
0 
 

 

 

 

 

 

Fördelaktigt utrymme 
Ett försök till rekonstruktion av ett landskap och de attribut som kan 

utgöra det vid hällristningarna i Släbro, Nyköping Södermanlands län 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatuppsats i Arkeologi 
Högskolan på Gotland 
VT 2012 
 
Författare: Christoffer Sundström 
 
Handledare: Helene Martinsson-
Wallin 

 



1 
 

 
ABSTRACT 
 

Fördelaktigt utrymme: Ett försök till rekonstruktion av ett landskap och de attribut 
som kan utgöra det vid hällristningarna i Släbro, Nyköping Södermanlands län. 
(Advantages space: an attempt to recreate a landscape and the attributes it may 
contain in Släbro, Nyköping Södermanlands län.) 
 

In this paper I will attempt to recreate a prehistoric landscape surrounding the rock 
carving site of Släbro at Nyköping in Södermanlands län by using GIS. The main 
focus area is the river valley at Släbro and the six panels with rock carvings that have 
been dated to the Bronze Age. I’ll attempt to shed light on a long lost landscape. The 
shore line displacement have been extensive in this area a reconstruction will 
visualize the relationship between the panels, and their relationship to the 
surrounding landscape. Another focus will be to attempt to explain the location of 
rock carving areas in general and the different attributes roll and in the landscape.   
 

 

 

Keywords; Bronze Age, rock carvings, fire cracked stone, landscape, Släbro    

 

Christoffer Sundström, 2012 Avdelningen för arkeologi och osteologi. Högskolan på 
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1 INLEDNING 
 

Den mellansvenska bronsålderns beskrivs som präglad av skärvstenshögar, rösen, 

storhögar, ristningar och lösfynd, men med endast svaga indikationer på 

boplatslämningar (Larsson 1993:5). Dessa är vanligtvis ifrån tiden mellan 1700 – 500 

fkr (Burenhult 2003:409). Vanligtvis är det skärvstenshögarna som är föremål för 

tolkningar av eventuella boplatser eller aktivitetsytor då dessa påvisar aktivitet av den 

sorten som avger avfallsdepositioner (Larsson 1993:3). Skärvstenshögar kan tolkas 

som rituella och vardagliga beroende på vem du frågar och vad som gjort de skärviga 

stenarna sällskap inuti högen. Bosättningarnas plats och även människans social 

präglade plats i samhället har ofta diskuterats, huruvida bosättningarna haft en 

centraliserad maktapparat som styrt all import i området och vilken sorts import man 

haft. Eller om de helt enkelt var ensamförsörjande mindre gårdar, eller rent av båda 

delarna (Björhem & Magnusson Staaf 2006:164ff) samt om dessa avgränsades och 

om de var så kallade hövdingadömen (Burenhult 2003:424ff, Wigren 1987:9ff). Med 

organisatoriska spår i materialet studerar forskare sådana aspekter som förmåga att 

mobilisera arbetskraft, i vilken utsträckning sådant gjordes, samt hur stor denna bör 

ha varit. Här får det t.ex. betydelse hur mycket och vilket osteologiskt material man 

kan återfinna på platsen och detta säger något om vad man åt, och om människan 

som bodde där. Man bör överväga om platsen var central och därför hade 

satellitboplatser från vilket man fick arbetskraft. Platser som Apalle, Vistad och Fosie 

har gett oss insyn i större samhällen eller samlingsplatser med längre och 

periodindelad kontinuitet (Burenhult 2005, Björhem Magnusson Staaf 2006, Larsson 

1993). Platser med ristningar har gett oss en bildkultur som ännu tolkas och som 

bjuder in till nya perspektiv nästan varje gång pennan sätts på pappret. Dessa har 

bland annat tolkats som samhällsdokument eller framställandet av myter och/eller 

rituella aktiviteter. En sak är säker, tolkningarna är många och varje år växer också 

ristningsinventariet i vårt land. I den fenomenologiska forskningen har bland annat 

Christopher Tilley (1991, 1994) framkommit med nya metoder och förhållningssätt i 

sin tolkning av platser som hyser hällbilder, både i hans forskning och omnämnt i 

andras arbeten belyser man vikten av att ta med de omgivande attributen miljön i 

ekvationen. Allt ifrån naturliga rent miljöpräglade företeelser till ditforslade naturliga 

föremål och förstås även lämningar från samma och andra tider som påträffas i 

närheten av ristningslokalerna.  
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Bronsåldern var en tid av handel och långväga influenser och allt vad det innebar av 

ny teknik, ornamentik samt varor av brons som tidigare inte funnits i samma 

utsträckning i Skandinavien, och inte minst en tid för nya influenser av ideologisk och 

rituell karaktär (Kristiansen och Larsson 2005; Hauptmann-Wahlgren 2002:23).  

 

Eftersom landskapet har förändrats genom strandlinjeförskjutningen har arkeologer 

med hjälp av kartmaterial fått en aning om hur landskapet såg ut under den 

förhistoriska människans tid. I denna uppsats används såväl GIS som litterära källor i 

jakten på tid i Släbro. Varför ristades det just på vissa platser och vad betydde och 

hur utnyttjade våra förfäder det här landskapet? Vilken information kan vi uthämta 

från landskap för att närma oss en förståelse för varför vissa platser har varit speciellt 

intressanta för de förhistoriska bildristarna? 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att med hjälp av kartstudier och teoretisk diskussion 

om landskapsbegreppet och den rituella sfären få en bild av vilken aktivitet och vilka 

tankar som präglat etablerandet av hällristningslokalen i Släbro, Nyköping 

Södermanlands län. Målet är att diskutera platsen i landskapet och de möjligheter att 

erhålla en förståelseför varför man har valt denna plats och platsens relation till det 

omgivande landskapet över tid. 

 

Frågeställningarna har således blivit: 

 

 Vilka tankar kan ha legat bakom etablerandet av hällristningslokalen i Släbro? 

 Vilka spår finner vi av aktivitet och hur korrelerar dessa med tankarna kring 

etablerandet? 

 Hur ser Släbro ristningsområde ut i ett försök till rekonstruktion av 

strandlinjerna i området? 

 Vilka teorier finns kring vilken tid platsens ristningar kan ha tillkommit och hur 

korrelerar dessa med den bild som landskapsrekonstruktionen och de tankar 

kring etablerandet har givit oss? 
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1.2 Material och avgränsning 

Denna uppsats utgår främst ifrån litterära studier men också utifrån ett försök till 

rekonstruktion av det förlorade landskapet med hjälp av FMIS (fornminnesregistrets 

informationssystem om fornminnen) samt kartstudier av strandlinjerna vilka 

presenteras som rekonstruerade kartor. Denna rekonstruktion baserad på kartor från 

SGU. Det material som jag använt är från grävrapporter och andra litterära verk som 

berör Släbroristningarna, samt andra relaterbara platser och den bild som idag finns 

av vilken tidsperiod Släbroristningarna hör hemma i. Jag använder också teoretiska 

verk knutna till den begreppsbaserade diskussionen.  Jag har valt att fokusera på 

Släbroristningarna men kommer också att diskutera platsen utifrån den generella bild 

som finns av hällristningsförekomsten, och den kunskap bildframställningarna ofta 

knyts till. I detta kommer även förekomsten av en stenmatta av skörbränd och vanlig 

sten nedanför hällarna diskuteras och hur just denna bidrog till 

hällristningslandskapet, och vilken relation den hade till det. Jag har valt att endast 

gå in kortfattat på de olika teorierna jag valt att belysa. Det vill säga det finns mycket 

mer material och relationer att analysera men för att få en ytlig bild har jag valt att 

fokusera på det ”territoriella kommersiella” och de rituella aspekterna.  

 

1.3 Metod och teori 

För att få en klarare bild av landskapet i Släbro och de tankar som kommit att prägla 

det utrymmen som dessa har, jag valt att kombinera tidsteori med fenomenologi och 

kartstudier i GIS. I uppsatsen används således både kvalitativ och kvantitativ metod. 

Dessa är utmärkta verktyg i den svåra processen att rekonstruera och sätta sig in i 

den relation som den förhistoriska människan hade till sin omvärld. 

Landskapsrekonstruktionen kommer utföras med två underlag (från två olika 

tidsperioder).  

 

 

Fenomenologi 

Fenomenologin härstammar från 1700-talet och teoretiserades på 1800-talet av 

Hegel (Ljunge 2007:5). Anders Kaliff har bl.. anammat dessa principer i sina 

religionsfenomenologiska skildringar av en förhistorisk föreställningsvärld och dess 

rituella handlingar (Kaliff 1997:14f, Ljunge 2007:12). Leif Karlenby nyttjar liknande 

tankar i sitt resonerande kring Nibble (Karlenby 2011) liksom Katharine Hauptmann-



6 
 

Wahlgren i sin forskning kring ristningar och naturliga attribut i Norrköpingstrakten 

(Hauptmann-Wahlgren 2002). Dessa skildringar visar hur viktigt landskapet var för de 

rituella aspekterna, och därigenom för de förutsättningarna som analysen av är tänkt 

att belysa. Fenomenologiskt tänkande erbjuder också en viss insyn i funktionalism, 

denna dock sedd ur de förhistoriska människornas ögon. Vi kan inte bepröva vår 

egen logik i denna kontext, den har så lite plats att den endast erbjuder fotnoter av 

information. Det är alltså skillnad på funktion och funktion. Och logiken är ytterst 

kontextuell och bör därför formas av fenomenologiska förhållningsregler. Dessa 

bygger främst på att man ser till de naturliga processer som exempelvis kan prägla 

ett landskap och levande ting och inte bygger sina antaganden på det som kan 

observeras och mätas, alltså det positivistiska (Olsen 2003:40f). I ett fenomenologiskt 

perspektiv måste man alltså frångå det man vet och förstå de förutsättningar som en 

förhistorisk människa hade att tolka sin omvärld. Fenomenologin kom att utvecklas i 

och med den postprocessuella skolans intåg och verk som bland annat Maurice 

Merleau-Pontys bok ”La Phenomenologie de la perception” från 1945, kom att utgöra 

grunden från vilken bland annat Christopher Tilley (1994) byggde upp det 

arkeologiska fenomenologiska fältet inom den postprocessuella skolan. 

 

Tidsteori  

Tidsteorin baseras på tankarna av det som kommit att prägla vår uppfattning av tid 

och hur denna kan komma att förvränga vår uppfattning om det som en gång varit. 

Den ser inte till det som är utan till det som finns i processen och det kontinuerliga 

nyttjandet.  Exempelvis hjälper oss dessa tankar att inte bara tolka det som kommer 

från en tid utan även det som utvecklas med de omgivande attributen under 

landskapets utveckling. Fenomenologin och tidsteorin kompletterar varandra perfekt 

eftersom fenomenologin förhåller oss passiva i förhastade tolkningar och tidsteorin 

erbjuder underlag för vidare tolkning just på dessa villkor. I fenomenologin 

humaniserar man och vi kan nog alla vara överens om att just människan är den 

mest fasta punkten i tiden. Genom strukturalism erbjuds vi en insyn i just detta, 

genom att se till de oskrivna regler som ofta binder samman människans 

resonerande och brukande av sina förutsättningar utan kontakt på flera olika platser. 

Diskussionen kring tidens varande uppdagades på 1970 och 80-talet då Mark Leone 

skrev bland annat ”Time in American archaeology” (1978)(Lucas 2005:34).    
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1.4 Källkritik 

Eftersom hällristningar och skärvstenshögar generellt knyts till bronsåldern är det 

svårt att frångå bronsålderslitteratur i diskussionen kring landskapet och vilka 

förutsättningar det gav den förhistoriska människan. Även om diskussionen är ämnad 

vara rent teoretisk utan förbestämd tidsförankring så är detta något som ändå 

kommer att förekomma. 

 

Kartmaterialet är framställt och baserat på strandlinjer som utvecklats av SGU, vilka 

kan diskuteras eftersom de har generaliserats men det förekommer ganska stora 

regionala och lokala skillnader vilket gör att strandlinjernas aktuella härkomst inte helt 

kan fastställas. Jag kommer dock att presentera strandlinjerna utifrån de dateringar 

de hänförs till men med förbehåll att sanningen kan vara en helt annan. 

 

1.5 Urval 

De urval som gjorts i kartmaterialet har baserats kartmaterial hämtade från FMIS, 

dessa vidare avgränsade till de lämningar vi finner vid och invid hällristningarna i 

Släbro. Detta för att ge en så god grund för diskussionen som möjligt, och belysa de 

faktorer som kan anses viktiga i landskapet. Fokuset kommer därför lämningsmässigt 

att ligga på hällristningar och skärvstenshögar och de sammanhang i vilket de ofta 

ansetts ha nyttjats.    
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2 TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Släbro och hällristningar 

 

 

 

Upptäckten av Släbroristningarna gjordes av Sven-Gunnar Broström och Kenneth 

Ihrestam efter en fornminnesinventering i området och spaden sattes i jorden för 

första gången 1984 (Broström 2003:67f, Wigren 1987:62, Broström, Ihrestam, 

Wigren, Eriksson 1990:3). När dessa avtäcktes såg de dagens ljus för första gången 

på cirka 3000 år. Det skulle dröja till 2005 innan nästa spadtag togs i närområdet då 

arkeologen Lars Norberg gjorde en undersökning i Oppeby då man fann material från 

järnålder (Norberg 2005-06:6). År 2006 gjordes nästa utgrävning, denna gång med 

Patrik Gustafsson i Släbroområdet, då fynd från sten- till järnålder påträffades 

(Gustafsson 2006:5ff). Han återvände 2007 för att undersöka de östra delarna av 

Oppeby (Gustafsson 2007:5ff). 2011 var det Ingeborg Svensson satte spaden i 

Stenbros jord och avtäckte lämningar som sträckte sig från brons- till järnålder. Alla 

dessa grävningar och utredningar presenteras längre fram i uppsatsen. 

Platsen med Släbroristningarna tolkas vid 1984 års undersökningar som en religiös 

samlingsplats, totalt finner man 6 hällar med figurer och skålgropar, nedanför häll 2 

Utgrävda platser i Oppeby (den blå markeringen visar ristningsområdet) 
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och 3 finner man spår av skörbränd sten i en större stenpackning. Under denna 

finner man ett sotlager som löper 0,9m ut ifrån häll 3 (Wigren, Broström, Ihrestam & 

Eriksson 1990:2ff).  

 

”Troligen har Släbro varit en samlingsplats för en större samling människor i ett 

större eller bara det omgivande området” (Wigren, Broström, Ihrestam, Eriksson 

1990:12) 

Ristningarna tolkas här som mantlar, sköldar, självlysande gudar eller rent av 

osynliga gudar som inte fick avbildas (Wigren, Broström, Ihrestam & Eriksson 

1990:13). Fyndet blev något av en sensation och förutom gravningsrapporten och 

senare forskningsstudier har de figurerat i pressen vid följande tillfällen; 

 

1984 Diverse reportrar skrev artiklar i ett 10-tal tidningar. 

1987 Ingegerd Wachtmeister skrev en artikel i Södermanlands 

Nyheter. 

  Sture Ryman skrev en artikel i Dagens Nyheter. 

  Olle Lorin gjorde 2 reportage i Eskilstunakuriren. 

1989 Lundkvist och Norén gjorde 2 reportage i Södermanlands 

Nyheter. 

  Åsa Hellström skrev en nyhetsartikel i Folkets. 

  Olle Norin skev återigen en artikel i Eskilstunakuriren. 

    1993 Håkan Norén skrev en artikel i Södermanlands Nyheter. 

 

Forskningsrelaterade uppsatser och artiklar som producerats med 

Släbroristningarna som underlag är följande: 

   

1985 Ihrestam och Wigren har publicerat en artikel i 

Kulturminnesvård 2. 

1987 Sven-Gunnar Broström har publicerat en artikel i 

Sörmlandsbygden. 

  Sonja Wigren omnämner platsen i sin doktorsavhandling 

1989  David Damel har publicerat artikel om platsen i skriften 

Hällristningar och hällmålningar i Sverige. 
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1990 Broström, Ihrestam, Wigren & Eriksson publicerar en rapport 

från grävningarna 1984 

1992 Kathrine Hauptmann- Wahlgren skrev en D-uppsats vid SU 

om området. 

1994 Kathrine Hauptmann-Wahlgren publicerat en artikel i 

Arkeologi i Sverige 3. 

1994  Tomas Larsson har publicerat en artikel i Signum Svenska 

konsthistoria. 

2003 Sven-Gunnar Broström skriver om Hällristningarnas i 

Södermanlands län. 

2009 Sven-Gunnar Broström har publicerat en artikel i skriften 

Hugget i sten i evigheten.  

2010   Sven- Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam i 

Blankaholms seminariet de två första åren: Ostkustens 

hällristningar och Hällristningar i Lofta, ny inventering och 

dokumentation av en socken i Tjust. (2 Artiklar och 2 

volymer) 

 

 

Hällbilder har länge fascinerat och legat till grund för livliga diskussioner i de 

arkeologiska forumen (Burenhult 2005:121). De förekommer i alla världsdelar, och 

många forskare menar att de erbjöd en uttrycksmöjlighet i avsaknaden av ett 

skriftspråk i tidiga kulturer. Målningar har påträffats som härstammar från kulturer 

som daterats till 30000 år sedan där motiven ofta kan beskrivas som livliga och fulla 

av kraft, senare mildras denna rörelse då de mer jordbruksberoende samhällena 

avbildade människor och en mindre vardaglig materiell kultur (Bengtsson & Hygen 

1999:14). Traditionellt kallade man under 1900-talet de sydsvenska ristningarna för 

jordbruksristningar och de har knutits an till bland annat fruktbarhetskult, 

fruktbarhetsmagi och fruktbarhetsgudar, dessa har främst daterats till bronsålder 

medan deras nordskandinaviska likar är av jaktristningstyp och har generellt dateras 

till stenålder. Dessa avbildningar tolkas vanligen som baserade på den ekonomi och 

det näringsfång samt jaktmagi som nyttjades i vissa områden (Hauptmann-Wahlgren 

2002:21f). Man har grovt uppskattat den globala förekomsten av ristningar till cirka 40 
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miljoner spridda på över 100000 platser (Bengtsson & Hygen 1999:15). I tidiga försök 

att datera hällristningarna i Sverige har bland annat Emil Hildebrand (1848-1919) 

jämfört befintliga bronssvärd med dem avbildade i Ekenberg, Östergötland för att 

försöka placera de kronologiskt (Goldhahn 2007:63f). Mellan 1870 och 1900 kom 

bland annat Oscar Montelius att vidareutveckla Hildebrands forskning, och 1916 

presenterade Gunnar Ekholm ett sätt att datera hällbilder. Detta byggde på att 

analysera avbildningar i slutna gravar och jämföra dessa med det materialet man 

fann däri. Förekomsten av fynd i anknytning till ristningar är annars väldigt begränsad 

(Burenhult 2005:123). Tidigare har man daterat dessa till både sten- och järnålder, 

och dessa analyser har byggt på den samtida ornamentiken och de avbildade 

figurerna och mönstren på hällarna. Han kom även att implementera 

strandlinjerförskjutningen som ett verktyg i sina dateringar av ristningar, detta ledde 

bland annat till att man kunde se en klar skillnad mellan sydliga och nordliga 

ristningars datering (de sydligare sågs som yngre). Nämnvärt är att Johan Ling 

(2006) efter analys av skeppen på ristningar i Bohuslän kom fram till att de äldre 

skeppstyperna främst befinner sig på hällar högre upp i landskapen. De nordligare 

delas ofta in i de kategorier som kallas ”vilt- och jaktristningar” medan de sydligare 

delas in i två subgrupper, ”skepps- och jordbruksristningar”. Ristningarna förekommer 

dock ibland i blandade scener på olika platser (Burenhult 2005:123; Ling 2006:24ff; 

Goldhahn 2007:64). Bertil Almgren kom att framställa 6 stycken konturstilar som 

applicerades på hällristningarna i Bohuslän, dessa utvecklades genom en komparativ 

studie av ornamentik på föremål och deras dateringar och liknande ikonografi. 

Studier som dessa och liknande ligger bland annat till grund för Goldhahns (2007) 

forskning om kontakter mellan brons- och hällsmeder. Detta förstärks genom den 

observationen kring naturlig storlek hos exempelvis vapen och naturliga avbildningar 

av dessa på hällar och att det ofta uteslutande handlar om smedens alster. Undantag 

sker då kombinationer av figurer uppträder. (Almgren 1987:9ff; Goldhahn 2007:66). 

 

Val Camonica i Norditalien erbjuder oss de ristningar som mest liknar våra 

sydskandinaviska. På den Iberiska halvön finns ristningar inhuggna på stelar, stenar, 

megalitgravar och klippor. På de brittiska öarna är geometriska mönster, 

koncentriska cirklar, spiraler och zig zag mönster vanliga i megalitgravar i områden 

som Knowth och Newgrange. I Skottland dominerar skålgroparna (Bengtsson & 
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Hygen 1999:16). Dock kan inte Släbros ristningar inte kategoriseras in i de så kallade 

”vanligare” ristningarna.  

 

Släbroristningarna innehåller idag 434 figurristningar (inkluderat icke slutna eller 

förstörda ristningar som kan vara svåra att urskilja) och 262 skålgropar. Dessa har 

beskrivits som mantlar, självlysande gudar och även som osynliga gudar 

(Hauptmann-Wahlgren 1994:193), vilket man av någon anledning inte fick avbilda. 

Dessa är fördelade på 6 olika hällar. På häll 1, finns 8 figurer och 1 skålgrop 

(Broström, Ihrestam, Wigren & Eriksson 1990:16). Häll 2 har 260 figurer och 127 

skålgropar och bjuder på närhet till den skörbrända stenen nedanför och bland dessa 

stenar finns två bitar slagg. (Broström, Ihrestam, Wigren & Eriksson 1990:18,54). Häll 

3 hyser 53 figurer och 12 skålgropar (Broström, Ihrestam, Wigren & Eriksson 

1990:29), och häll 4 har 70 figurer och 78 skålgropar (Broström, Ihrestam, Wigren & 

Eriksson 1990:36). Häll 3 och 4 har figurer som är glest placerade och ytor med 

avvikande lutning verkar ha undvikits (Hauptmann-Wahlgren 1994:205). På häll 5 

finner vi 43 figurer och 25 skålgropar (Broström, Ihrestam, Wigren & Eriksson 

1990:43) och till sist häll 6 som har 10 skålgropar på sin yta, dessa indelade i 2 

grupper om fem vardera (Broström, Ihrestam, Wigren & Eriksson 1990:46, 

Hauptmann-Wahlgren 1994:199). Nämnvärt är dock att den lokal vi idag ser inte är 

den ä enda lokalen i området då det i direkt nordostlig riktning ligger en annan lokal 

som ännu inte utforskats genom utgrävningar. Det man kan nämna här är dock att 

det påträffats intressanta figurer vid inventeringar. 

 

2.2 Kort om begreppet landskap 

Landskapsbegreppet har definierats på lite olika sätt, NE (National Encyklopedin) 

definierar ett landskap som vår fysiska omgivning i vid bemärkelse. Christopher Tilley 

(1994) ser ett landskap som det man kan uppfatta från en fast punkt. Maurice 

Merleau-Ponty (1999) diskuterar i sin bok ”kroppens fenomenologi” om just den 

uppfattning vi har av något som vi kan uppfatta genom våra sinnen, detta 

tillsammans med de förutsättningar som vi ges i förhållande till dessa. Detta är en 

diskussion om perception och den bli ytterst aktuell när man talar om just landskap. I 

början av boken beskriver han hur han sitter och blickar ut mot sin grannes hus och 

hur detta hus från hans fönster ger en bild av det, han filosoferar vidare att huset ser 
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helt annorlunda ut från andra hållet just på grund av att han skulle ha helt andra 

förutsättningar för att uppfatta det. Det är samma hus men hans kunskap begränsas 

av den ofullständiga förutsättningen som hans fönster ger honom. Det vill säga han 

går miste om information. Det är alltså skillnad på landskap och landskap.   

 

En forskare som diskuterat punkter i landskapet och de förutsättningar som dessa 

ger för tolkning är Richard Bradley (1997) han ser till landskapet i Storbritannien och 

de hällristningar samt andra tydliga forntida lämningar som finns där, i detta 

diskuterar han hur han kan uppfatta en ny punkt vid varje lämning och således ledas 

igenom landskapet mot ett tänkt mål. Perceptionen ger även här förutsättningarna, 

och just detta samt punkter i landskapet diskuteras också ofta av Tilley (1994). Man 

skulle troligen kunna diskutera landskapsbegreppet i evigheter, men för att 

komprimera innehållet i uppsatsen kommer vi istället se till faktorer som kan 

uppfattas aktuella och intressanta för landskapet i Släbro. Jag väljer dock att 

benämna denna problematik då landskap är så mycket mer än det vi ser i dem. Här 

skulle landskapsbegreppet också kunna belysas utifrån ett kulturgeografiskt 

perspektiv men det blir för omfattande och kan vara föremål för vidare studier.   

 

2.3 Det expansiva rummet och konkurrensfaktorn. 

Graham Clark diskuterar i sin bok från 1996 om hur människans expansion låg i 

intresset hos folkgrupper som önskade hålla igång och förbättra sin materiella kultur 

(Clark 1996:16). Det handlade om en slags tidig konkurrens om resurser i områden 

då man önskade att bibehålla sin ekonomiska stabilitet och/eller sitt välstånd. Just 

denna diskussion gör sig bäst i ett bronsålderssammanhang men nämnvärt är att 

fenomenet ekonomisk konkurrens även tidigare kunnat ses som aktuellt. I denna 

kontext blir dock kulturer som Lausitzkulturen viktig eftersom denna tros ha haft 

regelbunden kontakt med bronsåldersbosättningar i Mellansverige.  

 

Lausitzkulturen hade en utbredningsperiod från 1300 – 700 f.kr. och denna kultur var 

samtida med viktiga bronsåldersplatser så som Vistad i Östergötland och Apalle vid 

Mälaren (Larsson 1993:13, Ullén 1995). Lausitzkulturen ses som en av de just då 

viktigaste kultursfärerna i Mellaneuropa och sträckte sig ifrån östra Tyskland samt de 

östra gränserna i Polen. Denna tradition var en del av urnerfeldertraditionen som fått 
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sitt namn efter de urngravfält som kommer ifrån samma tid. Befolkningen som 

tillhörde denna kultursfär var kända för att vara teknologiskt framstående och blev 

pionjärer inom bronshantverket, med hjälp av framstående hantverksskicklighet 

kunde man framställa hjälmar, klä sköldar med brons, tillverka vackra kokkärl samt 

utveckla tidens populära ornamentik. Även legering och gjuttekniker kom att 

utvecklas. Ornamentiken kom att påverka bland annat de nordiska kärltillverkarna 

och runt 1000 f.kr. dyker de första järnsvärden upp i området (Burenhult 2005:14, 

17). Kontakt med Lausitzkulturen har bland annat påvisats i Apalle vid Mälaren, 

Hallundaboplatsen samt vid Vistad i Västra Östergötland, de främsta argumenten för 

kontakt berör keramik och konstruktionen av ett palissadverk kring platsen i Vistad 

(Larsson 1993:2–3,13, 1993b:127ff 1995:12, Kaliff 1997:29; Burenhult 2005:47). 

Utbytet av bronser har inte alltid setts som en vardaglig företeelse, dessa och deras 

exklusivitet tros i vissa fall ha haft ett slags utvald klientel, baserad på de kontakter 

som hövdingar och stormän hade (Hallin 2002:65). Larsson belyser Vistadboplatsen 

innehav av ett palissadverk som överensstämmer med den mellaneuropeiska 

modellen (Larsson 1993:82; 1993b:129, 137). Han och andra forskare anser att 

kontakterna med Lausitzkulturen bör ha knutits redan under äldre bronsåldern 

(Larsson 1993:13; Kaliff 1997:30,56ff; Burenhult 2003:47). Kontakter med Östersjöns 

områden anses dock ha existerat redan under stenålder, och dessa medförde att 

både idéer och gods spreds, och med tiden också bronser, från kontinenten (Hallin 

2002:65). Likväl som den materiella kulturen var påtaglig finns det ingen anledning 

att tro att den ideologiska påverkan var mindre.  

 

I detta sammanhang blir en faktor som expansion påtaglig. Hällristningarna har 

ibland också kallas för territoriella markeringar och kanske var det detta som gjorde 

att Släbros ristningar fick den placering de fick. 

 

2.4 Om ristningarnas generella placering 

I de sydligare och västliga delarna av Sverige är just skeppsristningarna väldigt 

vanliga och uppträder i de dåvarande skärgårdsmiljöerna, nästan uteslutande vid och 

nära vatten (Burenhult 2005:123, Ling 2006). Detta bortsett från Skåne där skeppen 

utgör mindre än 10% av den totala figurförekomsten (Burenhult 1989:62). Goldhahn 

(2007:96) belyser t.ex. forskningsantaganden att skeppen är av regional stil kopplade 
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till stormän eller hövdingar och med en signatur på olika platser de en gång besökt. 

Dessa är ofta dominerande motiv på platser som exempelvis Himmelstadslund och 

Ekenberg (Hertz 1999:12). Användandet av båtar och skepp var fördelaktigt för den 

långväga handeln under bronsåldern. Vapenristningarna återspeglar enligt Burenhult 

(2005:127) den samhällsutveckling som skedde då metallen på allvar gjorde sitt intåg 

och i och med detta skapade en ekonomi som kom att hysa större konflikt runt de 

resurser som existerade.        

 

I och omkring Vistadområdet i Östergötland samt längre österut, (såsom ristningarna 

i Himmelstalund?) ser Larsson hällristningarna som en slags kommunikationsplats då 

de ligger i anknytning till forsar och dragställen längs Motala ström som spärrar av 

Östergötlands inre delar för resenärer från Östersjön (Larsson 1993:10, 1993b:131). 

Dock invänder Hauptmann-Wahlgren att dessa ligger ovanför forsarna och är därför 

inte tillgängliga för de som kommer från Bråviken utan snarare från Glan. Här ligger 

ristningarna också en bra bit in i våtmarken (Hauptmann-Wahlgren 2002:27), så hon 

menar att de kunde därför inte fylla den funktion som Larsson förespråkat. Larsson 

nämner också att trots geografisk koncentration och figurrikedom, som enligt Arthur 

Nordén (1925) skulle kunna tolkas som resultatet av livlig aktivitet i området, saknas 

helt indikationer på att platsen skulle ha varit en boplats (Larsson 1993:3). Anders 

Kaliff ser Himmelstalundristningarna som centrala och han menar att rikedomen av 

ristningar i området ger en karaktär av överregional centraltyp (Kaliff 1995:46, 

1997:28). Detta trots Nordén och Larssons invändan mot boplatsteorin. Viktigt att ta 

med sig från denna diskussion är således att det är skillnad på regionala central 

platser som betraktas som boplatser och regionala centralplatser som anses hysa 

kultiska inslag. De är egentligen samma typ av centralområde men hyser helt olika 

aktiviteter, men speglar alltid en högfrekvent aktivitetsutövan under förhistorisk tid.   

 

Himmelstalundsristningarna i Norrköping pryder 2 hällar och uppträder i cirka 1660 

företeelser som domineras av skeppsmotiven. Man tror dock att det kan ha funnits 

ännu fler men att yttre påverkan förstört en del (Hertz 1999:12), och att det rent av 

finns fler att upptäcka (Sellinge 1989:147ff). Under 1980-talet tolkar forskarna 

ristningarna som att de har relationer till långa sjöfärder, sydliga influenser, 

handelfärder, mötes- och handelsplatser, manifestationer av status och makt samt 

rivalitet. Men vilket förhållande hade dessa ristningsplatser med de centrala 
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boplatserna? Handlade man exempelvis på boplatsen eller mer avskiljt? Här ser man 

återigen till den formen av aktivitet som kan ses som boplatsbunden, 

skärvstenshögar som tolkats som boplatsindikationer (Hallin 2002) får dock en mer 

kontextuell mening och är således snarare en aktör baserad på eventuell kult och rit 

(Wehlin 2004). På senare år har forskare som Hauptmann-Wahlgren (2002:23) 

bundit Norrköpingsområdet samman med religiösa dimensioner, och ser ristningarna 

mer som metaforiska, utifrån detta har hon och även andra forskare arbetat fram en 

rad olika tolkningar på många olika platser, dessa med mer symboliska uttryck och 

rituella förhållningssätt. Även gravläggningar och ritualer i samband med 

ristningsområden har kommit att ligga i fokus (Hauptmann-Wahlgren 2002:22). 

Larsson (1986) och Widholm (1998:14) har bland annat poängterat att fornlämningar 

skulle kunna spegla både ideologiska och ekonomiska manifestationer och att det 

finns en koppling mellan dessa företeelser. Kanske framkom de under tider då det 

var viktigt att uttrycka sig, kanske var det under pågående maktkamper (Hauptmann-

Wahlgren 2002:24)? Här bli figurframställningarnas utformning diskutabel, det är ju 

trots allt de som innehar budskapet man ville ha fram. och med de unika ristningarna 

i Släbro blir platsen ännu mer enigmatisk.  

 

Vanligen förekom ristningarna alltså i utkanten av kända boplatser från bronsåldern 

men med vissa undantag, exempelvis Vistad. Ofta återfinns de längs betydande 

vattendrag som leder in mot landet, samt oftare i dessas inlopp, vikar etc. men sällan 

i direkt anknytning till havet. Just ramfigurerna skiljer sig inte signifikant från det 

övriga hällristningsmaterialet kontextuellt. 

 

I Släbro benämns ofta Nyköpingsån som betydande, denna ska enligt bland annat 

Sonja Wigren (1987) ha varit den farled som gav möjligheten för kontakt mellan kust 

och inland, och bör således betraktas som en viktig faktor i nyttjandet av speciella 

platser som fanns i anknytning till denna. Ristningarna var under den berörda tiden 

placerade i direkt anknytning till åmynningen. 
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3 SLÄBRORISTNINGEN 

 

 

 

Släbro ligger längs med Nyköpingsåns dalgång, detta längre uppströms från den 

idag livliga stadsaktiviteten, här förgås det och efterföljs det bland annat av 

lämningsrika områden som Stenbro och Broby. Landskapet sluttar idag svagt ner mot 

ån och kantas som nämnt tidigare av förhistoriska monument. Stora delar är 

bebyggda men åkermarken med förekommande impediment dominerar idag åns väg 

norrut. Vanligen förekommer lämningarna 20-25 meter upp från dagens vattennivå 

och mellan dessa tal finner vi enligt Gustafsson (2006) den troliga gränsen för 

bronsåldersmänniskans verklighet. Detta beror dock på vart i Sverige man befinner 

sig, och även i Släbro är det svårt att fastställa strandlinjeförskjutningen efter den 

senaste istiden. Dalgången består till större delen av lerarter med inslag av morän 

(Gustafsson 2006:5f). Denna beskrivning överensstämmer till stora delar med den 

beskrivningen som Larsson (1993:6f) gör av områdena kring Vistad i Östergötland.  

Släbroristningarna har generellt daterats till bronsålder (ca. 1700-500 f. Kr). Under 

den tiden var Släbro en del av inloppet till en farled som nådde de inre delarna av 

Södermanland, och under denna tid ligger hällristningarna enligt de som tidigare 
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studerat Släbro på en udde eller ett par större öar ute i det inlopp som fanns här. 

Släbro tolkas som beskrivande av något som är slipprigt eller halt och Gustafsson 

(2006:6) menar att detta kan handla om den omgivande terrängen. Han kan inte 

säga om Släbro och Broby är primära eller sekundära benämningar på området men 

belyser dock att ordet bro sammanbinder dem (Strid 1980:193, Gustafsson 2006:6). 

Släbronamnet har också tidigare tolkats som slädbro, alltså en bro liknande en släde 

som drogs från ena till andra sidan på den plats där ån är som grundast (Strid 

1980:188). Gustafsson tillägger att det inte finns någon tvekan om att Släbro haft en 

lång och kontinuerlig historia som en viktig plats ända fram i Medeltid (Gustafsson 

2006:8). Det har diskuterats huruvida Släbro-Broby-Oppeby kan ha varit en 

föregångare till dagens Nyköping, dock kan Oppe- eller Uppe ha kommit till under 

Medeltid (Gustafsson 2007:8, Strid 1980:187).  

 

Strid (1980:192ff) menar att Släbro kan vara ett vattendragsnamn, antingen på grund 

av bron eller kanske rent av ett ortsnamn, gammalt namn på endast vattendraget 

eller namnet på en konstruktion. Släbro blir mer betydande på grund av 

omnämnande och de många gravar som finns i närheten (Strid 1980:195) men dessa 

tolkas huvudsakligen som från järnålder.  

 

Släbro visar generellt idag på en stark kontinuitet från bronsålder och järnålder, 

denna dock främst i den rituella sfären i form av gravar och annat som kan passas in 

i kategorin. För att sortera intrycken så har jag valt att sätta fokus på något som 

tolkats på olika sätt men som kan ses som en viktig komponent i sammanhanget för 

att få någon slags rätsida på tid och rum. Jag talar om den stenmatta som uppträder 

strax under några av platsens hällar. Under utgrävningarna av Släbroristningen kom 

man att uppmärksamma en matta/packning av vanlig samt skörbränd sten som löpte 

från häll 2 till 3. I denna återfanns en yxa och knacksten som tros ha varit viktiga i 

framställningen av ristningarna (Wigren, Broström, Ihrestam & Eriksson 1990:51). 

Liknande förekomster av skörbränd sten har uppmärksammats i anknytning till andra 

ristade hällar. Exempelvis vid Himmelstalundristningen utanför Norrköping har 

skärvstenen fått en plats i hällristningssammanhanget samt i flatmarksgravar, detta 

tillsammans med sotlager invid och över hällarna (Hauptmann-Wahlgren 2002:146, 

Kaliff 1997:29). Denna är också en av de få platser i Sverige som hyser ett liknande 

figurmaterial som det vi finner i Släbro.  
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Men vad är då skärvsten? För att förstå det så måste vi återgå till den mer 

grundläggande synen på den form som skärvstenen vanligen uppträder i, högen. I 

sin avhandling från 2002 ser Gunilla Hallin skärvstenshögarna som ett enhetligt 

begrepp, inom begreppets ramar innefattas gravar, boplatslämningar, 

bronsgjuterilämningar, lämningar av rituellt slaktavfall eller kremeringsplatser (Hallin 

2002:27f). De flesta skärvstenshögarna är daterade till bronsåldern, men undantag 

förekommer (Wehlin 2004:29f). Bland andra forskarna finner vi Anders Kaliff som har 

sett dessa främst som produkter av yngre bronsålderns samhälle (Kaliff 1995:43, 

1997:29). Men andra avvikanden från detta finns exempelvis på Gotland där 

skärvstenar också förekommer i anknytning till husgrunder daterade till järnåldern 

(Hallin 1999:216-219, Burenhult 2005:43). Här har också förekomst av skärvsten 

påträffats i rituella sammanhang vid storrösen som Uggarderojr (Martinsson-Wallin & 

Wehlin 2010) och Digerrojr (Martinsson-Wallin& Wehlin 2011). På fastlandet har de 

ändå setts som en ypperligt bra boplatsindikator. Här i finner vi ett problem, idag finns 

det ingen slags indikation på att en boplats från bronsåldern funnits i Släbro. I Sonja 

Wigrens avhandling om centralplatser i Södermanland kopplar hon ihop Släbro med 

två centralområden, Halla och Rundtuna (Wigren 1987:33). I och med detta blir de 

tidigare tankarna om nödvändig expansion för en gynnsam ekonomisk framtid 

intressanta. Om det redan fanns en centralplats så blir det nödvändigt att se närmare 

på skärvstensförekomsten. Vad kunde egentligen skärvsten indikera på en plats som 

Släbro? 

 

3.1 Rituella element 

Skärvstenen i sig ses som ett reslutat av en uppvärmningsprocess i vilket den 

skärviga stenen fått sin form, denna handling ses som både rituell och vardaglig 

utifrån de olika teorier som omgärdar den (Wigren 1987:11; Larsson 1993:5; 

Burenhult 2005:42f; Wehlin 2004). Det är just den definitionen som för oss vidare till 

den skärviga stenens förekomst vid Släbros ristningar. Släbroristningens 

stenpackningen/mattan är belägen precis nedanför häll 2-3 och enstaka skörbrända 

stenar förekommer nedanför häll 4 (Wigren, Broström, Ihrestam & Eriksson 1990:9, 

51). Det har ofta resonerats kring vilken roll stenen har haft för den förhistoriska 

människan, och för att få en bättre insyn i detta så har jag valt att belysa dess rituella 

natur som den bl.a. ofta beskrivits av Leif Karlenby (2011) och Anders Kaliff 
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(1995,1997). Kaliff (1997:107) menar att skapandet av stenpackningar eller 

konstruktioner kunde handla om att man vid upprepade tillfällen tillfört sten till en 

plats som en rituell handling, och att denna ökade den heliga kraften på platsen.  

Men upphettningen då? Jo experiment av Kaliff (1995:48) vid Ringeby har 

genomförts med goda resultat och återskapande sådana av den struktur man finner i 

jorden vid genuina platser för bål där stenar ska ha fungerat som syretillförare till 

elden. På detta sätt kunde man förbränna saker vid en högre temperatur något som 

bland annat är nödvändigt vid kremering (Wehlin 2004:8). Dock bör detta inte alltid 

ha handlat om kremering, höga temperaturer krävdes även vid annan typ av aktivitet, 

om nu detta var det huvudsakliga syftet med skärvstensmattan. Bengt Elfstrand har 

sammanbundit skärvstenshögen med produktion av läder för handel. Sonja Wigren 

har bland annat diskuterat skärvstenshögens roll som grav från områden som 

Hallunda, Toringe, Trosa-Vagnhärad och Bergshammar i sin avhandling (Wigren 

1987:11f). Wehlin (2004:7) menar att olika forskare har beskrivit skärvstenen som en 

produkt av ölbryggande under järnåldern bronstillverkningsperspektiv samt att de 

nyttjades rituellt i samband med bronsgjutning. Även Joakim Goldhahn har diskuterat 

metalltillverkning, men detta i en diskussion kring kontakten mellan brons- och 

hällsmeden (2007). Just utvinningen av metal är intressant, men inte på grund av 

metallen i sig utan den transformativa händelse som här kan inhämtas (Kaliff 

1995:50f, Wehlin 2004:9).  

 

Om man istället såg de som platser för gravbål så skulle just förstörandet av kroppen 

i samband med gravbål ses som en rituell handling, man banar väg för själens flykt 

genom att lösgöra den från kroppens inre (Kaliff 1997:80, 1995:50f). Alltså en 

transformation från ett stadie till ett annat. Han visar på de vediska traditionernas 

utövande och nyttjande av stenaltare, samt deras runda och ibland kvadratiska typ 

som influerat till den skandinaviska bronsåldern (Kaliff 2007:73f). Elden kan ha setts 

som ett centralt rituellt verktyg och setts som en symbol för fertilitet och det 

livsgivande. Den kan ha setts som både en gudomlighet och en budbärare (Kaliff 

2007:71, Karlenby 2011:243). Kaliff beskriver (2007) bland annat en rit inom just den 

vediska tradition där tre olika sorters eldar används; hushållselden, offerelden och 

skyddselden (ska skydda mot onda andar) som alltid förekommer, men det är inte 

ovanligt att fler eldar uppförs under riten. Den förstnämnda hushållselden kopplas 

ihop med jorden och dess eld, den andra offerelden med himlen samt de fyra 
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väderstrecken och skyddselden ses som ett medium mellan himmel och jord (Kaliff 

2007:73, Karlenby 2011:242). Stenen i sig var som nämnt mycket betydande, här ser 

Karlenby (2011) den som kommunikativ medan Kaliff (2007) ser den som ett ”batteri”. 

Alltså ansamlandet av stenar på en plats för att uppfylla ett mål är de överens om 

(Kaliff 1995:50f) men Karlenby (2011) ser spräckandet av stenen som en betydande 

handling, man lösgjorde kraft för att hjälpa den döde på hans eller hennes färd, här 

kan även vattnet ha haft en roll, eftersom med hjälp av det kunde upphettade stenar 

spräckas. Man kan fråga sig vilken betydelse kunde vattnet ha i ett förhistoriskt 

sammanhang? 

 

Som nämnt tidigare förekommer ristningar vanligen i anslutning till just viktiga 

farleder eller forntida skärgårdsmiljöer. Medan man kan argumentera att detta beror 

på de självklara framkomlighetsfaktorerna som skeppen krävde då de tog sig från 

plats till plats för eventuell handel. Man kan även finna andra faktorer som gör detta 

element intressant, framförallt inom de rituella handlingarna. För att få en närmare 

förståelse så bör man se till en ofta oberörd ristningssort, skålgropen. Många 

skålgropar observeras befinna sig på impediment i åkerytor, ofta så är dessa också 

orienterade mot inlandet (Larsson 1993:10f), och många är mer spridda än 

figurristningarna. Liknande företeelser kan observeras i landskapet i och kring Släbro 

och Broby, Södermanland (källa FMIS). Under 1800-talet då folk fortfarande lade 

rituellt betonad vikt vid deras förekomst gick dessa under namnet älvkvarnar, och 

offer av exempelvis mynt eller fyllnad av groparna med vätska förekom i, och i deras 

närhet. Idag kallas de dock skålgropar. Förutom sitt spridda skick på lösa block har 

skålgroparna även en plats på den mer figurrika hällen, och även i anknytning till 

rösen där de urskiljts på stenarna som bygger upp dem. Skålgropar förekommer 

även på boplatsområden exempelvis Apalle och Vistad (Wehlin 2004:11ff).  I det 

rituella sammanhanget bör man främst se till skålgropens egenskap. En intressant 

notis som beskrivs av Hauptmann-Wahlgren (2002:37) är förekomsten av vatten eller 

vattenansamlingar på och invid ristningsområden, och att dessa platser vanligtvis är 

de som behåller regnvattnet längst efter en skur. Vatten har också enligt forskare 

såsom Kaliff (2007) och Karlenby (2011) en viktig roll i det förhistoriska kultbruket, 

och kan nästan likt elden ses som ett verktyg eller en viktig komponent (Karlenby 

2011:242). Kanske var det just denna funktion som skålgropen var tänkt att ha, att 

samla upp det värdefulla vattnet? Användandet av detta i mer sentida sammanhang, 
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bland annat på kyrktrappor, beskriver hur dessa gropar med vattnet uppfattades som 

att ha helande egenskaper (Hauptmann-Wahlgren 1998:93). Även ångan som man 

ansåg vara ett transformativt stadie mellan vatten och luft påverkat av eld tordes 

enligt Kaliff (2007) ha betydelse.  

 

 

 

 

Genom studier som dessa kring både ristningar, rituella aspekter 

och skärvsten finner vi alltså vår första indikator på vilken tid vi 

kan ha att göra med, bronsåldern. Hällristningar brukar också 

generellt uppfattas som komna av bronsåldern, men här i finns 

dock vissa intressanta avvikanden. 1989 skrev Göran Burenhult 

en artikel om hällristningarna i Skåne, i artikeln kommer, förutom 

de väntade dateringarna även dateringsförslag på hällristningar 

som kan häröra från stenåldern. Dessa skulle ha jämförts med 

ornamentik på keramik från mellanneolitikum återfunnet i 

gånggrifter, och även en figur (sk. Kretsfigur) från bl.a. Irland, 

Skottland och andra delar av Sverige (Flyhov, Västergötland) 

bundna till den megalitiska traditionen (Burenhult 1980, 1989:62). 

Kan detta hänga ihop med Släbroristningarna?  

 

Figurmaterialet som jämförts med Släbroristningarna, kommer bl.a. från 

Simrishamnsområdet på Skånes östkust, där en av figurtyperna har av Broström och 

Ihrestam definierats som ramfigurer. Ristningar av den typ som kommit att kallas 

ramfigur återkommer på 5 platser runt om i landet, i Tjust Lofta socken, 

Exempel på figurer från Släbro och från Norrköping (ur Broström & Ihrestam 

2010, och Broström, Ihrestam, Wigren & Eriksson 1990) 

Kretsfigur 

(ur 

Broström, 

Ihrestam, 

Wigren & 

Eriksson 

1990) 
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Norrköpingsområdet, i Simrishamn, Enköping/Västerås och i Ör i Småland, och 

förstås även i Släbro. Dessa är per definition alltid av rektangulär form med 

avrundade hörn och har ett innanmäte av rutor, tudelade av en central längsgående 

mittlinje. Innehållet har även kallats för fiskbensmönster (Broström & Ihrestam 

2010:104) Figurerna i Simris har även förknippats med megalitisk ornamentik från 

melanneolitikum (3200 – 2500 fkr) funnen på keramik i gånggrifter. Här är det främst 

figurframställningen som består av en cirkel med en inneboende prick (Burenhult 

1989:62) . Men hur hänger den ihop med de typiska bronsålderselement som vi 

finner på platsen? Här är det även viktigt att fråga sig om figurerna i Släbro verkligen 

bör kategoriseras under typen ramfigurer, då de rent kvalitativt kan argumenteras 

vara annorlunda än de funna på de andra platserna, detta kommer jag dock inte 

behandla närmare men även här finner vi anledning att fundera mer kring datering.  

 

3.2 Landskapet i tiden 

I det tidsteoretiska perspektivet analyserar man den process i vilket landskapet 

utnyttjats på olika sätt, här blir gamla element nya i en ny samtid där nya 

referenspunkter anses som viktiga (Lucas 2005). Man skulle kunna dra en parallell 

här till etablerandet av de kristna kyrkorna och hur dessa vanligen placerats på 

gamla kultplatser, detta för att etablera en ny tro och ett nytt system men genom 

associationer till gamla platser som redan innan hade ett värde. Man kunde också 

komma att komplettera eller omstrukturera dessa platser, med både nyare och äldre 

element. Det finns många exempel på detta men bl.a. har Randsborg (2008) 

diskuterat gällande möjliga bronsålderslämningar som täcks av kungshögarna vid 

Jelling i Danmark där sedan en kristen katedral har uppförts. Vanligen utgör tiden för 

oss arkeologer ett analytiskt verktyg men vi måste även finna att det varken finns ett 

slut eller en början som kan anses som abrupt utan att även övergångsperioder 

existerar (Lucas 2005:28ff). Detsamma tordes reellt vara det samma för förhistoriska 

folkgrupper. Här överlevde kanske en tro eller rit, i ett behov av att bevara något i 

tiden. Historia är ju trots allt både kunskap och identitet och därför vore det inte 

konstigt om element hos ett bronsålderssamhälle hamnar tillsammans med något 

som existerat före eller efter, eller båda delar. Om så varit fallet i Släbro är svårt att 

säga, men en sak är säker, kulturen påverkar landskapet och landskapet påverkar 

ofta kulturen. Man kan fråga vad uppstår först, praktisk aktivitet eller kulturell kunskap 
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(Tilley 1994:23)? Våra förutsättningar påverkar oss och ger oss medel att förklara, 

omforma och påverka, vår tid ger oss möjlighet till utveckling. Just detta är viktigt att 

ta med sig in i framförallt när man studerar rituella aspekter och den syn de 

förhistoriska människorna hade på sitt landskap. 

 

3.3 Ekonomiska faktorer och central påverkan 

Sonja Wigren (1987:63) har behandlat företeelser av centralområden, det vill säga 

ekonomiska centrum i Sörmland från bronsåldern, hon ser till hierarkiskt ledarskap 

som en produkt av längre bofasthet och möjligheten till att skapa ett 

produktionsöverskott. Hon lägger fram kvantitativa kriterier för centrumbildningarna, 

dessa berör avstånd mellan bebyggelse, gravar samt skärvstenshögar. Genom 

denna modell finner hon sex centralområden som alla har kontakt med Östersjön i 

det vi idag kallar Södermanland (Wigren 1987:63). Det var utifrån denna modell som 

jag nämnde hennes konstaterande om att Släbro kunde knytas till Hallas och 

Rundtuna. Detta blir betydande i den diskussion jag tidigare nämnde kring handel 

och ekonomiska aspekter som kom att forma hur landskap utnyttjades. Hon nämner 

också att skillnaden mellan central och omgivande lokala boplatser bör vara påtaglig, 

detta i materialet som man finner på platsen. Enligt henne bör en ”normalboplats” 

innehålla ett mindre antal skärvstenshögar medan en mer central plats bör ha minst 

fem stycken. En centralplats bör vidare ha en direkt anknytning till en huvudled eller 

kust, och även ett strategiskt läge till denna. Ett bra exempel på en fördelaktig plats 

ses som en udde. För att sedan koppla lokala boplatser till en centralplats anser hon 

att man bör kunna dra in ring på ett kartblad med denna i mitten för att se vilka som 

faller inom de förbestämda parametrarna (minst 20km högst 35km och normalt 25km 

ifrån), ett eller flera rösen med minst 20m i diameter bör finnas i anslutning till 

området (Wigren 1987:9ff). I slutänden lägger hon dock försiktigt fram påståendet att 

Sörmland kan ha varit en plats som kan liknas vid ”tribe”-område men på väg till att 

utvecklas att bli hövdingadöme, detta baseras på andra forskares kriterier berörande 

sådana företeelser (Wigren 1987:133). Som jag nämnde tidigare så kan varken en 

boplats från bronsåldern eller annan tid urskiljas vid Släbroristningarna men tanken 

om att denna plats och detta landskap skulle vara en del av något mer centralt är 

intressant. Därigenom skulle valet av platsen och dess etablerande kunna få mening, 

eftersom man kan se detta som strategiskt fördelaktigt. Ett bra exempel och en god 
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kandidat till en central maktplats på detta menar Larsson (1993) att Vistad i 

Östergötland kan vara just på grund av den organisation och det mobiliserande av 

arbetskraft som konstruktionerna i området krävde. Han lägger tyngd på det 

ekonomiska, politiska och rituella och dess bevarande egenskaper för en hierarki 

som denna (Larsson 1993:133f, 1993b), och han beskriver platsen som strategiskt 

fördelaktig även för handeln (Larsson 1993:142). I vetskap om de forsar och de 

ristningsområden som finns på vägen till Vistad är det lätt att dra en parallell mellan 

en eventuell centralplats knuten till Släbro. Placeringen av en centralplats/rituell plats 

kan således sägas vara påverkad av landskapet och landskapet och mänskliga 

relationer i sin tur till platsen. Vistad har visserligen inte analyserats i förhållande till 

Wigrens kriterier om centralplatser och dess omgivning men med de kontakter 

platsens sägs ha haft, var troligen aktiviteten påtaglig 

 

 

4 GIS, FMIS och landskapet i Släbro 

Strandlinjen under och innan bronsåldern i Släbro 

Jag har som nämnt tidigare valt att jobba med två tidszoner, dvs. två nivåkurvor 

gällande strandlinjerna i Släbro. Dessa är hämtade från SGU etablerade 

strandlinjemodellering för Sverige. Denna baserad på såväl geologiska variabler som 

andra mer komplexa ingående variabler som alla har sin del i hur strandlinjen ansetts 

förändrats. Trots att jag tänkt mig att det sannolikt kan handla om någon slags 

mellanliggande tid mellan dessa nivåer, så har jag inte kunnat illustrera detta på 

grund av icke existerande kartmaterial från just denna period i SGU:s databas . Karta 

1 visar platsen för 4000 år sedan (20m)  och karta 2 strandlinjerna för 5000 år sedan 

(25m). Direkt kan man anse karta 1 som mer acceptabel, detta på grund av att 

ristningarna i karta 2 hamnar utanför de landmassorna som ses som aktuella för 

5000 år sedan. Tyvärr har ingen möjlighet till kartunderlag för 1000 fkr givits, detta då 

kartan från denna tid i SGU:s databas inte kan anses som tjänligt underlag. Återigen 

belyses den problematik som togs upp i källkritiken och det vidare faktum i att SGU:s 

strandlinjemodulering tidigare också ansetts som felaktig av bl.a. Martinsson-Wallin 

och Wehlin (2010-2011). Som nämnt tidigare i uppsatsen ser Gustavsson (2006) 20-

25 m kurvorna som den verklighet som rådde för bronsåldersmänniskan (1700 – 500 

fkr), här bör dock möjligheten till lokala variationer tas i åtanke, påpekar Broström 
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(1990). Broström tar upp möjligheten till en vattennivå nära hällarna (25m) baserade 

på det antagande att hällristningar alltid var strandnära i sin samtid. Han beskriver 

dock hur detta skulle innebära att stenmattan och en del av ristningarna hamnar 

under vatten, men vidare hur detta kan handla om att platsen nyttjats tidigt och sen 

utvecklats med tiden. Detta avvisas dock försiktigt som mindre sannolikt senare i 

rapporten eftersom bildspråket anses för enhetligt utformat. Här kan man dock fråga 

sig när man slutade rista, om kompositionen kom först eller om denna förändrades 

över tid? Och om det gjorde något att vissa figurer vistades under vattnet, kanske 

kan detta ses som uppsåtligt i det tidigare belysandet av vattnets roll i den rituella 

sfären? I rapporten (1990) från utgrävningen 1984 beskriver Broström, Ihrestam, 

Wigren och Eriksson också hur 20 meters kurvan ansetts som aktuell för 1000 fkr. 

Återigen överensstämmer inte arkeologernas egna utsagor med den verklighet vi 

brottas med hos SGU. Omnämnandet av Burenhult 1980 om att figurer den så 

kallade kretsfiguren dyker upp i material daterat till mellanneolitikum försvårar 

reflektionen kring strandlinjer ytterligare, här talar vi om en förskjutning som kan 

innebära mer problematik för att fastställa Släbros ursprung. (För kartor se följande 

sidor) 
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 (Strandlinje 2000 f.Kr) 
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(Strandlinje 3000 f.Kr, för teckenförklaring se föregående figur) 
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5 DISKUSSION 

I uppsatsen har jag sett till två kandidater till reflektion, den mer expansiva 

kommersiella teorin och den mer rituellt betingade kosmologiska teorin. Båda har en 

valid grund då synen på landskapet hos människan och de faktorer som styrde 

ekonomisk välgång och överlevnad var väldigt påtagliga. Kartorna jag valt att arbeta 

med är grundade på Broström, Ihrestam, Wigren och Eriksson 1990 och deras 

rapport från utgrävningen 1984. Diskussionen kommer därför utgå från dessa, 

skillnaden mellan de tidigare och de kartor jag gjort har varit att de kartor som 

framställts tidigare inte haft någon slags fornminnesgrund utan har främst behandlat 

landskapet. I de kartor som jag framställt finner vi placeringen av hällristningarna och 

skärvstenshögar och boplatser som kan ge en aning om kulturlandskapet. Dock lyser 

skrävstensmattan med sin frånvaro, trots att den känts till sedan 1984 så finns den 

inte med i FMIS. Kartframställningarna bör utnyttjas med ett förbehåll av att den 

riktiga bilden av landskapet kan ha varit något mittemellan. För att få en klarare bild 

behövs fler analyser och dateringar och man skulle också behöva se över SGU:s 

underlag för historiska kartor och strandlinjeförskjutningen i Sverige för att kunna 

fastställa hur dessa egentligen förhåller sig till verkligheten.  

 

Dock tyder mycket av de lämningar vi finner på platsen och inte minst påståendet 

från Burenhult (1980, 1989) om den möjliga stenålderskontakten i ristningsmaterial 

gällande cirkelfigurer med inneboende prickar, att platsen nyttjats flitigt genom 

många tidsåldrar, och att samma element kanske fick en ny mening i en ny tid. Dock 

belyser Burenhult att resten av ristingarna tordes härröra från sen bronsålder 

(Burenhult 1980:120). Här i blir även det djurliv och de växter som funnits på platsen 

intressanta, men även detta kräver en mer ingående studie och betydligt mer 

tvärvetenskaplig information. Många forskare, bl.a. Burenhult (1980:65) och 

Ling(2006) menar att många ristningarna har legat helt i anslutning till vattnet. Innan 

Släbroristningarna påträffades hade 78% av ramfigurerna återfunnits i Östergötland. 

Ramfigurer och kretstecken menar Burenhult (1980:80) har befunnit sig mindre än 50 

meter från forntida vattenlinjen i Östergötland. Ling (2006) menar att 

skeppsristningarna i Bohuslän också har varit helt strandnära. Berörande strandlinjen 

och dess nivå så antyder Broström att ristningarna även i Släbro bör ha haft nära 

kontakt med vatten och eftersom hällarna nedanför de figurrika hällarna (trotts deras 
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goda kvalitet) inte hyser figurer så borde strandlinjen ligga runt 20 -25m. Han 

påpekar dock att detta skulle placera stenmatta och en del av hällen under vatten, 

men menar att det kan ha handlat om att ristningarna tillkommit över längre tid 

(Broström, Ihrestam, Wigren & Eriksson 1990:8). Detta utesluter inte heller att 

stenmattan kunde ha varit en senare konstruktion. Idén om en mellantid runt 2500f.Kr 

är alltså inte heller helt osannolik, men det är svårt att utveckla någon slutlig tanke 

runt kartorna.   

 

I jämförelsen av ekonomiskt betingade utnyttjanden av platsen förutom det som 

Wigren (1987) anser möjligt så har även Tomas B Larssons betraktelse av Vistad fått 

spela en roll (1993, 1995) för diskussionen. Detta eftersom vi aldrig kan frångå de 

ekonomiska faktorerna som präglat människan ända sen vi började byta ut varor och 

handla med varandra. Det rent konkurrensmässiga ligger lite i vår natur, och det kan 

beskrivas handla om de grundläggande behoven vi har av överlevnad. Med 

bronslegeringens intåg så finner vi ett behov av att utforska och lägga under sig nya 

landområden för att kunna nyttja dem i ett resursperspektiv. En teknologisk 

utveckling och materiell välgång förlitar sig på tillgång till nya områden och platser 

(Clark 1996:16).  

 

I det rituella perspektivet blir kontexten viktig, vilka variabler kan vi urskilja runt 

omkring oss och vad kunde de ha haft för betydelse för den förhistoriska människan. 

Här i blir Kaliffs (2007) och Karlenbys (2011) modell viktig, då dessa beskriver vad de 

olika tingen på platsen kunde ha betytt. Stenen som bekant skapar en aning till 

kraftansamling, något som kan anses som nyttjbar i gravbåls sammanhang, men 

samtidigt behöver stenen elden och vattnet samt den luft vi omgärdar oss med för att 

kunna erbjuda själen den resa som man enligt Kaliff (2007) och Karlenby (2011) 

sökte skapa. Hauptmann-Wahlgren uttrycker i en artikel från 1998 att 

transformationer som dessa tordes vara en självklarhet för bronsåldersmänniskan, 

elementen skulle ha använts som ett slags verktyg för att träda in i olika sfärer eller 

steg i livet (Hauptmann-Wahlgren 1998:91f) Och Goldhahn (2007) ser till häll- och 

bronssmedens relation och menar att smeden kunde setts som en slag medlare 

mellan materiell och immateriell värld i sitt utvinnande av metal ur sten. Detta starkt 

präglat av den rituella sfären (Goldhahn 2007:69). Även detta transformativt betingat. 

Alla dessa element kan ses som något som fantiserats ihop men sanningen är att de 
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i en tid varit en del av det ända som gett människan en chans att uppfatta sin 

omvärld och nyttja dess ”kraft”. Vi nyttjar fortfarande vatten för kraft och eldar flitigt för 

att skapa den energi som vi törstar efter. Mycket är sig likt men vi har andra 

förutsättningar att nyttja elementen. Det är detta som utgör grunden för den vikt som 

det fenomenologiska synsättet har i frågor om landskap. Man kan inte riktigt betrakta 

de ur 2000-talets ögon, utan behöver analysera vad som inte fanns när området 

utnyttjades för att rista i hällarna och hur det som faktiskt fanns skapade mening i 

omgivningarna. Släbro har en sådan placering i landskapet att man skulle kunna 

uttolka vissa behov för människorna att omformat och humanisera landskapet, och 

det som inte fanns där förde man dit. I detta fall stenmattan och elden. Förutom 

dessa så finner vi även 5 stycken större stenblock i direkt anknytning till platsen 

(dessa troligen också ditförda), dessa har dock utelämnats i uppsatsen eftersom 

deras nuvarande placering och den som dem en gång kan ha haft troligen skiljer sig. 

Detta antagande baseras på stenblocken vid häll 2, dessa återfanns på hällen men 

flyttades 1985 och befinner sig idag vid sidan av, men redan innan dessa flyttades så 

observerades mittblocket hysa skålgropar, dessa återfanns dock på stenens 

dåvarande undersida, alltså kan denna vid något tillfälle ha varit placerad 

annorlunda. .  

 

Vissa forskar bl.a. Bradley (1997:152ff) föreslår att det rituella och det ekonomiska 

inte låg så långt ifrån varandra kanske utförde man vissa ritualer på en plats för att 

inviga den i en ny tidsålder av nyttjande. Kanske kan Kaliff (2007) ha rätt då han 

beskriver nyttjandet av skärvstenshögar och produktion som får rituella proportioner, 

här ser han även slakten av djur som utövad efter rituella och traditionella regler. Han 

påvisar också referenser hos andra traditionella folkslag och deras utövande (Kaliff 

2007:110). Alltså behöver inte det ena utesluta det andra, eftersom riten var 

funktionell i många anseenden. Men det är inget jag närmare tänker gå in på här. 

Men valet av platsen skulle således kunna bottna i flera meningar. 

 

Huruvida teorierna och det vi finner i landskapet korrelerar är ytterst svårt att 

fastställa, dessa kräver liksom kart- och landskapstudierna betydigt mer ingående 

analyser. Även här kräver de som berör tid fler dateringar. Släbros materiell 

fyndfattighet ger oss inte heller mycket att gå på. Fler utgrävningar skulle behöva 

genomföras, framförallt i det område som ligger direkt nord-öst om det idag 
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huvudsakliga hällristningsområdet. Just här har tidigare inventeringar visat på möjliga 

figurer av samma sort som den förenämnda lokalen och därför skulle detta kunna ge 

oss mer ingående information om Släbro och vilken tidsålder samt kontext vi har att 

göra med. Även områden som påståtts ha kontakt med Släbro blir aktuella eftersom 

dessa kan ge oss mer information om vilken sorts aktivitet som tog plats vid 

Nyköpingsån vid denna tid samt hur frekvent förekommande aktiviteterna var.   

 

6. KONKLUSION 

De huvudsakliga spåren vi återfunnit vid hällristningslokalen i Släbro är 

hällristningarna, deras bildspråk och stenmattan. Men spåren är även dem vi kan 

återknyta till lokalen, det vill säga den aktivitet som Wigren belyser i Södermanland 

under bronsålder, den aktivitet som Larsson beskriver i Vistad och dess kontakter 

med de viktiga farlederna inåt landet i Östergötland och hur detta påverkade 

landskapet på vissa platser. Här i måste vi också beblanda oss med problematiken 

kring vilken tid platsen bör kopplas till. Trots att vi har många variabler att analysera i 

det ”Släbroianska” landskapet är det fortfarande svårt att fastställa just detta, när var 

hällristningsplatsen och de andra lämningarna aktiva? Vi kan alltid se till normen om 

vad som vanligen avsågs som normalt för typen av lämning som jag nämnde tidigare 

men i sammanhanget som platsen diskuterats i förhåller sig sanningen fortfarande 

dold. För vidare studier skulle hällristningsmaterialet behöva analyseras utifrån idéer 

om att dessa skulle kunna vara avvikande från normen, det vill säga att de skulle 

härröra från en annan tidsålder än bronsåldern. I dessa tankar ligger också teoretiskt 

att inte uttrycka någon datering. Medan skärvstensmattan och den aktivitet som 

diskuterats tidigare kan ha varit aktuell under bronsåldern finns det inget som 

utesluter att platsen också kan ha varit aktuellt redan innan stenmattan tillkom. Just 

detta belyses ju också av Broström (1990) All kulturell kunskap härrör ju från något 

och sen om detta följer våra utstakade regler för tidsåldrar eller inte bryr sig inte det 

arkeologiska materialet om. Som nämnt innan bör dessa dateringar också analysera 

tillsammans med material från aktuell tidsålder som kan tänkas ha kontakt med 

platsen.  

 

Eftersom tiden förhåller sig dold blir det också svårt att fastställa varför etablerande 

av platsen ägde rum, vi kan bara spekulera i vilken roll den kan ha haft för sin samtid. 
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Och huruvida sanningen ligger nära det som behandlats i uppsatsen. Här i påminns 

vi åter av den mångfaldiga roll som landskapet kan ha haft i vår förhistoria och hur 

detta utvecklades med tiden, både fysiskt och ideologiskt. Ekonomi och konkurrens 

har alltid varit ett starkt argument inom exploatering av nya landområden, inte minst 

idag. Och med den begynnande handeln och det mer centraliserande samhället så 

tordes detta vara en stark kandidat, men det finns risk för att vi stirrar oss blinda på 

oss själva. Och samtidigt så ligger människans nyfikenhet och hennes rituella och 

kosmologiska natur till grund för mycket som driver henne framåt, teknologi, 

materiell, ideologi och samhällsstruktur kan ses som påtagligt återkommande i det 

rituella och även detta erbjöd en möjlighet till reflektion och framsteg som kunde vara 

viktiga för ett samhälles överlevnad. Kanske var det en kombination av faktorer och 

teorier, kanske allihop? Kanske bara några få, och kanske bör dessa tolkningar 

endast bindas till vissa lokaler. Hur sanningen än må se ut så för oss antagandena 

en bit på vägen.  

 

I och med tiden och de verktyg som finns för rekonstruktion av landskapet så har det 

varit svårt att rekonstruera kartor som kan anses som korrekta tidsmässigt. Förutom 

GIS, FMIS och SGU så har även forskares reflektion vägts in i diskussionen och just 

här i blir det ganska tydligt att kartbasen och den generella uppfattningen om vad 

som anses som normen under vissa tidsåldrar inte samstämmer.     

 

 7. SAMMANFATTNING 

Syftet med den här uppsatsen har varit med hjälp av kartstudier och teoretisk 

diskussion om landskapsbegreppet och den rituella sfären få en bild av vilken 

aktivitet och vilka tankar som präglat etablerandet av hällristningslokalen i Släbro, 

Nyköping Södermanlands län. Målet har varit att diskutera platsen i landskapet och 

de möjligheter att erhålla en förståelseför varför man har valt denna plats och 

platsens relation till det omgivande landskapet över tid. Exempel har tagits från andra 

platser med hällristningar och bosättningar från bronsåldern och detta har diskuterats 

utifrån syftet att försöka rekonstruera landskapet i Släbro och belysa de faktorer som 

kan anses viktiga, detta eftersom ett landskap inte bara är det vi ser utan byggs upp 

av så mycket mer. Jag har utfört kartstudier och försökt återskapa strandlinjer utifrån 

de förutsättningar som SGU har gett mig, dessa har diskuterats utifrån det som av 
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många forskare anses som normen när man ser till strandlinjer som typiskt 

sammanbinds med de lämningar vi finner på platsen. Dateringen har kommit att bli 

en central fråga, både utifrån SGU:s kartor Burenhults (1980, 1989) idé om 

figurmaterial från mellanneolitikum, hällristningsforskares idéer om relationen som 

tros ha funnits mellan hällristningar och vatten och idéerna på platsen framförda av 

Broström (1990) för att nämna några. De kommersiella och rituella aspekterna har 

fått del i det teoretiska utrymmet för att föra diskussionen vidare om vad de olika 

attribut kan ha representerat och hur det kan ha nyttjats. Tidsteoretiskt har de 

multipla intryck vi fått dateringsmässigt diskuterats för att försöka få rätsida på en 

eventuell utveckling på platsen och det fenomenologiska har getts utrymme att 

komplettera och kasta ljus på bland annat rituella element och landskapets 

egenskaper.   
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