdarna och andra viktiga
platser. Men vad är det egentligen som går under vid Ragnarök? Platser som Uppåkra
och Helgö fortsätter. Tunagårdarna likaså. Stensträngsbygden och fornborgarna
avvecklas emellertid. Men detta är inte resultatet av en befolkningsminskning och
övergivna gårdar – det mesta som är förknippat med den gamla följesideologin
överges och något nytt startar. Låt oss studera fornborgarna lite närmare.

I fornborgarnas tid

Fornborgar är en vanlig fornlämningskategori som lockar till besök och sätter fantasin
i rörelse. Många gånger blir besökaren besviken över knappt synliga murar och
tomma bergsytor. Ibland möts man emellertid av manifesta kallmurade murar med
markerade ingångar. Utsikten är nästan alltid imponerande, oavsett murverkets
styrka. Fornborgar kan också ha murar som innesluter ett rum, så att ingen utsikt
finns. Ibland är fornborgar även försedda med husgrundsterrasser, vattenhål och
annat intressant. Stor variation alltså. Varför är det så?

Det finns stora regionala skillnader, men även fornborgarnas datering spelar in.
Ibland hävdas det fortfarande att fornborgar är från den oroliga vikingatiden. Så är
dock inte fallet. Ofta framhålls att de är från den likaledes oroliga folkvandringstiden.
Det är däremot riktigt. Den mellersta järnåldern, perioden 200 till 550 e.Kr.,
yngre romersk järnålder och folkvandringstid, det är fornborgarnas tid.

Men, som framför allt Michael Olausson (1995) har visat, är många så kallade
fornborgar också från yngre bronsåldern. De uppvisar stor variation avseende yta
och murar och är, menar jag, väldigt många. Denna stora mängd hägnade berg från
yngre bronsålder har forskningen i stort sett missat och här finns en stor forsknings-
potential. För att rätt förstå den mellersta järnålderns fornborgar måste vi rensa
fram dem ur massan av bronsålderns hägnader.
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Järnålderns fornborgar har som sagt ofta kallmurade, ibland höga murar och
markerade ingångar. De liknar många gånger möjliga militära borgar och skulle vid
en första anblick ha kunnat fungera som sådana. Den yngre bronsålderns hägnade
berg har däremot säkert en koppling till handhavandet av de döda. Bergen var
redan under äldre bronsålder försedda med rösen och alltså avsedda för de döda.
Hägnaderna är en fortsättning på detta, eventuellt i mer kollektiva former i samband
med brandgravskicket (se ovan; jfr Carlsson 2001). Dessa hägnader upphör att
byggas när gravfälten anläggs under sen bronsålder och främst förromersk järnålder.
Under äldre järnåldern, fram till yngre romersk järnålder, finns dock borgar av
havortyp på Gotland. De hör samman med den stamideologi som tar sig uttryck i
stora gravfält och yttäckande åkersystem (Arnberg 2007). Havorborgarna ligger
som samlings-, hantverks- och kultplatser i låglandsterräng och ska inte jämföras
med mellersta järnålderns fornborgar.

Den mellersta järnålderns fornborgar är alltså i mångt och mycket något annor-
lunda, jämfört med äldre tiders hägnader. En bra utgångspunkt för att förstå dem
är Ismantorps flatmarksringborg på Öland (Stenberger 1933:235ff ). Anders Andrén
(2006, 2014:69ff ) har liknat den vid Asgård, med sina nio portar till nio världar. I
mitten av borgen finns en öppen, triangulär plats. Här finns rester av ett halv-
cirkelformat hus, en större grop och en härd. Nära gropen påträffades småskaliga
vapendepåer, en förstörd lansspets och en pilspets. Rom är förebilden till mycket
hos borgarna (2014:106ff ). Vi får därmed en koppling mellan romerska idéer och
nordisk asamytologi. Det stora huset i borgen kan associera till Valhall. Andrén
menar att borgen, liksom flertalet av de öländska borgarna, är en samlings- och
träningsplats med militära förtecken i följenas tid. Asagudarna var då viktiga att ha
på sin sida. Liknande inre struktur har den välkända Eketorps borg (Stenberger
1933:215ff; Borg et al. 1976). Även Eketorp har niotalet representerat i och med
att den första borgen, Eketorp I från yngre romersk järnålder, var niohörnig. Den
väldiga Gråborg kan i likhet med Ismantorp ha haft nio portar (Andrén 2014:78ff ).
Nyligen har motsvarande huslämningar noga dokumenterats för den vid kusten
belägna Sandby borg (Stenberger 1933:225f; Viberg 2012). Borgarnas järnålders-
namn känner vi inte, vilket är att beklaga. Eketorp ligger i Gräsgårds socken. Gräsgård
kan tolkas som ett sekundärt namn på den gräsbevuxna hägnaden/borgen, alltså
den övergivna borgen (SOL). Namnen på fornborgarna, om de haft några, bör
dock ha inbegripit ordet borg, kan vi anta. Om fornborgarna på Öland, ofta belägna
i utmarkslägen mitt på ön, symboliserar Asgård, bör hela stensträngsbygden runt
om, med sina stengrundshus, symbolisera Midgård. Då först kan vi förstå varför
dessa så olikartade företeelser uppkommer och överges samtidigt, vilket annars
framstår som obegripligt. Ett viktigt förhållande är att i vattenhålet, offerdammen,
utanför muren vid Eketorp I har rituella deponeringar skett före byggandet av
ringborgen (Backe et al. 1993:327ff ). Jag finner det intressant att både Ismantorp
och Sandby borg har sådana vattenhål utanför sina murar. Det betyder nog att
offerdammarna är ett viktigt skäl till borgarnas byggande just där. Då blir också det
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strandnära läget för Sandby borg begripligt. Hade borgarnas främsta funktion varit
försvar, hade det varit klokt att placera vattenhålen innanför murarna, kan tilläggas.

Dessa tankar kan prövas mot järnåldersfornborgar på bergen. De har inte sällan
namn med ändelsen -sten, -borg eller -berg. Under vendel- och vikingatid har
gårdar uppkallats efter dem, såsom Stenby, byn vid fornborgen. Ett bra exempel är
Stenby på Tosterön i Mälaren, en av denna boks fyra omslagsbilder. Här finns ett
litet gravfält nedanför berget. Gravfältet är utgrävt och har anlagts under vendeltid
och har rika gravgåvor, bland annat ett ryggknappsspänne (Bennett Lagerlöf 1989).
Man har alltså förhållit sig till fornborgen genom att gravlägga vid dess fot och
genom att namnge gården efter den.

På Gotland har den stora Torsburgen (Engström 1984) fått eller redan haft
namn efter asaguden Tor. Vikingatida personnamn relaterar också till fornborgar
som vi sett. Män heter till exempel Torsten, Frösten och Östen. Kvinnor heter
Torborg, Fröborg och Öborg. Efterleden kan stå för begreppet skydd. Fornborgar
har alltså mentalt sett varit viktiga även efter deras huvudsakliga brukningstid (jfr
Carlsson 2005).

Men varför anlades de? Hur brukades de och vilka betydelser har de? Fornborgar
hör samman med den tid då hägnande i olika former genomsyrar tänkandet hos
människor och gudar. Vi har behandlat begreppen gård och tuna tidigare. Den
romerska kopplingen är idén om utanför och innanför limes, gränsen. Den nordiska
mytologins Midgård med dess gräns, Midgårdsormen, är ett uttryck för detta.
Utanför finns kaos. Gudarna är gränsöverskridare. Vissa människor kan också
överskrida gränser. Det kan vara kultledare (Sundqvist 2007) men framför allt
följesledare och deras följen (Hedeager 1997). Fornborgarna är placerade vid gränser
mellan bygd och obygd. Samtidigt ligger de vid farleder ut från och in till bygder.
Det gäller både vatten- och landvägar. De kan även synas ligga i obygden, men då
i ett gränsläge och vid en led mellan bygder. Forskare som ser fornborgarna som
profana militära anläggningar talar om offensiva farledsborgar och defensiva tillflykts-
borgar (Ambrosiani 1964:176ff ). Dessa gränslägen ska istället uppfattas som valda
i relation till den limesmentalitet som den nordiska mytologin bygger på. Forn-
borgarna är mötes- och samlingsplatser vid och utanför Midgårds gränser och vid
vägar som leder ut därifrån. Placeringen kan jämföras med många deponeringsplatser
för guldföremål. Cassel (2008:90ff ) vill ge fornborgarna en välkomnande roll, en
mötesplats där inresande främmande kan tas emot på ett för alla säkert sätt, innan
de färdas vidare. Det påminner om tunagårdarnas roll.

Många fornborgar är tomma platser. Åsa Wall (2003) har beskrivit deras kvalitéer
när man närmar sig berget/borgen genom skogen, passerar muren och når upp till
krönet. Utsikten är ofta enastående och känslan att vara på en alldeles speciell och
särskild plats infinner sig. Wall kallar dessa fornborgar för tröskelhägnader. Tomma
platser? Ja, kanske det, men betraktar vi området innanför murarna och även själva
berget kan iakttagelser göras. Bergens sidor är ofta slipade av istidsfloder och inlandsis.
De branta stupen imponerar. Flyttblock och andra geologiska företeelser är vanliga.
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Stenvallar kan ligga vid bergets fot. Här har urkrafter varit verksamma! Istidens
krafter vet vi, men under järnåldern var urkrafterna helt andra. Jättar och jättinnor
har varit aktiva här. Gudar och gudinnor också, kanske. Även urtida människor var
aktiva på bergen, vilket gamla rösen och hägnader visar. Men just dessa för järn-
åldersmänniskan forntida byggnadsverk är som regel belägna på andra berg än de
som järnålderns fornborgar är byggda på. Detta beror så klart på att bronsålderns
gravar och hägnader utmärker de dödas berg och har stor spridning. Järnålderns
fornborgar är som sagt något helt annat. Att det finns gamla hägnade berg i samma
områden som järnålderns, kan ha gett byggandet av järnålderns fornborgar en
särskild, urgammal, legitimitet. Själva byggandet av fornborgen är viktigt. Här kan
ledarna samla grupper från olika gårdar och byar till en gemensam manifestation. I
en del murar kan man se svackor på jämna mellanrum som kan uppfattas som
igensatta portar. Det bör dock istället röra sig om att murarna är byggda som
segment, där olika grupper ansvarat för olika avsnitt. Om själva byggandet var
viktigt och kanske även deponeringen i och andra aktiviteter förknippade med
murarna, kan man lättare förstå att många fornborgar uppvisar så få aktivitetsspår
innanför murarna. I många fall finns även faktiskt igensatta portar, vilket ytterligare
understryker manipuleringen. Ett bra exempel på det är Stenby fornborg (Raä 86)
på Adelsö, som har en igensatt port åt norr. Fornborgen har sin huvudingång åt
söder, där ett gravfält anlades under yngre järnålder och gården Stenby ligger idag.
Olausson kallar det södra partiet för ”en klart markerad framsida.” Han noterar den
igensatta porten i norra muren, men tänker sig den som raserad och ”sekundär, en
s.k. flykt- och/eller utfallsport” (2002:6). Fast varför sätta igen den? Jag vill tolka
den som medvetet igensatt när fornborgens funktion som plats för följets initiations-
riter med mera upphört. Om det varit väsentligt att gå in i borgen, initieras, och
sedan gå ut genom en annan port, blir igensättandet ett avslut som behövde göras.
För fortsatt bruk av området som särskild plats räckte en ingång.

Lotta Fernstål har i samband med arbetet om Tuna i Badelunda lyft fram de
västmanländska borgarna, som med sina koncentriska murar och snedställda öpp-
ningar hindrar sikt både ut och in, helt annorlunda alltså, jämfört med höjdborgarna.
De liknar dock på många andra sätt dessa och ligger på gränsen mellan bygden i
söder och utmarken åt norr. Hon har också noterat att portar ibland är igensatta
(2004:75ff ).

Alla fornborgar är inte tomma. Deponeringar av brända människoben har noterats
i skrevor och sprickor (Johansen & Pettersson 1993:33; Johansen 1997:117ff) och
betraktar man murarna är där ibland antydningar till kroppsstora sänkor och
stensättningslika partier. Några gånger tycker man att murarna delvis är byggda
som sammanlänkade stensättningar/rösen, vilket kan antyda begravningar, eller som
nämndes ovan, att murarna är byggda i segment. Vissa andra, ofta stora fornborgar,
har husterrasser eller platåhusgrunder innanför, och ibland utanför, murarna. De
öländska Eketorp, Ismantorp och Sandby borg är extrema i detta avseende. Andra
är Gåseborg (Olausson 2009:51) och Runsa (Olausson (red.) 2011, (ed.) 2014) i
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Uppland. Resultaten av undersökningarna visar på hantverk och måltider, liksom
hos de östgötska Boberget, Gullborg och Odensfors (Nordén 1929-43; Olausson
2009:50f ). Hantverket utgörs av metallhantering, textilproduktion samt mat-
beredning med mera. Att hantverket lokaliseras till särskilda hägnade platser tyder
på att det spelar stor roll och var underkastat rituella regler och elitens kontroll. Bra
exempel på heliga hantverksplatser är som vi sett Helgö i Mälaren och Uppåkra
utanför Lund.

Har man bott i dessa fornborgar? Var de befästa gårdar, som ibland framförs
(Olausson 2009:47)? Det verkar inte vara fallet. Jag menar att de var rituella platser
som kombinerar hantverksproduktion med gemensamma måltider och kultutövning,
kanske initiationsriter i följets tjänst. Fornborgarna lyder istället under en nära
belägen storgård, ofta en tunagård. Ett bra exempel är, förutom det ovan nämnda
Boberget och Vikbolandets tunagård, Gåseborg i Järfälla, som enligt min mening
ska kopplas ihop med Tuna i Stockholms-Näs socken vid Stäket på andra sidan
mälarviken Görväln. Detta är ett utmärkt strategiskt läge vid farleden till Gamla
Uppsala.

Utan att diskutera Öland menar Wall att borgar med hus utgör den sista fasen i
fornborgarnas historia. Gården flyttar in i borgen. Kort därefter överges fornborgarna
(Wall 2003:142ff ) och hallar reses på storgårdarna istället (se nedan). Vilken roll
spelade husen/hallen i fornborgen? Om kopplingen till Asgård är riktig och kan
överföras till fler fornborgar kan det handla om iscensättningar av Odens Valhall
och andra gudars/gudinnors hallar. När Andréns tolkning framhåller manliga följen
(2014) så lyfter Johansen fram kvinnliga valkyrior (1997) som befolkar borgarna i
hennes exempel från Södermanland. Murarna är inte sällan brända, ibland förglasade,
vilket betyder rejäla, medvetet iscensatta bränder runt borgen. Dessa manliga och
kvinnliga aspekter på borgarna låter sig utmärkt förenas oavsett om aktörerna är
följen, gudar eller jättar.

Följena har avsatt fler spår i det arkeologiska materialet. På liknande sätt som
under yngre bronsålder tas hela landskapet i anspråk, från bergen till våtmarkerna
(se ovan). Nära Ismantorp ligger vapenofferplatsen Skedemosse (Hagberg 1967;
Monikander 2010). Här har deponerats guld, men också vapen och hästar, med
mera. Den kan liknas vid de danska platserna för krigsbytesoffer. Andrén har tolkat
dessa som inspirerade av romerska triumftåg, då krigsbyte fördes till Rom. Krigs-
skådeplatsen har därför inte, som många trott, legat vid offerplatsen, utan någon
annanstans (2014:94). Relationen mellan Ismantorp och Skedemosse förtjänar att
uppmärksammas. Skedemosse bör ha varit en central offerplats för hela Öland,
även om Ismantorp inte hade denna roll. Guldringarna, ormringar, finns både i
depositioner och i elitens gravar, till exempel i den tidigare nämnda kvinnograv X
vid Tuna i Badelunda. De överskrider, liksom ormen, gränser, bland annat den
mellan män och kvinnor såväl som den mellan gravar och depåer (Fernstål
2004:179ff ).
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Fig. 22. Karta över viktiga bygder i Västergötland. Stjärnorna visar fyndplatserna
för guldhalskragarna från Ålleberg och Möne samt från Köinge i Halland.
Prickarna är folkvandringstida guldfynd (Fabech 1997:156). Offerplatsen vid
Finnestorp vid Lidan i Västergötland, av mig markerad med F. Vi ser att den är
placerad i utmark, men mycket centralt i förhållande till hela Västergötland.
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I Västergötland ligger vapenofferplatsen Finnestorp, i floden Lidan (Nordqvist
2007). Den ligger idag i obygden, vilket det sentida namnet antyder, men är placerad
centralt mellan den rika Varaslätten och Falbygden, alltså sannolikt en offerplats
för hela centrala Västergötland (fig. 22). Både Skedemosse och Finnestorp kan
betraktas från höjderna intill och förefaller inte ha varit hägnade. Andra heliga
platser har dock varit hägnade. Ett bra exempel är Ullevi utanför Linköping. Namnet
har bevarats som namn på en gård som överlevt fram till våra dagar (Nielsen 2005).
Förmodligen har kultplatsens namn tagits upp av en gård när kulten upphörde, ca
år 600 e.Kr. Detta kan jämföras med exemplet Stenby ovan. Att kunna ge sin gård
gudanamn ger prestige och makt under yngre järnålder, även om där inte fanns
någon kultplats. Man hävdar att man är gudaättling (Skre 1998), ett klassiskt,
elitistiskt, anspråk.

Gudarnas platser (Vikstrand 2001) kan variera mycket. Våtmarker, berg, öar,
lundar, åkrar med flera mer eller mindre naturliga platser, men alltså även hägnader
som fornborgarna och vi-platserna. Platserna är vigda åt många olika gudar och
gudinnor. När namnen påträffas idag, är det ofta fråga om gårdar eller kyrkplatser,
som fått gudanamn. Vi kan då söka kultplatser i närheten, enligt modellen ovan för
Stenby men det kan också vara fråga om statushöjande namn givna till ledande
gårdar, som till exempel tunagårdar.

Anledningen till att följenas guld deponeras på dessa viktiga platser i landskapet
kan som nämnts höra samman med det dramatiska skede som innebär slutet för
fornborgarna och så mycket annat (se även nästa kapitel). Men varför började man
uppföra fornborgar under yngre romersk järnålder? Tiden före kännetecknas som vi
sett av stamsamhällets kollektiva uttryck i bosättningar med yttäckande, extensivt
utnyttjade odlingsarealer, ofta stora gravfält med urnebrandgravar och en kult
fokuserad på jord, järn och eld. Bergen hade under denna tid ingen framträdande
roll, vilket de ju hade haft under bronsåldern som de dödas berg, utan har ersatts av
gravfält nere i bygden. Talande är att de gotländska fornborgarna av havortyp från
förromersk och äldre romersk järnålder är flatmarksborgar i bygden.

I och med idealiserandet av följenas verksamhet behövdes en delvis ny gudavärld,
inspirerad av det romerska. Limesmentaliteten ger oss Midgård, Asgård och det där
utanför liggande, som vi kan kalla Utgård. Detta leder till en idealisering av
gränsöverskridande resor och till ett behov av att skapa platser för möten mellan
utvalda människor, gudar och jättar. Det är därför fornborgarna behövs just då.
Mötesplatserna ligger på gränser, vid färdvägar. Bergen är dessutom i skapelse-
berättelsen byggda av den av Oden och hans bröder ihjälslagne jätten Ymers ben
(Steinsland 2007:120). Gudarnas borg, Asgård, byggdes av jättar. Kopplingen
mellan berg och borg samt mellan jättar och gudar ligger verkligen i tiden. Så var
det varken före eller efter den mellersta järnåldern – följenas tid.
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Utanför Midgård – norra Sverige

På liknande sätt som midgårdsideologin aktivt skapades i relation till det dominanta
romerska imperiet, bör dess motsats, utmarksideologin som vi kanske kan kalla
den, ses som aktivt skapad i relation till så kallade germanska samhällen med
midgårdsideologi. Dessa var dominanta och aggressiva. En påverkan i andra rikt-
ningen måste dock rimligen också ha skett.

Att man befinner sig utanför Midgård märks på många olika sätt. Ortnamnen är
annorlunda, inga tunagårdar och inga fornborgar. Ingen romersk import och inget
guld. Detta gäller stora delar av mellersta och norra Sveriges inland samt norrlands-
kusten norr om Örnsköldsvik. Så vad finns det då istället?

Ett intressant område att studera ideologiernas födelse och möte i är Jämtland
och Härjedalen. Magnusson (1986) har utförligt behandlat jämtländsk järnålder.
Människor i Storsjöbygden etablerar kring år 200 e.Kr. jordbruk och boskapsskötsel
och anammar allt som hör till midgårdsideologin – tydligast uttryckt genom
fornborgen på Frösön, långhusbyggen, ortnamn och föremål som reliefspännen.
En livlig diskussion har förts om dessa jordbrukare har invandrat eller om det är
den lokala befolkningen som förändrat sin ekonomi. En annan het fråga är vilka
som utgjorde den lokala befolkningen. Kan man kalla dem samer? Vilka invandrade?
Kan de kallas germaner? Om de inte invandrade, blev lokala samer germaner? Kan
samer bli germaner? Kan fångstfolk bli bönder? Vilka var jämtarna? En lek med
otydliga begrepp och kategorier kanske, men nog så omdebatterat. 1987 kom ett
temanummer av Bebyggelsehistorisk tidskrift ut, kallat Samer och germaner i det
förhistoriska Norrland (Ramqvist (red.) 1987) och 1997 boken Möten i gränsland.
Samer och germaner i Mellanskandinavien (Zachrisson et al. 1997).

Magnusson menade utifrån sitt ekonomiska/sociala synsätt att Storsjöbygdens
bönder var kolonisatörer som invandrat för att odla, jaga pälsdjur och inte minst
framställa järn för avsalu. Det började som handelsstationer, vilket de äldre insjö-
gravfälten är spåren efter. Man var sedan allt mer beroende av handelskompanier
vid kusterna, kanske främst Högom i Medelpad (1986:297ff ). Argumenten är att
marknaden vid denna tid, bland annat på grund av det expanderande romarriket,
krävde päls och järn. Detta genererar exploatering av så kallade utmarksområden
från de centrala bygderna. Fornborgen på Frösön ses som en befäst gård, som med
ett system av hovgårdar exploaterar bygder med tillhörande utmarksområden. Dessa
tankar framförs delvis i polemik mot Selinges (1983) miljö-, klimatmässiga och
demografiska modell som intressant nog förordar intern utveckling från fångstfolk
till bönder.

Bolin (2002) diskuterar olika gravkonstruktioner och gravfält i relation till begrepp
som fångstmark och bondebygd i Jämtland/Härjedalen, ekonomiska begrepp som
vi sett ofta tolkas i etniska termer. Han vill lösa upp kulturdualismen och lyfta fram
den komplexa variationen i tid och rum. Welinder har utvecklat och fördjupat
dessa tankar i boken med den talande titeln Jämtarna och samerna kom först (2008).
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Att romaren Tacitus kring år 100 e.Kr. berättar om fenni som vistas bortom dem
han kallar germanerna är intressant. Fenni, eller finnar, betyder spårjägare, jägare
(Hellquist 2003:211), det vill säga de som lever utanför långhusgårdarnas jord-
brukande människor och därmed utanför Midgård. Som vi sett avseende den av
romarna skapade kategorin germaner, kan en sådan extern beteckning lokalt användas
för att bygga en gemenskap som inte fanns tidigare, aktiverad i relation till utom-
stående. Romare mot vilda germaner, jordbrukande germaner mot finnar, all intern
variation till trots. När långhusgårdarnas midgårdsideologi förstärks i följenas tid,
blir gränsen mot finnar såklart också förstärkt. Viktigt blir emellertid i linje med
limesmentaliteten att ständigt överskrida denna gräns. Intressant nog upphör de
stora gravfälten på Smalnäset och Krankmårtenhögen i fångstlandet ca 200 e.Kr.
Den variation som fanns innan följenas tid kanske minskar nu och identiteten som
finnar förstärks från fångstbefolkningens sida i mötet med jordbrukarnas stärkta
midgårdsidentitet.

Att järnhanteringen blir så intensiv och viktig just under mellersta järnåldern
ska nog ses i detta ljus. Den utgår från jordbruksbygden men bedrivs i dess periferi,
i gränslägen. Även om produktionen såklart avser att fylla behov av vapen och redskap,
består en stor del av det som produceras av spadformiga ämnesjärn. Lindeberg
(2009) har visat att dessa, tvärtemot tidigares forsknings syn på dem som halvfabrikat
för avsalu, är tillverkade för rituella depåer vid portar i gårdslandskapets gränser.
Ett skydd för Midgård kanske. Detta förklarar varför produktionen går ner rejält
när ideologin ändras och limesmentaliteten upphör vid övergången till rikets tid ca
550 e.Kr. Järnet blir alltså identitetsskapande för långhusbygden i Mellannorrland.
Ramqvist (2012) vill rent av se ett småkungadöme i detta stora område, med centrum
i Högom i Medelpad. Även om jag menar att ett småkungadöme snarare skapas
senare, i samband med etablerandet av Högoms storhögar, liksom i svearnas Uppsala,
är idén om en sammanhållen mellannorrländsk bygd i mellersta järnåldern till-
talande. De spadformiga ämnesjärnen används inte bara till rituella depåer, utan
man gör även järnkittlar av dem. Dessa kittlar fungerar som benbehållare i viktiga
brandgravar, även de deponeras således. Ramqvist anför att personerna i dessa gravar
är kultledare (2012:80f ). Detta passar utmärkt in i bilden av ämnesjärnen som
ideologiskt bärande föremål. De uttrycker gränsen mellan råvara och färdig produkt,
mellan i vardande och fulländat – något med potential att bli något – en kraftfull
symbol för Mellannorrland.

Ramqvist (2001) menar att människorna i långhusbygden exploaterade de
utanförliggande områdena på päls och skinn. Detta kan ha förstärkt känslan av
kulturdualism. Vissa platser fungerade som mötesplatser. Ramqvist för fram den
traditionstyngda lokalen Nämforsen som en av fångstfolkets platser som fungerar
som en sådan. Det intressanta är att mötesplatsen upphör ca 550 e.Kr. Det är
samtidigt med att dualismen mellan Midgård och det utanförliggande upplöses.
Initiativet för att upprätthålla och sedan upplösa gränsen bör ha tagits av båda
grupperna. Vi återkommer till hur detta uttrycks i yngre järnålder – i rikets tid.
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DEN YNGRE JÄRNÅLDERN

Kort introduktion

Vendeltiden, 550-800 e.Kr., utgör period VII i Montelius system. Perioden har
fått sitt namn efter det rika båtgravfältet vid Vendels kyrka i Uppland. Tidigare

kallades vendeltiden yngre folkvandringstid. Burenhult lyfter för Sveriges del fram
många förändringar, som utgår från en omstrukturering av samhället på 500-talet.
Förr, och som vi sett av vissa även nu (Gräslund 2007; även Gräslund & Price 2012
och där anförd litteratur), uppfattades detta som en kris, orsakad av klimat-
förändringar, krig och oro, pest med mera. Detta ledde till en ekonomisk nedgång,
men orsakerna är egentligen inte kända (2000:159). I faktarutorna noterar Berglund
(2000:156f ) en igenväxningsperiod, Rundkvist (2000:312ff ) ändrade maktför-
hållanden där det bysantinska rikets återhämtning och frankerrikets uppkomst gör
att inga mer lättvunna rikedomar finns att röva i Europa och Ramqvist att för-
ändringen i Norrland sker av politiska orsaker, inte ekonomiska. Svearna expanderar
och tar över (2000:213).

Ramqvist menar (2000:206ff ) att storhögsgruppen i Högom i Medelpad är ett
krisfenomen, en manifestation som uppkommit på grund av ett yttre exploaterings-
tryck från svearnas Mälardalen. Småkungadömet i Norrland, som har kontinentala
förebilder, har samlat ledningen i kristider men det kollapsar trots detta och blir en
lydprovins under svearna. I Mälardalen finns däremot kontinuitet från storhögarna
i Uppsala och fram genom vendeltiden, anser Ramqvist. Men krigarna som begravdes
i båtgravarna uppfattas av andra som vasaller till aristokratin i Danmark (Rundkvist
2000:315) eller rent av till frankerna (Burenhult 2000:318ff ). Synsätten har dock
det gemensamt att ett centrum velat exploatera en periferi i jakten på råvaror, främst
järn, päls och skinn med mera. De lokala perspektiven och initiativen kommer
därmed lätt bort, kan man tycka.

Den nya makteliten manifesterar sig alltså genom grupper av storhögar eller
genom enskilda sådana. Förebild kan vara frankerkungen Childerics gravhög från
sent 400-tal (2000:301f ). Gravarna kan visa på nya dynastier inspirerade av
aristokratin i det efter Childeric kristna frankerriket. Denna inspiration märks främst
hos männen i båtgravarna. De utgörs av obrända ryttargravar med vapen, gravsatta
i en båt och visar genom sitt fyndmaterial på kontinuitet i svearnas kontakter med
kontinenten. De främsta exemplen utgörs av Vendel och Valsgärde. Bakom båtgrav-
fälten anas en godsliknande bebyggelsestruktur, ofta involverande ortnamnet Tuna
(2000:302, 306f, 318). Intressant är att den magnifika båtgraven i Sutton Hoo i
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England visar på en kung som på 600-talet velat anspela på ett hedniskt nordiskt
arv och att båtgravarna i Mälardalen av vissa anses uttrycka en kult av Oden samt
Frej och Freja (2000:307ff, 318). Hednisk och kristen inspiration i skön förening
kanske, för att uppnå elitens målsättningar.

Under 700-talet inträffar nya förändringar. En intensiv expansion av åkermark
på lerjordar sker. I vissa områden anförs landhöjningen som orsak och i andra ett
varmare och torrare klimat (2000:159). Hamnstäder och stadsliknande handels-
och hantverkshamnar uppstår runt om Östersjön, till exempel Birka i Mälaren ca
750 e.Kr. (2000:359, 481f ). Helgös handel och hantverk anses ha flyttats till
Birka vid denna tid (2000:359). De nya tätorterna förklaras i Dan Carlssons faktaruta
med att fjärrhandeln regleras av lokala hövdingar och småkungar till bestämda
platser under deras kontroll (2000:484).

Ett annat fenomen, vikingarna, uppkommer också på 700-talet. Detta beror
enligt Burenhult på att tillfälle gavs att angripa och infiltrera ett nu politiskt splittrat
Västeuropa samt att de nya klinkbyggda segelskeppen innebar ett segerrikt överrask-
ningsmoment (2000:348ff ). Angående färder österut hävdar Erik Nylén i sin
faktaruta att kungars beskattningstryck fick människor att emigrera österut (2000:376).

I Danmark kallas vendeltiden för yngre germansk järnålder. Vi noterade tidigare
att Hedeager ansåg att en stat konsoliderats i äldre germansk järnålder. Nu ex-
panderar den (1992:1). Mycket av fyndmaterialet, såsom olika fibulor och andra
smycken, påträffas mestadels som metalldetektorfynd i åkermark (1992:55, 68f ).
Vad för slags platser dessa representerar är oklart. Dessa åkerfynd ersätter de många
depåerna från föregående period. Gravfynd är också ovanliga och vapengravar saknas
(1992:116). Situationen är alltså stabil med ett fixerat kungadöme, baserat på krig
i väst och öst men nu långt utanför närområdet. Det bygger också på en godsstruktur
med underordnade brukare. Detta mönster föregriper vikingatiden. Hedeager menar
att vikingatidens explosionsartade expansion dock förklaras av att befolkningstrycket
nu blivit det rådande systemet övermäktigt (1992:8, 252).

Hedeager behandlar emellertid bara tiden fram till 700. För att komplettera
framställningen avseende främst 700-talet väljer jag tredje bandet av Jörgen Jensens
Danmarks Oldtid från 2004. 700-talet kännetecknas av kungamakt i Danmark, där
förut småkungar varit verksamma. Kungarna omnämns nu i frankiska källor
(2004:143). Stora förändringar i byarna kan noteras, där man till exempel i Vorbasse
på Jylland tredubblar storleken på gårdshägnet jämfört med tidigare. Jensen menar
att omstruktureringarna är så stora och genomgripande att de måste ha initierats
ovanifrån av en centraliserad kungamakt (2004:161). Stora gods, som uppfattas
som kungsgårdar anläggs. Exempel är Tissö (Tyrs sjö) och Lejre på Själland. Här
finns stora hallbyggnader, kultplatser och hantverksområden. Det kan röra sig om
en ambulerande kungamakt enligt frankisk modell, då det är brist på rika grav-
läggningar vid godsen (2004:166ff ). En annan typ av bosättningsspår, med oklar
roll, är de platser där de av Hedeager omnämnda metalldetektorfynden hittats.
Det handlar om fågel- och näbbfibulor samt mängder av andra fibulor och smycken,



Tolkande arkeologi

169

med mera. Mycket av fyndmaterialet är äldre än 700-talet ska tilläggas och platserna
är av mycket varierande storlek och betydelse. Hantverk har bedrivits här i ofta stor
skala, men också jordbruk. De kallas centralplatser, vilket Jensen menar inte är helt
lyckat då de är så många (2004:180ff ). En viktig forskningsuppgift är att bättre
förstå dessa platser och vad variationen i storlek betyder.

700-talet har få rika gravar och Jensen anser att rang nu inte längre förvärvas
utan går i arv, vilket ger mindre konkurrens och mer stabilitet (2004:200). Stora
byggprojekt präglar seklet. Jensen nämner Danevirke på södra Jylland, försvarsvallen
mot slaviska folk i söder och Kanhavekanalen som delar Samsö för att underlätta
kontroll av sjöfarten. En kraftig utbyggnad av Danevirke år 737 kan sättas i samband
med frankisk expansionspolitik (2004:244ff, 250). Vidare behandlas den strategiskt
belägna marknadsplatsen Ribe på sydvästra Jylland, som efter frankisk förebild
förmodligen anläggs av kung Angantyr som en port mot väst. 700-talet innebar ett
väldigt uppsving för handeln och där passar Ribe in. Man anlade platsen genom att
gräva gränsdiken som skapade 40-50 parceller, som kunde hyras ut till köpmän
och hantverkare på säsongsbasis, menar Jensen. Platsen hyste däremot inga bostäder.
Dessa låg 250 meter därifrån och kunde brukas året runt av platsens makthavare
(2004:234ff ). Kungen har antagligen även initierat en myntning av silvermynt, så
kallade sceattas av en speciell typ som nästan bara förekommer i Ribe. Vi ska också
nämna förekomsten av en stor mängd gödsel, som Jensen menar visar på djur-
marknader på platsen. Ribe har även en gravplats med hedniska brandgravar från
700-talet (2004:240ff ).

Alla dessa byggnadsverk finns alltså i sydvästra Danmark, men med tanke på
Tissö och Lejre på Själland menar Jensen att det kan vara frågan om ett större
danskt rike (2004:252). De nordiska samhällena var djupt förankrade i sin hedniska
kosmologi, vilket blev en allt större kontrast mot det romerskt-katolska frankerriket
(2004:226f ). Detta kan ha betydelse för vikingatågen. Jensen anser att anfallen
mot kristna centra som Lindisfarne och Iona kan ha orsakats av en vilja att krossa
missionens viktigaste platser som hotade hedniska intressen och att attacker mot
frankerriket skedde som ett svar på frankernas erövring av de hedniska saxarnas land
strax söder om Danmark (2004:259). Politiska hot trots allt, inte religionskrig.

I Norge kallas vendeltiden merovingertid efter den frankiska kungadynastin.
Periodens början uppfattas av Solberg som en tid av markanta förändringar på många
områden. Den är en nedgångsperiod med få kända boplatser, enkla och fyndfattiga
gravar, minskad järnproduktion och minskad handel. Orsaken anses vara pesten i
Europa som även kan ha drabbat Norge med minskad befolkning som följd. Handeln
med Europa stördes också. Det innebar att eliten förlorade sin ekonomiska maktbas,
vilket ledde till en reduktion av toppskiktet med minskad hierarki som följd
(2000:186ff, 202f, 210f ).

Undantag från nedgången finns dock. Inom konsthantverket introduceras stil II.
Vissa högklassiga gravfynd finns också, såsom båtgravar för kvinnor och män,
vapengravar med frankiskt inspirerade eneggade svärd och spjut, kvinnogravar med
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nya smycketyper enligt skandinavisk parspännemodell. Vissa gravar är utrustade
med jordbruksredskap och smidesverktyg (2000:186f, 190ff, 196). Solberg lyfter
även fram några ringsvärd. De tolkas som tillhöriga hirdmän under norska små-
kungar, bland annat från Vestfold, frankiske kungen eller rent av svearna i Uppsala
(2000:200f ). I sen merovingertid sker en ny expansion inom många områden.
Nya storhögar kan innebära att nya eliter etablerat sig, till exempel i Borre i Vestfold.
Expansionen märks också inom fisket och fjällbetet (2000:204). Till detta kommer
slutligen anläggandet av handelsplatsen Kaupang i Vestfold under tidigt 700-tal
(2000:211).

I Finland kallas vendeltiden, precis som i Norge, för merovingertid. Den bild
Edgren målar upp skiljer sig i mycket från det vi sett ovan. Han ser också för
Finland en klar skillnad gentemot folkvandringstiden, men här med mer välstånd,
nya grav- och föremålsformer, utvecklat kontaktnät åt väst och öst samt rika gravar.
Edgren talar om bebyggelseexpansion och befolkningstillväxt i en gynnsam ekonomi.
Nya gravformer är bland annat stora strukturlösa stenläggningar under flat mark
med kollektiva brandbegravningar i sydvästra Finland och Tavastland, möjligen en
utveckling av tidigare perioders jordblandade rösen, samt obrända begravningar
med rika gravgåvor i Satakunta och vidare brända båtgravar, rika på vapen
(1993:194ff ). Dräktsmyckena är till stora delar av inhemska former, men dräkten
är inspirerad från Skandinavien med parvis burna axelspännen. Även de talrika
vapnen är mestadels inhemska former, men med europeiska influenser såsom
eneggade kortsvärd (1993:200ff ). ”Den vapenglada merovingertiden”, skriver
Edgren, kommer till uttryck i gravar med tveeggade praktsvärd i stil II, bland
annat ringsvärd. De gravlagda tolkas på grund av övriga gravgåvor som inhemska
stormän och samhället som stratifierat och påverkat av kontinentalgermanska
strömningar (1993:205, 208).

På Åland ser det ut på ett speciellt sätt. Här anläggs höggravfält under merovinger-
tid som liknar dem från vikingatid i Mälardalen och husen byggs med stengrund
som gör att de liknar gotländska och öländska stengrundshus från den mellersta
järnåldern. Fynd av finska och ostbaltiska föremålsformer förekommer också. Den
äldre traditionen att bygga rösen fortsätter emellertid i viss mån, med betoning på
kustområden. Edgren tolkar anmärkningsvärt nog detta som en massiv inflyttning
från Mälardalen, men att också invandring från öster förekommit. Den tidigare
befolkningen på Åland antas ha assimilerats men även fortsatt med sälfångst och
fiske i kustzonen, därav den kvardröjande rösetraditionen (1993:199f, 214). Det
rimliga här förefaller enligt min mening istället vara att Ålands befolkning aktivt
förändrat sina kulturella manifesteringar under tryck från dominanta svear och
finländare och utvecklat en egen kultur med höggravfält och manifesta hus. Under
vendeltid/merovingertid fanns ju inte de klassiska höggravfälten i Mälardalen ännu
och stengrundshusen på östersjööarna var redan övergivna.

Även vikingatiden (800-1050 e.Kr.) räknas till yngre järnålder och utgör period
VIII i Montelius system. Den äldre vikingatiden i Sverige kan räknas mellan år 800
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till ca år 970, den tid då vikingastaden Birka i Mälaren var fortsatt aktiv. Den yngre
vikingatiden, 970 till 1050 e.Kr., präglas på motsvarande sätt av den kristna staden
Sigtuna. Hyenstrand (2000:310f ) ser Birka som ett brohuvud för externa och interna
maktintressen, handel och mission. Birka innebär en tydlig maktförskjutning till
mälaröarna. Burenhult (2000:347) lyfter fram vikingafärderna i västerled, motiverade
av kolonisering och plundring och färderna österut, som förutom kolonisering även
där, också byggde på handel. Birkas position som omlastnings- och marknadsplats
mellan väst och öst framhålls. Där fanns också en stor bofast befolkning, som inte
minst framgår av de stora höggravfälten. Ett stort inslag av handelsmän och
hantverkare lyfts fram. Staden ses som medvetet anlagd med fasta tomter och har
haft det tättbefolkade mälarområdet som rikt omland (2000:359f ). Ambrosiani
(2000:366ff ) beskriver Birkas framväxt från liten strandbosättning med långhus
till stad med tomter, terrasshus, stadsvall och borg. Vintervägarnas betydelse och
Birkas roll som magasin för lagring av produkter i väntan på seglationssäsongen
betonas, inte minst pälsverk, skinn och järn. Den äldre vikingatiden är det islamiska
silvrets tid. Burenhult ser silvret som resultatet av östlig handel (2000:381).

Ambrosiani menar att Birka överges till förmån för det nyanlagda Sigtuna på
970-talet, eftersom segelleden via Tälge (Södertälje) grundas upp och större skepp
inte längre kunde passera där (2000:366ff ). Detta argument är svårt att förstå då
samma segelleder är aktuella för Sigtuna. Burenhult ser övergivandet av Birka och
upphörandet av den islamiska silverimporten som beroende på oroligheter i öst.
Istället kommer västeuropeiska mynt in, men då har Birka redan avvecklats eller
bränts. Även detta argument är svårt att acceptera. Birka eller Sigtuna kan ju göra
detsamma i relation till oroligheter och handelshinder i österled. Istället måste
flytten kopplas till nya maktanspråk, ideologi och religion – mer om detta senare.
En motsvarande flytt vid samma tid kan intressant nog ses i att centralplatsen
Uppåkra i Skåne ersätts av den kristna staden Lund (Hårdh 2000:198ff ). Inte
heller här spelar ändrade kommunikationer eller handelsvägar någon roll för flytten
ifråga.

De islamiska silvermynten ses som handelsvinster, liksom även de engelska och
tyska mynten efter år 970. Att Gotland har så många depåer förklaras med öns
transitohandel. Men varför placerades silvret i jorden och varför blev det kvar där?
Burenhult ger många olika förslag (2000:410ff ). Gårdsförmögenhet och deponerad
hemgift? Enskilda, sedan avlidna, individers egendom? Offer? Att det är en
kombination av allt, hjälper oss inte vidare. Vi vet inte, kan man kanske sammanfatta
detta med.

Sigtuna behandlas inte närmare, men runstenarna från yngre vikingatid får
utrymme. I Torun Zachrissons faktaruta ses runstenarna som kristna monument
placerade vid gravfält, vägar, broar och på gårdstun (2000:343ff ). De kompletterar
de äldre höggravfälten som odalmarkörer och den stora mängden i svearnas land
uttrycker säkert en relation till staden Sigtuna, kungen och kyrkan.
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Burenhults kursbok ger en delvis splittrad framställning av vikingatiden men
med informativa faktarutor. I del 2 av Norstedts Sveriges historia behandlas perioden
600-1350 e.Kr. (Harrison 2009). Den bild av vikingatiden som ges där ska kort få
komplettera Burenhults bok. Den röda tråden är bygdemakt och skiftande över-
höghetsanspråk, men inget svenskt rike. Vikingatiden är i stort sett en fortsättning
på förhållanden under vendeltid, men att antalet gravfält med högar ökar dramatiskt
nu tros av någon anledning bero på en markant befolkningsökning (2009:70).
Varför just gravhögar behövs under vikingatid problematiseras dock inte och inte
heller varför befolkningen skulle öka.

Birka med kungsgården på Adelsö behandlas och relationen till kungsgårdsmiljön
i Gamla Uppsala framställs som problematisk. Inga förslag till svar ges dock. För
södra Sverige lyfts Uppåkra fram och platsen kallas för det nuvarande Sveriges första
och största stad (2009:65). Till skillnad från Birka har Uppåkra lång kontinuitet
bakåt i tid, ända till äldre järnålder. Både Birka och Uppåkra lämnas till förmån för
nya städer, Sigtuna respektive Lund – varför? Sigtuna tycks grundas av kung Erik
Segersäll ca 980. Var det helt enkelt en kunglig order att flytta? Eller två ”helt olika
urbana fenomen som inte haft något med varandra att göra” (2009:134). Harrison
har inga svar. Också staden Lund är anlagd av en kung, troligen Sven Tveskägg från
Danmark. Lund kan vara anlagd som en maktdemonstration i kampen om makten
i Danmark – en kunglig utpost, som efterhand konkurrerade ut bygdemaktens
Uppåkra. Eller också så var det två varandra kompletterande centralorter
(2009:133f )? Ingen flytt alltså? Otydliga svar även här, kan man tycka.

Harrison visar hur viktig Harald Blåtand och hans försök till att bygga ett rike
med utgångspunkt från Jelling på Jylland ca år 960-70 var. Detta skedde under
tryck och inspiration från Otto den stores tysk-romerska imperium. De två stor-
högarna, den stora Jellingstenen och träkyrkan visar Harald som arvtagare, riks-
byggare och kristen (2009:125ff ).

Vikingafärder i öster- och västerled behandlas utförligt och initierat. Dessa sätts
in i komplexa historiska sammanhang. Men hur ska vi förstå alla silverdepåer från
hela vikingatiden kvarlämnade i svensk jord? Och varför alla dessa kristna sen-
vikingatida runstenar – inte minst i Svealand? Inga trovärdiga svar ges. Silverdepåerna
tolkas som överskott från handel som inte kommit till användning. Varför blev
silvret kvar i jorden? Gudaoffer, skattgömma i krigstid eller kanske bara undanstoppat
(2009:94)? Ingen vet, skriver Harrison. Varför så många runstenar? Runstensresandet
blomstrade av okända skäl, ett mode (2009:104f), får vi veta. En eller flera arkeologer
skulle ha samarbetat med historikern Harrison avseende yngre järnålder och vikinga-
tid, kan jag tycka. Det skulle säkert ha blivit en fylligare och bättre problematiserad
framställning.

Även i The Viking World sammanfattas vikingatiden av en historiker, Thomas
Lindkvist (2012:668ff ) och den största delen av artikeln handlar dessutom om
medeltiden. För äldre vikingatid lyfts Birka och Ansgars och det frankiska kejsar-
dömets kontakter med sveakungen där fram. Svearna var kända som sjökrigare med
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maktanspråk utefter svenska östkusten ned till Blekinge. De ägnade sig år extern
tillägnelse, med Lindkvists terminologi (1988). Gamla Uppsala var dock svearnas
politiska, kungliga och religiösa kultcentrum. Denna spännande och problematiska
relation mellan Birka och Uppsala, som ju också Harrison nämner, behandlas tyvärr
inte. Ett motsvarande kultcentrum för götalandskapen är inte känt, och inte heller
någon stad. Götarnas roll framstår som oklar.

Sigtuna grundas av sjökrigarkungen Erik Segersäll ca år 975. Han var döpt i
Danmark och gift med en kristen polsk prinsessa. Hans son Olof Skötkonung startade
myntning i Sigtuna för att demonstrera kunglig makt, främjade etablerandet av
Skara biskopssäte i Västergötland och lät enligt traditionen döpa sig i Husaby i
samma landskap. Svearna hade ett valkungadöme men i praktiken var det dynastiskt.
Aristokratin hade mycket att säga till om. Kungarna hade ambitionen att vara kungar
över svear och götar, men med växlande framgång. Adam av Bremen målar upp en
motsättning mellan det kristna kungliga Sigtuna och ett hedniskt Gamla Uppsala.
Så sent som ca år 1080 fördrivs kung Inge den äldre. Motsättningen är snarare den
mellan kungamakten och en opposition mot en alltför stark sådan, menar Lindkvist.
Vi kan säga att bygdemakten sätter emot, för att anknyta till Harrison.

Sammanfattningsvis ser vi spår av kristna och kungliga institutioners och organisa-
tioners framstötar över tid – en påverkan från främst frankiska och senare tyska
imperier på vikingatidens Sverige. En påverkan som ofta går via Danmark.

För Danmark finns många synteser om vikingatiden. En klassisk bok är arkeologen
Else Roesdahls Danmarks vikingetid från 1980. I The Viking World sammanfattas
Danmarks vikingatid av just Roesdahl (2012:652ff ). Danmark blir ett kungarike
på 700-talet. Argumenten för detta är bland annat stora byggnadsprojekt. Danevirke
byggs som gränsvall mot saxare, friser och slaviska obotriter, men inte minst mot
det expanderande karolingiska, frankiska imperiet. Kanhave kanal på Samsö lyfts
också fram. Man kunde också nämna Ribe. Roesdahl ser rikets skapande som
resultatet av trycket från stormakten i söder, frankerna. Kung Godfred står emot
frankerna, vilket stärker riket. Kejsar Ludvig den fromme sänder ca år 830 och 850
missionären Ansgar till städerna Hedeby och Ribe, där kyrkor byggs. Liknande
bild som för svearna och Birka, alltså. Men bilden är oklar och handlar kanske
främst om Jylland. Kristendomen fick inte fäste. Begreppet bygdemakt borde nog få
mer spelrum även när det gäller Danmark.

Med Harald Blåtand Gormsson förändras situationen. Roesdahl talar om ett
religionsskifte ca år 965 – en ny era. Harald är allierad med de slaviska obotriterna
och gift med den obotritiska prinsessan Tove. Det gäller att hålla emot Otto den
stores expansionssträvanden och ett sätt är att bli erkänd som kristen. Vid kungs-
gården i Jelling bygger Harald en storhög, Nordhögen, åt sin fader Gorm som
delvis täcker det hedniska monument som fanns där, en enorm skeppssättning.
Detta skepp kan Gorm ha byggt åt sin hustru Tyra, Haralds mor. Senare byggs den
tomma Sydhögen som också täcker skeppssättningen, som mer eller mindre för-
svinner. Mellan högarna reses den stora Jellingstenen och en träkyrka, där Gorm
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troligen får en ny grav efter att han tagits upp ur Nordhögen. De stora byggprojekten
upphör inte med detta. Roesdahl nämner den monumentala bron över Ravning
Enge och minst fyra trelleborgar, kungliga brohuvuden och maktsymboler för
Haralds expansion ca år 980. En möjlig femte borg av denna typ kan finnas i
Borgeby, Skåne, tror Roesdahl. Där finns en borgvall delvis bevarad. Om så är fallet
vore det spännande att fundera över relationen mellan denna och Uppåkra/Lund-
problematiken.

En reaktion på dessa kraftfulla maktanspråk inträffar dock. Ca år 987 fördrivs
kung Harald av sin son, Sven Tveskägg. Sven genomför en mobilisering inför
erövringen av England, som slutförs år 1013. Han dör dock kort därefter, år 1014.
Tiden efter Svens död behandlas av historikern Niels Lund (2012:665ff ). Sven
hade varit kung över England och Danmark, samt haft överhöghet över Norge och
Sverige. Efter hans död återkallades kung Ethelred från Normandie till England,
Svens äldste son Harald blev kung i Danmark, i Norge tog Olav Haraldsson makten
och i Sverige gjorde sig Svens styvson kung Olof Skötkonung oberoende. Svens
yngre son Knut gick i viking. År 1015 attackerade han England med en armé av
allierade från Danmark, Norge och Sverige och år 1016 kunde han ta över kunga-
makten där. År 1019 tog Knut makten i Danmark efter brodern Haralds död.
Knut stod emot norske Olav Haraldsson och svenske Anund Jakob i slaget vid
Helge å år 1026 och kunde därmed fortsätta hävdandet av överhöghet över Norge
och möjligen över delar av svearna. Olav förblev dock kung i Norge men fördrevs år
1028 av Knut och reste till Ryssland, återkom, men stupade vid Stiklastad år 1030
i ett försök att återta makten. Knuts makt i Norge var omstridd. Året före Knut den
stores död 1035 hade missnöjda norrmän återkallat Olavs son Magnus, senare
kallad den gode, från Novgorod till Norge som kung. Även i Sverige eftersträvade
man att vara fri från Danmark. Redan Olof Skötkonung hade, bland annat för
detta ändamål, gift sig med en dotter till Olav Haraldsson, kontaktat Hamburg-
Bremen för en biskop i Skara, samt gift bort en dotter till Jaroslav i Novgorod.
Sonen Anund Jakob fortsatte alliansen med norrmännen. Slaget vid Helge å år
1026 ledde enligt Lund inte till att Knut fick överhöghet över Sverige. Att det står
Knut på mynt från Sigtuna beror på att de imiterar Knuts engelska myntning,
precis som är fallet med andra engelska mynt. Att många i Sverige, liksom i Norge,
till och från var allierade med den framgångsrike vikingakungen Knut den store, är
en annan sak. Det var ju, som vi sett tidigare, inte främst fråga om att vara lojal mot
en nation utan mot en kung eller hövding.

I Solbergs bok om Norges järnålder (2000) får vikingatiden en utförlig be-
handling. Texten är disponerad tematiskt och är mestadels beskrivande. Norge har
ju stora regionala skillnader och det kommer tydligt fram. Avseende bebyggelsen
står särskilt Nordnorge ut med Skandinaviens längsta hall, det 83 meter långa
multifunktionella huset i Borg, Lofoten (2000:221f ). Kretstun kopplar fortsatt till
hövdingagårdar i norr. Vidare lyfts de strandnära nordnorska så kallade gårdshögarna
fram. De består av torvhus som byggts ovanpå gamla torvhus så att konstgjorda
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boplatshögar bildats och ekonomin bygger på en blandning men med stort inslag
av fiske och sjöfångst. Gravarna (2000:222f ) är många och varierar i utseende och
placering. De varierar mellan högar, rösen och flatmarksgravar, kremeringar och
jordbegravningar, rikt utrustade och fyndfattiga. Anmärkningsvärt är mängden
jordbruksredskap samt snickar- och smedsverktyg i gravarna. Vanligt är också
hästutrustning och begravning i båt. Berömda är de stora skeppsgravarna i hög,
såsom Oseberg, Gokstad och Borre, just dessa i Vestfold. Depåfynd (2000:223ff )
med silvermynt, ringar, smycken och hacksilver tolkas som huvudsakliga betalnings-
medel men har också sociala och möjligen religiösa funktioner. Ca 400 islamiska
mynt kan ställas mot ca 3000 vardera av engelska och tyska. De engelska antas
komma från danagälder. I norr ingår östliga armringar och smycken från Finland
och Baltikum i depåfynden och visar på andra kontaktområden.

Den expansiva vikingatiden diskuteras. Traditionellt har befolkningsökning och
jordknapphet ansetts ligga bakom yttre och inre expansion (2000:239ff ). Här är
Solberg ibland sunt kritisk. Hon accepterar dock att en siffra på antalet gårdar kan
uppskattas och stannar vid över 30000. Men det är många problem. Mycket viktigt
är att källmaterialet i ett område, främst gravar och ortnamn, inte direkt kan
översättas i antal gårdar. Många bosättningar finns som inte avsatt spår i gravhögar
och ortnamn. Gravhögar kan kopplas till jordägande och odalsrätt (2000:268).
Skre (1998) har visat att bosättningar som är avhängiga en jordherre inte haft rätt
till högläggning. Stora gods får alltså få synliga gravar, om än ofta rika, på sina
domäner. Detta trots att där bor många människor. Den inre expansionen kan
därför vara något helt annat än en befolkningsexpansion. Det kan vara redan
befintliga bosättningar som nu fått gravrätt och/eller namnrätt. Trots detta tänker
sig Solberg i alla fall att det varit en befolkningsökning och inre expansion under
vikingatiden (2000:242).

Vikingarnas färder och den yttre expansionen riktade sig främst västerut
(2000:242ff ). På brittiska öarna sågs vikingarna som överfallsmän och rövare. Men
de var också handelsmän, hantverkare och bosättare, menar Solberg. De stora
vikingatida gravskeppen var krigsskepp. Det gäller även Osebergsskeppet, trots att
meningarna om det varit delade. Viktigast bland de norska vikingarnas aktiviteter
är etableringen på Irland och grundandet av Dublin på 800-talet, samt kolonisa-
tionen av Island under det sena 800-talet och tidiga 900-talet.

På hemmaplan bestod Norge under 800-talet av en mängd, kanske dryga 20,
småriken under kungar och jarlar, vilka hade gemensamma kult- och tingsplatser
(2000:261f, 278). Ett exempel är Tröndelagen där ladejarlarnas ätt hade makten.
Ätten härledde sitt ursprung till föreningen mellan Oden och jättinnan Skade.
Deras son, Säming, blev ättens stamfader. Den danska skjoldungaätten i Lejre räknade
också sitt ursprung ytterst från Oden, vilket gav dem samma gudomliga förfader.
Sydöstra Norge, Viken med Vestfold, stod under danskt överherravälde. Vikinga-
staden Kaupang i Skiringssal, Tjölling, kan tidigt ha anlagts av danska intressen
(2000:282ff, 297).  Danske kung Godfred dog år 810 och då fanns försök till ökat
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oberoende, men år 813 sändes en dansk kungaledd straffexpedition till Vestfold.
Ynglingatal från sent 800-tal nämner efter 21 uppsalakungar sex generationer

vestfoldskungar. Halvdan Vitben, Östen, Halvdan Milde, Gudröd, Olav Geirstadaalf
och så den dikten är skriven för, Ragnvald (Lindqvist 1936:288ff ). Den norska
ynglingaätten härleder sig därmed från svearna och ytterst från guden Frej och
jättinnan Gerd – en helt annan härledning än ladeätten och danskarna. Detta
kanske för att visa odalrätt och tillbakavisa de danska kraven på Viken. Förmodligen
vill man också hålla tillbaka den under sent 800-tal allt mer expansive Harald
Hårfager Halvdansson. I detta ligger också monumentbyggande. Solberg (2000:284),
liksom Ynglingatal, kopplar både Skiringssal och storhögsgravfältet i Borre till ätten,
men hon lägger också till stora skeppsgravar, som de i Gokstad och Borre. Skre och
Stylegar (2004) har lyft fram platåhuset, den skinande salen, Skiringssal vid Kaupang,
som inspirerad av ynglingarnas platåhus i Uppsala. Den skinande kan dessutom
vara ett noanamn för Frej, vilket ytterligare stärker kopplingen till Uppsala.

Solberg kritiserar äldre tankar om att Harald Hårfager skulle ha tillhört ynglinga-
ätten (2000:282ff, 300ff ). Istället härleds Haralds ätt genom fadern Halvdan Svarte
till Oppland och genom modern till Sogn i västra Norge. Från Sogn har han genom
vapenkamp tagit makten i Vestlandet och förvärvat viss överhöghet över Tröndelagen
och Hålogaland. Haralds rike var främst sydvästra Norge med kungsgården Avaldsnes,
men han hade alltså överhöghet över ett stort område norrut och också österut. Det
danska herraväldet i Viken var brutet och Harald kunde hävda maktanspråk där.
Det är oklart vem som bröt danskarnas makt. Det borde ju ha varit ynglingaätten.
Vad som hände med den och Ragnvald när Harald Hårfager växte sig stark är okänt,
skriver Solberg (2000:284). Häri ligger nog en orsak till att det var viktigt för
Haralds ätt att ta över och framstå som ynglingar med odalrätt till Vestfold, just för
att de inte hade det och för att neutralisera den gamla ynglingaätten. Ragnvalds
ynglingar var ju också en konstruktion gentemot danskarna, får vi förmoda. För
inte utvandrade väl Halvdan Vitbens far Olof Trätälja från Uppsala till Vestfold på
riktigt? Haralds ätt levde vidare med sönerna Erik Blodyx, fördriven och därefter
kung i York och främst Håkon den gode (Solberg 2000:302). Håkon dog år 961
efter stridigheter mot danske kung Harald Blåtand och hans allierade, den i England
fallne Erik Blodyxs söner. Harald Blåtand etablerade dansk överhöghet över Norge,
vilket omtalas på den stora Jellingstenen (Solberg 2000:304f ). Efter att erikssönerna
gjort sig för mäktiga, allierade Harald Blåtand sig med Håkon Sigurdsson Ladejarl
som blev kungens jarl i Tröndelag. Håkon besegrade sedan danskarna vid Hjörungavåg
på 980-talet och gjorde sig av med det danska överherraväldet. Jarl Håkon Sigurdsson
blev emellertid impopulär och dödades av trönderna år 995 (Solberg 2000:307f ).
Då kom östnorske Olav Tryggvason åter från England där han hade haft stor
framgång. Han accepterades som rikskung, särskilt av trönderna. Som kung över
Norge lät han prägla mynt efter engelsk förebild. Han verkade också för kristen-
domen. När Olav föll i slaget vid Svolder år 1000 tog danske kung Sven Tveskägg
Haraldsson herradömet över Norge och lät ladejarlarna Eirik och Svein Håkansson
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styra i landet. Knut den store, Svens son, hävdade sedan överherraväldet efter Svens
död år 1014.

Olav Haraldsson, son till kung Harald Grenske, dansk underkung i Viken,
återkom till Norge efter framgångsrika vikingatåg i England och Frankrike. Han
utmanade år 1015 det danska överherraväldet och ladejarlarna och segrade år 1016.
Han gjorde Nidaros invid Lade, det senare Trondheim, till sin bas och brohuvud
för kungamakt och kristendom. År 1026 stod Knut den store emot Harald och
Anund Jakob i slaget vid Helge å och dessutom gjorde trönderna uppror. År 1028
kom Knut till Norge och Olav flydde till Ryssland. I ett försök att återta makten
föll Olav vid Stiklastad år 1030 (Solberg 2000:308ff ). Att aristokratin gjorde uppror
och fördrev en kung som hotade ätten och odalen är ett välkänt tema. Sedan stod
de emot när Olav inte kunde förlika sig med detta och återkom.

I relationerna mellan norrmännen vid kusten i Hålogaland och de i inlandets
skogar och vid kusten norröver i Finnmark levande samerna, betonar Solberg
(2000:281f, 294ff ) symbiosen, även om det var mycket skeva maktförhållanden.
Den redan på 800-talet omtalade finnskatten ledde till specialisering hos samerna,
bland annat vildrensjakt vilket resulterat i så kallade stalotomter i fjällterrängen.
Hövdingen Ottar från Hålogaland är en känd aktör. Han ägde vid ett tillfälle 600
renar, enligt vad han själv berättade.

Norge behandlas i The Viking World av historikern Claus Krag (2012:645ff ).
Norge under äldre vikingatid bestod som vi sett av flera folkland, bygder med
rötter långt bak i tiden, vars identiteter främst formats av geografiska förhållanden.
De var alltså inte politiskt organiserade enheter, menar han. Krag nämner som
möjligt undantag Tröndelagen och trönderna med sin tingsplats Frosta, vilket bör
visa på ett politiskt organiserat samhälle. Norge var däremot ännu inte ett samlat
rike. En viktig person är som vi sett kung Harald Hårfager Halvdansson, som var
aktiv i det sena 800- och tidiga 900-talet. Han dog ca år 932. I senare historie-
skrivning ansågs han ha erövrat makten och samlat Norge. Krag ser honom istället
som en lokal kung i sydvästra Norge, som angrips av rivaler från öst, kanske
understödda av danska intressen. Harald segrar mot dem i slaget vid Hafrsfjord
söder om Stavanger. Ladejarlarna i Tröndelag var en självständig maktfaktor med
makt även i norr, i Hålogaland. Harald kan dock ha haft en åtminstone formell
överhöghet över dem. Det handlar alltså om en kontroll över norska västkusten, den
norra vägen, vars betydelse visas av internationella namn på Norge, Norway på
engelska och Norwegen på tyska.

Sydöstra Norge däremot, Viken, stod under dansk överhöghet, med lokala norska
underkungar och detta åtminstone från kung Godfreds tid, den danske kung som
stod emot Karl den store vid Danevirke. Med Harald Blåtand förstärks det danska
inflytandet och Harald fick överhöghet över både Viken och västra Norge, med
Håkon Sigurdsson Ladejarl som sin jarl. Samverkan med danska kungar tar andra
former under Sven Tveskägg och Knut den store, då äventyren i bland annat England
engagerar många norska vikingar och ger dem makt, ära och rikedom. Två av dessa
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är Olav Tryggvason och Olav Haraldsson, som senare utmanar danska intressen i
Norge, med varierande framgång. Båda dör i strid, den förste i slaget vid Svolder år
1000 mot bland andra Sven Tveskägg och Olof Skötkonung och den andre vid
Stiklastad år 1030 i ett försök att återta Norge. Bägge var starka förespråkare för
kristendomen och Olav Haraldsson får efter sin död eftermälet den helige. Först i
samband med Knut den stores död år 1035 samlas det norska riket under Olav
Haraldssons son Magnus den gode och sedan under Olavs halvbror Harald Hårdråde.
Dynastins maktanspråk underlättades genom Olavs kanonisering.

Edgren behandlar vikingatiden i del 1 av Finlands historia (1993:215ff ). Central
är tanken om en bebyggelseexpansion och att perioden är en fortsättning på
merovingertiden. De regionala skillnaderna är betydande och stora områden i öster
och i norr behandlas översiktligt. Den västfinska järnåldersbebyggelsen förtätas och
expanderar. Nya gravfält tillkommer. De stora strukturlösa stenläggningarna under
flat mark med kollektiva brandbegravningar fortsätter. Vid kusten finns nu grupper
av lågt liggande rösen som antyder en bosättning av fiskare med viss boskapsskötsel.
En viktig hamn- och hantverksplats vid Kyrksundet i Hitis lyfts fram. Den låg vid
segelleden och fynden visar på kontakter åt många olika håll. Längre inåt land, i
Tavastland, expanderar gravfälten till nya områden. Generellt kan man tala om en
västfinsk expansion mot öster, och även mot norr. Drivkraften var handelsintressen,
inte minst pälshandel.

En markant nedgång i gravfynden märks däremot i det tidigare så rika Öster-
botten. Vad har hänt? Förslagen är många. Har området legat öde? Har pesten
slagit till? Eller har området långsamt avfolkats på grund av att landhöjningen
medfört försumpning av tidigare fruktbara områden?  Kanske ska källkritik användas
istället? Är det fråga om bortodling i historisk tid? Frågan står öppen, skriver Edgren
(1993:232f ).

800- och 900-talen är annars rika på massiva bronsspännen, såsom runda
parspännen för kvinnor och ringspännen, i Finland kallade hästskoformade spännen,
för män. Brons importerades eller togs, menar Edgren, anmärkningsvärt nog från
äldre brandgravfält, där föremål låg relativt öppet. Mängden smycken anser han
avspeglar stor befolkningstillväxt (1993:234). Bland vapnen (1993:237ff ) märks
västeuropeiska svärd med lokalt tillverkade fästen, spjut och, från och med 900-
talet, stridsyxan. Ca 30 silverskatter är hittade, exklusive Ålands ca 10. De innehåller
till skillnad från de åländska främst engelska och tyska mynt samt smyckesilver. I
norra Finland knyter skattfynden an till ekonomiska intressen på Nordkalotten.
De ligger vid vattenleder tvärs över Finland från Bottenviken till Vita havet. Föremålen
i skatterna är från västfinska, skandinaviska, karelska och östliga områden. Varför de
deponeras och ligger kvar diskuteras inte närmare. Edgren sammanfattar
(1993:248f) med att högkonjunkturen gav högre välstånd och handeln stimulerade
det inhemska hantverket. Högkonjunkturen ledde till befolkningsökning och
befolkningsexpansion vilket visas av ett större antal gravfält, Österbotten undantaget.
Det vikingatida samhället i Finland är ett jämlikt samhälle med en burgen bonde-
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befolkning – släkter, men inga hövdingar. Detta är en markant annorlunda bild än
den som presenterats för de andra nordiska länderna.

Det svenskspråkiga Åland är på samma sätt som under merovingertid annorlunda
(1993:227ff ). Höggravfälten och de säregna husgrunderna ökar nu kraftigt i antal.
Högarna är brandgravar men i periferin på gravfältet Larsas Kvarnbacke i Saltvik
har fyndtomma, möjligen kristna skelettgravar påträffats. Edgren menar att höggrav-
fälten visar på relationer till Mellansverige och nu läggs dräkten med ovala spänn-
bucklor till detta. I början av 1000-talet upphör det hedniska gravskicket och även
de flesta av husgrunderna. Det finns inga depåfynd med engelska och tyska mynt
och heller inga runstenar. Även avseende Åland har därför tankar om avfolkning
framförts. Ett alternativ är ett tidigt kristnande. Edgren tror inte på en avfolkning,
vilket måste vara riktigt. Att silverdepåer från äldre vikingatid med islamiska mynt
finns men inga yngre depåer förklaras med att Åland var så kopplat till Birka, att
när staden gick under i samband med att den islamiska myntströmmens sinande så
kom inte fler mynt in (1993:247). Det känns inte övertygande. Istället kan vi se
avsaknaden av depåer med västeuropeiska mynt och inte minst runstenar som ett
aktivt avståndstagande mot kungamakt och kyrka i Sigtunas tappning och kanske
också mot finska expansionsförsök. Blickarna kan istället som jag ser det ha riktats
mot det mer avlägsna Ryssland. Där fanns, liksom hos svearna, islamiskt silver,
höggravfält och ett dräktskick med ovala spännbucklor samt gravar med torshammar-
ringar, allt detta som också är vanligt under Ålands äldre vikingatid. Till detta kan
läggas de säregna lertassarna, som Åland har gemensamt med Ryssland (Callmer
1994). Under yngre vikingatid är man kristen, men utan symboler för Hamburg-
Bremen och Sigtuna.

Även i The Viking World (2012) är det Torsten Edgren som skriver om vikingatid
i Finland. Inget nytt presenteras dock här, trots 20 års tidskillnad.

Nya dynastier föds

500-talets Europa såg allt starkare kungadömen skapas, där följena dragit fram
(Geary 1988). Franker, öst- och västgoter, langobarder och vandaler för att nämna
några. Följena ersattes av territoriella stater. Religionen förändrades med allt mer
kristna idéer, särskilt hos frankerna som tidigt antog romersk-katolsk kristendom.
Nya starka kristna dynastier trädde fram. I Norden var medvetenheten stor kring
dessa förhållanden. Strävan efter att etablera kontroll över territorier fanns även här.
Processen från stam till stat går via följesideologin under perioden 200-550 e. Kr.
Vissa följesledare gör sig starka på hemmaplan. Det är detta vi ser materialiserat i
fornborgarna, stensträngsbygden och tunagårdarna.

Bo Gräslund (2007) och Morten Axboe (1999, 2001) med flera har som nämnts
lyft fram en katastrof år 536/37 som orsak till guldnedläggelsen vid denna tid.
Solens kraft sinade på grund av stoftmoln. Gudarna måste blidkas med spektakulära
guldoffer för att solen skulle återvända, men det hjälpte föga. Gräslund menar att



Anders Carlsson

180

detta är verklighetsbakgrunden till idéerna om Fimbulvintern och Ragnarök. De
gamla gudarna är döda, om än de dog med ära. Men i mytologin anas en ny ljus
framtid. Odens son Vidar finner de guldglänsande styckena i gräset. Nya dynastier,
som tar efter från både gudar och jättar, kan födas. De bygger på det gamla, men är
ändå något nytt. Det gamla vördas. Gårdar namnges som sagt efter de gamla
kultplatserna och människorna får gudanamn. Kan rent av de guldglänsande styckena
anspela på guldgubbarna (se nedan)?

I Uppsala föds ynglingadynastins, skilfingarnas, förste kung Fjölnir genom
föreningen av guden Frej och jättinnan Gerd, vars namn betyder hägnad. Gränsen
är för alltid nedbruten mellan gudar och jättar, mellan Midgård och Utgård. Följets
ideologi är bruten. Kungadömets tanke på territorium är född. Förebilden finns
främst hos frankerna. I Uppsala reses vid ett äldre gravfält tre stora gravhögar och
imponerande hallbyggnader byggs på konstgjorda platåer. Gräslund menar att dessa
upphöjda hallar, salar, ligger till grund för namnet på platsen, Uppsala (1993).
Vilket var det äldre namnet? Kan det ha varit Tuna? I varje fall är namnet på den ås
på vilket gravfältet och hallarna ligger Tunåsen, och det skulle kunna vara ett
argument. Namnets ålder är dock ovisst. Nyligen har Vikstrand behandlat namnet
Uppsala (2013b). Här framför han spännande nog att Tuna verkligen kan ha varit
namnet på platsen före namnbytet, även om Berga är en annan möjlighet. Förleden
Upp- tolkar han dock i relation till Sala i Vaksala socken, men han kan acceptera att
efterleden anspelar på hallbyggnader.  Frankerkungen Childerics gravplats med
storhögar i nuvarande Belgien liknar den i Uppsala. Arrhenius har hävdat att här
finns ett samband (1995). Childerics son Klodvig var den som år 496 (Wells
2008:55) konverterade till den romersk-katolska kristendomen. Kulten hölls i
särskilda byggnader, kyrkor. I Uppsala hölls kult och gästabud i hallarna. Fabech
har menat att detta fokus på hallen är inspirerat av tanken på kultbyggnader, kyrkor.
Kulten flyttade från våtmarker och friluftplatser in i ledarnas hallar (1991). Och
kanske än viktigare menar jag, från följets fornborgar till dessa nya hallar. Där
människor, gudar och jättar förr kunde mötas, på fornborgens berg, kunde nu
gudarnas och jättarnas gemensamma avkomma, ynglingadynastin, möta sina
allierade i de på hyllor, platåer, byggda hallarna, salarna. Ättens andra namn, skilfingar
kan kanske uppfattas som de som bor på hyllor. Jämför engelskans shelf, fornnordiska
skälv (Sundqvist 2002:49; Vikstrand 1996). Ynglingar heter de, då de härstammar
från guden Frej, som också hette Yngve Frej. I Uppsala fanns även som bekant en
helig lund och brunn, så den äldre kultens våtmarks- och friluftskult inkorporerades
på platsen.

Vilken är relationen mellan kungsgårdsområdet med högar och hallar i Gamla
Uppsala och de vendeltida båtgravfälten i främst Valsgärde och Vendel? Valsgärde
gravbacke ligger bara 3 km norr om Gamla Uppsala, direkt öster om Fyrisån.
Gravfältet är berömt för sina båtgravar, men här finns gravar från 300-talet till den
sena vikingatiden och båtgravstraditionen startar med en symbolisk skeppssättning
av trästolpar från 500-talet. Skeppet har tolkats som en fruktbarhetssymbol kopplad
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till Frej (Schönbäck 1980:116ff ). De mycket rikt utrustade båtgravarna 5-8 är
vendeltida. Alla är obrända ryttargravar för välbeväpnade män och båtarna, mellan
8-12 meter långa och avsedda för 6-10 roddare, är orienterade på samma sätt med
stäven mot sydväst. Men det finns märkligt nog inga eller få bevarade rester efter
några begravda människor, medan djurben är välbevarade. Arrhenius tänker sig att
orsaken till de ovanligt dåliga bevaringsförhållandena är att de döda först hängt
offrade en längre tid i träden i Gamla Uppsala och först därefter begravts (1983:67f ).
Man kunde också tänka sig att de döda tagits upp ur graven vid någon tidpunkt,
men Arwidsson försäkrar på utgrävarnas vägnar att båtgravarna inte var plundrade
(1980:64). Kyhlberg föreslår radikalt nog att inga människor begravdes i de
vendeltida båtarna, utan att de kremerades och gravsattes i kungshögarna i Gamla
Uppsala. Genom att använda Arrhenius tidiga dateringar av båtgravarna (1983)
och Ljungqvists sena av kungshögarna (2005) kan han relatera båtgrav 8 till
Östhögen, båtgrav 7 till Västhögen och båtgravarna 5 eller 6 hypotetiskt till den
outgrävda Mitthögen (2013:109ff ). Han ser rituella processioner som förde hästar,
vagnar och båtar med utrustning från hallen i Gamla Uppsala till Valsgärde.  Detta
skulle passa Arwidssons tanke att utrustningen togs från en rustkammare (1980:50).
De mer personliga gravgåvorna brändes med liket och bisattes i kungshögarna. Ett
alternativ skulle dock kunna vara att den döde legat så länge i väntan på att alla
skulle kunna samlas för begravningshögtidligheten att liket av den anledningen var
i så dålig form att det inte bevarats. Det föreslår Arwidsson, som menar sig ha spår
av människa i Valsgärde 6 och 7 och möjligen i Valsgärde 8 (1942:109, 1977:104,
1954:121). Vilka var dessa män? Om de trots allt jordats här har de inte höglagts
och visar med det att de inte hävdar odalrätt på traditionellt sätt. Att de är obrända
visar kanske på en evig närvaro. Kungens hird är ett rimligt antagande (Arrhenius
1995:331). Hade man velat hävda jordägande var det ju bara att bygga en hög,
som fallet är med den kungliga båtgraven i Sutton Hoo eller de norska vikingatida
skeppsgravarna.

Vad var det för plats som processionerna gick till? Ortnamnsforskaren Ståhl
(1986:72ff ) tolkar namnet som ett ursprungligt Valaskialf. Han visar att historiska
namn på -gärde inte sällan är ett äldre -skälv, -skialf. Förleden val associerar till de
fallna och syftar på krigare, de utvalda. Skialf kan betyda avsats, hylla, höjd och bör
alltså vara namnet på gravfältet. Det finns alternativ till Ståhls tolkning, men den
känns övertygande. Valsgärde hörde till Gamla Uppsalas domän och låg längst i
norr, på gränsen till Fullerö (Kyhlberg 2013:117). Relativt nyligen har ett aktivitets-
område och ett platåhus delundersökts i norra delen av Valsgärde (Norr & Sundkvist
1995). Dateringen kan vara från 500-talet till en bit in på 900-talet. Hur passar
dessa in i gravfältsmiljön och vilken är relationen till Gamla Uppsala? På aktivitets-
området i anslutning till platåhuset har järn- och bronshantverk utförts. Till miljön
hör en möjlig hamnplats vid ån. Här behövs fördjupade undersökningar.

Hur passar det snarlika båtgravfältet vid Vendels kyrka in i bilden (Stolpe &
Arne 1912)? Mycket bra. Dateringen är ungefär densamma, från 500-tal in i 1000-
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talet, obrända båtgravar under flat mark med huvudsakligen män och åtskilliga
brandgravar i anslutning. De är orienterade med stäven åt sydväst och ca 8-10 m
långa. Namnet Vendel syftar på den vindlande sjön eller ån (SOL) och är inte
namnet på gården bakom gravfältet. Även här rör det sig nämligen om en tunagård,
senare Prästgården (Rahmqvist 1996:144f ), och bara 2,5 km åt söder ligger
kungshögen Ottarshögen från ca 500, alltså äldre än de daterade kungshögarna i
Gamla Uppsala (Lindqvist 1936; Arrhenius 1995:317). Många av båtgravarna vid
Vendel är dock plundrade i äldre tid (Arbman 1980:19ff ). Inte heller här finns
några bevarade lik (Arrhenius 1983:67), men spår av människa har dock ibland
noterats (Stolpe & Arne 1912). Senare har även ett aktivitetsområde likt det i
Valsgärde hittats omedelbart i anslutning till båtgravarna, med långhus och stall
från sen folkvandringstid och tidig vendeltid (Seiler 2001:56).  Ljungkvist anför
att materialet domineras av rester efter metallhantverk, främst smide men även
bronshantering (2006:65).

Vi ska också nämna båtgravarna vid Ultuna söder om dagens Uppsala, nära
Fyrisån. Två kan vara vendeltida mansgravar med vapen, men uppgifterna är mycket
oklara (Holmberg 1969:125ff; Norr & Sundkvist 1995:407; Ljungkvist 2006:140).
En tunagård är det ju i vilket fall som helst. Finns här någon kungshög? Zachrisson
redovisar läget för en försvunnen trolig hög med oklar datering, Konungshögen, på
en höjd vid Fyrisåns östra strand i Uppsala/Östra Aros. I närheten, på västra sidan
ån, låg Ulleråkers tingsplats (2013:178, 187f ), vilket gör en koppling till Ultuna
rimlig (Vikstrand 2001:182ff ), beläget 5 km nedströms och därmed kontrollerande
farleden.

Åter till Gamla Uppsala. Här har nyligen omfattande undersökningar utförts
och sammanfattande artiklar finns i boken Gamla Uppsala i ny belysning (2013).
Ljungqvist daterar Väst- och Östhögen till perioden 560/70-620/630 (2013:45).
Han ser det sena 500-talet och tidiga 600-talet som en tid då Gamla Uppsala
monumentaliserades med bland annat de tre kungshögarna och minst två stora
platåer, ”varav en för den 50 m långa och enastående rikt dekorerade salsbyggnaden”
(2013:57). Högarna synliggjorde etablerandet av en kungadynasti i flera led. Kanske
var dock Östhögen en ensam storhög från början och de övriga tillkomna/påbyggda
senare? Det skulle i vendeltid ge en bild av en dynastisk grundarhög och sedan flera
andra på rad (Zachrisson 2013:168; Ljungqvist 2013:48f ). En ursprunglig kungs-
hög istället för tre stämmer ju också bra in med övriga kungshögar från sen
folkvandringstid/tidig vendeltid. Till denna monumentalisering kan nu fogas
monumentala stolprader som hägnar området (Beronius Jörpeland et al. 2013).
Men vem startar dynastin? Östhögen har arkeologiskt och osteologiskt analyserats
av Arrhenius och Sjövold (1995). De finner en ca 10-14 år gammal pojke, men
också en kvinna. Arrhenius och Freij (1992) har analyserat pressbleck från hjälmen
och Arrhenius själv har utvecklat tankar om regalier med utgångspunkt i fynden
(1995). Den döde kan vara en prins från ynglingaätten, som begravts med hjälm
och spira i enlighet med främst bysantinsk, frankisk och anglo-saxisk härskartradition.
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Kvinnan bör av fynden att döma vara en från Östeuropa kommande tjänarinna,
menar författarna. Även högen i sig kan uppfattas som regale, med tanke på Childerics
hög och även Sutton Hoo. Pressblecken är av samma typ som på hjälmarna i
Valsgärde och Vendel men något mindre, vilket tyder på en liten hjälm. Även
Västhögen innehåller en man och en kvinna, där mannen, som är vuxen, har hjälm
och spira. Den äldsta daterade kungshögen i Mälardalen, Ottarshögen från ca 500
eller första hälften av 500-talet innehåller även den en man och en kvinna, där
mannen uppfattas som den primäre (även Bratt 2008:109). Varken den eller
båtgravarna anses av Arrhenius som kungliga i jämförelse med Gamla Uppsala.

Ljungkvist (2000) vill att vi ska räkna med en tredje viktig grupp vendeltida
brandgravar med vapen, utöver kungshögarna och båtgravarna. Dessa är vanliga i
Mälardalen och ofta rikt utrustade, i klass med båtgravarna. Här kan nämnas
brandgraven i Lejde vid Skultuna i Västmanland, som Arrhenius till vissa delar
jämför med fynd från Östhögen (Arrhenius & Sjövold 1995). Den är strategiskt
belägen vid Svartån och kopplad till en tunagård.

Ottarshögen tycks som sagt vara äldre än de daterade kungshögarna i Gamla
Uppsala och båtgravarna i Vendel verkar starta före Valsgärde. Föregås ynglinga-
dynastins födelse av ett maktuppbyggnadsskede med spridda kungshögar? Eller
tillhör dessa istället en senare fas, efter tidigt 600-tal och konsoliderar makten i
svearnas land? Kungliga gravar tycks nämligen saknas i Gamla Uppsala efter tidigt
600-tal och kan tyda på att ynglingarna begravdes spridda i riket (Ljungkvist
2006:80), men vi ska komma ihåg att varken Mitthögen eller Tingshögen är
daterade. Hur passar övriga kungshögar in här? Så gott som alla hör till tunagårdar.
Anundshögen hör till Tuna i Badelunda, Ströbohög till Jämmertuna i Köping,
Kööhögen till Vaxtuna i Orkesta och Uppsa kulle i Södermanland till Runtuna.
Ett viktigt uppländskt undantag kan nämnas, Nordians hög i Norrsunda. Men
den ligger i Åshusby, som därför har hetat något annat tidigare, varför inte Tuna?
Kungshögarna i Norsborgsparken på Södertörn kan som nämndes tidigare ha tillhört
Tuna i Botkyrka. Hur som helst är det uppenbart att den nya makten bygger vidare
på tunagårdarna som huvudgårdar, både gamla och nyanlagda, vilket tyder på en
kontinuitet från mellersta järnåldern. Inga av dessa högar är daterade, med undantag
av Kööhögen, en brandgrav där bland annat spelbrickor påträffades. Lindqvist och
Bratt vågar inte datera den snävare än till 500-1000 (1936:22; Bratt 2008:248f ),
men inget motsäger heller en datering till sen folkvandringstid eller vendeltid,
vilket jag menar är en rimlig datering.

Jag ska ta de så kallade guldgubbarna, små tunna figurbleck från vendeltiden,
som utgångspunkt för att beröra vissa aspekter av de riken som skapades runt om i
nuvarande Sverige efter folkvandringstiden. Relativt nyligen har Jan Peder Lamm
sammanställt guldgubbarna i Sverige (2004). Guldblecken kan avbilda en man
och en kvinna i omfamning eller en ensam person, men också djur. Att de trots det
kallas för guldgubbar har forskningshistoriska skäl. Parblecken har av religions-
historikern Gro Steinsland (1991; 2002) tolkats som uttryckande myten om det



Anders Carlsson

184

heliga bröllopet mellan bland andra guden Frej
och jättinnan Gerd, det vill säga i just detta fall
ynglingaättens födelse (fig. 23). De påträffas
oftast i hallbyggnader och knyts till aristokra-
tiska storgårdar, huvudsakligen tunagårdar, men
också till speciella platser som Uppåkra, Helgö
och fornborgen Eketorp. Deras funktion och
betydelse är omdiskuterad.

I svearnas rike utmärker sig Helgö med 26
guldbleck, så gott som samtliga i hallbyggnaden
på terrass IA i husgrupp 2. Vidare finns ett
guldbleck från Ultuna, ett från Eskilstuna och

ett från Husby i Glanshammar, Närke. Vi kan nog räkna hit ett guldbleck från
Bråviken i östligaste Östergötland, nämligen från Svintuna. Samtliga är av parfigurtyp
och stärker tanken på att de kopplar till ynglingadynastins ursprungsmyt. Om
guldblecken uttrycker festligheter och fruktbarhetskult i hallarna visar det på att
tunagårdarnas roll stärktes under vendeltid i svearnas område, vilket ju även
kungshögar och båtgravar visar. Det är en nystart efter den sena folkvandringstidens
kris. Även Helgö visar därmed på denna nystart. Steuer och Lamm antyder att
ringsvärd och hjälmar kan ha tillverkats där (Steuer 1987; Lamm 2004:131), vilket
knyter det vendeltida Helgö till miljön i Gamla Uppsala och båtgravarna. Hörde
Helgö till kungsgården i Uppsala? Detta menade utgrävaren Wilhelm Holmqvist
(1979). Om vi tilldelar Helgö en roll som sveahärskarnas centrala hantverksplats
både under mellersta järnåldern och vendeltiden, blir det begripligt att platsen
ersätts av Birka. Lamm vill datera guldgubbarna till 700-talet, då de liknar dem
från Slöinge i Halland som fått denna datering (2004:130f; Lundqvist 1996). Är
depositionerna här ett försök att motverka förändringar som just under 700-talet
gör sig påminda? Det är intressant att de spektakulära depositionerna av den indiska
buddhan, den iriska kräklan, den koptiska skopan, en silverskål, ett klockfodral,
islamiska mynt med mera (Holmqvist 1969: 181; Hyenstrand 1996:112, 116ff ),
gjordes under tidigt 800-tal i ett område direkt väster om hallen på terrass IA och
norr om det stora flyttblocket. Förmodligen utgör dessa depositioner ett avslut på
verksamheten i samband med Birkas övertagande av hantverk och rituella aktiviteter.

I södra Sverige avbildar de flesta guldgubbar en person, ofta en man. De dateras
till sent 500-tal (Watt 2004:214ff ) och är därmed äldre än parfigurerna i svearnas
område. Troligen kan enkelfigurerna i många fall kopplas till den odenkult som är
belagd i Uppåkra och som nämndes ovan. Uppåkra blomstrade under vendeltid.
Mängder av dräktspännen, nålar, bälten och vapen tillverkas (Hårdh & Larsson

Fig. 23. Frej står på tå för att kyssa jättinnan Gerd?
Guldgubbe från Helgö i Mälaren (historiska.se. Sök
i samlingarna. Bild 16674).
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2007:61ff ). Stora delar av produktionen tycks dock som vi sett deponeras på platsen.
Tempelbyggnaden står på plats sedan länge och i den deponeras guldgubbarna
(Hårdh & Larsson 2007:39ff ). Av folkvandringstidens så kallade kris märks inte
mycket, tycks det.

Andra platser med guldfigurbleck och/eller bronspatriser, mestadels enkelfigurer,
är Ravlunda, Vä, Järrestad och Gårdlösa i östra Skåne, de  nyligen påträffade från
Vång i Hjortsberga socken, Blekinge (Henriksson & Nilsson 2013) samt de från
Eketorps fornborg på Öland (Fabech 2006:28). Situationen är alltså annorlunda
än i svearnas land, både vad gäller motivval och datering. Vid kusten i Ravlunda
kan guldblecken kopplas till Verkeåns mynning och dessutom säkert också till en
något yngre hantverksplats för bland annat tidigvendeltida spännen strax intill,
Maletofta.  Relationen mellan platserna måste redas ut närmare (Fabech
1999:460ff ). Fynden liknar dem i Uppåkra och kanske är detta område en mot-
svarande plats för östra Skåne (Helgesson 2002:68, 175; Söderberg 2005:379).
Vä, Järrestad och Gårdlösa representeras av varsin bronspatris (Stjernquist 1951;
Söderberg 2005:89ff; Stjernquist 1993).  I Vä och Gårdlösa är figuren en kvinna
och i Järrestad en parfigur. Med undantag för patrisen i Järrestad, förefaller patriserna
vara större än flertalet guldgubbar (Victorin 2013:46). Kanske ska de ses som patriser
för pressbleck snarare än för guldgubbar? Vi tar upp detta igen nedan avseende
patrisen från Sätuna i Östergötland.

Delarna av den vendeltida hjälmen i Uppåkra visar att eliten i Skandinavien
hade liknande utrustning, vilket även den materiella kulturen i stort visar. En båtgrav
från 700-talet i Lackalänga, bara 12 km nordväst om Uppåkra, förtjänar att nämnas.
Här hittades en obränd båt i en låg hög. I den låg en krigare med hjälm och svärd,
hästutrustning och en hund. Mannen var kremerad, men inte gravgåvorna (Ström-
berg 1961b:58, 185ff ). Till skillnad från Upplands båtgravar var denna alltså i en
hög och mannen var bränd – både skillnader och likheter således.

Fyndet från Vång gjordes på en spektakulär hantverksplats, belägen på en kulle.
Här har påträffats romerska bronsmasker och bronshuvuden, bronskärl och brons-
kittlar, glasbägarfragment samt spår av brons- och guldhantverk. Under sen vikingatid
deponerades dessutom Johannishusskatten här (Henriksson & Nilsson 2013). Vång
betyder åker/äng och uppenbarligen en alldeles särskild åker och platsen är belägen
i ett gränsområde mellan bygd och utmark. Nedströms kring Listerbyån finns en
rik bygd som bland annat representeras av Björketorpsstenen från 700-talet
(Zachrisson 2000:341). Även i Blekinge finns en båtgrav, i Augerum vid Lyckebyån
ca 15 km öster om Vång. Den är från tidig vendeltid och är anlagd för en kvinna,
vilket gör den unik. Läget är ett gränsläge mellan bygd och utmark och vid kusten
i söder, ett annat gränsläge, lyfter Arrhenius fram den folkvandringstida brakteat-
och solidiguldskatten från Tjurkö och den granatinlagda svärdsknappen i guld från
Sturkö (Arrhenius 1960; Fabech 1994).

Figurblecken från gulddepån i Eketorp hittades i en kistliknande stenkonstruk-
tion, kanske möjligtvis ett harg (Fabech 2006:28) och visar borgens betydelse under
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tidig vendeltid. Kanske ska deponeringen ses som en avslutningsdepå i samband
med lämnandet av platsen. Det kan dock vara en återkomst till den övergivna men
fortsatt heliga platsen för en rituell deponering. En öländsk båtgrav finns också,
nämligen från det stora röset Nabberör i Böda, beläget vid hamnen i Grankullavik
vid Ölands norra udde. Båtgraven är från början av 700-talet och är en krigargrav
med svärd och sköld av mycket hög kvalitet. Ytterligare minst två individer, varav
en kvinna, fanns i graven. Båten var ca 10 meter lång och orienterad nordost-
sydväst (Fallgren 2001:33ff, 2006:136; Arwidsson 1942b:24f, 109f ). Här finns
likheter med uppländska båtgravar och Høilund Nielsen menar rent av att mannen
kommer från Mälardalen (1991:144). Gravformen, ett stort röse av vad man skulle
kunna kalla bronsålderstyp, är dock ett för Mälardalens båtgravar helt främmande
inslag. Mannen kan lika gärna vara hemmahörande på det rika Öland. Här är ju
också de berömda torslundaplåtarna för pressblecksframställning till hjälmar
påträffade, så tydliga båtgravskopplingar finns på ön (Hagberg 1976).

Från Bergagård i Slöinge socken i Halland kommer figurbleck som gett dateringar
till 700-talet. Det handlar här, liksom hos svearna, om parfigurer. Sådana är dock
representerade även i Danmark. I det centrala området Gudme/Lundeborg på Fyn
är de vanliga (Thrane 1993b:54f ). Guldblecken i Slöinge hittades i hus II och hus
III, bägge ca 30 x 8,5 meter stora. De låg i var sitt stolphål, närmare bestämt i det
norra stolphålet närmast husens mitt. Hus III byggdes enligt dendrokronologisk
undersökning ca år 710-20 och avlöses troligen av hus II under 700-talets andra
hälft. Guldgubbarna låg ytligt i stolphålsfyllningen tillsammans med åtskilliga andra
fynd. Här fanns rester av ädelmetallhantverk, granater, glasskärvor från bägare,
pärltillverkningsavfall, spår efter textilhantverk, brons- och järnföremål, keramik,
hushållsavfall, med mera. Materialet har deponerats intill takstolpens fot och sedan
sekundärt hamnat i fyllningen (Lundqvist 1997). Hantverksresterna består både av
färdiga och halvfärdiga föremål samt avfall. Depositionen har troligen gjorts vid ett
tillfälle. Deponeringen kan vara ett symboliskt uttryck för makten över det spe-
cialiserade hantverket med religiösa kopplingar. Anmärkningsvärt är att fyllningen
i stolphålen utgjordes av benmjöl eller musselkross. Övriga stolphål var relativt
fyndtomma (Lundqvist 1996). Lönnroth (1997) ser stolparna som högsätesstolpar,
i vilka man offrat guldgubbar för att ge kraft åt hallen och dess härskare samt i
enlighet med myten om det heliga bröllopet mellan Frej och Gerd också fred och
fruktbarhet åt det land härskaren besitter. Söderberg har utvecklat tankarna kring
stolphålen i Slöinge och lyfter också fram källkritiska aspekter (2005:223ff ). Han
analyserar det fyndförande stolphålet i hus II. Fynden var samlade i den södra
delens övre lager, medan stolpen hade en dragning åt norr. Mycket viktigt är
påpekandet att föremålen kan ha deponerats i samband med själva stolpsättningen.
Det innebär ju att föremålen kan ha varit gamla när de deponerades och att dateringen
av guldgubbarna kan vara äldre än 710-20 e. Kr.

Hed Jakobsson (2003:168ff ) påpekar att parbleckens Frej och Gerd, eller generellt
gudomen och jättinnan i förening, skapar kosmisk balans vilket ger fruktbarhet och
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rikedom. Guldgubbarna deponeras ofta intill vad som kan ha varit högsätet och så
är troligen även fallet i Slöinge. Att genom en rituell deposition låta så många olika
hantverk vara representerade intill högsätet, visar på hantverkets transformerande
och gränsöverskridande karaktär. Depån uttrycker förmågan att skapa. Hövdinga-
familjen är frambringare av välstånd i mycket vid bemärkelse, omfattande inte bara
ätbara och icke ätbara produkter utan också den makt, framgång och ära som
skapande och givande gav. Söderberg redogör för kritiken kring Steinslands teori
om det heliga bröllopet, där Simek (2002) genom parens gestik ser parfigurblecken
som dynastiska bröllop, inte mytiska. Söderberg menar dock att dessa aspekter går
utmärkt att förena (2005:180f, 223f ). Back Danielsson har fördjupat debatten om
guldfigurblecken i stort och visat på dessas komplexitet och heterogenitet. Hon
betonar kopplingen till transformationer och gränsöverskridanden av olika slag
(2007:193ff ). Vi rör oss i gudarnas, jättarnas och människornas värld – folk-
vandringstidens motsättningar är som nämnts ovan upplösta och makterna samlas
i hallen, inte i fornborgarna. Även det potentiellt kraftfulla hantverksavfallet
deponeras i och kring hallbyggnaderna, på liknande sätt som det förut deponerades
i vissa stora fornborgar. Hallen har tagit över deras roller i denna tid av kosmisk
balans. Men vissa berg kan under yngre järnålder istället ha kopplats till Freja och
hennes läkande berg, Lyfjaberget (Kuhn 2014). Kuhn har i en analys av berg med
namnet Fruberget visat att de förutom namnet har gemensamma drag såsom grottor,
rundslipade former, trånga passager (fig. 24), med mera. Olika traditioner om frun
har berättats fram till idag, och studien förtjänar att fördjupas och utvidgas till
brudberg, käringberg, jungfruberg med flera kvinnliga berg.

Fig. 24. Frubergets möjliga utgång,
symboliserande pånyttfödelse efter
helande eller initiation. Fornborg Raä
255 i Gamleby socken, Småland
(Kuhn 2014:4).
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Vissa områden saknar, än så länge i alla fall, guldfigurbleck. Det gäller de västra
och östra götarnas centrala områden samt gutarnas Gotland. Ramqvists mellan-
norrländska rike med Högom i centrum (2000:206ff ) har heller inga guldgubbar.
Att en nordlig belägenhet annars inte är något hinder visar parfigurblecken i hallen
i Borg, Lofoten (Stamsö Munch 1991).

Vi behöver dock inte guldgubbarna och båtgravarna som sådana för att hitta
vendeltiden. Företeelser som förknippas med dem kan hjälpa oss. Vi kan söka efter
fynd av hjälmar och ringsvärd samt ryggknappsspännen. Tunagårdarna är som vi
sett fortsatt viktiga.

Götarnas område kan delas upp i de västra och de östra götarnas rike. Väster-
götlands vendeltid är dåligt utforskad. Perioden berörs kort av Widéen i hans
avhandling om vikingatiden (1955). Han lyfter fram ett antal gravar, både brända
och obrända, i högar och jordblandade rösen, vari ingår föremål som i några fall
jämförs med båtgravarna i Vendel. I en grav, i Hällstad, har ett granatinlagt
ryggknappsspänne påträffats (1955:26ff ). När det gäller vendeltida lösfynd eller
depåfynd (1955:61ff ) finns ett antal praktsvärd, varav ett ringsvärd från Karleby
socken. Andra fynd av svärd kommer från floderna Tidan och Flian. Slutligen nämns
en rikt dekorerad stomme till ett ryggknappsspänne från Torbjörnstorp, vars orna-
mentik är identisk med föremål från Vendelgrav I. I Lundqvists studie av järnålderns
centra med exempel från Halland och Västergötland (2000) är anslaget bredare.
Två områden analyseras: Saleby – Varaslätten och Friggeråker – Falbygden. I Saleby
representeras folkvandringstiden av vapengravar och guldfynd, men vendeltiden är
undflyende. Saleby kyrkby uppvisar dock kontinuitet genom järnåldern och ligger
centralt placerad och på en ås. Sal betyder samma sak som hall. Det kan ha legat en
storgård här från ca 300 till 1300, menar Lundqvist (2000:100ff ). Jag kan dock
tycka att storgården borde hetat Sala eller Sal. Kanske är Saleby underordnad en
huvudgård längre bort, kanske närmare Lidans mynningsområde där Lidköping
nu ligger? Friggeråkerområdet har spektakulära guldfynd och ett par vapenfynd
från folkvandringstid. Det finns också många vendeltida fynd, mest vapen men
också ryggknappsspännet från Torbjörnstorp.  Ortnamnen är viktiga, såsom Gudhem,
Tunhem, Sätuna, Jättene, Karleby och Saleby. Här kan finnas flera storgårdar, menar
Lundqvist (2000:109ff, 155).

Vi kan utvidga studien med hjälp av Brinks ortnamnsanalys av tre västgötabygder
(1997). Han noterar att många av de små socknarna har ett mycket gammalt
sockennamn men i övrigt medeltida gårdsnamn, vilket för övrigt även gäller för
Gotland. Detta borde ju innebära att en förhistorisk storgård haft ett territorium
motsvarande den senare socknen och där underlydande bosättningar inte haft egna
namn, alternativt att de inte bevarats. De viktigaste storgårdarna ska dock sökas i
större territorier. Avseende Falbygden lyfter Brink intressant nog fram Sätuna vid
Hornborgasjön och kopplar ihop gården med Karlaby, Smedby och Saleby. Sakrala
namn är Göteve, Kinneved, Friggeråker och Gudhem. Slutligen nämner han också
namn med, som han menar, möjlig bevakningsfunktion i södra delen av Falbygden,
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såsom Var- och Vår-. Området har en utsträckning på ca tre mil. Bygd två, Vadsbo
härad kring floden Tidan, har ett försvunnet Tuna vid Tidans mynning i vad som
nu är Mariestad. Några viktiga namn i denna bygd är Karleby och Sveneby samt en
lång rad sakrala namn kring sjön Östen – Frölunda, Närlunda, Götlunda, Frösve
och Odensåker. Utsträckningen är även här ca tre mil. Ett tredje område är Åse
härad vid Vänern. Brink tar utgångspunkt i gården Tun som har en 30 meter vid
och fem meter hög storhög intill kyrkan. Här finns även en jordvall, som tycks ha
omgett det område på vilket kyrkan senare byggdes – ett tun kanske? I Tun finns
också bronsåldersröset Stenkullen, 60 meter i diameter och sju meter högt, beläget
på högsta punkten. Röset har märkligt nog delvis en jordbeklädnad och jag undrar
om man inte försökt bygga om röset till en kungshög, varför inte i tidig vendeltid?
Storhögen vid kyrkan kan däremot vara vikingatida. Namnmiljön i området inklu-
derar ett Karaby, alltså Karlaby, Sal och Friel, sannolikt gudinnan Frejas al. Denna
bygd har en utsträckning på ca två mil.

Nyligen har Gudhem, gudarnas hem, ägnats mycket intresse, mycket på grund
av namnlikheten med det berömda Gudme-Lundeborgkomplexet på Fyn (Klos
2011). Det senare har av Hedeager uppfattats som en metafor för självaste Asgård
(2001, 2004), vilket även framförts avseende Gamla Uppsala (Sundqvist 2004).
Inga dåliga jämförelseobjekt. Vi måste kort kommentera Västergötlands två Tunhem,
Östra Tunhem i Gudhems härad och Västra Tunhem i Väne härad nära Vittene.
Dessa ska säkert inte ges samma innebörd som tunagårdarna och Sätuna finns ju
dessutom redan i Gudhem.  Kan det vara hemvisten/trakten vid ett annat slags tun
som åsyftas? Östra Tunhem ligger nedanför Mösseberg med sin fornborg och Västra
Tunhem nära Halleberg som också har en fornborg. Är det dessa hägnader namnen
syftar på i analogi med till exempel Stenby, byn vid fornborgen? Avståndet är kanske
för långt och Västra Tunhem ligger dessutom närmare Hunneberg, som inte har
någon fornborg, men med sitt dramatiska utseende kan själva berget kanske ha
uppfattats som en hägnad.

Innan vi lämnar Västergötland ska ytterligare två platser kommenteras, nämligen
kungshögen Skalunda hög på Kålland vid Vänern och Götala utanför Skara.

 Skalunda hög är ca 60-70 meter i diameter och 8-9 meter hög, vilket gör den
till en av Nordens största. Den har fått en ojämn behandling i standardlitteraturen.
Burenhult nämner den märkligt nog inte alls i Arkeologi i Norden (2000) men i
Welinders Norstedts Sveriges historia (2009:460f ) omtalas miljön med rätta som
jämförbar med Uppsala högar och Högom. Bengt Råsled har behandlat högen och
varit initiativtagare till ett dateringsförsök genom borrprov som gav tidig vendeltid,
en rimlig datering i sammanhanget (Råsled 2007:28ff ). Vilket område Skalunda
hög dominerar är oklart, men det kan röra sig om både landområden i söder och
utmed Vänerns kust. Därmed kan kungshögsområdet vara överordnat andra områden
vi diskuterat och vara sammanbindande för de västra götarna, vilket ju även gäller
Gamla Uppsala och Högom inom sina respektive områden.
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Götala kan vara de västra götarnas helgedom och samlingsplats, inte minst
eftersom ett Götala också finns i de östra götarnas område. Göt- kan stå för ett
binamn på Oden, Gautr (Andersson 1996, 1996b), en central gud för götarna.
Det borde inte stå för götar då dessa borde veta att det är deras kultplats (Brink
1992:112). I Västergötlands Götala finns ett gravfält med bland annat tre domar-
ringar men framför allt en kvadratisk anläggning på gravfältets högsta parti. Platsen
kallas lokalt Tempelbacka och Alla götars ting (Hagberg 1983:90f ). Liknande
kvadratiska anläggningar finns på andra håll, till exempel på högsta punkten centralt
i Fornsigtuna, där, som vi ska se senare, möjligen legat ett harg för Oden. Det
kunde ju vara aktuellt även här. Strax invid Götala påträffades depåfyndet från
Djurgårdsäng från sen folkvandringstid. Det innehåller guld- och silverföremål av
hög klass, rent av regalia som samlats ihop för deposition, men också dess karaktär
av smeds- eller hantverksfynd är uppenbar då skrotmetall och barrer ingår. Fyndet
påträffades i sumpig mark och var inpackat i tyg, läder och bark, en avsiktlig depå
således (Hagberg 1983). Att en relation finns till Götala är uppenbart och för-
modligen finns en centralplats att söka i åkermarken i närheten.

Även vendeltiden i Östergötland har varit lite utforskad. I Nordéns omfattande
Östergötlands järnålder (1929-43) kommer den till stora delar bort. Läget har dock
förbättrats genom Kaliffs genomgångar (1992, 1999b, 2009) och inte minst
Rundkvists bok Mead-halls of the Eastern Geats (2011:39ff ). Men vi kan börja med
Arbmans artikel från 1941 om östgötska storbondegravar. Arbman framhåller att
dokumentationen är bristfällig och att sammanblandningar kan förekomma. Det
handlar om rikt utrustade brandgravar under hög. I Östra Varv i Varv socken, på
slättens högsta punkt i väster, där den tidigare omnämnda obrända vapengraven
med dryckeshornet av glas strax innan hade påträffats, grävde Stolpe ytterligare
några högar, vars fynd sammanblandats. Ett arbete i cloisonné står ut, förmodligen
ett fragment av ett smycke, menar Arbman som jämför kvalitén med den i Uppsala
högar. Arrhenius avbildar det utan att kommentera vad det kan vara (1971:fig.
113). Rundkvist anför dock att det troligen är en del av ett svärdsfäste (2011:40f ).
Andra föremål från vendeltiden är ett antal ornerade beslag och fragment av
glasbägare. Vi har här en mycket rikt utrustad vapengrav från äldre vendeltid,
placerad i ett imponerande höjdläge och anspelande på kontinuitet från en lika
extremt rik, äldre grav från tiden efter 200. Början på två viktiga epoker, följets tid
efter 200 och rikets tid efter 550, uttryckta på en och samma dominerande plats.
Arbman tar även upp den rika brandgraven i hög från Solberga i Askeby socken
sydost om Linköping i mellersta Östergötland. Här fanns bland annat en vendel-
hjälm, dryckeshorn och glasbägare. Ett ofta avbildat rembeslag som visar en fiskare
i båt och en havsfru därunder kommer från denna grav (Rundkvist 2011:43). Den
döde hade bränts i båt. Även här är dokumentationen oklar – 20 pärlor antyder att
en kvinna också är närvarande.

Kaliff (1999:128f, 131ff, 138) vill peka på området nordväst om och kring
Linköping som det möjligen viktigaste, med storhögen Ledbergs kulle och jordvalls-
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borgen vid Odensfors vid Svartån som nyckelplatser. Även storhögen vid Sättuna,
belägen vid Svartåns utlopp i Roxen, ingår i detta. Vidare mynnar Motala ström
och Stångån också i Roxen norr respektive sydöst om Sätuna. Ledbergs kulle är
odaterad men ett fynd av en guldfingerring med en efterbildning av ett merovingiskt
mynt invid högen är vendeltida. En datering av högen till äldre vendeltid är inte
orimligt med tanke på närmiljön. Jordvallsborgen, som utseende- och placerings-
mässigt inte har något samband med mellersta järnålderns fornborgar, kan nämligen
också vara anlagd i tidig vendeltid (Nordén 1938:309ff (i Nordén 1929-43)). Ett
annat område som Kaliff (1999:114ff ) lyfter fram är Borg nära Motala ströms
utlopp från Glan väster om Norrköping. Nedströms Borg finns rester av en
jordvallsborg, liknande den i Odensfors. Även anläggandet av denna har daterats
till tidig vendeltid, här genom 14C-datering. Gårds- och sockennamnet Borg anses
syfta på jordvallsborgen, men namnet är ett högstatusnamn i sig och behöver därför
inte syfta på en verklig borg.

En svårbegriplig fornlämning är den 3,5 km långa jordvall som löper i nord-
sydlig riktning väster om Söderköping och som har fått namnet Götavirke. Den
tycks spärra den viktiga kommunikationsleden från Slätbaken och vidare in mot
Roxen och det centrala Östergötland och är därför troligen inte en gränsvall mot
det i nordost liggande Vikbolandet som man ibland hävdar. Vallen är svår att datera.
Nielsen ger en indirekt datering till äldre järnålder, men den är osäker och argument
saknas. Hon kritiserar med rätta äldre dateringsförsök. Nordén (1938:257 (i Nordén
1929-43)) ville datera Götavirke till folkvandringstid bland annat för att han
kopplade vallen samman med en 1,2 km lång stenmur i Tvärdalen, som löper
parallellt 2 km åt väster. Han menade att den muren ansluter till Svinsättersborgen
i söder och bildar en bakre försvarslinje. Därmed alltså en datering till folkvandrings-
tid (Nielsen 2000). Om man studerar stenmuren på plats är det emellertid uppen-
bart att denna är en stensträng, om än kraftig, som ska ses i samband med bygden
åt väster, som talande nog är Gårdeby socken, byn vid hägnaden. Dessutom kopplar
den inte till Svinsättersborgen utan löper öster om denna ner i en våtmark. Den ska
inte kopplas ihop med Götavirke och därmed faller dateringen. Det Nielsen bygger
på är 14C-dateringar, men de avser inte själva vallen och spänner från yngre bronsålder
till 1500-talet e.Kr (2000:203). Här får vi egentligen ingen hjälp. Rundkvist,
däremot, anför tvärt emot detta att Götavirkes uppförande genom 14C kan dateras
till 780-890 e.Kr (2011:72f ), alltså tidig vikingatid. Dateringen måste granskas
kritiskt men känns rimlig. Han visar på liknande dateringar för pålspärrar i vattnet
vid Stegeborg som gör det tydligt att det är just infarten från Slätbaken som
kontrolleras.

Rundkvist betonar vissa tunagårdars viktiga roll under vendeltid i Östergötland.
Han nämner sammanlagt nio stycken (2011:49f ), samma som Holmberg behandlar
(1969:226ff ) och menar att åtminstone fyra eller fem av dem har betydelsefulla
fynd och/eller fornlämningar från perioden. En del har också kontinuitet bakåt
från romersk järnålder. Andra ser han som betydelselösa och sena. Detta är dock
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osäkert, då nya fynd snabbt kan förändra bilden, vilket inte minst Rundkvists egna
detektorundersökningar visar. Platser som tycks ligga perifert, kan utvisa viktiga
kommunikationsleder ut från slätten, vilket också framgår av två av hans kartor
(2011:25, 47).

Gotlands vendeltid, eller snarare periodens gravfynd, har sammanställts av Birger
Nerman 1919, 1969 och 1975. Mängden gravfynd och deras kvalitet är impo-
nerande. Rika vapengravar med ringsvärd förekommer. Även hjälmar är relativt
vanliga. Steuer förtecknar elva möjliga hjälmar från ön (1987:199, 230f ) och fem
ringsvärd (1987:233f ).  Kvinnogravar med ryggknappsspännen finns i mängd genom
hela vendeltiden. Särskilt värd att lyfta fram är den brända praktgraven från det
stora gravfältet Vallstenarum på östra Gotland, med ringsvärd, sköld, betsel- och
sadelbeslag. Svärdsknappen är ett utsökt arbete i cloisonné medan ringen är sekun-
därt ditsatt (Arrhenius 1970). Föremålen är helt i klass med dem från Vendel och
Valsgärde, men någon båt finns inte här.  Från gravfältet kommer även en stor
bildsten från äldre vendeltid (Arrhenius & Holmqvist 1960). Vi kunde förvänta
oss ett tuna här, men så är inte fallet. Gotlands två säkra tunagårdar ligger istället i
Stenkyrka i norr och i Viklau/Väte på öns mitt. Vid Tune i Stenkyrka finns Gotlands
största gravfält med lång kontinuitet, Lilla Bjers, och vid Tune i Viklau/Väte en för
ön central offerplats i vad som tros vara våtmark. Här har bland annat fragment av
en prakthjälm, en Spangenhelm, påträffats. Andra fynd är från folkvandringstid och
in i vikingatiden. Märkliga är fragment av otaliga bronshalsringar, men mycket
hantverksrester från högklassigt vapen- och guldsmide samt övrig smyckeproduktion
är också deponerade här (Nerman 1934). Fabech har istället tolkat platsen som en
hantverksplats, möjligen en hallmiljö (1999, 2006:27). Oavsett detta visar fynden
att Tuna även på Gotland är ledande gårdar under romersk järnålder och belägger
kontinuitet genom vendeltiden.

Ramqvist (1990) har behandlat vad han kallar ”det mellannorrländska småkunga-
riket” från yngre romersk järnålder till folkvandringstid, med storhögsgruppen i
Högom i Medelpad som centrum. Riket inkluderade även Jämtland, Ångermanland
och Hälsingland. Den i särklass rikaste graven i Högom, vapengraven i hög 2,
avslutar sekvensen kring år 500. Den efterföljande omstruktureringen vid övergången
till vendeltiden är dock ett mysterium. Ramqvist framhåller ekonomiska och socio-
politiska förhållanden som orsak till kollapsen. Ledande skikt från Mälardalen tar
över kontrollen över råvaror och produkter från norr och Mellannorrland blir en
lydprovins under svearna. Delar av Götaland kan ha rönt samma öde (1990:20f ).
Det senare har också hävdats av Mats G. Larsson (2002). Welinder vill dock framhålla
jämtarnas självständighet och deras viktiga position mellan väst och öst. Jämtarnas
kvinnor och män ”torde inte ha böjt på nacken för Högommannen”, skriver han
(2008:68). Någon nedgångstid på 500-talet ser han heller inte (2008:70). I senare
arbeten har Ramqvist tonat ner svearnas roll och nedgångsperioden under vendeltid
nämns inte.  Han framhåller istället ändrade internationella handelsnätverk under
700-talet, där bland annat Birka ingår, som viktiga (2007:174, 2014:100).
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Jag vill avsluta texten om vendeltiden med att studera den senaste forskningen
om den bebyggelseomvandling vi ser i flertalet landskap, alltså den så kallade krisen
kring mitten av 500-talet, som även berörts ovan. I Antiquity (2012) tar Gräslund
och Price upp klimatkatastrofen 536 e.Kr och dess konsekvenser, vilka enligt
författarna var förödande. I östra Mellansverige överges majoriteten av byarna under
500-talet och nya, men drastiskt färre, etableras så småningom på något högre
bebyggelselägen i närheten. Med Göthberg (2007) som underlag menar man att
bebodda lokaler i Uppland minskade med 75%, en verklig kollaps alltså. En
motsvarande analys av gravar i Västmanland, med referens till Löwenborg (2010),
antas visa att alla gravfält upphör under 500-talet. Nya gravfält anläggs sedan på
förut till synes obebyggda platser. Med referens till Zachrisson (2011) tas Gamla
Uppsala upp, där klimatkatastrofen sammanfaller med transformeringen av det
agrara landskapet där. Gräslund och Price anger att majoriteten av boplatserna låg
på lerjord nära våtmarker och vattendrag. Det fuktiga klimatet med stigande
grundvattennivå och översvämningar samt vattenskadade trähus gjorde att man
flyttade till högre marker (2012:438). De menar vidare att samma kollaps kan
beläggas från Medelpad i norr till Småland i söder. Än värre är det ställt med Öland
och Gotland. På Öland har över 1300 stengrundshus övergetts och på Gotland
åtminstone 1900, alla under 500-talet. Vidare visar Vallhagar på Gotland att hela
byn bränts på ett våldsamt sätt med kroppar liggande kvar i några hus. På Öland
har fornborgar och även bosättningar förstörts på liknande sätt. Krig alltså, tycks
det. Förstörda skördar och betesmöjligheter två år i rad med kalla somrar ledde till
svält. Befolkningen i Skandinavien halverades, tror författarna. Dessutom kom år
541 pesten till råga på allt elände (2012:433).

Men det fanns hopp, åtminstone för vissa. Löwenborg (2010) tar denna sociala
oro och kraftiga agrara tillbakagång som utgångspunkt för tankar kring hur några,
en ny elit, drog fördel av andras olyckor. På nya platser byggde de nya monu-
mentaliserade gravfält och bosättningar, och markerade därmed sina anspråk på
jordägande över dessa men framför allt lade de under sig övergivna åkrar och
betesmarker. Axboe (2001) kopplar samman de rituella gulddepåerna från 500-
talet med klimatkatastrofen och den svaga solen och myten om Fimbulvintern och
för liksom Gräslund in Ragnarök i debatten. Blodröda solnedgångar, iskalla somrar,
kyliga vintrar och allvarlig svält förebådade världens undergång. När solen så kom
åter blev det hemska minnet förebilder för myter om Fimbulvinter och en kommande
Ragnarök, men också för att en pånyttfödelse av en ny paradisisk värld kommer
därefter (Gräslund & Price 2012:438).

Jag vill dock betrakta händelseförloppet på ett helt annorlunda sätt och finner få
spår av de kriser som uppmålats ovan. Redan 1983 försökte jag med stöd av
paleobotaniker Hans Göransson hävda att de pollendiagram, så kallade influens-
diagram, som tolkades som visandes på en nedgång i agrar aktivitet kunde tolkas
tvärtom (1983:28f ). En omstrukturering, men inte en regression. Göthbergs (2007)
påvisade minskning av bosättningar i Uppland avser främst utgrävda sådana på
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lerjordar. De expanderar kraftigt kring Kristi födelse och minskar lika drastiskt
fram mot år 600. Men detta visar ju bara att boplatser på leran etableras och
försvinner, och att just dessa i modern tid grävs i stor utsträckning vid vägbyggen.
Det har rent av föreslagits att lerboplatserna lämnades för att ge bättre möjlighet
för sädesodling där (Anund & Eriksson 1998). De yngre boplatserna berörs inte så
ofta av de nya utgrävningarna utan ligger kvar (Göthberg 2011:118). En radikal
omställning, men ingen reell minskning av antalet bosättningar. Göthberg (2011)
ser det även som en längre process där minskningen börjar redan på 300-talet och
kulminerar på 500-talet. Samtidigt framhåller han att två tredjedelar av bo-
sättningarna från yngre järnålder har föregångare från slutet av äldre järnålder.
Löwenborgs (2010) påstående om en minskning av gravar kan tolkas på liknande
sätt. Mellersta järnålderns gravfält har andra lägen. Nya gravfält anläggs vid vendel-
tidens början och de grävs kanske i mindre utsträckning. De kan nog ibland utgöra
början på idag skyddade höggravfält och ligger högt. Ligger de lågt kan de odlas
bort. En omläggning, men ingen reell minskning av gravar alltså.

Detta är särskilt tydligt på Öland och Gotland. Stengrundshusen överges, men
nya hus byggs i närheten. Detta har inget med klimatkris att göra, utan beror på
den ideologiska omställning som behandlats tidigare, alltså att följets tid ersätts av
rikets, vilket gör stengrundshus, stensträngar och fornborgar meningslösa. Att hus
och borgar anfallits av fiender tror jag inte heller på. Andra förklaringar ska sökas,
såsom avsiktlig nedbränning som ett avslut, begravningar i ruinerna, med mera.

Alla gamla centralplatser som Uppåkra, Helgö och Gamla Uppsala fortsätter till
synes utan problem genom den så kallade krisen. Det gäller också de viktiga
tunagårdarna. Men omläggningen är mycket tydlig, till exempel genom de vendeltida
deponeringarna av guldgubbar. De iscensätter kanske Gräslunds aviserade pånytt-
födelse. Ingen kris, men heller ingen ny elit. Det är den gamla eliten vi ser i nya
kläder! Jag menar att detta gäller överallt, också i Mellannorrland. Inte minst
tunagårdarnas kontinuitet visar på detta. Terrassgårdarna lämnas och gravskicket
ändras. Omläggning alltså, ingen erövring från svearnas sida.

När detta är sagt vill jag framhålla att klimatkatastrofen och den bleka solen
absolut kan ha skapat myterna om Fimbulvintern och Ragnarök – dessa tankar
finner jag tilltalande. Det stora ideologiskifte som sker kan också ha hämtat kraft ur
händelsen. De gamla gudarna dör, men några återuppstår kanske, och nya till-
kommer – men det är samma gudasläkter! Kontinuitet alltså, men med nya kristna,
frankiska inslag.

Vikstrand har nyligen publicerat sin viktiga bok Järnålderns bebyggelsenamn
(2013), som behandlar Mälarlandskapen. Hur ser vendeltidens födelse ut här? Det
talas om en landskapsomvandling vid järnålderns mitt (2013:97ff ). Traditionellt
anses att bebyggelsen koncentreras till de historiska bytomterna och det är nu som
bebyggelsenamnskicket fixeras. Det förutsätts att de bebyggelser som lämnas har
haft namn som nu försvinner. Men är det säkert? Vikstrand talar om domännamn
från äldre järnålder, till exempel inbyggarnamn med efterleden -inge, Hämringe,
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de som bor vid hammaren. En överordnad boplats kan ha legat på hammaren. Till
denna domän tänker sig Vikstrand andra boplatser med namn på -by, -sta eller
plurala namn. Men varför ska dessa boplatser ha egna namn? Kan de inte ha fått
dessa först i samband med landskapsomvandlingen då domänen enligt Vikstrand
bryts upp? Men domänen kanske inte bryts upp utan förändras och förstärks med
en huvudgård med underordnade, nu namngivna gårdar? Huvudgården försvinner
sedan i medeltid, när nästa omvandling sker och nya ortnamn tillkommer. Gravfälten
blir viktiga här och det blir spännande att koppla dessa till den intressanta ortnamns-
och bebyggelsebild Vikstrand presenterar. Han behandlar inte orsakerna till
landskapsomvandlingen, men betonar, som nämnts ovan, kontinuiteten i namn-
traderingen mellan äldre och yngre järnålder. Omläggning alltså, men knappast en
katastrofal kris. Vikstrand betonar dock vendeltida ledarroller, synliga genom
ortnamn med förleder syftande på följets män såsom karl, rink, tegn, härse med
flera, som är plurala, alltså karlarnas by och så vidare. Dessa har säkert hört till en
storgård, ofta en tunagård. De senare dristar sig Zachrisson till att kalla för ett slags
järnålderns kungsgårdar (2011a:115). Zachrisson forskar kring landskapsomvand-
lingens orsaker. Hon betonar krisens följder i stort med bland annat ändrade
europeiska kontaktnätverk (2011a:109ff ), men ser ändå inte att naturkatastrofen
på 530-talet hade någon direkt påverkan på landskap och bebyggelse i central-
bygderna i svearnas land. Ändrade egendomsförhållanden och en intensifiering av
sädesproduktionen kan däremot vara värda att se närmare på, och detta gäller även
Gamla Uppsala (2009:34f, 2011b:144ff, 2013:165f ).

Äldre vikingatid

Äldre vikingatid, perioden 800-970 e.Kr., kan inledningsvis utredas med hjälp av
vikingastaden Birka i Mälaren. Här blir Birkas relationer till främst Fornsigtuna
och Gamla Uppsala viktiga (Carlsson 1997). Birka anlades strax före mitten av
700-talet i svearnas land och hade därmed ett rikt omland som försåg staden med
råvaror, inte minst pälsverk, och som i sin tur mottog stadens hantverksprodukter i
gengäld. Staden bestod av parallella tomter utgående från stranden med utsträckning
uppåt land, avgränsade av diken. Ovanför tomterna fanns långhus på terrasser.
Birkas gravfält består av ca 2000 högar, mestadels kremeringar, och liknar således
det vanliga gravskicket under vikingatid i området. Avviker gör de rikt utrustade
kammargravarna under flat mark med jordbegravningar, placerade i stadens periferi
och vid borgvallen. I början hade Birka främst internationella kontakter åt sydväst,
mot Danmark och frankiskt område. Senare försköts kontaktnätet åt öster och ryska
områden (Ambrosiani 2012:94ff ). Likheterna med Ribe på sydvästra Jylland är
påtagliga. Ribe anlades tidigt i 700-talet och bestod snart av hantverkstomter som
utgick från flodstranden och som avgränsades av diken (Feveile 2012:126ff ). Ribe
och Birka har ju dessutom Ansgars besök och mission gemensamt.
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Birka måste förstås tillsammans med Hovgården på Adelsö, Birkas kungsgård.
Kungsgårdsområdet utgörs av ett utskjutande näs, ett offensivt och exponerat läge,
och centralt på högsta punkten ligger ett platåhus, nu rakt under ruinerna av
tegelpalatset Alsnö hus. Från hallen på platån har man haft fri sikt över hela staden
Birka på andra sidan vattnet.  Att kungsgård och stad är planlagda tillsammans är
uppenbart. Platåhuset omges av terrasshus, åtminstone åt norr och öster och har en
hamnanläggning i sydväst (Brunstedt 1996). Även om kungsgården anläggs sam-
tidigt som Birka har Hovgården en äldre historia, med ett stort gravfält i uppdraget
läge vid Hovgårdsberg några hundra meter väster om näset, som startar under 400-
talet och löper vikingatiden ut (Rydh 1936). Vid kungsgården finns istället några
stora högar, vilket får området att likna Gamla Uppsala, vilket också ofta har påtalats
(Nerman 1918; Rydh 1936; Bratt 2008:145). Den största högen har en nästan
lika stor, men platt, stensättning väster om sig, den så kallade Tingshögen. För-
modligen är detta istället en drottninggrav, kopplad till kungshögen. Den borde
verkligen undersökas närmare. Det finns dock stolphålsliknande konstruktioner på
den som kan komma att komplicera tolkningen som grav (se nedan). En av stor-
högarna är dock utgrävd. Den kallas Skopintull och är en mansgrav som kan dateras
till det tidiga 900-talet. Omedelbart väster om den finns en närmast lika stor men
flackare anläggning. Vid en närmare granskning av den överväxta stensättningen
kunde jag hitta ett gravklot synligt i dess mitt, vilket inte tidigare noterats, vad jag
vet. Detta gör att även kungen i Skopintull har en drottning vid sin sida. Detta
mönster, en välvd hög för en man och en flack stensättning för en kvinna, kan
beläggas på flera håll i Mälardalen och borde representera hushållsledare (Andersson
1994). Att det är medlemmar ur Birkas kungliga dynasti som vilar här är rimligt
och har varit åsikten sedan 1600-talet (Brunstedt 1996:14ff ), även om drottningarna
glömts bort. Även idag är de alltså bortglömda och de två anläggningarna har hamnat
utanför världsarvsområdet och nämns inte i informationsmaterialet på platsen, med
undantag för tolkningen som tingshög.

Storhögarna visar att det var viktigt för dynastin att kraftigt hävda odalrätt över
kungsgården och kanske i och med det även över Birka. Det är intressant att man så
tydligt kopierar Gamla Uppsala. Vilka var medlemmarna i dynastin och hur började
det? I den med händelserna nära samtida 800-talskällan Vita Ansgarii av Ansgars
efterträdare ärkebiskop Rimbert (Odelman et al. 1986) talas det om en person
utsänd av en församling av de gudar som ansågs härska över landet. Han kom till
kung Olof i Birka för att beklaga sig över uteblivna offer och votivgåvor och att
Kristus fått för stort inflytande. Sändebudet erbjuder sig istället att acceptera ”er
förre kung Erik i vår krets, så att han räknas till gudarna”. Ett tempel byggdes till
den sedan länge avlidne kungens ära (1986:52ff ). Församlingen som den utsände
kom från borde ha varit Gamla Uppsala och templet kanske byggdes intill Eriks
gravhög vid kungsgården, lämpligen där Adelsö kyrka nu ligger, såvida inte den
som drottninggrav tolkade Tingshögen istället är en tempelplattform. En sådan
skulle väl dock inte vara rund, så det kanske inte är sannolikt. Men i högens södra



Tolkande arkeologi

197

del finns de ovan nämnda sex stora stensatta stolphålen i halvcirkelform. Deras
funktion är svår att förstå, och fördjupade undersökningar behövs i frågan.

Viktigt är att Birka betalar tribut till landets gudar och att kung Erik uppfattas
som er kung, inte vår kung. Birkakungarnas makt verkar beskuren med fokus just
på Birka/Adelsö men med en krigsflotta för krigståg utomlands. Avseende Ansgar
rådgör kungen först med sina hövdingar, tar sedan upp saken på ett ting som hölls
i Birka och därefter vid ett ting i en annan del av Olofs rike (1986:55f ). Med
hövdingar avses nog den hird vi ser i kammargravarna och som förmodligen förfogade
över de högt belägna terrasshusen. Det andra tinget bör vara svearnas ting, kanske
i Gamla Uppsala och det visar i så fall att kungen i Birka också räknades som kung
över svearna, vilket är rimligt.

Ärkebiskop Adam av Bremen skriver på 1070-talet i sin historia över Hamburg-
stiftet och dess biskopar att ”Birka är götarnas stad och belägen mitt i sveonernas
land, inte långt från det tempel som heter Uppsala” (Svenberg et al. 1984:60) och
vidare att ”goternas folk härskade i sveonernas land” (1984:37). Hyenstrand (1985)
har tolkat detta som att herraväldet avser en götisk kungadynasti, närmare bestämt
en götisk gren av en allmännordisk kungasläkt. Ingen motsättning mellan götar
och svear, alltså. Detta är rimligt. Om eliten bland svearna önskade anlägga en stad
i sitt område, kunde det passa utmärkt med en neutral kung från ett område med
goda kontakter med Danmark. Birkas grundare måste ha varit gamle kung Erik.
Det är spännande att göra en koppling till den berömda runstenen vid Sparlösa
kyrka i Västergötland (Hyenstrand 1996:154ff ). Den kan dateras till ca 800 eller
snarare till andra hälften av 700-talet och nämner en Erik, som satt i Uppsala, det
vill säga var kung där (Norr 1998:216). Denne Erik kan mycket väl vara den gamle
kung Erik som grundade Birka och som nog vilar i kungsgårdens största hög (Rydh
1936:210) och därmed får vi en direkt koppling till Västergötland och till att
kungen i Birka också satt i Uppsala. I en fördjupad analys av Sparlösastenen har
Norr (1998:189ff ) uppfattat kung Erik i Uppsala som sveakung med söner, Öjuls
och Alrik, som gjort sig till kungar i västra Götaland eller i delar därav, alltså tvärtom
tolkningen ovan. Birkas kung Erik nämns inte av Norr, men han framhåller att
personerna kring stenen var förtrogna med frankisk ideologi och jag menar att det
gör västgötske kung Erik till en utmärkt kandidat som Birkas grundare.

Trots en götisk kungadynasti är staden Birka väl integrerad i svearnas land.
Höggravfälten, brandgravskicket, seden med torshammarringar i gravarna och
kvinnodräktens ovala spännbucklor har Birka gemensamt med omlandet. Före-
teelserna är starka uttryck för anspråk på odalrättigheter. Om Birka består av
hantverkstomter underställda terrasshus (Hed Jakobsson 2003:196ff ), torde det
bland andra vara människor kopplade till dessa som vilar i högarna. Men ägarna till
terrasshusen kan också ligga i kammargravarna, både i sådana under hög och under
flat mark, beroende på deras relation till kungen. Att låta höglägga delar av hushållet
i Birka och inte på hemmagården kan visa på att man har odalrätt, inte bara över
sin gård hemma utan också i viss mån över sveariket, Svithiod, genom troheten till
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kungen. Relationen mellan eliten i Birka och i Mälardalen kan belysas genom en
jämförelse mellan kammargrav 825 i Birka (Arbman 1940-43) och den flacka högen
A 44 på gravfält Raä 28, Söderby, Lovö socken (Petré 2011). Birka 825 är en
obränd kvinna i stor kammare, orienterad V-Ö, belägen vid terrasshusen och i eller
under stadsvallen. Hon hade två ovala spännbucklor till dräkten, och ett antal
silverhängen, bland annat två ryttarfigurer och en kvinnofigur, två sköldformiga
hängen, ett eldstålsformat hänge och en relikgömma omslutande trärester.  Vidare
en järnnyckel, 36 pärlor samt fragment av en blågrön glasbägare. Mycket likartat
utrustad är kvinnan i A 44 på Lovö, men hon är kremerad och vilar i en stor rund
flack hög med gravklot och sydvästport, bredvid den största högen på gravfältet, en
mansgrav, enligt ovan nämnt mönster för hushållsledarpar som uttrycker odalrätt,
bland annat på Adelsö kungsgård. Hon saknar spännbucklor, men har silverhängen
bestående av två ryttarfigurer samt silversmältor, ett sköldformigt hänge och ett
mynt med hängögla präglat för kejsar Ludvig den fromme samt en fingerring. Vidare
en järnnyckel, kedjelänkar av brons och pärlor av karneol, bergkristall och glas. I
graven fanns även två torshammarringar, brodd, nitar och spikar samt kam och en
benurna och två ytterligare keramikkärl. Här visar två kvinnor ur eliten tydligt att
den ena är hushållsledare med odalrätt på gården på Lovö, medan den andra har
motsvarande roll i ett terrasshus med anslutande stadstomt, men knuten till kungens
hird, vilket framgår av avsaknad av hög och av att begravas obränd. Bägge är
förankrade i hednisk sed men med kristna inslag. Bland annat ryttarhängena antyder
att kvinnorna associerade sig med valkyrieföreställningar och hade roller i kulten.
Price (2002:128ff ) har lyft fram tre kammargravar i Birka som innehåller vad han
anser vara völvastavar för sejdutövning och dessa kvinnor liknar mycket dem i Birka
825 och Lovö A 44.

Om Birka på många sätt liknar gårdarna i svearnas land, så liknar kungsgården
som vi sett föregångaren i Gamla Uppsala med platåhus och storhögar. Hur passar
den så kallade kungsgården i Fornsigtuna (Damell et al. 1991, 1993; Carlsson
1997) in i allt detta? Den liknar Adelsö kungsgård på många sätt och är sannolikt
anlagd kort tid efter denna, skulle jag tro. Fornsigtuna har ett offensivt läge, beläget
på ett utskjutande näs i farleden som leder till Gamla Uppsala och Birka.  Kungs-
gården har ett centralt beläget platåhus med anslutande husterrasser, delvis med
hantverksaktiviteter, närmast runt om hallen och i vissa fall med ramper ned mot
bryggor vid stranden. I omedelbar anslutning i söder finns storhögen Signhilds
kulle med avplanad topp, tolkad som tingshög men den kan lika gärna uttrycka
odalrätt. Någon grav kan emellertid inte beläggas i den. Längst åt sydväst finns det
största platåhuset, gigantiskt och med ett dominerande läge, synligt åt alla håll.
Platåhuset ute på näset är placerat med långsidorna mot segelleden och har varit väl
synligt oavsett vilket håll man kom ifrån. Den viktigaste anläggningen är kanske
trots allt den kvadratiska stensättning på 9 x 9 meter som finns på högsta punkten
mitt i komplexet. Den har tidigare tolkats som en kastalgrund och av Damell som
ett husfundament för ett förrådshus, en fatbur (et al. 1991:54ff; Ljungkvist



Tolkande arkeologi

199

2006:73). Detta är enligt min mening inte troligt. Stensättningen har hörnstenar
och horisontell stenpackning på grusig morän – har vi inte här ett harg, rimligen
vigt till Oden med tanke på att hela komplexet kopplas till denne gud? Snorre
skriver att det var hit Oden och asarna först kom när de invandrade till Sverige.
Namnet Sigtuna kan också tolkas som Odens Tuna, vilket är spännande då Odens
namn som vi behandlat ovan annars inte kopplas till tunagårdarna. Men det gällde
den mellersta järnåldern. Nu, under sen vendeltid, kan valet av namnet Tuna anspela
på de gamla storgårdarna och ge den nya kungsgården legitimitet, särskilt om Tuna
var Gamla Uppsalas ursprungliga namn. I närområdet finns dessutom både Håtuna
och Frötuna sedan tidigare. Viktigt är nog också att relatera Fornsigtuna till gården
Aske, som ligger strax intill. Trädet ask och asken Yggdrasil ger också en oden-
koppling. En viktig skillnad mellan Fornsigtuna och Adelsö/Gamla Uppsala är
avsaknaden av gravar. Damell (et al. 1991:26ff, 104ff ) nämner gravfälten Raä 53
och 100 som ligger på ömse sidor om det stora platåhuset. Raä 53 har två skepps-
sättningar, en treudd, fyra triangulära och två runda stensättningar och Raä 100
tio runda stensättningar. Dessa gravfält kan vara äldre (Raä 53) respektive yngre
(Raä 100) än Fornsigtuna. En gård, Hammarby, finns strax väster om komplexet
och Raä 100 kan höra dit. Damell menar dock att det kan höra till Fornsigtuna,
trots sin anspråkslöshet. Vid ett besök på Raä 53 tolkade jag detta som ett gravfält
från yngre bronsålder – äldre järnålder och det kanske kan kopplas till de spridda
tidiga dateringar som erhållits vid Damells undersökning (et al. 1991:104f ).

Tillhör Fornsigtuna samma kungadynasti som Birka/Adelsö? Och vilken roll spelar
Gamla Uppsala? När jag behandlade detta tidigare (1997) såg jag en flytt av
kungsgårdsfunktionen från Gamla Uppsala till Fornsigtuna, föranledd av Birka/
Adelsös etablering. Genom att anlägga Fornsigtuna kontrollerade man effektivt
segelleden till Gamla Uppsala. Den religiösa aspekten förstärktes i Gamla Uppsala,
som blev en plats för begravningar och kult, till exempel anläggandet av båtgravar
centralt i komplexet. Jag tänkte att personerna bakom Fornsigtuna gravlades i Gamla
Uppsala. Däremot behövde man inte hävda odalrätt med stora gravhögar där, de
fanns ju redan. En stark motvikt mot Birka/Adelsö alltså för att upprätthålla jämvikt
i samhället. Men kungadynastin bör ha varit en och densamma och på Adelsö
behövdes storhögarna och kungagravarna. Det är däremot uppenbart att olika
personer varit i konflikt med varandra, såsom var fallet med den fördrivne kung
Anund som återvände med danska vikingar för att utmana kung Olof i Birka. I
Birka fanns många gudar, inklusive den kristne guden, i Fornsigtuna gällde Oden
och Gamla Uppsala var kanske främst av tradition Frejs fäste. Det fanns olikheter
att spela på om man ville utmana om makten. Därtill kommer den götaländska
kopplingen och danska intressen, samt norska också möjligtvis. Vi måste tänka oss
kungadynastierna som ett synkront nätverk och diakront grenverk. Vi återkommer
till detta när Birka/Adelsö lämnas, Fornsigtuna överges och Sigtuna etableras,
samtidigt som Gamla Uppsala reaktiveras, allt samtidigt omkring 970. Detta visar
de starka samband och motsättningar som fanns mellan platserna ifråga.
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Hur ser det ut i Öster- och Västergötland under äldre vikingatid? I Östergötland
vill jag lyfta fram det monumentala platåhuset i Aska i Hagebyhöga socken. Vid ett
besök på den så kallade Askahögen i samband med en doktorandexkursion 2004
insåg jag att detta var ett platåhus, mycket likt det största i Fornsigtuna (Carlsson
& Jonsson 2012). Det hade tidigare uppfattats som en naturbildning eller storhög.
Vid en arkeologisk undersökning kunde det visas att det inte var en naturbildning
och anläggningen tolkades då som storhög (Claréus & Fernholm 1999). Rundkvist
(2011) tar upp Askahögen som just storhög och han tolkar de metallföremål han
hittat vid sina metalldetektorundersökningar i närheten av högen som utplöjda
gravfynd. Med detta har forskningen låtit sig nöja, trots att vi här skulle ha haft
nära nog Nordens största gravhög! Men högen är ett platåhus och Rundkvists föremål
säkerligen hantverks- och boplatsfynd, att jämföra med fynden från Uppåkra, Birka
och gotländska silverdepåplatser. De passar således utmärkt bra i anslutning till
platåhuset, som säkert är från vendel- och vikingatid, fram till sent 900-tal. Viberg
har nyligen tillsammans med Rundkvist genomfört en markprospektering av platån
(fig. 25) och fått entydiga resultat i form av en treskeppig hallbyggnad med
centralhärd (Rundkvist & Viberg 2014). Rika gravar saknas emellertid inte i området.
Ofta blandas de anmärkningsvärda fynden från den vikingatida kvinnograven i Aska
ihop med Askahögen. Graven innehöll bland annat det ofta avbildade hängsmycket
i silver föreställande en havande Freja med ryggknappsspänne. Det gravfältet ligger
emellertid ca 300 meter sydväst om platåhuset och verkar också upphöra i sent
900-tal (Arne 1932). Här har vi nog en central plats i de östra götarnas rike. Namnet
Aska associerar till Yggdrasil och Oden, götarnas viktigaste gud. Häradet har sitt
namn av byn, Aska härad. Söder om Aska ligger Östergötlands enda Götala, Odens
helgedom. Platsen har inte uppmärksammats arkeologiskt, men granngården heter
Stavgard så det är en spännande miljö. Vid Vättern, där Aska kan ha haft sin hamn,
ligger på ett gravfält (Raä 2) Nässja stora hallsättning, 44 x 17 meter, byggd av 24
block, lika många som den äldre runradens runor, som människorna ju fick av just
Oden. Ett Valhall i sten. Placerar man hallsättningen ovanpå platåhusgrunden
stämmer måtten utmärkt! Hallsättningen omtalas i litteraturen felaktigt som Nässja
domarring eller skeppssättning. Gravfältet är på flera sätt intressant. Här finns en
stor rund och platt stensättning, 23 meter i diameter, med kraftig kantvall och
vidare en kvadratisk stensättning, 6 x 6 meter, med hörnstenar. Tillsammans med
hallsättningen ger detta en unik fornlämningsmiljö som borde studeras utförligare
i relation till nordisk mytologi.

En motsvarande analys av de västra götarnas rike ger intressanta resultat –
likheterna är slående. Även här finns som vi sett tidigare ett Götala, strax öster om
Skara. På gravfältet här finns på högsta punkten den kvadratiska stensättningen
med hörnstenar. Den är intressant nog 9 x 9 meter, precis som anläggningen i
Fornsigtuna. Man kan undra om inte detta också är en kultplats, vigd åt Oden –
Odens al? En sådan borde då också ha funnits vid Götala i Östergötland. Brink
(1992b:116) nämner de två Götala som intressanta namn, där det kunde ha ”funnits
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en byggnad av hög social dignitet, som varit av betydelse för götarna”. Måhända är
det alltså ingen byggnad, utan en altarliknande stensättning, ett harg. I Västergötland
finns också en stor hallsättning med 24 block, även denna gång felaktigt benämnd
som domarring eller skeppssättning. Den ligger i Askeberga i Vad socken och kallas
Ranstena domarring. Hallsättningen är 55 x 20 meter stor och även här finns alltså
ett ortnamn med anknytning till trädet ask. Något platåhus likt Aska i Östergötland
har ännu inte påträffats i Västergötland. De två monumentala hallsättningarna är
de enda som finns. Det är typiskt att de representerar de två slättlandskapen i
Öster- och Västergötlands inland. Här samlades man i de stenbyggda metaforiska
hallarna. När de stora stenblocken transporterades till platsen var det säkert ett
skådespel, som visade på bygdens sammanhållning. Var blocken kom ifrån och
vilka som transporterade dem vore intressant att utreda. Santillo Frizell (1998) har
behandlat transporter av enorma stenar som spektakulära publika processioner som
visar på härskarens makt. Då de 24 blocken kan tänkas stå för de 24 runorna, från
fä-runa till odal-runa, det vill säga ägande av boskap och jord, rikedom, representerar
de dock inte 24 gårdar i samarbete, vilket man annars kunde hävda. Om hall-
sättningarna är metaforer för Valhall, kan de symbolisera kungens roll som krigsledare
och på så sätt representera den utåtriktade verksamheten, vikingatågen.

Fig. 25. Askahallen på sin platå visad genom geofysisk analys (copyright; Rundkvist &
Viberg. Även publicerad i Rundkvist & Viberg 2014:fig. 3).
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Monumentala skeppssättningar är annars ett kännetecken för äldre vikingatid
och de är belägna på gravfält.  Den mest kända är Ales stenar vid Kåseberga i
Valleberga socken (Strömberg 2000:468f ), belägen uppe på klinten vid Skånes
sydöstra kust. Skeppet är 67 meter långt och består av 60 stenar. Det är orienterat
NV-SO och stävar nog åt nordväst, alltså solens nedgång vid midsommar. Att samlas
i en skeppssymbol betyder delvis något annat än att samlas i en hallsymbol. De
stora skeppen är också betydligt fler. Bara i Skåne finns minst fem ytterligare platser
med skepp över 50 meters längd. Färlöv har tre skepp, 80, 50 respektive 40 meter
långa, på ett gravfält som också har en runsten från vendeltiden. Skeppen har med
hjälp av 14C-datering av stenarnas gropar daterats till sen vendeltid/tidig vikingatid
(Björk & Edring 1997; Björk 1998). Kabusa nära Ystad har ett skepp som är 70
meter långt, Ljungarum ett på 60 meter och Stenehed ett med 52 meters längd.
Ängakåsen på Koarum invid Kiviksgraven från äldre bronsålder är 60 meter långt
(Vestergaard 2007; Furugård 2011). Stenskeppet bör dock även här vara kungens
och/eller vikingaledarens symbol för den externa tillägnelsen, vikingafärderna. I
och med denna symbolik hotas inte odalrätten av makthavarna utan alla med rätt
därtill kan samlas i samma båt, så att säga. Det är också typiskt att Ales stenar ligger
ovanför och invid en hamn. Skålgropar finns på vissa av stenarna, vilket visar att de
har tagits från andra, äldre kontexter. Monumentala stenskepp finns även i de
exklusivaste kungliga miljöerna, som Lejre och Jelling i Danmark. I Lejre finns i
gravmiljö ett minst 80 meter långt skepp och ytterligare fyra kan ha funnits
(Christensen 2012:121), medan skeppet i Jelling kan ha varit hela 170 meter långt
(Roesdahl 1980:194ff, 2012:657ff ). Det senare ansluter i norr till en brons-
åldershög. Skeppet kan ha byggts på mitten av 900-talet av kung Gorm, Haralds
far, till minne åt sin maka, drottning Tyra, åt vilken han även reste en runsten med
inskriften: Kung Gorm gjorde dessa kummel åt sin hustru Tyra, Danmarks prydnad.
Vi ska se närmare på ytterligare några stora stenskepp i olika delar av Sverige, Runsa
i Uppland, Anundshögen i Västmanland, Stång vid Linköping, Blomsholm i
Bohuslän, Vinberg i Halland och Össlöv i Småland.

Runsas skeppssättning (Raä 1; Ed socken) är 53 meter lång, orienterad NO-SV
och belägen nedanför Runsas stora fornborg från mellersta järnåldern. Den är belägen
vid segelleden till Fornsigtuna och Gamla Uppsala. Nio meter NV om skeppet är
en rest av en äldre skeppssättning med samma orientering. Detta äldre skepp var
bara 37 meter långt och överlagras av ett antal gravar som ingår i ett gravfält med
33 anläggningar som finns där. Ortnamnet Runsa är ett Run(n)husa, där förleden
är svårtolkad men efterleden husa kan syfta på skeppshus (Vikstrand 2011:41ff ).
Skeppssättningarna och gravfältet har tolkats som tillhörande fornborgen (Olausson
2011:7, 2014:10), men de är ännu inte undersökta. En naturlig hamn finns också,
i Lilla Borgviken (Hansson 2014:237ff ). Men jag tror inte gravfältet är samtida
med fornborgen utan yngre, vikingatida. Vi har tidigare sett hur man efter folk-
vandringstiden återknyter till fornborgar med etablerandet av gårdar med namn
som Stenby och även med gravfält intill borgarna, som i exemplen Stenby på Adelsö
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och Stenby på Tosterö. Runsa fornborg var en mäktig anläggning (Olausson (red.)
2011, (ed.) 2014) och efter övergivandet kan man ha reaktiverat platsen genom
det äldre stenskeppet, kanske under sent 700-tal i samband med etablerandet av
Fornsigtuna. Sedan, måhända i samband med övergivandet av Fornsigtuna och
etablerandet av Sigtuna kan det äldre skeppet ha monterats ner och det nya, mycket
större byggts (Wahlstedt 2003), även om det medför en sen datering till ca 970. På
samma sätt som namnet Sigtuna togs över av den nya staden kan det gamla skeppet
ha ersatts av ett nytt.  Erik Segersäll var angelägen om att anknyta till gamla
traditioner, och samtidigt genomdriva nya maktpolitiska och religiösa mål. Skepps-
sättningen symboliserade förmodligen kungens roll som vikingatågets ledare och
visade att han inte hotade odalrätten. Samtidigt var det viktigt att bygga ett nytt,
då själva stentransporten och byggandet uttryckte lojalitetsbanden till kungen.
Man kan undra om stenar från det gamla skeppet användes i det nya? Om traditionen
stämmer att Erik höglades i Gamla Uppsala ca 995 (Lagerqvist & Åberg 1993:9),
så kristen han än var, är detta helt i linje med hans politik att hålla samman riket.
Invid det nya skeppet och över det gamla anläggs sedan gravar i form av små oansenliga
atypiska stensättningar, vilka inte uttrycker den odalsmentalitet som höggravfält
annars gör. De är 3-6 meter i diameter och 0,1-0,4 meter höga. Kanske människor
i beroendeställning till kungen i Sigtuna vilar här, de som förvaltade platsen och
hamnen? En undersökning av någon av dessa gravar vore önskvärt. Att Runsa är
viktigt för Sigtuna visas av den inte korsmärkta runstenen U 614, placerad på andra
sidan farleden vid Torsätra. Den talar om Husbjörn som tog gäld på Gotland,
rimligen åt just sveakungen. Runstenen dateras till 1060- eller 1070-talet (Jansson
1963:89). Vi kan påminna om den folkvandringstida kammargrav som finns vid
Torsätra och som visar att behärskandet av sundet var viktigt också i fornborgstid
(de Pourbaix 1997).

Invid Anundshögen i Västmanland (Raä 431, Västerås) finns två monumentala
skeppssättningar på rad, seglandes rakt in i kungshögen. De är 53 respektive 51
meter långa. Ytterligare tre mindre stenskepp och några gravhögar finns på platsen.
Samtliga skepp har så kallade maststenar i form av gravklot. Kan det innebära att de
har en koppling till ledande kvinnor? Nordens största skeppssättning i Jelling kan
ju vara byggd åt drottning Tyra. På gravfältet vid Tuna är nämligen också, som
nämnts ovan, anlagda ett antal obrända vikingatida båtgravar för kvinnor, anslutande
till den guldrika kvinnograv X från romersk järnålder (Nylén & Schönbäck 1994).
Som vi sett tillhör området vid Anundshögen storgården Tuna och läget vid eriksgatan
invid Badelundaåsen är ypperligt. Här hölls också ting under medeltiden (Stenberger
1956:82ff ), men platsens betydelse överflyglas i sen vikingatid av det i väster
framväxande Västra Aros, Västerås. Nordin (2009:126ff ) menar att anläggandet av
staden vid Svartåns mynning ca 1000 är ett medvetet kontinuitetsbrott mot
anundshögsområdet för att åstadkomma en nystart. I det sammanhanget är det
intressant att de stora stenskeppens stenar alla var kullfallna, något Stenberger
(1956:89) fann märkligt. De restes igen vid restaureringen 1932 (Gustawsson 1933).
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Skeppssättningen vid Stång, belägen vid eriksgatan och Stångebro nära Stångåns
utlopp i Roxen norr om Linköping, var ca 50 meter långt (Elfstrand 1998:47ff ).
Den påträffades vid arkeologiska undersökningar så sent som 1990, och alla stenar
var sedan länge borta. Skeppssättningen var orienterad NNO-SSV, det vill säga
parallellt med Stångån, och låg på ett gravfält öster om ån. Skeppet daterades genom
14C till 900-talet (Kaliff & Tagesson 2005:33) och Elfstrand menar att det byggts
på en redan då befintlig kungsgård, Stång, och att ett ting var beläget där. Vi kan
fundera över varför stenskeppet togs bort? En mycket dominant rest sten, Gumpe-
kullastenen, har fått stå kvar intill platsen för skeppet. Den stenen kan för övrigt
vara den stång som gett upphov till namnet Stång. Väster om Stångån, strax söder
om Stång, byggs kyrkan S:t Lars i Ljunga i mitten av 1000-talet och runt år 1100
skapas biskopssätet i Linköping. Hur mycket av stad som fanns är oklart (Tagesson
2002:66ff, 144ff; Kaliff & Tagesson 2005:33ff ), men här kan finnas ett samband
med skeppets nedmontering.

Blomsholmsskeppet i Skee socken, Bohuslän (Raä 343) är 41 meter långt och
orienterat NNV-SSO. Det är beläget på ett gravfält med ca tio högar. Några hundra
meter åt norr finns på ett annat gravfält en gigantisk atypisk domarring, 32 meter
i diameter med tio stenar och mittsten. Ytterligare någon kilometer åt sydväst ligger
den för en kvinna anlagda folkvandringstida storhögen Grönehög, Bohusläns största,
undersökt av Lindqvist (Danielsson-Ambrosiani 1974). Grönehög kan anspela på
grönskande i betydelsen fruktbar, alltså högen som fruktbarhetssymbol. Stenskeppet
ligger vid gården Fors, vid ett vattendrag som uppströms har sjösystemet Färingen
som i nordostlig riktning når bygden kring Näsinge och Idefjorden söder om Halden
i Norge. Nedströms når man Strömsvattnet som mynnar i havet vid Strömstad. En
nord-sydlig väg passerar också området. Det är ett bra kommunikativt läge och
ansamlingen av fornminnen visar områdets betydelse. Jag förmår dock inte ännu
sätta komplexet i ett begripligt sammanhang.

I Ätradalen vid Sannagård i Vinbergs socken i Halland påträffades vid flyg-
fotografering ett 50 meter långt skepp, vars stenar var borttagna. Det har gått
under benämningen Stenkyrkan och stod kvar åtminstone på 1800-talet. Skeppet
var beläget på ett vikingatida gravfält. Gravfältet är i sin tur beläget på och invid
äldre gravanläggningar och boplatser, samt flankeras av ett antal bronsåldershögar.
Artelius menar att byggandet av den stora skeppssättningen mitt i den vikingatida
gravmiljön är främmande för bygdens traditioner och att det kan vara kungliga
danska anspråk på halländska områden som gör sig gällande (1999:139ff,
2000:190ff, 222).

Össlöv i Berga socken vid Lagan norr om Ljungby i Finnveden har en 42 meter
lång skeppssättning (Raä 152), belägen invid ett gravfält med resta stenar, möjligen
rester av skeppssättningar (Raä 154), men troligare ett gravfält typiskt för äldre
järnålder i Småland, och ett av de för Finnvedens vikingatid typiska höggravfälten
(Raä 151). Skeppssättningen är Smålands största och orienterad N-S. Placeringen
vid Lagan är så klart viktig och Össlöv är ett förhistoriskt ortnamn, men säkert har
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skeppet varit avsett för människor från ett större område. Berga är en viktig ort
under vikingatiden, där Lagastigen möter vägar mot Bolmsö och Halland i väster
och Värend i öster. Men att det inte byggdes i Berga utan så gott som mitt i
Finnveden, söder om Berga och norr om Kånna och Replösa med sina stora gravfält
tyder på att det hade betydelse för hela Finnveden. Under sen vikingatid kan Berga
ha tagit över rollen som samlingsplats och det är ju faktiskt här vägarna möts. Inte
mindre än åtta runstenar är kända från Berga (Burström 1991:122). Där finns
också en senvikingatida boplats och senare en imponerande kyrka (Hansson
2008:156ff ).

Jag nämnde ovan de för Finnveden typiska höggravfälten. Burström har analyserat
vikingatida samhällsterritorier i Småland och jämfört Finnveden med Värend (1991).
I Värend finns gravfält med ovala stensättningar, som han tolkar som typiska för en
elit på ca 13% av den gravlagda befolkningen, medan Finnvedens höggravfält tycks
ha omfattat de flesta. I båda fallen uttrycker gravformerna dock territoriell särart,
skapad under yngre järnålder då trycket ”att underordna sig främmande kungars
herradöme” gjorde sig påmint (1991:144). Värend har som sagt en mycket större
variation och ett gravfält med många ovala stensättningar är det kring Inglinge hög
vid Ingelstad i Östra Torsås socken (Raä 1), med sin kungshög med högsäte i sten
på toppen. Ett rikt ornerat stenklot symboliserar kudden på sätet och en rest stenhäll
ryggstödet. Platsen är belägen vid vägen från Värend till Blekinge.

Att den dubbelbottnade närvaron av en växande kungamakt kan få människor
att uttrycka sin identitet och hävda sin odalrätt med ett särskilt synligt gravskick
visas tydligt i svearnas område med sina typiska höggravfält. Dessa överlagrar inte
sällan både äldre gravar och boplatser. Zachrisson har utvecklat hur odalrätten
manifesteras i landskapet (1994:219ff, 1998). Innebörden i odalbegreppet är inte
bara ägande av ärvd jord och tillhörigheten till en släkt. Odalen är en mentalitet,
där särskilda sätt att uppföra sig ingår. Begrepp som adel och ädel kopplar till
samma ord och den sista runan i äldre runraden är som nämnts förut odalrunan.
Vidare kan guden Tor ha varit odalens beskyddare. Det förefaller särskilt vara män
som vilar i de stora, tydligt välvda, gravhögarna. Vikingatida silverdepåer är också
viktiga i sammanhanget (Zachrisson 1998:118ff ). De är placerade vid gården,
gårdens gränser och gravfält, på samma sätt som runstenarna placeras under yngre
vikingatid. Silvret betonar och förstärker platsernas betydelse och depåerna var därför
inte avsedda att tas upp igen, vilket är mycket viktigt att understryka. Silverdepåerna
tillhör gården, skriver Zachrisson (1998:122), men silvret uttrycker också en persons
framgång och ära och var ”en bärare och förmerare av lycka” (1998:217).

Zachrisson frågar sig om det inte är kvinnorna som deponerar silvret, då de
mestadels ärver lösöre medan män oftast ärver jord (1998:216). Kvinnornas roll
inom odalsmentaliteten kan stärkas ytterligare. Vi noterade förut att stora högar
inte sällan följs åt av stora flackare kvinnogravar med gravklot. I både mans- och
kvinnogravar finns torshammarringar. Andersson (2005:76) ser dem som ”den
samlande symbolen för kollektivets – familjens, ättens, lokalsamhällets – fort-



Anders Carlsson

206

bestånd”. I de förnäma kvinnogravarna har de döda också ofta begravts i husfruns
dräkt med bland annat ovala spännbucklor och nycklar. Om Tor är odalens be-
skyddare kan hans maka Siv också vara det. Hennes namn betyder släktskap genom
äktenskap (Zachrisson 1994:221) och lyfter fram husfruns roll i sammanhanget.
Siv har drag av fruktbarhets- och jordgudinna, skriver Ström (1985:125). Alla dessa
drag har gårdarna i svearnas land gemensamt med Birka och kungsgården på Adelsö,
även om många regionala variationer finns. Den nära kopplingen mellan gård och
gravfält är också viktig för att stärka odalrätten. Denna närhet lyftes tydligt fram
redan 1964 av Ambrosiani i hans klassiska arbete Fornlämningar och bebyggelse.
Relationen mellan boplats och gravfält är inte lika tydligt utforskad i andra delar av
landet. Gravfält kan ha placerats i kommunikativt bra lägen och de kan ha varit
gemensamma för större eller mindre bygder och inte alls ha koppling till en gårds
hävdande av odalrätt. Även i Mälardalen är bilden komplex med ibland flera gravfält
till en gård eller gårdar med ålderdomliga namn men utan gravfält.

Svanberg har behandlat vikingatiden i södra Sverige (1999, 2003, 2003b). Han
urskiljer fyra större gravtraditioner: sydvästra och sydöstra Skåne, bygden kring
Kristianstad samt Blekinge. Han använder begrepp som gemenskap och samhörighet
om dem, men vill tona ned deras särskiljande betydelse (1999:130ff ). I arbetena
från 2003 tas bland annat Finnveden upp, där de över 300 gravfälten tydligt visar
den av skogar omgivna bygdens utsträckning. Som vi sett ovan är det kremeringar
i hög som kraftigt dominerar (Burström 1991). Denna enhetliga rituella tradition
över lång tid, 800-1000 e.Kr., uttrycker en särskild kollektiv sammanhållning,
åtminstone hos flertalet (2003:156ff ). Även Burströms andra analysområde, Värend,
behandlas (2003:182ff ). Angående de ovala stensättningarna menar han, liksom
Burström, att de kan indikera en särskilt rituell tradition, men framhåller att de är
svåra att datera. Virdarnas bygd hålls mer samman av brandgravskicket, men framstår
i övrigt som otydligare än finnhedingarnas bygd. Snarare är skillnaderna mot
Finnveden i väster det som uttrycks. Inglinge högs roll tas inte upp närmare. Hansson
(1998, 2001:57ff ) menar att det just är variationen i det yttre gravskicket som är
kännetecknande för Värend och jämför med bland annat Blekinge. Inglinge högs
placering i södra Värend bör nog ses i relation till kontakterna söderut.

Det centralt belägna sydvästra Skåne (2003:165ff) har ett dominerande skelett-
gravskick, menar Svanberg. Brandgravarna kan här tillhöra ett lägre socialt skikt.
Dessa olikartade ritualer knyter an till Danmark i väster och visar på en helt annan
överregional nivå än i Finnveden och Värend. Man ansåg sig, i varje fall i vissa
sammanhang, tillhöra danerna. Samtidigt tillhörde man mindre områden, som det
under 800-talet omnämnda Skåne, som enligt Wulfstan tillhörde Danmark, eller
just sydvästra Skåne. Hur Uppåkra passar in här berörs inte närmare, men Helgesson
(2002:202f, 212f) framhåller Uppåkra som centralplats för åtminstone västra Skåne
med ringvallsborgarna i Trelleborg och Borgeby som strategiskt utplacerade i söder
och väster. Åtminstone borgen i Trelleborg tycks anlagd någon gång från 800-talets
mitt till 900-talets början och kanske gäller detta också Borgeby (Olesen 2000:97,
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107). Helgesson tänker sig emellertid att Uppåkra kombinerar ”funktioner som
residens, kultplats och handels- och hantverksplats” och rent av att Skåne hade en
egen kung med säte där, en samregent i danariket till en kung i södra Jylland/
Slesvig. Sydöstra Skåne ansluter geografiskt till den sydvästra delen av landskapet
men gravskicket är annorlunda, kremeringar dominerar (Svanberg 2003:175ff ).
Brandlagerresterna deponerades i många fall i runda, ovala och skeppsformiga
stenkonstruktioner. Denna avvikande tradition ses av Svanberg som en medveten
strategi för att skapa och vidmakthålla en egen identitet, men man kan trots det ha
uppfattat sig som daner vid passande tillfällen. Den lokala identiteten var dock
starkare, tvärtemot situationen i sydvästra Skåne. Hur skeppssättningen Ales stenar
passar in i detta behandlas inte, men den bör höra till den danska identiteten, men
samtidigt kanske uttrycka självständighet mot ett för starkt och därmed oönskat
danskt inflytande, särskilt som de stora stenskeppen är så vanliga i östra Skåne. I
nordöstra Skåne (2003:177ff ) fanns två slättområden, separerade av ett sjösystem,
Gärd och Villand. Här finns, till skillnad mot sydöstra Skåne, en tradition med
obrända begravningar som liknar den i sydvästra Skåne och Danmark och antyder
sociala kopplingar dit, men även kremeringar förekommer. Helgesson (2002:198f )
är kritisk och menar att flertalet obrända gravar kan vara senare än kremeringarna.
Att nordöstra Skåne utgjort ett eget maktområde kan stärkas av lokalerna Vä och
Åhus samt att området hålls samman av Helge å. Vä skulle då vara residens- och
kultplats och Åhus handels- och hantverksplats (Callmer 1991:32ff ). Till det ska
Färlöv fogas, med sina skeppssättningar (Björk 1998). Färlöv ligger 10 kilometer
norr om Vä, också vid vattenområdet kring Helge å. I Göinge, ett skogsområde
kring Finjasjön, finns en tradition med kremeringar placerade i skeppssättningar
samt runda och fyrsidiga stensättningar, som visar områdets egna identitet
(2003:179). Göingebygden behandlas utförligt i Carlies avhandling (1994). Hon
uppfattar också bygden som självständig, uttryckt genom det hon kallar skepps-
sättningsgravfälten (1994:202), av vilka Vätteryd  i Norra Mellby socken är det
mest kända (Strömberg 1961). Nordvästra Skåne är svårstuderat på grund av få
utgrävningar (Svanberg 2003b:34ff ). Bjärehalvön har högar och runda stensätt-
ningar och liknar till viss del Halland. Längre söderut, kring Rönne å, kan
kremeringsgravskicket fastställas och gravformerna är även här högar och runda
stensättningar, återigen liknande förhållandena i Halland.

Halland (Svanberg 2003b:25ff, 143) uppvisar ett kremeringsgravskick med högar
och runda stensättningar, men även små runda eller ovala stenkretsar. Dessutom
ingår andra former, bland annat skeppssättningar. Artelius har i sin avhandling
arbetat utförligt med Halland och då särskilt med gravfältet vid Sannagård, där den
monumentala skeppssättningen var belägen (2000). Han identifierar tre olika
gravfältstraditioner. Den mest kända är de stora gravfälten med varierade gravformer,
såsom högar, runda stensättningar, resta stenar, skeppssättningar, med mera. Exempel
på dessa är förutom Sannagård, Li i Fjärås, Jättahögen i Värö, Korsgata i Träslöv
samt Högaberg och Broåsen i Grimeton. De är belägna i centralbygder och anknyter
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till äldre gravmonument som bronsåldershögar och har också en äldre gravfältsdel
från romersk järnålder. Då folkvandringstida gravar saknas föreligger inte kontinuitet,
utan man har under yngre vendeltid anknutit till ett befintligt gravfält. De uttrycker
en halländsk identitet och samlar människor från ett större område. Det finns också
många små gårdsgravfält med högar och resta stenar.  Den tredje traditionen finns
i skogsbygden i inlandet, med mindre grupper av stensättningar och rösen eller
ensamliggande anläggningar. De anknyter till traditioner från bronsålder och äldre
järnålder (2000:62ff, 78, 234ff ). Nyqvist behandlar i sin avhandling det norr om
Halland belägna Bohuslän. Under vikingatid dominerar gravfält med högar och
övertorvade stensättningar, men även skeppssättningar kan ingå (2007:46). De
liknar därmed inte de halländska. Stora gravfält med högar och resta stenar, ofta
placerade på högarna, som Greby i Tanum, dateras istället till äldre och mellersta
järnåldern (Cullberg 1987:209f ).

Med Blekinge (Svanberg 2003:180ff), kommer vi till ett område som Wulfstan
ansåg tillhörde svearna. Gravtraditionen här är kremering med varierade över-
byggnader som skeppssättningar, små högar, runda stensättningar, treuddar samt
rektangulära och kvadratiska ofyllda stensättningar. Detta ger en kontrast mot
området i nordöstra Skåne i väster, men liknar, trots skillnader, mer Öland och
Möre i öster. Dessa två sistnämnda områden ansågs också tillhöra svearna av Wulfstan,
vilket kan antyda en orientering österut för blekingarna. Öland (Svanberg
2003:169ff ) har minst tre olika samtida gravtraditioner. Det handlar dels om
kremeringar i stora rektangulära och ibland kvadratiska mer eller mindre fyllda
(2003b:63) stenramar och mer ovanligt, rikt utrustade aristokratiska kremeringar i
stora högar eller rösen. Dessutom obrända begravningar, oftast orienterade N-S
med huvudet åt norr, i små runda högar eller stensättningar. De först- och sistnämnda
finns på samma gravfält, men rumsligt åtskilda. Någon social skillnad mellan dem
tycks inte finnas. Svanberg (2003:174) menar att en av de två grupperingarna kan
ha immigrerat, men det är oklart vilken, varifrån och varför. Här behövs verkligen
mer forskning och förmodligen kan förhållandet förstås på annat sätt. Gravarna
med rika kremeringar understryks av Fallgren, som kallar dem ”en inhemsk öländsk
aristokrati” (2006:181), men han berör inte den av Svanberg diskuterade möjliga
etniska dualismen på gravfälten. Möre (2003:174f), på fastlandet väster om Öland,
uppvisar också både kremeringar och obrända begravningar, ibland dessutom på
samma gravfält precis som på Öland. Denna komplexa situation, menar Svanberg
och det sammanfattar nog hans tankar generellt, visar hur människor förhöll sig till
och ibland ingick i flera olika dimensioner av kollektiv identitet – både inom landet
och utanför det. En djupare förståelse kräver därmed stor kännedom om lokala
förhållanden, dessas relation till sin nära omgivning men också kunskap om de
stora överregionala dragen. Vidare varför dessa identiteter var viktiga att uttrycka
just då och just där, och på just dessa sätt. Svanberg visar att gravplatserna ofta
lokaliserades högt och vid kommunikationsleder där de kunde ses (2003:190). De
var viktiga! Kopplingen till gården är däremot inte lika tydlig här som i svearnas
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land. Är måhända kungamakten i Birka en större lockelse men också ett potentiellt
större hot mot odalen än vad som var fallet i södra Sveriges relation till Danmark?

Mellannorrland har behandlats utförligt av Selinge, som ser vikingatiden som en
stark expansionsperiod efter den svårförklarliga nedgången under vendeltid, men
varför expansionen och nykolonisationen kommer förklaras inte (1977:241ff, 284ff,
414ff ). Ramqvist har detaljstuderat Arnäsbacken i Arnäs socken utanför Örn-
sköldsvik i norra Ångermanland, där Sveriges nordligaste höggravfält finns. Här
finns även en välmående och rik gårdsbebyggelse, som etableras under vendeltid. I
Arnäs och grannsocknen Själevad finns ca 10 lokaler med gravhögar och ungefär
lika många ortnamn med efterleden -sta, vilket placerar Arnäsbacken i en tät yngre
järnåldersbygd. Den stora gården vid Gene överges på 500-talet och man flyttar
till läget för dagens Gene by (1998:131ff, 16f ). Den omläggningen är densamma
som sker på flertalet platser, som vi sett ovan. Varför räkna med en nedgång i vendeltid
överhuvudtaget? Då slipper vi också expansion och nykolonisation. Ramqvist gör
spännande iakttagelser avseende lokalen Lappnäset vid Storsjön i Nora socken,
belägen nära kusten 60 kilometer söder om Örnsköldsvik. Här har treskeppiga hus
från vendeltid hittats, tillsammans med gravar, diskreta stensättningar, som lätt
kan förväxlas med röjningsrösen. Dessutom fanns här vendeltida flatmarksgravar
(1998:8ff ). Det är uppenbart att vi har att göra med ett källkritiskt problem, inte
avfolkning och nykolonisation.

Welinder (2008) behandlar Jämtland. Tiden 800-1000 e.Kr. (2008:84ff ) utmålas
som en expansionstid inom åkerbruk och boskapsskötsel samt för olika typer av
utmarksbruk. Welinder talar om långhussamhället, idag synligt genom gravfält
och gravhögar. Jämtarna samverkade inbördes för att skapa en motvikt mot expansiva
kungadömen i väst och sydöst. Sakrala ortnamn är viktiga här. Hov-, sala- och vi-
gårdar kan ha hyst hallar, gästabudssalar, manifestationer av ideologi, kult och makt.
Hovgårdarna är de viktigaste. Welinder skriver: ”Jag uppfattar således Storsjöbygden
i tiden 800-1000 som en germansk stormannagrupp, som var ett samverkande och
konkurrerande nätverk av hovgårdar” (2008:88). För att kunna införskaffa vapen,
lyxföremål med mera till gästabudshallarnas krigarföljen krävdes förutom plundrings-
tåg ett överskott från jordbruk och utmarksbruk. Detta överskott samlades i
hovgårdarna, som fungerade som nav i en redistributiv ekonomi. Welinder menar
att hovgårdarna tar över de funktioner Mjälleborgen hade haft tidigare. Detta är en
bra tolkning och bidrar också till förståelsen av varför det var viktigt att dessa gårdar
hade ett särskilt namn – Hov. Vi kan jämföra detta med vikten av namnsatta
tunagårdar under den mellersta järnåldern.

Ett nyckelfynd påträffades under koret och altaret i Frösö kyrka, en gammal
hovgård (2008:89ff ). Här har varit en offerplats kring ett heligt träd, en björk. Bål-
och kokgropsrester överlagras av djurben och enstaka människoben. Djurbenen,
mest kranieben, utgörs främst av björn, älg, hjort, svin, får/get och nöt. Welinder
tänker sig att de blotade djurens huvuden hängts upp i trädet och att resten förtärts
i gästabudssalen. Med björnens ben är det annorlunda. Här finns ben från hela
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djuret. Detta påminner bland annat om samisk tradition, vilket även valet av björk
som heligt träd och världsträd kan göra. Detta tas som utgångspunkt i en intressant
diskussion om hovgårdar och klientförhållanden samt att de norröna och samiska
tankevärldarna var mer sammanvävda än vad många kanske tänker sig. På Hov på
Frösö kan dessa tankevärldar ha mötts och därmed långhussamhällets folk och deras
klienter och underställda. En analys av gravarna möjliggör vissa grupperingar. Vi
har högar och höggravfält, bland annat det på Röstahammaren, men också fjällgravar
och skogsgravar, även kallade insjögravar. Högarna och höggravfälten kan kopplas
till den gängse nordiska traditionen. Fjällgravarna är till synes omarkerade mansgravar
med svärd, men till skillnad från höggravfälten innehåller de aldrig en sköld. Skölden
kan visa på ett deltagande i en kollektiv sköldborg, vilket alltså inte gällde för
fjällgravarnas svärdsbärare. Svärdet bars bara av de ledande stormännen inom
långhussamhället (Jakobsson 1992:161ff ), men vilka var männen i fjällgravarna?
Fjällgravarna kan innehålla hantverksutrustning som fil, rasp och hammare. Markerar
gravarna anspråk på utmarkens resurser inom ramen för långhussamhället? Eller
ingick männen inte i detta samhälle? Svärdet, som i långhussamhället markerar
självständighet och makt, ger dem tillhörighet till och anspråk på lågfjällsterrängen.
Fjällgravarnas män uttrycker både olikhet mot och likhet med långhussamhällets
män (Welinder 2008:97). Skogsgravarna utgörs av runda, flacka stensättningar och
här finns till skillnad mot fjällgravarna både män och kvinnor (2008:97ff ).  Skogs-
gravarna liknar till form och innehåll långhussamhällets gravar, men ligger placerade
annorlunda. Welinder för fram de gängse tolkningarna om bönder kontra fångst-
befolkning samt germaner kontra samer, men vill i likhet med Bolin (2002) kritisera
och problematisera dessa dualistiska tolkningar. Welinder betonar de nätverk runt
hovgårdarna som sammanlänkade personer verksamma i långhussamhället med olika
grupper utanför detta. Dessa grupper kunde ha sin identitet åtminstone delvis
kopplad till järnframställning, fångstområden och renbetesland. Möten, sam-
handling i varuutbyte, mellan dessa grupperingar kunde underlättas av att man
markerade likhet mellan parterna istället för olikhet med etniska förtecken. En
kreolisering uppstår, det vill säga en ny kultur skapas i mötet mellan flera kulturer.
Det är det vi ser i Jämtland, inte en etnisk och ekonomisk dualism tolkad som
samer/fångstfolk och germaner/bönder. En sådan dualism uppstår istället på 1000-
talet (Welinder 2008:140f ).

För Dalarna har Ersgård betonat just järnframställningens roll som identitet-
skapare under yngre järnålder (1997:41ff ). Järnframställningsplatser och gravfält
skapar en rituell enhet med gården i centrum och det är gårdens människor som är
järnframställare. Siljansbygden betecknades till och med som Järnbäraland i skriftliga
källor. Järnet är grunden för social identitet. Detta kommer dock att förändras och
jordägandet blir grunden för identitet i den kristna medeltiden.

Bolin (2002) vill förstå variationerna i gravtraditioner inom samma områden
som resultat av rörliga gruppers möten i öppna samhällen, med kontaktnät åt många
håll. Han vill tona ner regionala skillnader och ser likheter över stora avstånd.
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Ramqvist vill däremot lyfta fram det han kallar för ”fem Norrland”, fem stora regioner
(2007, 2012b). Det är lätt att känna igen diskussionen från södra Sverige ovan, där
olika forskare antingen betonar regionala skillnader eller lyfter fram variationen
inom och likheten mellan områden.

I Norrland kännetecknas region 1, det norra inlandet, under vikingatiden av få
insjögravar men däremot av så kallade stalotomter, skogshärdar, björngravar och
metallförande offerplatser. Området utgörs främst av landskapet Lappland och
Ångermanlands inland. De radvis uppträdande stalotomterna anses visa på ren-
nomadism i fjällterrängen i väster och ska kombineras med boplatsindikerande
radvis placerade rektangulära och ovala härdar mellan renbeteslanden i dalgångarna
i skogslandet i öster. Stalotomterna kopplas dock av vissa hellre till vildrensfångst
(Hansen & Olsen 2004:96f, 101). Offerplatserna är placerade i gränslägen mot
region 2 i öster, det norra kustlandet.  Ramqvist menar att uppkomsten av allt
detta hänger samman med det internationella handelsnätverket, som kommer igång
under sen vendeltid och som dramatiskt ökar efterfrågan på bland annat produkter
från renskötseln. Region 1 antas bebos av nordsamer (2007:154ff, 174f, 2012b:35,
42). Det norra kustlandet, Norr- och Västerbottens kustland, utgör som sagt region
2. Här föreslås kväner bo. Området är svårgripbart, menar Ramqvist, men tomt-
ningar vid kusten visar på specialiserad sälfångst för samma marknad som gällde för
renskötseln. Broadbent (2010:217ff ) har kopplat dessa tomtningar till kustsamer
och menar att kusten och inlandet var del av samma system. Detta tillbakavisas av
Ramqvist. Han menar att de metallförande offerplatserna kan markera övergångar
vid gränsen mellan region 1 och 2, där samerna offrade för välgång i handeln med
kustfolket (2012b:35ff ). Offerplatserna ska ses i samband med intensifieringen av
pälshandeln. De var kollektiva och hade en viktig social funktion i en tid av ökande
kontakter med omvärlden, inte minst den i öster. De kunde också maskera uppkomna
sociala motsättningar (Hansen & Olsen 2004:122ff ). Men ett alternativ är kanske
att depåerna istället binder samman kust och inland och att både region 1 och 2
var samiskt område, som Broadbent menar. De gåtfulla och problematiska kvänerna
som befolkning i region 2 känns inte helt övertygande. Ramqvist öppnar dessutom
för att krigaren i gravhögen från Sangis i Nederkalix kan komma från Mellannorrland
(2012b:47). Vad blir då kvar av kvänerna? Broadbent (2010:18) menar att de var
finska mellanhänder i den medeltida pälshandeln med Novgorod och senare skatte-
indrivare hos samerna för den svenska staten, birkarlar. De kan lokaliseras till området
runt den nordligaste delen av Bottenviken och har inget med sälfångstens tomtningar
att göra, menar han. Kväner kan härledas ur ett germanskt hvein/hven, låglänt
mark, område med tunt gräs. De har oklar etnisk tillhörighet och bedriver åkerbruk
och boskapsskötsel, men jakt och utmarksnäringar ingår också. Viktigast var nog
handeln med samer och andra grannar. Hur långt bak i tiden detta kan spåras är
oklart. Kvänerna nämns emellertid redan av Ottar i hans reseberättelse från det
sena 800-talet. Om dem står det att de ibland drar på härjningståg över fjället mot
norrmännen och ibland härjar de sistnämnda hos dem. Kvänerna har lätta båtar
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som de bär med sig mellan sjöarna i fjällområdena (Hansen & Olsen 2004:67ff,
162ff). Att de måste ha spelat en viktig roll är således klart, men kanske inte som
inbyggare i Ramqvists region 2.  Hansen & Olsens karta (2004:137) över folkgrupper
visar region 2 som en vit fläck mellan hälsingar och kväner vid kusten och samer i
väster.

Med region 3, det södra inlandet, befinner vi oss i Jämtland, Härjedalen och
västra Medelpad och Hälsingland. Området bebos av sydsamer (Ramqvist
2007:164f, 2012b:35). Här finns många insjögravar eller skogsgravar, om man så
vill. De består av högar och stensättningar, ensamma eller i grupper. Deras placering
kan anknyta till områden med skogsbete, förutom till jakt, fångst och fiske. Mycket
viktig är här kopplingen till älgjakt med fångstgropar (2007:173). Ramqvist har
svårt att fullt ut förstå insjögravarna, men de visar på ett samspel mellan fångstfolk
och jordbrukare.  Han ger tre förslag, som alla bygger på ekonomisk dualism:
bondebefolkningens tillfälliga gravar i områden där man haft skogsbete, fångstfolkets
gravar som påverkats av bondebefolkningens gravsed på grund av egen boskapsskötsel
eller fångstfolkets gravar i bondebefolkningens skogsbetesland. För att komma
närmare denna problematik måste region 4, det mellersta kustlandet, inkluderas.
Denna region, Mellannorrland, omfattar nämligen kustområdet i södra Ångerman-
land, Medelpad och Hälsingland, men också Storsjöbygden i Jämtland och de
älvdalar som leder dit. Befolkningen här är germansk. Men förutom den bofasta
bondebebyggelsens gårdar och gravar finns i region 4 också insjögravar och vid
kusterna tomtningar. Tomtningarna tolkas som en havsbrukande kultur som funnits
utmed hela Bottenviken, via järnålderns kuströsen kanske med rötter i bronsåldern,
men här nämns så klart inga kväner och heller inga samer (Ramqvist 2007:160ff,
2012b:35, 38ff ). Denna namnlösa havsbrukande kultur känns problematisk och
likaså fångstkulturens sydsamiska insjögravar. Tre folk? Bäst vore nog att än så länge
återknyta till Bolins (2002) och Welinders (2008) nätverksanknutna tolkningar
utan etniska etiketter. Då kan vi sammankoppla insjögravar, älgfångstgropar,
järnhanteringsplatser och sälfångsttomtningar med långhusgårdar och betrakta
lämningarna som uttryck för människors behov att markera likhet och olikhet i
olika samhandlingar på skilda platser i landskapet. Vi kan föra samman kust och
inland, som vi ju mestadels gör i andra delar av landet, även om fornlämningsbilden
är olika. Detta ligger ju egentligen nära Ramqvists syn på ekonomiska nätverk och
konjunkturer som styrande för samhandlingarna (2012b:48).

Yngre vikingatid

Yngre vikingatid, 970-1050 e.Kr., kännetecknas inte minst av den nyanlagda staden
Sigtuna i Uppland, Birkas och Fornsigtunas efterträdare samt av den stora staden
Lund i Skåne, som tar över efter Uppåkra. Jag har tidigare (1997) betonat likheterna
mellan det sena Birka och äldsta Sigtuna för att hävda att det var kung Erik Segersäll
som flyttade staden efter slaget vid Fyrisvallarna nedströms Uppsala. Kungadynastin
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i Sigtuna har samma namnskick som den i Birka; Erik, Olof, Anund, Emund och
Björn och det måste vara samma släktgrupp. Eriks trolige far Emund var enligt
Adam av Bremen nära förbunden med Harald Blåtand och Jellingdynastin i
Danmark. Andra källor gör gällande att Eriks fader hette Björn (Strid 1993:64ff ).
Haralds idéer om stark kungamakt och kristendom borde ha inspirerat även Erik,
som senare döptes i Danmark. Flytten från Birkas och kungsgårdens gamla läge på
öar i Mälaren till ett strategiskt läge på fastlandet vid segelleden till Uppsala, mitt
emot men strax söder om kungsgården Fornsigtuna, är offensiv. Sigtunas kungsgård
läggs nu också högt mitt i den nya staden. Förmodligen byggs en monumental
skeppssättning nedanför den gamla fornborgen vid Runsa. Samtidigt läggs Forn-
sigtuna ner och namnet tas över. Tesch (1992) analyserar Sigtuna på följande sätt:
staden har anlagts efter 970, förmodligen av Erik Segersäll. Den var en politisk
maktbas med kristna förtecken i ett område där kungamakten var svag. Den
territoriella maktbasen för kungarna fanns i götalandskapen. Tomterna kan ha getts
som gåvor av kungen till lojala stormän. Det var viktigt att vara i staden, inte
nödvändigtvis att bo i den. Tesch såg Fornsigtuna och Birka som en svealändsk
motstruktur. Jag menar att Fornsigtuna och Uppsala var det, men inte Birka. Även
Birka med Hovgården styrdes ju av den götaländska släktgruppen och vid över-
givandet av Erik Segersäll. Tomtstrukturen var likartad i Birka och Sigtuna och i
båda fallen ville många begrava sig invid städerna. I Fornsigtuna lämnas de stora
hallarna, namnet tas därifrån och platsen svartmålas hos Snorre som hednisk och
förknippas med Oden. Samma svartmålning drabbar Gamla Uppsala av Adam av
Bremen. Det är sannolikt att Gamla Uppsala återaktiveras som kungsgård i samband
med att Sigtuna grundas. Nu byggs den stora hall som kallas hednatemplet som
motvikt mot Sigtuna. Hyenstrand (1989:21) har uttryckt det som att Gamla
Uppsala inte är det svenska rikets startpunkt, det är dess sista stora motståndare.

Vad vet vi om slaget vid Fyrisvallarna? Två runstenar från Skåne nämner rimligen
slaget. På Hällestadsstenen (DR 295) står det: Eskil satte denna sten efter Toke,
Gorms son, sin hulde herre (drott). Han flydde icke vid Uppsala. Kämpar (drängar)
reste efter sin broder stenen på berget; den står fast med runor. De gingo närmast Gorms
son Toke. Stenen från Sjörup, nära Ystad (DR 279), avslutas med: Han flydde icke
vid Uppsala, men kämpade så länge han vapen hade (Jansson 1963:88f ). Inledningen
lyder: Saxe satte denna sten efter sin kamrat Åsbjörn, Tokes son. Stenarna dateras till
980-talet (Snaedal 1985; Larsson 1998:126f ). Ytterligare en sten nämner slaget,
Högbystenen från Östergötland. Föll vid Föret, den djärve kämpen (drängen) Åsmund
(Jansson 1963:89). De skånska stenarna visar på Styrbjörns allierade medan
Högbystenens Åsmund kan ha kämpat för Erik, som hade goda kontakter i göta-
landskapen. Styrbjörn har lyckats alliera sig med den danska eliten; Toke Gormsson
bör väl rent av ha varit Harald Blåtands bror och Åsbjörn Haralds brorson, då
texterna är så lika. De kände säkert väl till kung Erik, som antagligen varit i Jelling.
Att Toke var stationerad i Skåne tyder kanske på att det var trångt i Danmark eller
visar på hur viktigt det expanderande danska riket ansåg området vara. Hällestad är
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centralt beläget, bara 15 km öster om Lund. Mats G. Larsson skriver livfullt om
detta efter medeltida berättelser (1998:128ff ): Styrbjörn, förmodligen Eriks brorson,
gjorde anspråk på delar av kungamakten och anföll med hjälp av danska vikingar
under ledning av Harald Blåtand Erik i Svitjod. Erik segrade och fick eftermälet
segersäll. Larsson framför att Styrbjörn kanske anföll Birka och Hovgården det första
han gjorde, på väg till slaget utanför Uppsala, även om han anser att Birkas
upphörande på 970-talet nog är för tidigt. Jag menar dock att det är en mycket god
idé. Vi vet ju inte när slaget stod. Varför inte på 970-talet? Harrison tvivlar ju på att
slaget över huvud taget ägt rum och att runstenarnas Uppsala kan vara vilket Uppsala
som helst, så även dateringsfrågan är nog tämligen öppen (2009:43, 121). Att
slaget ägt rum betvivlar däremot inte Strid, som sammanställt och utförligt analyserat
faktaunderlaget (1993). Vi får se närmare på Birkas sista tid och också på Sigtunas
första. Självklart attackerar man Erik i staden Birka där han är kung. När man inte
finner honom där förstörs staden och flottan drar vidare till Uppsala. Jag tror att
Fornsigtuna tillhörde Styrbjörns gren av kungaätten, så där får man fri lejd i det
trånga och lättförsvarade sundet. När Erik oväntat segrar och Styrbjörn är död, tar
Erik över Fornsigtuna och bygger den nya kristna staden Sigtuna på motsatta sidan
vattnet. Nu är kungen på fastlandet och kontrollerar segelleden till Uppsala. Birka
och Hovgården låg på sätt och vis perifert på sina öar. Fornsigtuna läggs ner då
platsen ger fel signaler, religiöst och kanske även maktpolitiskt. Men namnet tas
över och ges ny innebörd. Erik har flyttat fram sina positioner rejält.

Kan vi datera Birkas övergivande och Sigtunas etablering närmare? Birka har en
del myntfynd som är goda dateringsmedel. Yngsta myntet tillhör den stora silver-
skatt som deponerats i Svarta jorden. Skatten har lagts ned någon gång efter 963-
67 (Zachrisson 1992:62). Om depån lades ner i samband med attacken eller är ett
avslutningsoffer vid lämnandet kan vara osagt. Mynten sammantaget gör ändå att
flertalet forskare håller 970-talet som den tidpunkt då Birka upphör som stad.
Jansson (1985:185) menar utifrån de ovala spännbucklorna, att staden upphört
före 980. Närmare än så kommer vi inte nu. När etableras då Sigtuna? På 970-talet
måste det ju bli då, enligt mig. Det är inte heller så kontroversiellt. Ros (2009:184)
slår fast ca 980 för anläggandet – det kunde gärna tidigareläggas, men fungerar.
Tesch (1992) menade som vi såg ovan att staden anlades efter 970, vilket passar
mig bättre. Argumentet hos Ros är att om staden varit äldre än ca 980 borde ovala
spännbucklor ha påträffats. Fast att dessa upphör tidigare hos en modeorienterad
stadsbefolkning är inte orimligt, så argumentet är inte starkt. Roslund (2001:205)
anför dendrokronologiska dateringar som stöd för ett anläggande ca 980, vilket är
svårare att argumentera mot. Men Birkas upphörande och Sigtunas anläggande
kan nog ändå mötas på några år när, vilket är rimligt.

Vad händer i Gamla Uppsala vid denna tid? Erik valde att slåss där. Han hade
nog stöd därifrån och den sena traditionen låter honom ge löften till Oden för
segern och dessutom ska han som nämnts ha låtit höglägga sig i Uppsala efter sin
död.  Även om Erik var döpt i Danmark och gift med en kristen polsk prinsessa var
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han dock svearnas kung. Styrbjörn och danskarna var ett sämre alternativ för
makthavarna på den gamla kultplatsen. Men skapandet av Sigtuna ledde till
motaktioner, nämligen byggandet av det så kallade hednatemplet, en stor hall.
Nordahl (1996) analyserade bebyggelsespår under Gamla Uppsala kyrka från
Lindqvists grävningar på 20-talet. Hon tolkar ett undre lerlager som tillhörande en
hallbyggnad och ett övre som tillhörande en träkyrka. Andrén (2002:326ff ) har
byggt vidare på Nordahls analys genom att studera topografin kring kyrkan. Han
ser en platåliknande förhöjning, orienterad NNV-SSÖ, delvis belägen under kyrkan,
men som fortsätter utanför i söder och än mer åt norr. Han tolkar detta som
fundamentet till hallen. Hallen har i så fall varit 60-70 meter lång. Det är rimligt
att denna hallbyggnad är det tempel som Adam av Bremen talar om. Jag vill föreslå
att hallen byggdes ca 980 som en reaktion på den avhysta kungsgården Fornsigtuna,
vars två stora hallbyggnader skulle ersättas, och på det nyanlagda Sigtuna. Ett
gjutformsfragment till en oval spännbuckla från 900-talet i lerfundamentet (Nor-
dahl 1996:63) kan styrka en sådan datering. I Gamla Uppsala samlades sedan
länge alla svears ting, ett allting. Det kallades Distingen. Man samlades vid
vårdagjämningen och här kombinerades tingssammankomst, kultutövning och
marknad. Detta skedde vart nionde år och varade nio dagar. Gamla Uppsala bestod
av en kungsgård i väster och en stor by med till kungsgården underlydande gårdar
i öster, Uppsala öd (Zachrisson 2013:171ff ). Intressant är att Zachrisson
(2013:175ff ) öppnar för möjligheten av en riktigt tidig träkyrka, från 1020-1050,
i Gamla Uppsala. Det är den röda sandstensrunstenen U 978, som fram till 1800-
talet fungerade som altarskiva i kyrkan, som kan tyda på detta. En liknande, U
943, finns i Östra Aros, vilket pekar mot en tidig kyrka även där. Den kyrkan kan
ha byggts på Ulleråkers tingsplats. Men hur fungerar detta med den stora hallen
under kyrkan? Att förstöra hallen, templet, i Gamla Uppsala verkar ju vara en aktivitet
som kungarna försöker ägna sig åt från Olof Skötkonung till Inge den äldre, även
om det resulterar i att de blir fördrivna. Kan runstenarna ha rests vid tingsplatserna,
utan kyrka? Eller har U 978 fraktats till Gamla Uppsala från Östra Aros för att
fungera som altarskiva? Inskriften nämner Sigvid Englandsfararen som reste sten
efter Vidjärv, sin fader och är känd som altarskiva från 1600-talet (Gräslund
2013:124f ). Kan den komma från Ulleråkers tingsplats? Sundqvist menar att alla
runstenar i kungsgårdsområdet kan ha förts dit i samband med byggandet av den
romanska kyrkan (2013:74). Han (2013:69ff ) är förespråkare för templet, gästa-
budssalen, där Tor enligt Adam av Bremen är främste guden och har Frej och Oden
på var sin sida. Sundqvist nämner dock inte Andréns ovan nämnda förslag att salen
skulle ligga under kyrkan. Han tror att byggnaden under kyrkan är äldre. Den
platå Andrén identifierat tolkar Göthberg (2008) nämligen som raseringslager från
och murar till norra och södra korsarmarna i den äldre kyrkan, men sista ordet är
nog inte sagt i denna fråga. Om fyndet av gjutformen till den ovala spännbucklan
skriver Alkarp och Price att det är ”svårt att fästa något som helst avseende vid det
eftersom det framkom i ett påfört lager med lera” (2005:263). Men det är ju på
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detta lager lera som hallen kan vila och dateringen till sent 900-tal det som
eftersträvas. Kultplatsen omfattar även en helig lund, ett heligt träd, en offerkälla
samt förmodligen de gamla storhögarna. Området var ett invigt område, ett slags
temenos. Här anförs de stora resta trästolpar man nyligen funnit som kan avgränsa
kultområdet. Kristna runstenar restes kring Uppsala. Zachrisson menar att de har
att göra med relationer till Sigtuna (1998:126ff ). Sundqvist menar att den gamla
religionen och den nya levde sida vid sida under en period. Kristna kunde enligt
Adam av Bremen köpa sig fria från deltagande i kulten i Gamla Uppsala (2013:81).
Att Tor är främste guden i hallen måste ha en orsak. Frej, som Ynglingaättens
stamfader vore annars lämplig. Eller Oden, som var främst i Fornsigtuna. Men Tor
är den ordnade världens, Midgårds, värn (Bertell 2003:244) och därmed odalens
beskyddare och en bra motvikt mot sigtunakungens och kyrkans anspråk, om de
blir oacceptabla. Runstenarna må ha en relation till Sigtuna, men de är också uttryck
för ett motstånd, då de visar på odalrätt och kristen tro (Zachrisson 1994). En
balans mellan Sigtuna och Gamla Uppsala var nog vad man optimalt eftersträvade.

Hur gick det till när Lund tog över efter Uppåkra? Lund antas ha anlagts av
kung Sven Tveskägg på jungfrulig mark ca 990. Den äldsta staden hade stora
stadsgårdar med treskeppiga långhus av trelleborghustyp med svängda sidor, som i
mycket liknade gårdar på landsbygden. Gårdarna kan ha uppgått till 65-80 stycken,
vilket under mitten av 1000-talet ger över 1000 invånare. Kung Sven byggde den
första kyrkan, en träkyrka som också hade en kyrkogård. När Lund blev biskopssäte
under kung Sven Estridsson ca 1050 byggdes stenkyrkan S:t Drotten invid Sven
Tveskäggs kyrka (Carelli 2007:113ff ). Andrén (1998:138ff ) framför tanken att
Uppåkras äldre namn varit just Lund, och att namnet flyttats till den nya staden.
Det är ett mönster vi känner igen från Sigtuna och Uppsala. Argumenten bygger
delvis på Egil Skallagrimssons saga där det berättas att den isländske vikingen på en
färd genom Öresund gjort strandhugg i Skåne och begivit sig upp till Lund och
plundrat köpstaden som var omgiven av en träborg. Detta skulle ha skett på 960-
talet och då fanns ju inte nuvarande staden Lund. Ett annat argument är att en
marknad i Lund kallas Tre högars marknad, men i Lund finns inga högar. Tre högar
har däremot funnits i Uppåkra. Namnet har sedan flyttats över till nya Lund.
Andrén nämner också den odenkult som kan beläggas i Uppåkra (1998:140; Hårdh
& Larsson 2007:52ff ). Även här kan vi ju påminna om Sigtuna som tar över efter
det med Oden så starkt förknippade Fornsigtuna. Men skillnader finns. Uppåkra
fortsätter, om än i minskad omfattning, efter det att Lund anlagts. Fynd av engelska,
tyska och danska mynt, om än få, visar på detta (Hårdh & Larsson 2007:80). Jag
menade ovan att kung Erik flyttade från sin stad Birka till nya Sigtuna. Grundades
Lund som en fientlig handling mot Uppåkra, eller hade den danska kungamakten
kontroll över platsen redan innan, frågar sig Hårdh och Larsson (2007:85ff ). De
för fram borganläggningarna i Trelleborg och Borgeby som belägg för troligt danskt
inflytande och vidare att kung Knut den helige 1085 donerar egendomar i Uppåkra
till domkyrkan i Lund. Även detta liknar förhållandena i Sigtuna där kungen under
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1000-talet donerar Fornsigtuna till biskopen (Damell et al. 1991:91). Om Haralds
bror Toke Gormsson ca 980 hedras på Hällestadsstenen öster om Lund är det nog
uppenbart att danska kungadynastin kontrollerade området inklusive Uppåkra redan
före 990. En komplicerande faktor är de omstridda påståendena att Erik Segersäll
kontrollerade Danmark en tid efter slaget vid Fyrisvallarna. Källan är Adam av
Bremen och kung Sven Estridsson och de borde ju veta, men Adam var extremt
negativt inställd till kung Sven Tveskägg. Sven Estridsson berättar dock om sin
morfar Svens olycka: Erik fick herraväldet över två riken, danernas och sveonernas.
Erik anföll Danmark på 990-talet. Erik var allierad med Polen i anfallet på Sven
Tveskägg, vilket kan förklara framgången, men dog ca 995. Sven gifter sig senare
med Eriks polska änka, mor till svenske kungen Olof Skötkonung. Sedan fick hon
med Sven sonen Knut, alltså den senare kungen Knut den store. Svenske kungen
blir styvson till den danske kungen, och sedan halvbror till nästa ännu mäktigare
kung, märkligt nog. Detta kan dock kanske ifrågasättas, då Olofs mor kan ha varit
Sigrid Storråda, Eriks första gemål, men Adam är säker på sin sak. Adam nämner
också att Olof oväntat anfaller Sven, segrar, men återinsätter Sven i sitt rike då han
gift sig med Olofs moder. Vad ska man tro? Sven är framgångsrik och Olof deltar
sedan på Svens segrande sida mot norske Olaf Tryggvason i slaget vid Svolder år
1000. Sven kröner sin framgångsperiod genom att erövra England 1013 men dör
sedan 1014 (Svenberg et al. 1984:88f, 91, 99, 111, 268, 367, 372; Sawyer
1991:51f ). Ingen dålig styvfar, kan man tycka. Måhända Toke Gormsson i Skåne
var i konflikt med sin bror Harald?  Anfallet mot Erik var kanske ett sätt att skapa
ett herravälde långt bort från Haralds Danmark, mot Haralds vilja? Men Erik segrar
oväntat, Toke dör och nu kanske Harald tar över västra Skåne. Då är det först Tokes
kungliga gren och sedan Harald själv som kontrollerar Uppåkra. När Sven fördriver
sin far Harald tar han över Uppåkra och anlägger senare Lund. På så sätt blir det ett
fientligt övertagande men inom den danska kungaätten. Det förklarar varför det var
viktigt för Sven med en ny kristen stad och att göra upp med det gamla. Vidare
förstår vi bättre varför Erik angriper Sven. Erik var sannolikt allierad med Harald
som flydde till Jomsborg i Polen och dog där 986. Erik och polackerna angriper
därefter Sven och segrar. Men när Erik dör ca 995 gifter Sven sig strategiskt med
Eriks polska änka och därmed blir Olofs anfall verkningslöst eftersom polska riket
nu stöder Sven. Förmodligen är det polske kungen som ger Olof Skötkonung order
om att lämna sin styvfader och polska moder ifred.

En fortsatt diskussion kan ta utgångspunkt i runstenarna. Om vi börjar med
Skåne har Randsborg (1980:25ff ) analyserat dem på ett spännande sätt. De som
tillhör tiden kring år 1000 samlar sig i två tydliga grupperingar, en kring Uppåkra/
Lund och en vid södra kusten, kring Ystad. De ovan nämnda stenarna från Hällestad
och Sjörup ingår i var sin gruppering. Det omtalas ofta en relation som bröder på
stenarna, som Randsborg menar måste betyda bröder i bred bemärkelse, inte minst
ett konstruerat brödraskap i en krigarskara och ombord ett vikingaskepp. Även
Jansson (1963:68) menar att broder måste betyda medlem av ett brödraskap,
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fosterbroder, hirdman. Detta skiljer sig från det gängse mönstret med arvslinjer,
alltså en son som reser, och ärver odaljord, efter sin fader. Här ärver bröder bröder,
vilket bör innebära att den döde inte ägt sin jord utan haft den som förläning. Han
överlåter nu sin förläning till sin krigarbroder, som därmed också är i kungens eller
hövdingens tjänst. Den dödes familj ärver inte. Gruppen bröder framträder bra på
runstenarna i Hällestad. Här reser som vi såg drängar, hirdmedlemmar, stenen
(DR 295) efter sin drott Toke Gormsson, som de får kalla sin broder. Nästa sten
(DR 296) reses av Åsgöt efter Erra, Tokes huskarl och en tredje sten (DR 297) reses
av Tokes huskarl Åsbjörn efter Toke, som han kallar sin broder. Som vi såg ovan (DR
279) hette sannolikt en av Tokes söner Åsbjörn. Har han namn efter Tokes huskarl?
Randsborg tänker sig att männen huvudsakligen var drängar, i detta fall styrmän
på vikingaskepp, i Sven Tveskäggs eller Knut den stores tjänst och aktiva i östersjö-
området. Men i tiden före var de aktiva på Toke Gormssons många skepp, vill jag
tillägga. Randsborg (1980:40f ) tror dock inte att Toke var Haralds bror, utan en
yngre släkting. Runstenarnas datering (Snaedal 1985) och mycket annat tyder
emellertid på att det är kung Gorms son som avses. En del berättelser gör ju till och
med gällande att Harald själv var med Styrbjörn (Strid 1993), men det är inte
sannolikt då berättelserna är mycket motsägelsefulla.

I svearnas land är det istället odalen som främst kommer till uttryck i runstenarna,
som också till stor del är senare (Zachrisson 1994, 1998).  Gräslund har utarbetat
en runstenskronologi (1991, 1992; jfr Zachrisson 1998:125f ), främst utifrån
rundjurets huvud, som visat sig användbar, även om arkaiseringar och andra av-
vikelser måste beaktas. En stor och viktig grupp är stenar där ormens huvud ses i
fågelperspektiv. De dateras bland annat genom de många stenar som restes efter
Ingvar den vittfarnes vikingafärd till ca 1040. Larsson har utförligt behandlat detta
ödesdigra vikingatåg (1983, 1986, 1990, 1997, 2002b) och det ger oss en utmärkt
inblick i runstenarnas värld. Det finns ca 26 runstenar som kan kopplas till Ingvars
vikingafärd år 1036-41, varav 15 i Södermanland och 8 i Uppland. De tillhör som
sagt Gräslunds grupp fågelperspektiv, men även stenar från gruppen med rak
bandavslutning samt profilgrupp 1 och 2 ingår, vilket visar på samtidigheten hos
dessa i många fall. Stenarna är jämnt spridda men med en koncentration kring
Mariefred, sannolikt Ingvars hembygd. Vidare saknas de i Attundaland, vilket får
Larsson att tro att färden var en av kungen Anund Jakob utkallad ledung, där
Attundaland denna gång inte ingick. Färden gick till kung Jaroslav i Kiev, som
behövde svenska hjälptrupper. Efter några år där gick färden vidare via Svarta havet
till Kaspiska havet, del av berättelsens Särkland, de islamiska saracenernas land. På
återfärden drabbades följet av svår sjukdom och Ingvar och många med honom
avled. Illasinnade kvinnor har fått skulden för detta. Få återvände till Svitjod. Larsson
(2002) menar att Ingvars far hette Emund och var släkt med kungadynastin i
Sigtuna. Ingvars mor bör ha hetat Ingeborg. Han analyserar runstenar i Strängnäs
och området kring Mariefred. Han visar att Åkers socken är intressant. Åker har
gett namn åt Åkerbo härad, där Strängnäs ingår. Här finns på höjden alldeles vid
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kyrkan gården Tuna och nordöst därom Lida, med en nu försvunnen kungshög i
åkermark, som kanske haft en diameter av nästan 50 meter, men måttet är en grov
uppskattning efter en kartbild (2002:94) och kan vara för stort. Vikstrand
(2013:170) förvånas över högens storlek som borde innebära en tidig vendeltida
datering, men var den mindre passar det en vikingatida datering bättre. Här låg
kanske Åkerbos tingsplats. I Mariefred står ju också den berömda Sö 179, som är
rest av Tola efter sin son Harald, Ingvars broder. Den nämner bland annat att man
gåvo örnen föda, det vill säga dräpte fiender. Vid Åker/Tuna mynnar den viktiga led,
som från Östersjön via sjön Sillen och Gnesta/Frustuna når Åker/Tuna. Men området
är ännu intressantare. Här finns i omedelbar närhet en kyrka till, Ärja. Äldsta belägg
är Arem. Det betyder Örnhem och Svenskt ortnamnslexikon skriver: ”Den markerade
höjd där byn ligger har troligen varit ett tillhåll för örnar under forntiden” (SOL).
Är det inte troligare att Örnhem rent av är Ingvars gård (Kyhlberg 2012:237) och
att namnet anspelar på ätten som örnar? Gården med gårdskyrkan ligger på en
hylla nedanför en imponerande bergsklack, sydöst om Åker/Tuna. En av runstenarna
vid kyrkoruinen är Sö 335 (Snaedal 1984): Ulv(?) reste denna sten efter sin broder
Osniken, som omkom österut med Ingvar, (han var) Holmstens skeppskamrat. En
annan samtida sten vid kyrkan är Sö 333: Amunde reste denna sten efter sin son
Runulv och (efter) Ring, sin broder. (Han) blev dräpt ute i Kalmarsund, (då de)
foro från Skåne. Eskil ristade dessa runor. Snaedal menar att Holmsten kan vara
samme man som omnämns på Sö 173, Tystberga by, där inskriften avslutas med:
efter sin broder Rodger och sin fader Holmsten. Han hade vistats länge i väster. De
dogo österut med Ingvar. Örnhem kan vara en sent anlagd gård av en ätt som
satsade på vikingafärder, då det var trångt i Sigtuna där den starke kung Anund
Jakob satt. Kanske är det från Örnhem som de stenar Larsson kopplat till Ingvars
ätt ursprungligen kom, innan de flyttades till Strängnäs, Åkers kyrka och kanske
också till Gripsholm?

En annan person som figurerar på många runstenar är Jarlabanke från Täby i
Uppland. Han omnämns på minst 16 stenar (Andersson & Källström 2008:360).
Till skillnad från Ingvar den vittfarne reser Jarlabanke stenar över sig själv. Varför
återkommer vi till. Hans första sten, U 150 av typen fågelperspektiv, är dock rest av
honom och hans första hustru Fastvi över sonen Sven. Jarlabankes namn inleder,
men börjar i ormens svans, inte närmast huvudet. Detta kan vara en antydan om
att Jarlabanke inte ännu är huvudman för släkten, eller att detta är självklart och
inte behöver markeras. Andrén (2000:13ff ) för fram att ormen är släkten och
placeringen av namnen är viktiga för att förstå personernas relationer. När texten
börjar i svansen, kan den döde som nämns sist, närmast huvudet, ansetts viktigast
att lyfta fram. Här är det den döde sonen Sven som har denna position. Stenen är
placerad på Karbys mark, vid vägen mellan Täby och Hagby, där den går ner i en
svacka, ca 300 meter nordöst om Broby bro. Varför denna placering och inte vid
bron? Vid bron stod bland andra U 135, 136 och 137, som tillhör profilgrupp 2.
U 137 är rest av Jarlabankes farfar Östen och farmor Estrid över sonen Gag. Också
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Östens namn är ristat i ormens svans. Här kan samma förhållande vara aktuellt som
Jarlabanke senare kopierar. Gag har samma roll som senare Sven. U 136 reser Estrid
över Östen, som reste till Jerusalem och dog i Grekland. Estrid står närmast ormens
huvud. Här står dödsplatsen, Grekland, utanför släktormen. Denna negativa uppgift
skulle inte inkluderas. U 135 reser bröderna Ingefast, Östen och Sven över Östen.
Ingefast var Jarlabankes far. Här står Ingefast närmast ormens huvud. U 135 nämner
även byggandet av bro och anläggandet av en hög på platsen. Texten denna hög står
ristat utanför runormen. Högen har tolkats som en kenotaf för Östen. Öster om
högen anläggs sedan gravgården (Andersson 2012:95ff ). Det kan rent av vara Estrid
och äldste sonen Ingefast som tar initiativ till den, även om detta kanske sker mycket
senare. Gravgården ansluter till gravfältet Raä 36. Här undersökte Stockholms läns
museum och Arkeologiska institutionen vid Stockholms universitet 2013 och 2014
en rektangulär ”stensättning”. Den utgjordes av en långhögsliknande anläggning
med kantkedja. Den innehöll ingen grav, men överlagrade en vällagd rund sten-
sättning med gravklot från äldre järnålder, förmodligen en kvinnograv. Det märkliga
är att man flyttat på gravklotet, brutit upp centrum av den gamla graven och där
placerat ett högsäte, bestående av en sittsten och en ryggstödssten. Därefter har
långhögen välvts över högsätet så att bara toppen av ryggstödet stack upp. Långhögen
och högsätet är orienterat så att sitter man i det blickar man rakt mot platsen för
Östens kenotaf. Kan detta också vara en sorts kenotaf, en symbolisk hall och högsäte,
för Estrid och vara hennes sätt att visa att hon nu är hushållsledare? Att överlagra
den äldre kvinnograven har också sannolikt betydelse för hennes anspråk. Detta
metaforiska högsäte kan jämföras med U 956 från Vedyxa i Danmarks socken i
Uppland. Här har Stenhild vid en bro över Samnan låtit resa en runsten formad så
att den gestaltar ett tydligt högsäte. Stenen är rest efter hennes man, Vidbjörn
greklandsfarare. Förmodligen dog han på en resa till det Heliga landet. Stenhild har
därmed intagit högsätet som hushållsföreståndare (Kyhlberg 2012:161f, fig. 39).
Likheterna med Estrids agerande vid Broby bro är på många sätt slående.

Larsson (1997b:133f ) menar att Jarlabankes bro, norr om Täby kyrka, markerar
Täbys gräns mot norr och att Broby bro är gränsen åt söder. Den imponerande 150
meter långa Jarlabankes bro i norr är yngre och byggd av Jarlabanke i ett samman-
hang. Broby bro har som sagt en äldre historia. Kan det vara så att Täbys södra
gräns istället gick vid U 150 och att denna sten visar var Jarlabankes och Fastvis
gård tar sin början? Gränsen kan ha gammal hävd. En lång rak stensträng från
mellersta järnåldern löper från öster och bör ha passerat strax norr om runstenens
senare placering. Broby bro hör däremot till de sydväst om bron belägna Såsta/
Broby och åtminstone under Jarlabankes första tid en annan del av släkten, rimligen
fadern Ingefast och äldste halvbrodern Häming. Hämings mor hette Ragnfrid och
Jarlabankes Jorun. Denna huvuddel av släkten äger även Hagby, också på motsatta
sidan bron i förhållande till Täby/Karby/Fittja. Vallas roll, också söder om bron,
med sitt stora höggravfält, måste utredas närmare. U 140, troligen profilgrupp 3,
är rest av Jarlabanke efter en frände som dött i Grekland. Den har sannolikt också
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varit rest vid bron. Vid bron och Östens kenotaf reser man stenar efter personer
som i likhet med Östen dött utomlands. Bron är ingen gräns utan den binder
samman bygden. Den är en mötesplats. Den är också en själarnas bro. Det kan
förklara varför gravgården anläggs här. Bron som mötesplats och gravplats kan jämföras
med vissa tidiga kyrkor, som har namn som Spånga, Bro och Vada, till exempel.

Att markera Täbys gräns blev aktuellt först när Jarlabanke och Fastvi bildat egen
familj, därav U 150. Kanske var det för att reda ut relationen till storebror Häming,
som ju hade en annan mor. Fadern Ingefast har levt länge. Hans sten vid Hagbys
gräns i sydväst, U 148, rest med sonen Häming efter hustrun Ragnfrid, tillhör
profilgrupp 3. Ingefasts dödsstenar 101, 143 och 147, är samtliga av typen Pr 4.
Hällen U 143 i Hagby nämner att Jorun lät göra broar efter sin man, och Häming
och Jarlabanke efter Ingefast, Estrid efter Ingvar, en mycket god dräng. Jorun, Ingefast
andra hustru och Jarlabankes mor, står närmast huvudet. Häming nämns före
Jarlabanke. U 147, också vid gränsen i sydväst, reses av Jorun och Estrid efter
Ingefast och Ingvar. U 101 står också vid Hagbys gräns åt sydväst, men ännu längre
bort än övriga. Den är rest av Häming, Jarlabanke och Estrid över Ingefast, även här
med Häming som förstanamn.

Täby bör alltså vara sent skapat, rimligen på 1000-talet (Andersson & Källström
2008:366) och rent av för Jarlabankes egen familj. Tä betyder fägata, bygata (SOL).
Det syftar säkert på den monumentala fägata från mellersta järnåldern som finns på
Prästgårdens mark i stensträngsbygden öster om Täby kyrka. Namnet Täby visar
därmed en anknytning bakåt, vilket ger legitimitet åt den nya gården. Här kan
således ursprungsgården från järnåldern ha legat (Larsson 1997b:131ff ). Namnet
kan jämföras med namn av typen Stenby, Gårdeby, Hagby, med flera. Att markera
Täby mot norr, mot Vallentuna, blir viktigt, därav Jarlabankes bro. Åt söder låg ju
redan släktens domäner. Men Täby kan också vara äldre och ha hört till Jarlabankes
första hustru, Fastvis, släkt. Hon kan ha ägt Täby. Genom giftermålet med Fastvi
erhåller Jarlabanke Täby tillsammans med henne. När Fastvi dör och Jarlabanke
gifter om sig med Kättilö, uppstår behov för Jarlabanke att resa stenar över sig själv
för att hävda och bekräfta rätten till Täby, då han saknade odalrätt. Det är väl
därför Jarlabankes dödssten, U 142 tillhörig Pr 4, reses vid Fällbro i den gamla
delen av släktens domän. Sonen Ingefast och hustrun Kättilö reser sten och gör bro
för honom. Ingefast ärver säkert inte Täby.

Jarlabanke bör ha börjat bygga upp sitt inflytande under kung Anund Jakob
(1022-50). Stenen vid Vallentuna kyrka, U 212, nämner på ena sidan att Jarlabanke
äger hela Täby och på den andra att han äger detta hundare och har anlagt tingsplats.
Den är av typen Pr 2 och sida B möjligen Pr 2-3, det vill säga från ca 1020-50 och
tiden strax därefter. Under kungarna Emund (1050-60) och Stenkil (1060-66)
kan hans position ha konsoliderats. Om tingsplatsen vid Gullbro väster om Vallentuna
kyrka tillhör Lindöätten bör den ha ersatt Jarlabankes tingsplats. Runstenarna (U
236-38) vid Gullbro är av typen Pr 3 och Pr 3-4, alltså 1050-1100. Tingsplatserna
i området, av vilka det finns inte mindre än tre stycken, kan vara nycklar till att
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förstå maktskiften släkterna emellan. Den äldsta, Arkils tingstad i Bällsta direkt
nere vid Vallentunasjöns östra strand, är anlagd av Skålhamrasläkten från området
väster om sjön. Runstenarna U 225 och 226, som är av typ RAK och Pr 1, från
första hälften av 1000-talet, nämner att sönerna med Ulfkell i spetsen gjort tingsplats
åt faderns Ulf i Skålhamra minne. För att förstå hur sönerna kunde få legitimitet för
tingsplatsen får vi dra in en annan Ulf, nämligen Ulf i Borresta i nuvarande Orkesta
socken. Han var en hushållsledare och vikingahövding som tre gånger tagit gäld i
England, med Toste, Torkel och Knut den store (U 344). Dessutom var han
runmästare (Källström 2007:262ff ). Ulf i Borresta räknade släktskap med Ulf i
Skålhamra. U 161, höggs i Skålhamra av Ulf efter sin måg, Ulf i Skålhamra, på
dennes äldste son Ulfkells/Ulfkättils uppdrag. Måhända Ulfs son var släkt med Ulf
i Borresta, som placerar sig själv först i inskriften, kanske hans kusinbarn? Ulf var
gift med Gyrid, kusin till Ulf i Borresta (Larsson 1997b:143). Ulf i Borresta ligger
även bakom runstenarna vid Arkils tingstad (Källström 2007:264ff ). Kanske var
det han som nu efter Ulfs död styrde hela området. Då blir placeringen öster om
sjön begriplig. Tingsplatsen samlar hela bygden i Vallentuna och får ett centralt
men ändå neutralt läge, samtidigt som den kanske markerar mot området i söder –
det som senare blir Jarlabankes domän.

När så Jarlabanke med utgångspunkt från Täby markerar sin norra gräns med
sin monumentala Jarlabankes bro är det strax söder om tingsplatsen. Men var låg
Jarlabankes egen tingsplats? Runstenen U 212 från 1020-50 som omtalar tings-
platsen står nu vid Vallentuna kyrka. Tar han över hundaret efter Ulf i Borresta och
sönerna på Skålhamra vore det rimligt att lägga den där kyrkan står idag. Det har
även föreslagits en plats ca 300 meter öster om kyrkan, där en bro finns, men
tingsplatser behöver inte vara vid broar, även om dessa ofta är bra mötesplatser. Det
bör ha varit ett fredligt övertagande, då den gamla tingsplatsen inte raserades. Hur
gammal är den äldsta träkyrkan i Vallentuna? En ledtråd kan vara U 214 och 215
som utgör ett runstensmonument i röd sandsten. Sådana är ofta placerade vid tidiga
kyrkor, träkyrkor får vi tänka oss. Dateringen kan vara sent 1000-tal och tiden
kring 1100. Tre kvinnor, Ingeborg, Ragnhild och Ulfhild, reser efter en man, en
make, fader och broder. Vid tiden för Jarlabankes tingsplats fanns dock ingen kyrka.
Men på platsen fanns kanske en gammal storgård, Tuna? Ambrosiani (2010) menar
dock att många kyrkplatser med tunanamn är sena uppkallelsenamn inspirerade av
kungens kristna stad Sigtuna. Även Wijkander betonar att varje tunagård måste
dateras för sig och att de kan ha bildats från romersk järnålder in i kristen tid
(1983:20f ). Detta kunde innebära att valendabornas kyrka får namnet Vallentuna
utan att föregås av en äkta tunagård. I fallet Sollentuna är detta uppenbart. Här
ligger kyrkan på Skillinges mark och en gammal tunagård fanns redan i närheten
norr därom, Antuna. Solendabornas kyrka får namnet Sollentuna utan någon gammal
storgård med tunanamn. Så är säkert också fallet med Vallentuna. Kyrkan byggs i
så fall på Rinkebys mark, kan vi anta. Här påträffades en rik krigargrav från vendeltid,
vilken har likheter med ryttargravarna i Valsgärde och Vendel (Sjösvärd 1989). När
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Rinkebys roll som krigarnas gård upphört kan Jarlabanke ha byggt tingsplats vid
sjöns norra ände, mycket centralt i norra delen av hundaret. Tingsplatsen blir dock
inte långlivad. Lindöätten med Ulf och Astrid ser ut att ta över och Astrid och
hennes söner etablerar kanske tingsplats vid Gullbro vid Lindö till minnet av Ulf,
på samma sätt som skedde vid Arkils tingstad. Runstenarna här är som sagt av typ
Pr 3 och 3-4, 1050-1100. Lindöättens tingsplats nämns dock inte på runstenarna,
ska tilläggas, utan har medeltida belägg (Larsson 1996:150). När denna tingsplats
tar över har Jarlabanke dragit sig tillbaka till släktens huvuddomän kring Hagby i
söder. Han kan rent av ha fått lämna Täby gård. Snart därefter är det dags att bygga
kyrkan i Vallentuna som nytt centrum för hundaret. Om Jarlabankes tingsplats
istället verkligen låg 300 meter öster om den blivande kyrkplatsen kommer kyrkan
att byggas mitt emellan de bägge tingsplatserna, på mark avstyckad från Rinkeby.
Det är också en tilltalande tanke och då ligger kanske rent av kungen bakom
initiativet – Inge den äldre. Privata tingsplatser var nog överspelade nu.

Jarlabanke satte sig själv i centrum genom att hävda att han ägde eller rådde över
hundaret. Han måste ha haft kungen Anund Jakobs stöd för att kunna göra detta.
Vallentuna saknar till skillnad från flertalet uppländska hundaren en husby. Varför
är det så? Kunde kungen, eller var kungen tvungen, att klara sig utan en husby här
på grund av Jarlabankes styre? Husbyarna är omdebatterade (Olausson (red.) 2000).
Redan 1960 hävdade Envall att husa inte avsåg ett fysiskt hus, utan betydde skydd.
Detta är intressant. Han såg dock husbyar som militära. Men så behöver vi inte se
det. Vi har ju betydelsen i ord som att hysa, innesluta med mera. Som ortnamn är
husa som vi sett äldre än husby och torde tillhöra mellersta järnåldern. Men
betydelsen kan vara likartad. Husby är byn där något hyses, skyddas. Det kan vara
ett skepp, förråd eller något annat tillhörigt kungen. Husbyn som sådan står under
kungens beskydd och förvaltas nog av en bryte. Sawyer har framkastat tanken att
ynglingasagans berättelser om mellersta järnålderns kungar delvis lånat drag från
senare vikingatida kungar. Han menar till exempel att Aun den gamle har likheter
med Inge den äldre (1992:271ff ). Hur är det då med Bröt-Anund?  Han hade en
gård i varje storhärad i Svithiod och for omkring i landet på gästning, säger ynglinga-
sagan (Johansson 1991:58). Kyhlberg menar att förleden Bröt- står för bryte
(2012:127). Skulle inte detta kunna anspela på Anund Jakob? När hans far Olof
Skötkonung Eriksson fick lämna Svithiod och gå i exil i Västergötland, valdes Anund
Jakob till kung i hans ställe. Förmodligen fick han då lova att respektera landets
traditioner och odalrättigheter. Som kompensation kan han ha erhållit rätten till
kungsgårdar, husbyar i Svithiod, förvaltade av brytar. Stämmer detta inrättas de
med början ca 1022 med en i varje hundare. Med tanke på att en del av dem varit
äldre storgårdar måste de ha konfiskerats av kungen, samtidigt som andra förefaller
nyanlagda på strategiska platser.

Mats G. Larsson har studerat Husby i Upplands-Bro närmare (1997b:96ff ).
Här finns runstenen U 617. På den står att läsa: Ginnlög, Holmgers dotter, syster
till Sy(i)gröd och till Göt, hon lät göra denna bro och resa denna sten efter Assur,
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sin man, son till Håkon jarl. Han var vakthållare mot vikingar tillsammans med
Geter. Gud hjälpe nu hans ande och själ (Jansson 1963:92f ). Stenen ger en koppling
till den berömda Sigurdsristningen Sö 101 vid Ramsundet i Sundby socken,
Södermanland (Snaedal 1984:84). Här nämns att Sigrid, Alriks moder, Orms dotter,
gjorde denna bro för sin make Holmgers, Sigröds faders, själ. Även Sö 106 vid
Kjula nämner denna släkt (Snaedal 1984:84): Alrik reste stenen, son till Sigrid,
efter sin fader Spjut. Han västerut varit hade, borg han brutit och besegrat. Be-
fästningskonster kunde han alla(?). Larsson (1997b:97f ) för fram närheten till
kommunikationer som viktig för Bro. Det avser den väst-östliga landsvägen strax
norr om gården och en möjlig hamn i söder. Vid Husby-Bro finns ett stort höggravfält
som även innehåller två storhögar, 32 respektive 25 meter i diameter. Ett litet
gravfält i söder (Raä 94), nära 5-meterskurvan, kan kanske vara ett hamngravfält.
Assurs roll uppfattar Larsson som att han var styrman, kapten, på ett skepp, vilket
passar bra (1997b:102). Ortnamnsmiljön kring Bro är intressant. Här finns både
Härnevi och Ullevi. Larsson menar att U 617 stått vid den bro norr om kyrkan som
utgör gräns mot Härnevi (1997b:99f ). Om vi istället uppfattar Bro som en stor
domän binder bron snarare samman området. Varför Bro byter namn till Husby
behandlar inte Larsson, men han tror att det generellt för husbyar kan ha skett i
tidig medeltid, det vill säga efter Assurs aktiva tid (1997b:183). Men är det inte en
del som pekar mot att Bro varit underställd kungen i Sigtuna redan på 1000-talet?
Utvidgar vi perspektivet bakåt i tiden och rumsligt till Bro hundare med omgivning
kanske vi kan förstå vad som hänt här. Under äldre vikingatid har vi komplexet vid
Rösaring i Låssa socken (Bratt & Andersson 2000) ca 4 km väster om Bro och
Fornsigtuna 13 km åt norr. Till Adelsö/Birka är det 18 km. Detta ger Bro ett
mycket centralt läge och förutom de ovan nämnda storhögarna finns här också den
nyligen utgrävda kultplatsen Ullevi med sin märkliga stenkonstruktion från vendeltid
(Bäck & Hållans 2012). Det innebär att viets upphörande och övertäckning kan
sammanfalla med etablerandet av kult- och hantverksplatsen Rösaring. Det i sin
tur kan sammanhänga med tillkomsten av Birka på 700-talet och kanske som en
reaktion på detta (Sjöberg 2011). Vid Rösaring skapas en högt belägen kultplats
med utsikt åt Birka. Kultplatsen har en ca 540 meter lång processionsväg från norr
till söder som utgår från en husgrund med oklar funktion samt slutar i en större
hög. Den ingår i ett gravfält med ytterligare en hög, två rösen och fyra stensättningar
samt en labyrint. Möjligen är samtliga byggda under vikingatid som uttryck för
olika form av arkaisering. Nedanför åsen finns imponerande höggravfält med några
stora högar. På Raä18 ligger tre högar, 23 - 29 meter i diameter, på rad. En anspelning
på Gamla Uppsala och Hovgården på Adelsö kanske (Bratt & Andersson 2000:22)?
Direkt öster om gravfält Raä 18 påträffades en vikingatida hantverksplats med
bronsgjutning. Man hittade genom metalldetektering viktlod, bronsbarrer, metall-
skrot, smältor, ett järnstäd med mera. Materialet härifrån liknar det i Birka. Att
hantverk kopplas till kultplatser är ju som vi sett väl belagt från flera håll, inte
minst från Helgö. Till vilken gård hörde platsen? Ortnamnen i närområdet är bland
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andra Sanda, Ekeby och Låssa, så bebyggelse har funnits här länge. Bratt och
Andersson tänker sig Sanda som en stormannagård (2000:45). Men jag menar som
sagt att det är Bro och kanske ytterst Fornsigtuna som ligger bakom det hela. Bro
har varit en storgård under vendeltid som haft Ullevi och Härnevi som centrala
kultplatser. När Birka anläggs och kungsgården flyttas från Gamla Uppsala till
nyanlagda Fornsigtuna, byggs kult-, grav- och hantverksplatsen vid Rösaring upp
av eliten på Bro gård. Efter att birkakungen Erik Segersäll besegrat sina motståndare
vid Fyrisvallarna och anlagt den nya staden Sigtuna, förändras även Bros ställning.
Den hamnar under sigtunakungarnas överhöghet och en högättad och erfaren bryte,
Assur, Håkon jarls son, blir förvaltare. Rösaring avslutas och kristendomen anammas.
När Assur dör reses den korsmärkta U 617 till hans minne. Runstensbandet har
inget huvud och Ginnlög har ingen odalrätt här. U 617 är svårdaterad (jfr nedan)
men kan med hjälp av släktkopplingen till Sö 101 Sigurdsristningen (Pr 1) kanske
dateras till ca 1010-40. Efter Assurs död, eller rent av före, förvandlas gården av
Anund Jakob till en husby och så småningom byggs även en kyrka där.

Att kungens bryte har hög status visas även av runblocket U 11 vid hamnen på
Birkas kungsgård på Adelsö (fig. 26). Kungsgården återaktiveras på 1060-talet
(Carlsson 1997:88). Att just denna plats väljs beror säkert på den legitimitet som
Birkas gamla kungsgård ger projektet, även om den legat i träda i nästan 100 år. På
runblocket läser vi: Tyd du runorna. Rätt lät Tolir, bryte i Roden, rista dem åt
konungen. Tolir och Gylla lät rista (dessa runor) båda makarna efter sig till minnes-
vård… Utanför runslingan står: Håkon bjöd rista. Håkon är alltså inte kungen
själv, utan någon i dennes tjänst. Jag har menat att det är den norske jarlen Håkon
Ivarsson, känd bland annat från slaget vid Nissan 1062 utanför den halländska
kusten. Om honom kan man läsa i Harald Hårdrådes saga. Han var omväxlande i
tjänst hos kung Harald Hårdråde av Norge och Sven Estridsen av Danmark och var
en stor sjökrigare. Efter lojalitetsproblem i förhållande till Harald flyr Håkon till
kung Stenkil i Sigtuna och går i dennes tjänst. Han får Värmland som underhållslän.
Efter ett misslyckat försök att besegra kung Harald med götarnas hjälp vintern
1065/66 eller året innan, återvänder han till kung Stenkil. Jag menar att det är här
Adelsö kommer in i bilden. Nu använder Stenkil denne jarl till att ta kommandot
över sjöstridskrafterna och kustskyddet. Tolir var bryte i kungens rod, alltså flottan.
En ny hamn byggs på Adelsö och runblocket ristas för att tacka kung Stenkil för
förtroendet. Kulturlagret under runblocket visar att det huggits på annan plats och
placerats så att det exponerar mot hamninloppet. Det uttrycker inte odalrätt och
saknar kors. Men den 20 september 1066 dör Harald Hårdråde vid Stamford Bridge.
Även kung Stenkil dör detta år. Projektet med flottan avstannar, turbulens utbryter
i svearnas land och Håkon återvänder säkert till Norge för att bevaka sina intressen.
Håkon var gift med prinsessan Ragnhild, dotter till kung Magnus den gode. Olav
den helige var hennes farfar. Det fanns alltså stor anledning att återvända till Norge.
Inga fynd från tiden kring 1060-talet påträffades vid utgrävningarna i början av
90-talet. Kungsgården hamnar i träda igen. Larsson och Fridell har accepterat min
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tolkning att kungen som nämns är Stenkil men menat att blocket ristats till minne
av den döde kungen av den efter maktkampen därefter segrande kung Håkon röde
(2013:107). Jag anser dock bestämt att kung Stenkil lever när blocket ristas. Varför
skulle inte Håkon röde och senare Inge den äldre driva hamn och kungsgård vidare?
Att Stenkil och jarl Håkon Ivarsson inte kunde göra det är emellertid uppenbart.
Det omtalas senare att en dotterson till Håkon Ivarssons, Håkon Pålsson Orkneyjarl,
kommer till kung Inge den äldre och blir väl mottagen då man mindes de tjänster
hans morfar gjort svearna. Håkons släktingar fanns fortfarande kvar i Sverige (Carlsson
1994). Att Håkon på U 11 är en annan än Håkon jarl på U 617 har jag tänkt mig,
men också att han inte kan vara kung Håkon röde. Ola Kyhlberg vill emellertid i
ett pågående arbete om runstensdateringar föreslå en senare datering för U 617,
nämligen till andra hälften av 1000-talet, mellan 1065 och 1095 (muntligt
meddelande). Är det riktigt blir jarl Håkon Ivarsson aktuell igen. Det får också
konsekvenser för Sigurdsristningen (Sö 101) och runstenen vid Kjula (Sö 106),
som får en senare datering.

Den sista generationen runstensmonument är de så kallade eskilstunakistorna.
De kan lämpligen kallas tidigkristna gravmonument, då de till skillnad mot runstenar
markerar gravar. I Östergötland har Ljung utförligt studerat dem (2009). När de
östra götarnas huvudgård Aska i Hagebyhöga med Nässja hallsättning och Götala
förlorar sin maktställning ersätts komplexet av en hel serie platser med tidigkristna
gravmonument. Detta betyder att det på odenkult baserade östgötska riket inte

Fig. 26. Runblocket U 11 vid kungsgårdens hamn på Adelsö, som jarl Håkon Ivarsson
lät rista för kung Stenkil år 1066 (foto: Rickard Falk, 2015).
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överlever kristendomens införande.  Efter etablerandet av maktbasen Sigtuna i
svearnas land under Erik Segersäll ca 970 löses götarnas rike upp och hamnar under
sigtunakungens överherravälde. Sigtunakungarna hade som vi sett både sina rötter
i och säkert väl underbyggda nätverk i götalandskapen, så det gick kanske smärtfritt.
Vi ser förloppet tydligt i Askas absoluta närhet, i Klåstad. Här byggs, bara någon
kilometer från Aska hallbyggnad och ca 500 meter från Askas rika gravfält, en
rektangulär träkyrka med tidigkristna gravmonument. Det är en stavkyrka från
första hälften av 1000-talet som tar över både som kultplats och gravplats. Långhuset
är bara 8,5 x 5,5 meter (Hedvall & Lindeblad 2007:144ff, 2013). Det kan jämföras
med askahallens nästan 50 x 10 meter. Makten har decentraliserats och många
storgårdar med kyrkor byggs, kanske ägda av delvis konkurrerande ätter. Här kan
nämnas Hov, Alvastra, Skänninge, Vadstena, Vreta, gården bakom S:t Lars i Lin-
köping (Ljunga?) och Borg vid Norrköping, bland andra.

Samma sak händer i de västra götarnas rike. Deras Götala överflyglas av Skara,
vars biskopssäte etableras tidigt på 1000-talet. Den roll Husaby eventuellt har
spelat som biskopssäte är omdiskuterad (Theliander 2004:79ff, 106ff ).  I Adams
andra bok kapitel 58 (Svenberg et al. 1984:102f ) kan vi läsa att kung Olof Sköt-
konung lade ner stor möda på att försöka riva hednatemplet i Uppsala. När svearna
inte kunde acceptera detta, fick Olof istället utöva sina kungliga befogenheter i det
landskap han själv föredrog. Han inrättade då ett biskopssäte i Skara, där Thurgot
blev förste biskop, invigd av ärkebiskop Unwan. Thurgot vann både de västra och
östra götarnas riken för kristendomen. Om Husaby sägs ingenting. Olofs son Anund
Jakob efterträdde sin far som kung i Sigtuna. Kyhlberg (2012:267) menar att
binamnet skötkonung kan avse en roll som underordnad kung, en götalandskung.
Detta skulle passa i faderns nya relation till sonen Anund Jakob efter flytten till
Västergötland. Ligger det ändå något i traditionen om Olof och Husaby? Kanske
Olof fick ett gods att försörja sig på, ett gods som fick namnet Husaby och som
senare på känt sätt skänktes till biskopen. Ett äldre namn på detta gods kan ha varit
Hov, ett namn som idag lever kvar i gården Flyhov strax intill, där de kända
bronsålderstida hällristningarna finns. Förleden Fly- avser en sankmark. Hov är
namn på viktiga gårdar under vikingatiden. I Västergötland kan vi nämna Hov i
Hällstads socken med sitt höggravfält med ett antal kammargravar med vapen-
utrustade ryttare (Floderus 1938; Theliander 2005:154ff, 266). Lundberg (2000)
anser med stöd i Adam av Bremen att Skara är det äldsta biskopssätet, grundat
redan 1013 av Olof Skötkonung med Thurgot som biskop. Vid Husaby har
undersökningar påvisat vikingatida bebyggelse bland annat vid den senmedeltida
biskopsborgen och tidigkristna gravar vid och väster om kyrkan. Han tror inte att
Husaby varit ett äldre biskopssäte och inte heller att kung Olof är gravlagd här. Det
är säkert en riktig slutsats.

I Västergötland finns ytterligare en husaby. Den ligger i Forsby socken ca 4
kilometer öster om Skövde. Forsby medeltida kyrka är placerad ovanpå en mycket
stor gravhög, Raä 48, ca 40-45 meter i diameter. En knapp kilometer norr om
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kyrkan ligger idag gården Huseby. Anledningen till att skapa en husbygård här bör
vara behovet av att manifestera kunglig närvaro i anslutning till kultplatsen i Skövde
och kontroll av det viktiga passet genom Billingen till Varnhem. Skövde är ett -vi,
sannolikt ett Skedevi (SOL). Vid Skövde påträffades 1904 den över sju kilo tunga
guldskatten från folkvandringstid, Timboholmsskatten, bestående av tackor och
ringar (Bergström Hyenstrand 2005:47, 136f ). Den var deponerad i en stor
stensättning från äldre järnålder. Att trakten hyser en av Nordens största gulddepåer
och har en av Västergötlands största gravhögar visar på husabyarnas strategiska
övertagande av centrala storgårdar och kultplatser.

En viktig plats för kungamakten mellan de båda götalandskapen är Visingsö i
Vättern. Detta är tydligt från åtminstone 1100-talet när borgen vid Näs byggs
(Carelli 2000:51ff; Hansson 2008:76ff ). På ön finns en husaby och ytterligare en
vid Gränna. Dessa ligger i anslutning till hamnarna på ön respektive på fastlandet
och kontrollerar därmed överfarten. Visingsö har en rik vikingatid med stora
höggravfält och tidigkristna gravmonument. De senare har påträffats både vid Ströja
och Kumlaby kyrkor (Wienberg 2000:72f, 79f ). I närheten av Ströja kyrka vid
hamnen, idag Brahekyrkan, låg också husabyn. Det precisa läget är oklart. Vid
grävningar i Brahekyrkan påträffades anmärkningsvärt nog en guldgubbe från ett
underliggande boplatslager. Den avbildar ett omfamnande par (Jansson 2003:127ff ).
Det är ett bra belägg för en storgård på platsen under yngre järnålder. Husabyn i
Gränna ligger i ett rikt jordbruksområde vid den viktiga landsvägen västra Holavägen
från Östergötland och söderut som här löper utmed Vättern mot Jönköping. Vägen
markeras strax norr om Gränna, vid Uppgränna, av en runsten.  Gränna betyder
grannelag, bygd och betecknar området, inte en gård (SOL). Möjligen är Husaby
anlagd just för kontroll av väg och hamn.

Jag vill avsluta diskussionen om husabyar med att återvända till Gamla Uppsala.
Här finns märkligt nog också två husabyar. En är belägen norr om ån Samnan
mindre än 2 kilometer från Gamla Uppsala. Den är belägen vid byn Bredåker, öster
om Fyrisån och vid vägen norrut mot Fullerö. Placeringen gör att den hamnar
mellan Gamla Uppsala och Valsgärde. Vad gör den där? Är den en provokation mot
de anspråk kultledarna i Gamla Uppsala hävdade gentemot Sigtuna och en markering
av kunglig närvaro? Den andra är belägen väster om det medeltida Uppsala i
Bondkyrka socken, vid Librobäck som mynnar i Fyrisån. Den kallas under medel-
tiden Husabyulleraker (Ljungkvist 2006:168). Dess placering, bara ca 3 kilometer
nordväst om det vikingatida Östra Aros och Ulleråkers tingsplats kan innebära en
motsvarande maktdemonstration som för Husaby vid Bredåker. Bägge dessa husabyar
uppfattas som tillkomna på medeltiden. De skulle ha avsöndrats från Bredåker
respektive Gränberga. Inga spår av en elit har påträffats, skriver Ljungkvist
(2006:169). Men husabyar kan ha placerats både på övertagna storgårdar och på
nya platser där en kunglig närvaro var önskvärd. Ingetdera säger något om dateringen,
annat än att de är yngre än den gård som fått lämna plats. Zachrisson (2013:184ff )
nämner runsten U 986 som var placerad norr om Gamla Uppsala vid en bro över
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Samnan på vägen till Husby och Bredåker. Den har intressant nog sin tvilling med
identisk inskrift i U 941 i Östra Aros och har kanske varit rest vid tingsplatsen.
Zachrisson visar att det under 1000-talet har varit viktigt att markera närvaro både
vid Gamla Uppsala och Östra Aros. Det gällde säkert också för kungamakten i
Sigtuna.

Gotlands vikingatid

Att jag valt att behandla just Gotlands vikingatid i ett eget kapitel har flera orsaker.
Främst är det för att källmaterialet är så rikt, både från äldre och yngre vikingatid,
och så utförligt publicerat. Problemområden av generell karaktär kan därmed få sin
belysning genom fördjupade studier på just Gotland. Vidare har jag själv under
många år arbetat med öns vikingatid, då främst kvinnodräktens djurhuvudformiga
spännen (1983) och mansdräktens ringspännen (1988). Det är dock Thunmark-
Nylén som genom sitt enastående arbete Die Wikingerzeit Gotlands I-IV (1995-
2006), tillsammans med Stenbergers Die Schatzfunde Gotlands der Wikingerzeit I-II
(1947-58) skapat en samlad bild av det rika artefaktmaterialet och dess fyndkontexter.

Den äldre vikingatiden kännetecknas av en oerhörd mängd silverskatter med
bland annat islamiska mynt och smyckesilver. De deponeras tillsammans med
hantverksavfall på gårdarna (Östergren 1989). Med början i 700-talet har en mängd
hamnplatser etablerats på ön (Carlsson, D. 2000:484ff, 2004). Det är också från
700-talet och framåt som de svampformade bildstenarna med mytologiska motiv
och vikingaskepp har sin storhetstid (Lindqvist 1941-42; Andrén 1993; Nylén &
Lamm 2003; Varenius 2012). Den särpräglade och för Gotland unika kvinnodräkten
med djurhuvudformiga spännen som parspännen och ett dosformigt spänne eller
ett tredje djurhuvudformigt spänne som tredjespänne slår nu igenom. De under
vendeltiden så vanliga ryggknappsspännena återkommer också som tredjespännen,
dock främst under sen vikingatid (Carlsson 1983:88ff ).

Den yngre vikingatiden på ön kan räknas från 1000-talet och en bra bit in på
1100-talet. Deponerandet av hantverksavfall och silverskatter på gårdarna fortsätter,
men nu är det förutom smyckesilver främst tyska och engelska kristna mynt som
deponeras. Korsmärkta runstenar i bildstensform reses i gårdslandskapet. Träkyrkor
byggs. Begravningar sker på kyrkogårdar men också på traditionella gravfält. De
gotländska dräkterna för kvinnor respektive män används hela 1100-talet igenom,
även efter det att traditionen att begrava i dräkt upphört. Hamnarna med gravfält
är fortsatt i bruk.

Mängden islamiska mynt imponerar och de är fördelade på många depåer,
spridda över ön. Depåerna varierar dock i storlek. Många är relativt små. I en analys
jag utförde av alla depåer från socknar från A till F publicerade i katalogverket CNS
var inte mindre än 80% depåer med mindre än 1000 mynt (1983:34ff ). Men
även omyntat silver, i form av smycken, barrer och hacksilver ingår. Många smycke-
former, såsom ringspännen och armbyglar, är av gotländsk tillverkning. De har
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rimligtvis burits vid högtidliga tillfällen och/eller fungerat som silverbarrer. Därefter
har dock även de deponerats. Thunmark-Nylén (1986) har analyserat fyndplatserna.
Hon menar att de äldre depåerna, från 800- och 900-talet, kan vara deponerade i
jorden enligt den så kallade Odens lag, berättad av Snorre Sturlason, alltså tanken
om att det man gräver ner i jorden kunde användas i livet efter detta. Dessa depåer
påträffas även vid eller i gamla stengrundshus och stensträngar, men även i äldre
gravar, en tydlig koppling till gården som begrepp, menar jag. Östergren å sin sida
framhåller att depåerna ofta är placerade i samtida bebyggelse, i bostadshusen,
ibland rent av under golvplankorna, eller i förrådshus och smedjor (1989, 2004,
2004b). Studerar man hennes utförligt publicerade metalldetektorsfynd från efter-
undersökningar av fyndplatser visar det sig att där, förutom silver, också påträffas
mängder av brons- och järnskrot från olika tider (Östergren 1989, 2004b). Det vi
ser är enligt min mening deponerat hantverksavfall. Depåfyndsplatser torde därför
ofta vara kopplade till platser där hantverk bedrivits. Materialet liknar därmed det
från platser som Uppåkra i Skåne och Birka i Mälaren. Kan varje gotländsk gård
vara ett Uppåkra eller Birka i miniatyr? Tanken kan förefalla främmande. Hed
Jakobsson (2003:125f, 154ff, 169, 171ff, 211ff ) menar att stora mängder hant-
verksavfall i åkermark visar var det som hon med en metafor kallar produktiva åkrar,
hantverkstomter, har funnits. Det handlar om avfallet som fyllt med kraft och
potential för rikedomsalstring. Skrotbronser, för att ta ett exempel, har varit något
viktigt, och har kraft att födas på nytt genom att bli nya föremål. Fragmenten är
halvvägs mellan att vara gamla och att bli nya föremål. Hacksilver är därmed också
en sådan kraftfull källa till nytt liv, men även smyckesilver om det var menat att
smältas ner och bli till nya föremål. Ämnesjärn har liknande kraft (Lindeberg 2009).
De gotländska ämnesjärnen i form av ringjärn, påträffas i depåer (Thålin-Bergman
1983).  De har hittats i gamla stengrundshus och stensträngar, men också i äldre
gravar och är tydligt rituella. Likheten med silverdepåer är uppenbar. Det hant-
verksmaterial som omger silverdepåerna på Gotland är alltså logiska i ett ritualiserat
hantverkssammanhang. Men silverdepåer är mer än så. De ger gården, metaforiskt,
lycka i bredare bemärkelse. Zachrisson har för Uppland och Gästrikland framfört
att detta är syftet med silverdepåernas placering i gårdslandskapet, vid gården,
gravfältet eller gränsen, något som senare återkommer i runstenarnas placering.
Depåerna, om än formellt osynliga, är ett ”sätt att värna sin ära och sin egendom”
(1998:217f). Den ära som införskaffandet av silvret på vikingafärderna medförde,
skulle gården få del av. Senare talar runstenarna i gårdslandskapet om liknande
färder.

Bronsspännen tillhör de dräkter som kvinnor och män gravläggs i. Silversmycken,
som ringspännen och armbyglar, läggs däremot i depåer. Silvret, både som mynt
och som smycken eller annat omyntat silver, tillhör gården och hamnar inte i
individuella gravar. Undantag finns i form av enstaka mynt och hängsmycken, ska
tilläggas. Jag kunde (1983, 1988) visa att bronssmyckeproduktionen på Gotland
var decentraliserad och måste ha bedrivits på flertalet om inte alla stora gårdar.
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Gårdshantverket var en viktig del av gårdens identitet. Vi får tänka oss en omfattande
vapenproduktion också, så viktig för framgångsrika vikingafärder. Beviset för färderna,
silvret, tillhörde sedan gården och skulle inte tas upp igen. Alla gårdar deltog i
detta. Betoningen på gården har gamla anor och kom till starka uttryck under
mellersta järnålder, då alla gårdar byggdes med stengrundshus och stensträngssystem.
Under vikingatiden fyllde silverdepåer och hantverksavfall denna roll, tillsammans
med bildstenarna. Denna gotländska särart med fokus på gården är en delförklaring
till mängden silverdepåer över hela ön.

Uppfattades dessutom de islamiska mynten själva på något sätt som heliga? Allah
nämns ju på dem och det kan ha gett dem extra kraft. Ett mynt har fått sin
”gudomlighet” förstärkt med en inristad torshammare (fig. 27). Andrén menar att
Tor är främste guden för gutarna, vilket bland annat namnet på Gotlands stora
fornborg från mellersta järnåldern, Torsburgen, vittnar om (2012). Silverdepåerna
kan ibland inkludera en hel torshammare (Trotzig 1983:364ff ), vilken vigde depån
åt Tor får vi förmoda. Den stora vikt gotländska kvinnor lade på ryggknappsspännen
under vendeltiden, men fortsatt genom hela vikingatiden, visar att också Freja var
en viktig gudinna. Sockennamnet Fröjel stöder dessutom detta (Olsson 1984:120).
Under yngre vikingatid är det istället kristna kors på mynten, även det så klart en
kraftfull symbol. Även det faktum att mynten rest långt ger dem kraft. De har
införskaffats genom farliga och ärofyllda vikingafärder, vilket ger ära och lycka åt
gården. Givetvis var silverdepåerna därför avsedda att ligga kvar och ansågs som
verkningsfulla där de låg. De skulle inte grävas upp igen, lika lite som hantverksspillet
skulle tas tillvara för omsmältning. Därför är silverdepåerna torrmarksdepositioner.
Mats Burström introducerar brudpris som en faktor för att förstå de många silver-
depåerna (1993). Det var viktigt att behålla gårdarna odelade vid arvsskiften. Ett
historiskt belagt sätt att göra detta var en hög giftermålsålder. Genom att kräva ett
brudpris i silver, måste unga män genomföra vikingafärder för att kunna gifta sig.
Efter framgångsrik och ärofylld färd
kunde mannen skänka brudens familj
silver och därmed få gifta sig. Silvret
hade ett prestige- och symbolvärde och
deponerades på gårdens marker och
skulle inte tas upp igen.

Även om gotlänningarnas betoning
av gården har gamla anor, kan de in-
tensiva vikingafärderna från ön också
ha bidragit till ett behov av inre sam-
ling och förstärkning av gården som

Fig. 27. Islamiskt mynt, förstärkt med
guden Tors symbol. Tuer i Bro socken,
Gotland (CNS 1.2. 1977: Plate 48).



Anders Carlsson

232

trygghetssymbol. På gårdsgravfälten begravdes människor från 800-talet i ökad
utsträckning obrända (Carlsson 1983:93), till skillnad från situationen i många
andra regioner. De döda är därmed kvar på gårdens gravfält. Bildstenarna med
mytologiska scener överst, där även odenkulten är tydlig, och krigarfyllda vikinga-
skepp nederst, är placerade i det trygga gårdslandskapet som del i denna mani-
festering. Det var människor från gårdslandskapet som fyllde vikingaskeppen.
Hamnarna, från vilka man reste ut, blir här så klart viktiga och kanske känsliga
platser. Även här deponeras silverskatter och hantverksavfall, på samma sätt som på
gårdarna, och här finns även gravfält. Vi kan börja med Paviken, belägen innanför
Västergarn på öns västkust och daterad till vendeltid och äldre vikingatid. En
omfattande varvsverksamhet har bedrivits här (Lundström 1981, 1983; Thunmark-
Nylén 2000:722ff, 2006:486ff ). Lundström tolkar de islamiska mynten, hacksilvret,
vikter och balansvågar, bärnsten, granater, glaskross och pärlor, främmande brons-
spännen, bronsbarrer och ämnesjärn främst som tecken på handel. Han visar också
på hantverk som bronsgjutning, järnsmide, ben- och hornslöjd samt pärltillverkning
(1983:118f). Jag menar att allt material kan tolkas som hantverksavfall som depo-
nerats rituellt för lyckosam produktion, på samma sätt som på gårdarna. Vikter och
vågar är viktiga för hantverket, kan tilläggas, vilket motiverar att även de deponeras.
Vem eller vilka ägde då hamnen? Jag noterade att ett gravfält vid gården Valve,
belägen vid Pavikens norra strand, hade anmärkningsvärda gravfynd (1988:94ff,
1993). Gravfältet hade inte kopplats till Paviken förut, eftersom det ligger i Eskel-
hems socken, men på gränsen till Västergarns socken, där Paviken ligger. Vid Valve
ligger ett sannolikt mycket stort men plundrat gravfält från 700-talet och med
sträckning fram i 1000-talet. Spännematerialet är gotländskt, men några föremål
står ut. Två praktfulla ringspännen från 900-talet med lejonhuvudavslutningar, de
enda gravfunna på Gotland, har sina motsvarigheter i bland annat Birka, Hedeby
och Wiskiauten/Visnevo i nuvarande kaliningradområdet. En kvinna, gravlagd på
900-talet, med två djurhuvudformiga spännen hade ett utomgotländskt likarmat
spänne av typ JP 72 som tredjespänne. Det är uppenbart att detta gravfält tillhör
hamnen vid Paviken. Men vilken är gården Valves roll? Är det en storgård, som jag
hävdade 1993? Det är svårt att föra i bevis. Namnet Valve är inte tolkat, men
generellt kan det betyda något välvt, ett valv, det vill säga det bör vara terräng-
betecknande (Edlund 2010), något upphöjt, vilket stämmer bra. Därmed hamnar
Valve i samma kategori som Berga, Sanda med flera och kan ha hög ålder.

Dan Carlsson har nyligen startat ett projekt kring Paviken med omland (2011).
Han inser betydelsen av gravfältet i Valve och accepterar min koppling av det till
Paviken, men hävdar att det är ett bygdegravfält för gårdar i Eskelhems socken, ca 5
km inåt land. Han vill se ett mycket stort gravfält med flatmarksgravar och rösen,
minst 250 x 200 meter, nu i odlad mark. Gårdarna i Valve har senare placerats
ovanpå gravfältet. Raä 48 är därmed bara en liten kvarvarande rest, vilket jag också
menade. Många eller rent av alla rösena i åkermarken bör dock vara odlingsrösen
och har heller inte registrerats som gravar vid fornminnesinventeringen. Odlings-
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rösena kan så klart vara resultatet av sönderplöjda gravar. Ett vikingatida läge för
Valve kunde vara strax norr om gravfältet, om vi accepterar att rösena är del av ett
storgravfält. Dessutom ska kanske vikingatida fynd med angiven fyndplats Sigvards
också föras till Valve? Sigvards ligger år 1700 i centrala Eskelhem (Moberg 1938)
men utflyttade gårdar med detta namn finns precis nordväst och nordöst om Paviken.
Carl Westergren, då Sigvards, samme man som plundrar gravar vid sin senare gård
Valve 1885-88, rapporterar fynd från Sigvards 1874-76. Fynden är från rika gravar
från vendeltid och äldre vikingatid och anges som påträffade på gårdstomten och i
trädgården. 1876 rapporterar han vendel- och vikingatida gravfynd även från gården
Buters, som ligger nära Sigvards i centrala Eskelhem. 1885 anger han att fynden
vid Valve påträffats på samma ställe som de tidigare fornsakerna, men sådana finns
inte från Valve (Carlsson 1983:145f, 1988:136). Avses här fynden med fyndangivelse
Sigvards? Att påstå att de kommer från gårdstomten är nog bara för att dölja
gravplundringen. Hur det än förhåller sig med fynden från Sigvards och Buters är
Valve Raä 48 ett intressant gravfält, men vilka ligger då begravda här? Eskelhems
vikingatida gårdar bör ha egna gravfält från denna tid, men det måste i ljuset av
ovanstående utredas närmare. Är det familjer från gårdar i Eskelhem och Västergarn
som ingått i ett nätverk organiserat av familjen på Valve, vilka har kontakter, äger
skepp och kontrollerar hamnen? Att gravlägga sig på gravfältet blir en analogi till
att vilja gravlägga sig i höggravfälten på Birka, kungens stora gård/stad, trots att
man dessutom begraver delar av familjen vid hemmagården. Eller låg storgården
där Eskelhems kyrka senare byggdes och Raä 48 är gårdens hamngravfält? Vi
återkommer till kopplingen storgård och kyrka nedan (jfr Andrén 2009). Det finns
dessutom fler gravar i och kring Paviken, som också behöver tas ställning till, samt
hamnens relation till Västergarn.

Namnet Paviken uppfattas som av senare datum och vad platsen hette tidigare
vet man inte (Thunmark-Nylén 2006:486), fast Garn vore väl det rimliga (Zachris-
son 1999:8), då detta namn passar platsen bättre än för Västergarn, som ligger
direkt vid havet. Namnet har sedan flyttat med dit under yngre vikingatid. Centralt
i hamnområdet vid Paviken finns en märklig stensättning, rund med tydlig kant-
kedja, men platt, ca 7 meter i diameter. Dateringen antogs vara äldre vendeltid,
men Thunmark-Nylén menar att detta är fel och att äldre vikingatid är troligare
(2006:490), vilket jag håller med om. Lundström kallade den ”stamfaderns grav”,
en grundargrav av liknande slag som röset i Vallhagar från romersk järnålder
(1981:120). Den vilade på ett kulturlager och kan ses som att den utgör en nystart
för Paviken och har förblivit orörd. Gravläggningen bestod av 8,5 kilo brända och
obrända ben inom en inre stenkrets (1981:117), senare analyserade som 6,5 kilo
härrörande från tre till fyra vuxna människor samt djurben, eventuellt en bålplats
(Thunmark-Nylén 2000:726, 2006:538). Ovanpå stenpackningen påträffades ett
kulturlager som dock lämnade kantkedjan fri. Det innehöll rikligt med föremål.
Där ingick hela och fragment av islamiska mynt, hantverksavfall med mera, alltså
samma material som i hamnens kulturlager och dessutom en amulettring av järn,
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kanske en torshammarring, menar Lundström. Hans tolkning är intressant nog att
mynt och järnring var avsiktligt deponerat på graven, alltså offrat (Lundström
1981:117ff ), vilket även vad vi vet nu kan gälla själva kulturlagret och varför inte
människobenen också. En stamfader är det nog inte, med tanke på den osteologiska
analysen. Thunmark-Nylén bygger vidare på en tanke hos Lundström att Pavikens
befolkning är främlingar, svear, kanske från Birka. Hon tänker sig att de exklusiva
dräktspännen från Valve som jag lyfte fram har inhandlats från främlingarna
(2006:486ff, 504, 654f ). Det finns emellertid ingen anledning att betvivla att
Paviken är gotländskt och att de främmande inslagen där helt enkelt beror på platsens
speciella roll som internationell hamnplats. Det stora gravfältet vid Valve blir ju
helt obegripligt om det inte kopplas till Paviken.

En annan hamn som jag vill se närmare på är Bandlundeviken i Burs på sydöstra
Gotland, där utgrävningar och metalldetektorundersökningar företagits (Brandt
2002:243ff ). Platsen är sedan länge känd för det 30 meter långa båthus för ett
krigsskepp, Snäckhus, som finns där (Olsson 1972; Thunmark-Nylén 2006:494).
Hamnområdet innehåller många spännande fynd (Östergren 1989:82ff; Thunmark-
Nylén 2000:86ff, 2006:492ff ). Mycket silver har hittats här. 1975 fann man en
stor depå, kallad Stavars skatt, med ca 1500 islamiska mynt och två silverspiraler
förvarade i ett lerkärl. Tpq var 957/58. Bara 27 meter nordväst om denna depå
hittades en silverarmring och några islamiska och ett tyskt mynt. Till denna samling
hör förmodligen ytterligare tre silverarmbyglar och en fingerring. Bara 2,5 meter
härifrån fanns en silverdepå med över 200 islamiska mynt förmodligen i ett
läderhölje. Tpq var här 934/35. I kulturlagret kring depåerna hittades mängder
med metallföremål främst genom detektering, bland annat mynt, dräktnålar,
spännedelar, nycklar och många viktlod. Vidare finns silver- och bronssmältor samt
järnslagg. Vapenproduktion kan också beläggas. Ett omfattande hantverk har
bedrivits här och en hel del av processen har också på välkänt sätt deponerats för
fortsatt framgång. Det kan ju påminnas om att silver, brons men också det mesta av
järnet måste importeras till ön. Ett spännande fynd gjordes 30-40 meter norr om
Stavers skatt, även det alltså i anslutning till de ovanstående. En komplett våg med
27 vikter och en bärnstenspärla hittades tillsammans med spår av läder eller tyg –
en tydlig depå. I anslutning till dessa hittades ytterligare 30-40 vikter. Vågar och
viktlod kopplas nästan alltid samman med handel och en ekonomi där silvret vägs
vid transaktioner. För att få ”växelpengar” delas mynten i hälfter och fjärdedelar.
Många myntfragment är till och med rivna i än mindre delar. Jag känner mig
främmande inför detta, men kanske är det delvis riktigt. Men vågar och viktlod,
liksom myntfragment och annat hacksilver, är viktigt även vid silverhantverk.
Intressant är också vågarnas symboliska betydelser. Thunmark-Nylén (2006:458f )
visar på depåer av vågar och vikter, bland annat i våtmark. En depå med våg och
vikter, invid det stora gravfältet vid Lilla Bjärs i Stenkyrka, innehöll också en rulle
bronstråd och en utböjd silverarmbygel med kopparkärna, alltså skrotmetall. Vidare
lyfter hon fram uppgiften från Gutalagen att en pojke erhåller våg och vikter när
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han når 15 års ålder, alltså blir vuxen (2006:427). En våg med vikter är därmed
inte bara en symbol för transformationen av gammalt silver till nya föremål, utan
också en symbol för transformationen från ett ofullgånget barn till en fullgången
vuxen. Ytterligare symbolik finns ju också, som bekant, än idag. Balans, rättvisa,
med mera. Vikterna är precisionsinstrument. Detta sammantaget kan begripliggöra
varför så många vikter deponeras, eller strös, i kulturlagren.

Vilken var storgården bakom hamnen, om det handlar om en gård? Gravfältet
eller gravfälten till hamnen är inte säkerställda. Gravfält finns i omgivningen, men
de är inte daterade. Var det storgården Burs, där kyrkan senare byggdes? Det är
möjligt, men jag vill också lyfta fram ett gravfynd hittat 1871 nära gården Apse,
med ett treflikigt spänne, alltså av utomgotländsk typ. Bland fornsakerna fanns ett
gropornerat djurhuvudformigt spänne från det tidiga 1000-talet, pärlor och ”svärd
och klädesplagg med påhäftade fina metallviror” (Carlsson 1983:142). Apse ligger
en dryg kilometer norr om hamnen, strategiskt placerad vid den å som mynnar där.
Vad ortnamnet betyder vet jag inte. Ca 500 meter öster om Apse ligger ett större
gravfält, Raä 10, 400 x 260 meter stort med öst-västlig utsträckning och med
drygt 80 registrerade anläggningar. Det är 5 högar, 6 rösen och 74 runda sten-
sättningar, men vi vet inte om det är härifrån som fynden kommer. Om kyrkan i
Burs byggdes på en storgård, kan gravfältet vid Apse vara gårdens hamngravfält.

Ett annat hamnområde av stor betydelse är Bogeviken på nordöstra Gotland
(Lundström 1983:105ff ). Området har nyligen uppmärksammats på nytt tack
vare fyndet år 1999 av ”världens största vikingatida silverskatt” (Östergren
2004:111) och en stor bronsdepå alldeles invid. Silverdepån från en åker vid Spillings
i Othems socken norr om Bogeviken (Östergren 2008, 2011), bestod av två separata
nedläggningar tre meter från varandra, och vägde 67 kilo. Bronsdepån, på ca 20
kilo, hittades bara 1,5 meter därifrån. De var deponerade relativt nära den vikingatida
strandlinjen i vad som uppfattas vara en byggnad. Silverdepåerna bestod av islamiska
mynt med tpq 870/71, armbyglar, fingerringar, barrer samt spiralringar och hacksilver.
Östergren menar att de låg packade i säckar under golvplankorna till ett vikingatida
uthus, sannolikt ett förrådshus. Bronserna, som huvudsakligen bestod av hela och
fragmentariska föremål av baltiskt ursprung, låg i en metallbeslagen kista av gran.
De var mestadels hopsmälta till en oregelbunden metallklump. Även denna depå
låg gömd under golvet i byggnaden, som var ca 15 x 8 meter stor (2004:111ff ).
Huttu (2004:133ff ) beskriver bronsföremålen som halsringar, armbyglar och
armringar, fingerringar, dräktnålar, dryckeshornsdelar och en eldstålsformad halsring.
Förmodligen är det frågan om bronsskrot. Huttu menar att deponeringen borde ha
skett efter år 1000, det vill säga sannolikt betydligt senare än silverdepåernas
nedläggningstid. Hur det går ihop med tolkningen av deponeringarna som placerade
under golvplankorna i en samtida byggnad utreds inte, inte heller varför de blev
kvar. Huttu antyder dock att bronsdepån med sin eldstålsformade halsring och
eldskadade bronser kan vara spår efter en offerhandling i samband med en eldkult,
men går inte vidare med det (2004:140). Östergren anför senare (2011:332) att



Anders Carlsson

236

bronsdepån är feldaterad och kan vara samtida med silverdepåerna, då det annars
blir obegripligt att de ligger under samma golvplankor. Widerström nämner att
huset har spår efter att ha varit konstruerat som ett stengrundshus från mellersta
järnåldern, men då inga så gamla fynd gjorts tror han inte att huset är så gammalt,
utan samtida med depåerna (2004:114ff, 2008:47ff ). Det känns alltså som att
fyndplatsen ändå borde utredas närmare. Att depåer nedläggs i äldre hus eller i
samband med ett övergivande av huset ser jag som ett intressant alternativ till
golvplankehypotesen (jfr Gustafsson 2013:47).

Boge, baugr, betyder ring, båge och syftar på den ringformade havsviken (SOL).
Vid viken kan eventuellt flera hamnplatser ha funnits. I norr finns som sagt hantverks-
och depåfyndplatsen vid Spillings och här kan storgården bakom Othems kyrka, 4
kilometer åt norr, möjligen vara aktuell. Strax söder om Spillings träffar vi på namnet
Snäckgärde och ett stort hamngravfält finns dryga 2 kilometer sydöst om Spillings,
på en grusås vid nuvarande Slite torg, även det i Othems socken. Detta gravfält
tycks huvudsakligen kunna dateras till 900-talet men fortsätter även in i 1000-
talet (Thålin & Einerstam 1946; Carlsson 1983:169f, 1988:214ff; Thunmark-
Nylén 2006:625f ). Sydväst om Bogeviken ligger Boge kyrka, placerad nära den
vikingatida strandlinjen. En dryg kilometer öster om kyrkan och söder om viken
finner vi namnet Snäckskog och i området norr om kyrkan och väster om viken har
åtskilliga vikingatida gravar påträffats. Boge är därför en lämplig kandidat till storgård
i detta område. En dryg kilometer norr om kyrkan har gravar påträffats vid Laxarve
och så även vid Pilgårds ca 300-400 meter norr om kyrkan. Gravarna från Laxarve
sträcker sig genom hela 1000-talet (Carlsson 1983:141, 187f, 1988:118ff ). Vid
kyrkan finns ett boplats- eller hamnområde (Thunmark-Nylén 2006:494ff ). Dan
Carlsson (2008) har på ett utmärkt sätt utrett förhållandena kring Bogeviken och
Spillingsskatten. Han menar att depåerna vid Spillings och ytterligare några silver-
depåer i området under vikingatiden istället hörde till gården Närs. Hamnen har
han identifierat strax väster om gravfältet vid Slite torg, ett område som på äldre
kartor heter Gamle hamn och Kronohagen, alltså mark ägd av Kronan. I hamn-
området har många gårdar ägor. Carlsson framhåller att markerna vid de övergivna
hamnplatserna, som här och i Västergarn och Fröjel, är uppdelade mellan ett flertal
gårdar, ibland även utsocknes gårdar. Han ser detta ”som ett embryo till ett stads-
samhälle, där tomter i ”staden” kunde köpas, säljas eller bytas, och att det var
viktigt att få del i platsen för att kunna idka handel” (2008:102). Hamnarna har
under vikingatiden ägts av gårdarna i trakten och är därför en spegel av den jämlika
gotländska bonderepubliken. När hamnen överges har gårdarna kvar sina andelar
fram till sen tid. Detta tror jag inte alls på utan menar att ägobilden är ett helt
igenom sentida fenomen. Att hamnen vid Närs/Slite under medeltiden varit
kronohage och sedan delats upp visar väl detta tydligt? Hamnarna, både här och i
Paviken/Västergarn, Bandlundeviken och Fröjel tillhörde istället säkert storgårdar.

Dan Carlsson underkänner området vid Boge kyrka som hamnplats, och ser
fynden härifrån som kommande från en gård. Det menar jag också. Men vilken
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gård är det och vilken betydelse har den? Är Boge storgården som äger hamnen vid
Slite? Mycket kan tala för det. Vi måste då räkna med två samtida större gravfält,
ett vid gården (gravarna i området kring Laxarve) och ett hamngravfält (Slite torg).
Under tidig medeltid byggs Boge kyrka på gården och vid sockenbildningen kommer
Slite och Närs att hamna i Othem socken. Under vikingatid höll dock storgården
Boge samman området kring Bogeviken, inklusive hamnen utanför viken i öster,
vilket ju gårdsnamnet antyder. För detta talar den med ryttarfigur försedda stora
runstenen U 375 från Vidbo i Uppland från 1000-talet om Vinaman Sigfastson,
som blev död i Boge, i buhi (SOL). Man använder gårdens namn, eller hamnens,
som om det var ett och samma område. Kyrkan fanns inte då. En annan runsten
som visar på platsens betydelse är G 280 Pilgårdsstenen från 900-talets slut, påträffad
omedelbart norr om kyrkan (Snaedal Brink & Jansson 1983:427ff; Snaedal
2002:53ff ). Texten lyder: ”Bjärtmålad uppställde denna sten Hegbjarn (och hans)
bröder Rodvisl, Oysten (och) imuar, som har uppställt stenar till minne av Ravn
söder om Rufstain. De kom långt i Aifur. Vivil (gav uppdraget?)”. Fyndbilden
kring Boge kyrka är imponerande (Thunmark-Nylén 2000:61ff, 2006:495ff ).
Pilgårdsstenen hittades i Pilgårds Hemåker, dryga 100 meter från gården. En runsten
i bildstensform från 1000-talet finns från kyrkan (Lindqvist 1942:28f ). Vid gården,
150 meter nordost om kyrkan, har även en silverdepå med nära 500 engelska, tyska
och danska mynt med tpq 1047 hittats (Stenberger 1947:27). Mängder av gotländska
bronssmycken, men även främmande föremål som ett likarmat spänne, rester efter
bronshantverk, silverföremål har hittats, vilket tyder på en typisk om än rik gotländsk
gårds deponeringar av silver och hantverksavfall. Norr om detta område har fynd
gjorts som kan vara från förstörda gravar, och de ansluter till gravfälten vid Laxarve.
En vikingatida storgård vid och norr om kyrkan, där en å mynnar och ytterligare
norr därom upp mot Laxarve gravfält till denna gård, så ska vi kanske uppfatta det
hela. Det är en dryg kilometer från kyrkan till gravfälten vid Laxarve, så allt hålls
samman på ett bra sätt. Fågelvägen över Bogeviken till hamnen vid Slite är det bara
dryga två kilometer. Det är kanske detta mönster vi ska söka även på andra platser?
Storgårdens gravfält uttrycker odalrätt och tillhörighet mer direkt till gårdens hushåll
och hamngravfältet visar på personer med andra lojalitetsband till storgården och
kanske även tillhörighet till ett större nätverk av fler storgårdar. Hela ön måste ju ha
tillgång till hamnar. Även personer utifrån kanske kan få begravas på dessa hamn-
gravfält. Då ska vi nog se Pavikens hamngravfält vid Valve som underställt storgården
Eskelhem. Om Apse vid Bandlundeviken är ett hamngravfält är storgården bakom
hamnen Burs. Vi kan återkomma till detta nedan.

Jag vill avsluta diskussionen om vikingatidens hamnplatser med det komplexa
exemplet Visby. Någon kilometer söder om staden finns gravfältet eller snarare de
två gravfälten vid Kopparsvik. Vid Donnersplats nära hamnen i Almedalen finns
ett gravfält och ännu ett är beläget vid Östra begravningsplatsen strax sydöst om
Visby. Dessutom finns ett gravfält vid Gustavsvik/Snäckgärdet tre kilometer norr
om staden. Thunmark-Nylén har behandlat problematiken på ett intresseväckande
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sätt (2004, 2006:521ff, 631ff ). Hon menar att i namnet Kopparsvik kan ha bevarats
ett äldre namn på det som sedan blev Visby, nämligen Kaupung/Kauparsvik.
Stadsområdet kan ha legat så att de tre gravfälten bildat gräns i norr, öster och
söder. Några spår av den staden har dock inte påträffats. Jag vill också nämna att
Kopparsvik kanske inte har något alls med handelsplats att göra, utan med koppar-
färgat vatten i den å som mynnar där. Ortnamnsforskaren Ingemar Olsson har
nämnt denna möjlighet för mig, men jag saknar annan referens. Någon hamn vid
Kopparsvik tror inte Thunmark-Nylén på, utan det är hamnen i Almedalen som är
stadens hamn. Förleden i Visby har ansetts betyda Vi – kultplats eller Vis –
sankmark, men Olsson bestämmer sig för det förstnämnda (1984:19f ). Kyhlberg
argumenterar istället för våtmarksalternativet (1991:226ff ). Thunmark-Nylén
(2006:530) slår samman de båda genom att kombinera en blotofferplats Vi, nedanför
klinten, med sankmarken nedanför viet, där den medeltida staden sedan byggdes.
Det starka namnet Visby, där by står för stad, trängde ut Kaupung/Kauparsvik.
Hamnen vid Gustavsvik/Snäckgärdet, liksom ännu en hamn en kilometer norr därom
vid Korpklintsvik, ska nog inte kopplas till Visby utan snarare till storgården Hästnäs
(Carlsson, D. 1998:13ff, 39ff ). Kan en koppling till storgårdar även gälla för hamnen
i Almedalen och de tre gravfälten? Fanns det ens en marknadsplats under 800- och
900-talet vid Visby? Thunmark-Nylén menade tidigare att så inte var fallet – bara
en kultplats och hamn (1989:37). Fyndmaterialet från stadsområdet är främst från
en bit in på 1000-talet och senare. Det är bara gravfälten som är från äldre vikingatid
och det är, av spännematerialet att döma, gotländska kvinnor och män som är
begravda på samtliga. Begravde gårdar i omlandet, kanske ända bort till det centrala
Roma/Halla, här vid hamnen och blotofferplatsen? Thunmark-Nylén anför Guta-
sagans uppgift att Botair från Akebäck byggde kyrka i Vi, nedanför klinten, ca
1030. Ting hölls också här (2006:527ff ). Inget sägs dock om någon stad i området.
Akebäck ligger halvvägs mellan Visby och Roma, vilket kan visa på upptagnings-
området. Om gutarna hade hamn-, kult- och tingsplats i Vi var det säkert viktigt
att begravas där. Att behov fanns för ytterligare ett centralt ting utöver Gutnaltinget
i Roma kan ha att göra med just frågor kring externa kontakter, där också kristen-
domen ingick. Lindquist skriver att ”Visby börjar i Roma” och menar att hamnen
i Visby är kopplad till Roma (1980). Tidpunkten för byggandet av Botairs kyrka,
ca 1030, passar utmärkt med Kopparsvikgravfältets upphörande och det gäller
förmodligen de andra gravfälten också. Därefter begraver man vid kyrkor i staden.
Jag satte tidpunkten för upphörandet till ca 1020 (Carlsson 1988:97ff, 1990).

Det är nu hög tid att fördjupa diskussionen om förekomsten av storgårdar och
elit på Gotland. Mina försök (1983, 1988, 1990, 1993, 2000) har fått svagt gensvar.
Jag hävdade i min kritik i Meta 1990 att ekonomiska förehavanden ensidigt satts i
centrum i förklaringsmodellerna och helt dominerat gotländsk vikingaforskning.
”Man tycks ha förutsatt att Gotland varit en välmående, fredlig och självständig
bonderepublik, utan stormän och utan inre sociala motsättningar. Välståndet har
grundat sig på en omfattande handelsverksamhet, bedriven av farmannabönder”.
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Jag framhöll att hela detta synsätt är i grunden falskt (1990:5). Broberg et al. ser
också utifrån analysen av Hallegårda i Halla ”ett aristokratiskt samhällsskikt med
internationella kontakter och kontinentala förebilder” (1990:75) och Hyenstrand
ser i gravfältet Broa i Halla ”en centrumbildning av typen storgård eller godsbildning,
ett säte för en stormannasläkt med hövdingafunktioner” (1989:124).  Även Kyhlberg
kritiserar den traditionella synen som han uppfattar som anakronistisk och allt för
beroende av historiska källor som blockerat forskningen (1991:9). Andrén har
utförligt argumenterat för att det var storgårdar som lät bygga kyrkorna under
yngre vikingatid/äldre medeltid (2009). Han lyfter fram att Gutasagan, förutom
Botairs kyrkbyggen, också berättar om Likair den vise som byggde kyrka på sin
gård, som nu heter Stenkyrka och ger flera ytterligare exempel (2009:31f). Det är
rimligt att kyrkorna på Gotland, liksom i andra områden i Skandinavien, byggdes
av förmögna familjer knutna till storgårdar. Andrén visar att kyrksocknarnas namn
måste innehålla ett ursprungligt gårdsnamn, namnet på storgården som byggde
kyrkan. Då socknen senare inte skulle ha samma namn som gården, kunde till
exempel gården Kräklings bli sockennamnet Kräklingbo. Andra exempel är gården
Halla som efter sockenbildningen som gård får namnet Hallegårde. Gården kunde
också få tillnamnet Kyrkebys och liknande eller omvandlades till prästgårdar. Det
kunde också hända att ursprungsgården splittrades i flera parter som fick nya
medeltida namn (2009:36ff ). I en recension avvisar Siltberg inte oväntat tanken på
storgårdar bakom kyrkorna. Han menar att sockenkollektivet valde kyrkplats mitt i
socknen och sedan fick kyrkan helt enkelt namn efter en närliggande gård. Några
storgårdar i Andréns mening har aldrig funnits i den decentraliserade bonde-
republiken Gotland (2011). Min kritik från 80-talet kvarstår dock och det är märkligt
att notera att den traditionella bilden inte förändrats på 30 år, trots allt viktigt som
hänt inom vikingatidsforskningen och att det borde vara uppenbart att det arkeo-
logiska källmaterialet från ön nu liksom då visar att storgårdar är en realitet. Andrén
tillbakavisar också med skärpa Siltbergs invändningar och argumenterar för ca 100
storgårdar som byggherre till träkyrkorna. Att tidiga kyrkogårdar och senvikingatida
gravfält användes samtidigt visar att besluten låg hos storgårdarnas ägare och inte
hos ett kollektiv. De medeltida stenhusen visar också tydligt att storgårdar är en
realitet (Andrén 2011). Antalet gårdar på vikingatidens Gotland har beräknats till
ca 1200 (Carlsson, D. 1979:148; Carlsson 1983:29). Det skulle innebära i genom-
snitt 12 gårdar i en kyrkobyggande storgårdsdomän. Storgårdarna bör dock ha
varit än fler men det är svårare att hitta dem före kyrkornas tid.

Ett bra arkeologiskt stöd för tanken om storgårdar, i varje fall för 1000-talet och
en bra bit in på 1100-talet, är de så kallade kyrkogårdsfynden (Westholm 1926;
Trotzig 1969; Carlsson 1983:72, 77f, 113f; Kyhlberg 1991:165ff; Thunmark-
Nylén 1995, 2006:608ff; Staecker 1999:302ff; Rundkvist 2003:72ff ). Det är
kristna gravar där de döda blivit gravlagda i sina traditionella dräkter. Oftast är det
kvinnogravar som påträffas. Detta beror på att kvinnor under vikingatiden gravlades
norr och män söder om kyrkan. Under medeltiden upphörde man att begrava norr
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om kyrkan så kvinnogravarna fick ligga ostörda fram till modern tid, då man på
nytt började gravlägga där och fynden gjordes. Mansgravarna i söder försvann dock
tidigt vid nya gravläggningar. Av källkritiska skäl är det alltså viktigt att konstatera
om gravsättningar har skett norr om kyrkorna i sen tid, så att fynd har kunnat
göras. Situationen på södra Gotland är intressant. Några storgårdar med kyrkogårds-
fynd, det vill säga tidiga kyrkor, är här Burs, Stånga, Garda, Etelhem, Fardhem och
Havdhem. Det förefaller som om det i stort sett inte finns med kyrkogårdsfynden
samtida gravfält i dessa socknar, vilket innebär att alla begravdes vid storgårdens
kyrka. Det kan vi tolka som att den gården hade en överhöghet över andra gårdar i
området. Men andra socknar på södra Gotland saknar kyrkogårdsfynd. Bland dem
kan nämnas Hemse, Hablingbo, Grötlingbo och Rone. Här finns istället ibland
stora senvikingatida gravfält som på samma sätt tycks samla gårdarna kring ett
gravfält. Det är Hemse annexhemman, Havor, Barshalder och Burge. Även dessa
gravfält innehåller kristna gravar, men här accepteras förutom dräkten även gravgåvor,
bland annat vapen och mat- och dryckeskärl. Problematiken har behandlats av
Liljeholm (1999) som ser gravfälten som inspirerade av östlig kristendom och
kyrkogårdarna som romersk-katolskt influerade. Staecker (1996) ser det hela annor-
lunda. Han uppfattar istället kyrkogårdsfynden som tecken på östlig mission, men
kommenterar inte gravfälten. Rundkvist ser gravfälten som hedniska och att de
representerar ett tillbakablickande. Många tecken finns på det. Här ingår förutom
gravgåvorna, användandet av äldre bildstenar i kistorna, orienteringen, brandgravar,
med mera (2003:72ff ). Kopplingen till äldre gravplatser hör också hit, som vid
Havor i Hablingbo. Vidare kan anföras kvinnor gravlagda med ryggknappsspännen
som tredjespänne. Men här ingår också kristna symboler, som kors och glacerade
lerägg från östkristna områden, samt kristet orienterade gravar. Motsättningen mot
kyrkogårdarnas mer strikt kristna gravar i grannområdena ska kanske därför inte
överbetonas. Rundkvist för även in en tredje samtida kategori, nämligen romersk-
katolskt inspirerade begravningar utan dräktföremål vid kyrkor (2003:75ff ).

Vi kan notera att socknar med kyrkogårdsfynd ofta har ändelsen -hem och de
med gravfält ibland har ändelsen -bo. Utifrån gotländska exempel tolkas -hem som
boplats/gård eller bygd och -bo som bygd (SOL). Detta ger en närmare koppling
mellan kyrkogårdsfynd och storgårdar, medan gravfälten hört till storgårdar med
andra namn där kyrkor sedan inte byggs. Vid kyrkbygget har istället en annan
plats och ett bygdenamn valts. I exemplet Hablingbo, Hagbardlingabo, vilket betyder,
deras bygd, de som håller ting på Haghbardh, där hagh står för inhägnad och
bardh för höjdrygg, och som syftar på åsen där kyrkan ligger (SOL), kunde vi
istället ha förväntat oss kyrkbygget vid Havor. Varför blev det inte så? En komplicerad
bild växer fram. Avståndet mellan Havor och kyrkan är hela fyra kilometer. Det är
dock så att både bygde- och avståndsmässigt knyter Havor, som ligger på gränsen
mellan Hablingbo och Alva socknar, an till den senare. Det är bara drygt två
kilometer till Alva kyrka, där ett troligt kyrkogårdsfynd, ett ringspänne, har påträffats.
Vid Rangsarve och Ringome i Alva finns gravfält från sen vikingatid (Thunmark-
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Nylén 2000:30ff ). Rangsarve ligger nära Havor och Ringome gränsar till Hemse
annexhemman i norr, med sitt mycket stora gravfält (2000:440ff ). Hemse kyrka är
senare och saknar därför kyrkogårdsfynd. Havor/Rangsarve kan bilda en egen bygd,
Alva också en och så en tredje med Ringome/Hemse. Alva kyrka dateras av Strelow
till 1086 (Thunmark-Nylén 1980:30), så kyrkogårdsfynd är rimligt. Från Alva
kom dessutom enligt Gutasagan Avair Stråben, som för gutarna gjorde fred med
svearnas kung mot 60 marker silver varje år i skatt (Kyhlberg 1991:266).

Området kring Hablingbo kyrka blir också en egen bygd. Vi måste tänka i bygder
och inte ta hänsyn så mycket till de senare sockengränserna. Mobergs karta över
kulturlandskapet ca år 1700 är utmärkt till detta (1938). Detta öppnar kanske för
möjligheter till kyrkogårdsfynd vid Hablingbo kyrka, -bo-namnet till trots. Strelow
anger 1050 som byggår (Thunmark-Nylén 1980:30). Är det riktigt borde det
finnas tidiga gravar. En runsten i bildstensform, GR 59, från 1000-talets mitt eller
senare del har stått direkt söder om kyrkan. Den visar överst en välkomstscen med
valkyria och ryttare, men har vikingaskeppet på stenens baksida. Där skeppet brukar
vara är istället en klassisk runristning i runstensstil. Inskriften talar sannolikt om
tre söner som ristar efter sin far (Lindqvist 1942:52ff; Jansson & Wessén 1962:77ff ).
Inget på stenen tyder på att den är kristen. Den son som står först heter förmodligen
Halgair, stavat hlkair. 1988 hittades ca 30 meter söder om tornet en till runsten i
bildstensform, också den i runstensstil. Den har säkerligen påträffats på sin ur-
sprungliga plats (Manneke 1988). Denna var korsmärkt och inskriften lyder:
”Vatgair (?) och Hailgair (?) reste stenen efter Hailgi, sin fader. Han var faren västerut
med vikingar” (Gustavson et al. 1990:23ff ). Hailgair är stavat hilkair. Två för-
modligen nära samtida runstenar placerade söder om träkyrkan? Utgör de ett par
kan det förklara varför kors saknas på den ena. Halgair/Hailgair borde vara samme
person. Till synes hedniskt och kristet i samverkan, kan det tyckas, precis som på
gravfältet vid Havor och de andra gravfälten av samma slag. Om kyrkplatsen också
var tingsplats kanske kyrkan inte var gravkyrka och inte heller tillhörde en storgård.
Det kan ha varit en neutral plats. Andrén har dock uppmärksammat mig på
marknamnet Habersåker nära kyrkan och tillhörigt prästgården samt Habingbo
åker/äng. Även här kan därmed en försvunnen storgård Hagbardlings dölja sig.

Likair den vise från Stenkyrka, som ”rådde mest på den tiden”, byggde kyrka på
sin egen gård. 1032 är en datering som Strelow anger. Det var en träkyrka, så hur
förklarar vi namnet? Kyhlberg tänker sig att det är en ellips av ortnamnet Sten-
stugukyrka (1991:114ff ). Till storgården vid kyrkan hörde också en hamn, Lickers-
hamn, Likairs hamn. Ett hamngravfält anläggs på 700-talet, så namngivningen är
betydligt senare än hamnen, som dessutom rimligen är äldre än gravfältet också.
En äldre struktur, med Gotlands största gravfält, gravfältet vid Lilla Bjärs, en tunagård
och namnlös hamn, omorganiseras av en aristokratisk släkt som bygger kyrka på
storgården Stenstugu, namnger hamnen efter stormannen och håller sin position
in i 1200-talet. Licnatus från Stenstugu gravläggs i kyrkans kor år 1200. På
gravhällen står ”här vilar Licnatus från Stenstufu, vilkens själ må vila i frid, amen,
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herrans år 1200”. Möjligen är det samme Lichnat som var gutarnas sändebud vid
undertecknandet av Artlenburgfördraget 1161. Jag trodde först att de ca 30 sten-
stugugårdarna visade stenbyggnader från 1100-talet (Carlsson 1983:126,
1988:101ff ). Jag har senare insett att ortnamnet Stenstugu sannolikt inte avser en
stenbyggnad. Istället bör namnet betyda stugan vid bildstenen, bildstenstuga i analogi
till Stenåker i Bro och Stenbro i Silte, där bildstenar är namngivare. Det är alltså
inte en åker av sten, en bro av sten eller stuga av sten. Kan Stenkyrka därmed vara
bildstenskyrka? I kyrkan finns många bildstenar. Troligare är att Kyhlbergs tolkning
är att föredra. Då blir det primärt så att gården får namnet Stenstugu, stugan vid
bildstenen. Det måste ha varit ett viktigt och statusfyllt namn. Kult vid bildstenar
är ju belagd åtskilliga gånger. När namnet ges finns äldre bildstenar i landskapet,
men även samtida runstenar i bildstensform. De är alltså i högsta grad aktuella.
Senare får kyrkan på gården namnet Stenstugukyrka och därefter Stenkyrka, trots
att den ännu så länge var av trä.

Vikingatidens människor på Gotland investerade sitt oerhörda bestånd av silver
i den egna gårdens jord för gårdens lycka, en magisk besvärjelse. Gutarna var extremt
duktiga på att utrusta, planlägga och lyckosamt genomföra vikingafärder. Goda
och långväga kontaktnät måste därmed också ha byggts upp. Wienberg (2000b)
har diskuterat vad som händer sedan. Efter träkyrkorna investeras rikedomarna
mellan 1150 och 1350 i enorma byggaktiviteter. Det handlar främst om de många
stenkyrkorna, men även profana stenhus. Wienberg menar att orsaken till rikedomen
främst var vapenexport till både kristna och hedningar under korstågens tid. Gutarna
utnyttjade sin neutrala position väl, men det ledde till klagomål från påven 1229.
Man exporterade vapen, hästar, skepp, livsmedel med mera, alltså allt ett följe eller
armé behöver. Huruvida tränat manskap ingick framgår inte, men det är troligt.
Det är intressant att gårdarnas erfarenheter från framgångsrika vikingafärder och
avancerat gårdshantverk kombineras i den medeltida framgångssagan. Men Wienberg
menar att de allt mer överdrivna investeringarna i kyrkorna ledde till den följande
nedgången. Han kallar det för megalomani – ”kyrkorna blev för höga, för långa, för
breda och med för många konstfärdiga bilder”. Det är vansinne, skriver Wienberg.
De borde istället ha investerat i infrastruktur, hamnar och större skepp, men även i
moderna vapen och rustningar (2000b:79). Varför gjorde de inte det? Idag tycker
säkert många att det är vansinne att av religiösa och prestigemässiga skäl deponera
stora mängder silver i jorden. Fler kan nog acceptera tanken på att omsätta detta
silver i kyrkobyggen, vilket också självklart görs av religiösa skäl, men också för att
det gav prestige i ett traditionellt stratifierat samhällssystem. Wienberg skriver att
ackumulationen av silver i jorden ersattes med byggnader över jord (2000b:81).
Det är fortsatt den gamla mentaliteten, en religiös investering i gården, nu uttryckt
i kyrkan som samlande punkt, och i stenhusen, kombinerade förrådshus och
bostäder, på de rika gårdarna, som gäller. Detta var en felinvestering. Wienberg
visar att när Östersjöns kuster kristnades blev Gotlands neutrala position ohållbar
och konkurrensen med Visby blev konfliktfylld. De gamla traditionerna blev till
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slut en hämsko (2000b:81). I Gutasagan ursäktar man sig i efterhand med ”Fastän
gutarna voro hedningar, seglade de likväl med köpmansvaror till alla länder, kristna
som hedniska” (Kyhlberg 1991:266).

Vi nämnde ovan storgården Halla/Hallegårda med det stora och mycket rika
gravfältet vid Broa en till två kilometer sydväst därom. Vid Broa/Högbro leder en
imponerande brobank västerut till Roma, där gutarnas centrala tingsplats anses ha
legat. Vid den förmodade tingsplatsen förlades 1164 ett cistercienskloster, Gutnalia
(Andrén 2011b:228ff ). Roma kyrka, 1,5 km nordväst från klostret, dateras av
Strelow till 1086. Här bör också en storgård ha legat, om än inte jämförbar med
den i Halla. Roma betyder rum, öppen plats, fält (Olsson 1984:47). Vilken är
relationen mellan elitgården bakom gravfältet vid Broa och gutarnas allting, alter-
nativt gutarnas al, en kult- och tingsplats jämförbar med götarnas bägge Götala?
Östergren har undersökt platsen (2004c). Norr om klostret, men även på andra
platser i omgivningen, hittas mängder med viktlod och även fragment av islamiska
mynt med mera material som tyder på hantverksaktiviteter. Det rör sig sannolikt
om tillverkning av viktlod. En sådan känslig och viktig produktion passar bra i
anslutning till en av gutarna respekterad central helig plats. Jag tror inte att dessa
fyndplatser visar marknads- och tingsplatsen utan hantverksplatser. Myrberg (2008,
2009) har behandlat problematiken kring tingsplats och kloster. Hon framhåller
att Gutasagan anger Gutnal ting, vilket bör tolkas som tinget vid gutarnas al, alltså
gutarnas heliga, skyddade plats. Själva tingsplatsen tror hon kan vara en ö, Björkö,
belägen i Roma myr, men det är oklart vilken tid vi talar om. Bakom donationen
som gav upphov till klostret kan vi kanske se elitfamiljen på Halla, vilka även bör
stå bakom tingsplatsen. De många ängar och hagar med tingsnamn och som har
använts som stöd för alltinget har visat sig vara sena och syftar på de olika tingens
dagsverkesskyldigheter på Roma kungsgård, alltså efter klostrets avveckling (Selin
2010). Men vilken är relationen mellan klostret och tingsplatsen? Klostrets namn
Gutnalia visar nog att kultplatsfunktionen tagits över. Jonsson anser att gutarna
börjar med en egen myntning ca 1140 och då troligen i Visby (1997:12; jfr Myrberg
2008b) och inte i Roma. Men tinget anses fortsätta i Roma långt därefter (Yrwing
1978:80f ).

Svearnas skugga vilar över Gotland (Lindkvist 1983). På 800-talet nämns att
Gotland hör till svearna (Sandred 1983:419) och på en runsten från det sena 1000-
talet, U 614 från Torsätra på andra sidan vattenleden mitt emot Runsa fornborg
med den stora vikingatida skeppssättningen söder om Sigtuna, kan vi läsa: Skule
och Folke låta resa denna sten efter sin broder Husbjörn. Han blev sjuk ute, då de togo
gäld på Gotland (Snaedal Brink & Jansson 1983:442f ). Textraden togo gäld på
Gotland står utanför runormen. Stenen är inte korsmärkt. Sammantaget tyder allt
detta på att det är sveakungen i Sigtuna som ligger bakom färden och att det är
gutarnas tribut som inhämtats. Någon gård som tillhör kungamakten, en husaby,
finns därför inte på ön. I Florensdokumentet ca 1120 hör Gotland till svearnas rike
(Bäärnhielm 1983:449ff ). 1164, när Roma kloster anläggs mitt på ön, är östgöten
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Karl Sverkersson kung i sveariket och Gotland tillhör Linköpings stift. Samma år
inrättas det svenska ärkebiskopssätet i Gamla Uppsala. Kung Magnus Ladulås
Birgersson träffar 1285 en ledungsöverenskommelse med gutarna som enligt Yrwing
bröt det gamla tributförhållandet och var ett djupt ingrepp i Gotlands ställning
(1978:23ff ).  Motsättningarna mellan Visby, som låtit bygga ringmur mot landet,
skaffat hanseatiska allianser och infört tullar och pålagor (Harrison 2009:436ff ),
och gutarna ökar. Vid inbördeskriget mellan gutarna och borgarna i Visby 1288
står ett viktigt slag, enligt traditionen (Strelow [1633] 1978:145) vid just Högbro/
Broa i Halla, som gutarna möjligen förlorar. Här medlar Magnus Ladulås, vilket
åter visar på svearnas inflytande. Men detta tryck leder också hela tiden till att
gutarna uttrycker sin självständighet och egna identitet. En ståtlig minnessten är
rest på platsen så sent som 1988 genom ett lokalt initiativ.

Efter vikingatiden

Att Stockholm och inte Sigtuna blir Sveriges politiska huvudstad och Uppsala dess
ärkebiskopssäte har så klart historiska orsaker. Historien kan följas tillbaka till Adelsö
och Birkas kungsgård. Östgöten Magnus Ladulås Birgersson låter ca 1270 bygga
ett enastående tegelpalats på ön, Alsnö hus, ett sommarresidens (Thordeman 1920;
Anund & Qviström 2012:65ff ). Hovgården har säkert varit i fortsatt kunglig ägo
sedan Birka övergavs ca 970. Kung Stenkil lät vid mitten av 1060-talet med hjälp
av norske sjökrigaren Håkon jarl anlägga hamn och ge ledungen en ny start med
utgångspunkt från Adelsö, manifesterat i runblocket U 11. Att detta varit Birkas
kungsgård gav legitimitet. I början av 1100-talet byggs stenkyrkan, men en
föregångare i trä kan ha funnits. Ca år 1200 undertecknar kung Sverker Karlsson
ett brev på Adelsö. Ca 1280 hålls så Alsnö möte, där adelssystemet med riddare
stadfästes. Det handlar om det världsliga frälset med feodala drag (Anund & Qviström
2012:68). Att avskaffa ledungsrättigheten och istället lyfta fram det tunga rytteriet
är ett hårt slag för de flesta odalbönder. Detta görs talande nog på denna traditions-
tyngda plats, där kungens rod (U 11) började. Efter detta möte minskar Adelsös
betydelse drastiskt. Men 1993 blev Adelsö med Birka i alla fall upptaget på FN:s
lista över världsarv (Magnus & Gustin 2009).

Den senvikingatida stora staden Sigtunas betydelse klingar också av. Sigtunas
tidigare så strategiska läge vid segelleden till Gamla Uppsala är inte längre viktigt.
Östgöten Birger Jarl bygger i mitten på 1200-talet istället ut och befäster Stockholm
som den politiska huvudstaden. Därmed sätter han, så att säga, lås för hela Svitjod
(Harrison 2002:470ff; Lindström & Lindström 2006:201ff ). Birger Jarl är begravd
i Varnhems kloster i Västergötland. Hans son Magnus, blir den förste kung som
låter begrava sig i Stockholm, år 1292. Han dör två år tidigare på kungaborgen Näs
på Visingsö i Vättern, mitt emellan de bägge götalandskapen, och fraktas till
gråmunkarnas klosterkyrka på nuvarande Riddarholmen i Stockholm.
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Sigtunas roll som biskopssäte upphör på 1100-talet till förmån för Gamla
Uppsala. Efter att Inge den äldre brutit motståndet mot kungamakten i Gamla
Uppsala och bränt templet/hallen, är det där den segrande kyrkan ska synas. 1164
blir Gamla Uppsala som vi sett ärkebiskopssäte, med Stefan från det av Sverkerätten
grundade Alvastra kloster i Östergötland som ärkebiskop. 1258 bestäms att ärke-
biskopssätet ska flytta till staden Östra Aros, som därefter byter namn till Uppsala.
Istället för kungens och kyrkans Sigtuna har vi nu kungens Stockholm och kyrkans
nya Uppsala. När Jean-Baptiste Bernadotte blir kung över Sverige adopteras han av
Karl XIII, byter till protestantisk religion, antar namnet Karl XIV Johan och låter
1834 hylla sig vid Uppsala högar. Traditionens makt är stark.
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Boken diskuterar svensk forntidshistoria från stenåldern till vikinga-
tiden med betoning på tolkande arkeologi. Tolkande arkeologi känne-
tecknas av öppenhet för kulturspecifika alternativ och ett framhållande
av sociala faktorer. Problemområdena inkluderar bland annat kolonisa-
tionen efter istiden, betydelsen av jordbrukets introduktion och
relationen mellan de många stenålderskulturerna. Den äldre brons-
ålderns elitistiska ideologi med ett iscensättande av solens resa ersätts
av den yngre bronsålderns mer kollektivistiska idé om de dödas resa
till solen. Äldre järnåldern är stamsamhällets tid, med en betoning
på jord, eld och järn. Den mellersta järnåldern är följenas tid med
skapandet av midgårdsideologin, där begreppet gård materialiseras,
bland annat i form av fornborgar, allt inspirerat av Rom. Den yngre
järnåldern är rikenas tid, med nya dynastier efter frankisk förebild.
Vikingarnas färder är en ny form av följen, här belysta från lokala
perspektiv. Kyrka, kungamakt och odalrätt är viktiga komponenter i
sammanhanget.
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