
–1800 f Kr  BRONSÅLDER

1. Örsundaåns dalgång under 6 000 år

– 4000 f Kr STENÅLDER  – 500 f Kr

Spets av ben

Vid Åloppe har gropkeramik grävts 
fram från tiden 3 200–2 300 f Kr.

Praktyxa av brons funnen 
vid Knyllinge. 
Originalstorlek 15 cm.
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Rekonstruktion av  ett bronsåldershus. 
Huslämningarna i form av bevarade 
stolpar hittades vid en utgrävning i 
Nopsgärde i Fröslunda. 

Detta är vad arkeologerna hittade 1994 
– färgningar i leran efter de forna
stolparna i Nopsgärde.

Ler-idol från Åloppe, en älg? 
Originalstorlek ca 4 cm.

utövning. Särskilt många finns bevarade i 
södra delen, i Biskopskulla socken.

Handel och metaller. De många ristningarna 
av skepp visar på sjövägarnas stora betydelse.  
Att ta sig fram med båt var det snabbaste och 
säkraste ressättet. I takt med att jordbruket 
utvecklades ökade utbytet av varor mellan oli-
ka områden. Från Skåne hämtades till exempel 
flintsten för tillverkning av yxor och knivar. 

Under denna tid sprids också kunskapen om 
metallframställning, även den från nuvarande 
Irak. Genom att smälta samman koppar och 
tenn erhöll man brons, en metall som lämpade 
sig för yxor, knivar och smycken. Koppar och 
tenn bytte man till sig från södra och mellersta 
Europa. 

Bronsålderns samhälle hade med andra ord 
en viss grad av specialisering. Det finns också 
tecken på att ett skikt av mer förmögna per-
soner uppstått. 
Vissa gravar är mycket större än de andras 
och det förekommer en del mycket påkostade 
redskap och smycken.  

Bronsålder – jordbruk och boskapsskötsel
takt med att landet höjdes ur vattnet bil-
dades större och mindre öar. I början av 
bronsåldern, cirka 1800 f Kr, var hela 

bygden ett skärgårdslandskap. 

Allt fler människor kunde försörjas när mer 
mark frilades. Jordbruk och boskapsskötsel 
blev allt mer betydelsefullt för försörjningen. 
På de små inhägnade åkrarna odlades vete, 
korn och råg. 

Kor och får betade i de omgivande skogs- och 
betesmarkerna tillsammans med hästar, som 
användes som dragare i jordbruket. Man bodde 
i långhus, långa hus med tak som vilade på 
en rad av stolpar och med väggar av flätat ris 
bestrukna med lera.   

Det finns talrika spår efter bosättningarna. 
Överallt ligger skärvstenshögar, högar med 
knytnävsstora stenar som spruckit av värme 
när de upphettade har använts vid matlagning. 

På släta stenytor finns hällristningar som 
föreställer skepp och andra figurer. Många av 
dem tillkom säkert som en del av en religions- 
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Stenålder – de första invånarna
en vackra Mälardalsbygd som i dag 
omger Örsundsbro samhälle, de öppna 
slätterna med inslag av lövträdsbe-

vuxna hagmarker och dungar med gran- och 
tallskogar, är en produkt av en mångtusenårig 
utveckling. 

Landskapets utseende är till stor del en följd 
av den landhöjning som pågått sedan inlands- 
isen började dra sig tillbaka för 10 000 år 
sedan. Klimatet blev varmare och isen smälte 
bort. Trycket lättades och marken började 
pressas uppåt. Ännu i dag reser sig marken i 
Mälardalen med omkring 0,5 cm per år eller 
en halv meter per århundrade. 

För omkring 6 000 år sedan slog sig de för-
sta människorna ned här i bygden. Nästan 
hela området låg då under vatten. Endast i 
nordvästra delen fanns fast mark i form av 
ett skärgårdslandskap med vikar och öar. Här 
levde människorna på fiske, jakt och en enk-
lare form av jordbruk och kreatursskötsel. 

Kunskapen om jordbruk, om odling av 
spannmål och tämjandet av djur, hade utveck-
lats i nuvarande Irak för cirka 12 000 år sedan. 
Den spred sig sedan genom att människor flyt-
tade norrut till nya områden som kunde odlas 
upp. De människor som levde på jordbruk här 
under stenåldern härstammade möjligen från 
södra Europa. 

Boplatser låg i strandnära lägen i skyddade 
vikar, försedda med små hyddor. Spår av hyd-
dor och avskrädesplatser, ”soptippar”, finns 
i Åloppe i Nysätra socken. Arkeologiska ut-
grävningar som gjordes 1902 gav rika fynd av 
keramikskärvor efter krukor, stenyxor, sten-
knivar och ben.        
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Bronsålder. 
Unik hällristning
vid Berg föreställande 
25 människofigurer.

Karta: Örsundaåns dalgång under 
stenålder då landet låg 35 meter lägre än 
i dag. Invånarna bodde i skyddade vikar, 
bland annat vid det som i dag heter Åloppe 
och Norrskog.  
Kyrkorna fanns inte, men är utmärkta för 
att man lättare ska kunna lokalisera sig i 
bygden.

Karta: Örsundaåns dalgång under 
bronsålder då landet låg 20 meter lägre 
än i dag. Området var då fullkolonis-
erat med boplatser överallt, särskilt vid 
kusterna. Välbevarade hällristningar 
finns vid Berg, Viggeby, Lillsjön och 
Hellby. Vid Knyllinge finns gravar.  

Många hällristningar finns 
bevarade i Biskopskulla.

Stenålder. 
Rekonstruktion av 
gropkeramisk kruka. 
Mönstret funnet på 
krukskärva från Åloppe.


