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Abstract. 
 
Tovesson. R. 2007. Yngre järnålder i Blekinge Östra Härad. En järnåldersbygd längs med en 
ådal ett lokalt perspektiv. Late Iron Age in the eastern district of Blekinge. An Iron Age 
settlement area along a river valley in a local perspective. C-uppsats i arkeologi. Högskolan i 
Kalmar ht 2007. 
 
In this essay I have chosen to write about graves, settlements and historical, important central 
places during the late Iron Age and the introduction of Christianity in the east of Blekinge. 
The reason why I have chosen to write about this is because the area has many ancient 
monuments and not much have been written about the area. The main question is who where 
the people who lived there and why did they choose to settle there. 
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1. I NLEDNING 
 
 I denna uppsats har jag valt att belysa tre olika socknar i Blekinge Östra härad, Augerum, 
Lösen och Vedeby, vilka alla tre ligger mer eller mindre i anslutning till den å som kallas 
Lyckebyån vilken har sitt källflöde i södra Småland och som mynnar ut i Karlskrona skärgård. 
I anslutning till Augerum, Lösen och Vedeby ligger gravfält med ett stort antal gravar vilket 
visar att människor har varit aktiva i dessa bygder under en lång tid. Även vissa öar i 
skärgården kommer att beröras bl.a. Verkö, Knösö och Tjurkö på vilka det finns olika former 
av lämningar från slutet av Vikingatid och tidig medeltid. Syftet är att utifrån gravfältens och 
andra fornminnen och deras placering samt med hjälp av skriftliga källor och rapporter kunna 
se var eventuella boplatser kan ligga. Avsikten är att undersöka vilken betydelse området har 
haft under järnålder och tidig medeltid.  
 
2. Min position 
 
 Områdena är platser i min hemkommun och har fångat mitt intresse. De har fått mig att 
fundera över vilka de människorna var. Och hur de levde varför de just valt dessa platser och 
över hur stort område de verkat över. Detta väcker många frågor och funderingar och dessa 
kommer jag att försöka att belysa i denna uppsats om Blekinge Östra häradssocken. 
 
3. FRÅGESTÄLLNINGAR 

 
• Var ligger eventuella boplatser? 

• Vilka gravar/gravfält och andra viktiga platser finns i området? 

• Finns det några centrala platser? 

• Vilken betydelse har platserna haft under förhistorisk och historisk tid? 
 
 
4. METOD OCH TEORI 
 
 Till denna uppsats har jag använt mig av kvalitativ forskning dvs. hämtat fakta ur litteratur.  
 
 Jag har använt mig av landskapsarkeologi beskriven i dem skriftligga källor som finns 
nertecknade om områdets historia och utveckling för att får en uppfattning om hur området 
har förändrats under tidens lopp. Jag har även gjort egna inventeringar av de platser jag 
skriver om. Har jag i samband med dessa har jag fotograferat fornlämningar och områden som 
uppsatsen berör för att lättare kunna skaffa mig en egen bild av det jag valt att behandla.  
 
 Jag tagit hjälp av FMIS (Fornminnessök), Som Riksantikvarieämbete står för och där finns 
alla Sveriges kända fornlämningar registrerade. Alla områden med någon form av 
fornlämning finns registrerade med ett unikt nummer för varje lämning och område. Exempel 
på detta är fmis 68:(1). Vedebykummel.  
 
 Undersökningarna utgår ifrån såväl skriftliga källor så som personligen utförda 
undrsökningar på plats i landskapet 
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5. FORSKNINGSHISTORIK 
 
 Bland de första att skriva ner sina undersökningar och utgrävningar var riksantikvarien Oscar 
Montelius som mellan åren 1895 till 1896 utförde en utgrävning vid Augerum vilket kom att 
leda till att fler efter honom börja göra undersökningar i området. Under 1960–talet skedde 
undersökningar i Blekinges skärgård då man hittade marina spärranläggningar   
Under 1970-talets slut skedde en omfattande inventering i Blekinge och samt vid Augerum 
 
 Av de böcker jag använt mig av beskriver de flesta samma sak, vilket tyder på att det gjorts 
få undersökningar i detta område. Den forskning och de utgrävningar som gjordes bl.a. av 
Montelius under 1800-talet har av någon anledning inte blivit publicerade i någon större 
utsträckning Andra källor är FMIS (fornminnessökning via Internet), vilket har gjort det 
lättare att få en överblick på de områden jag behandla. 
 
 De flesta källorna kommer från Blekingeboken, som berör Blekinges historia och kultur från 
yngre stenålder och fram till våra dagar. Blekingeboken har publicerats från 1920-talet och 
fram till våra dagar. Årsboken innehåller artiklar skrivna av ett stort antal personer. Dock 
tycks mycket av innehållet upprepa samma kunskap, vilket gör det svårt att få fram nyare 
forskningsresultat från området. Två publikationer är viktiga. Den ena är skriven av Leifh 
Stenholm (1986) och den andra av Anna Lihammer (2007). Båda böckerna går mer djupt in 
på de områden jag valt att skriva om och de har varit till stor hjälp eftersom att de är mer 
övergripande och tar upp mer detaljerade saker om området.  
 
 De arkeologiska fynden och beläggen visar att kustområdena i östra Blekinge har haft en stor 
betydelse under vår forntid och medeltid. Blekinges östra skärgård utgör en lugn farled upp 
mot Birka och andra handelsplatser, om man vet vart man ska segla. I Östra härad finns det en 
mängd fornlämningar, främst i form av gravar, vilket tyder på att det funnits många 
människor som verkat och levt i detta kustlandskap under en lång tid. De äldsta lämningarna 
av mänsklig aktivitet är från yngre stenåldern i form av boplatser och gravar. Även fynd från 
bronsåldern finns med ett stort antal rösen. Vilket visar på att här har människor bott och levat 
under en lång tid. 
 
 Den vikingatida bygden gav vika för ekonomiska förändringar som ägde rum i slutet av 
tusentalet och början av 1100-talet då de vikingatida långskeppen ersattes av mer djupgående 
handelsskepp, koggar. Dessa kunde föra med sig mycket mera varor både mängd- och 
viktmässigt, Vilket i sin tur troligt är orsaken till att Lyckå stad grundades. 
 
 Namnet Blekinge tros komma från ordet blek, vilket menas att vattnet är lugnt och stilla likt 
en spegel. Man kan ju använda ordet bleke vilket betyder att det inte är några vågor som syns 
på vattnet. Den blekingska skärgården har många skyddande hamnar både för invånarna och 
för de skepp, som seglade igenom oavsett vart färden gick (Atterman 1967: 36).   
 
 Under de fornminnesinventeringar som gjordes mellan åren 1969-1972, lyckades man 
registrera uppåt 3000 fornlämningar i Blekinge. Fornlämningarna är ojämnt fördelade i 
landskapet, de flesta lämningarna finns i södra delarna i länet. Många lämningar har fallit 
offer för jordbruket. Det gäller främst gravar ifrån yngre järnåldern, på grund av att de legat 
invid bra odlingsjord (Stenholm 1986: 41).    
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 I Blekinge Östra härad socken finns det sammanlagt 507 olika former av fornlämningar vilka 
är fördelade på 134 platser. Alla ligger i den bördiga kustbygden. 
(Jan Erik Anderbjörk 1943: 111). 
 
 
6. FORSKNINGSOMRÅDE 
 
6.1 Landskapets natur 
 
 Östra Blekinges jordbruksbygder är likt små stråk i bördiga dalgångar. De skiljs åt av 
höjdsträckta områden som skär av landskapet (Björnsson 1946: s. 19; 55; Berglund 1966: 11). 
Runt slutet av 1600- talet ansåg man att Blekinge var en skogsbygd, mycket på grund av att 
man ansåg att jordbruket i Blekinge inte var att lita på för att kunna försörja sig på, utan att 
man var tvungen att kombinera det med annan försörjning. Blekinge består alltså av 
skogsbygd som först under mitten av medeltiden kom att koloniseras. Själva Augerum ligger i 
en dalgång som följer Lyckebyåns flöde och som kantas av stenig bergsterräng med tät skog. 
Skärgården i Blekinge bidrog inte så mycket inom ekonomin utan användes som sommarbete 
och fångststationer, vilka nyttjades periodvis (Lihammer 2007: 96-ff).  
 
 Landhöjningen i södra Sverige och Blekinge har upphört nästan totalt, ländhöjningen ligger 
runt 0-0,5 mm/år. Landhöjningen i Blekinge har troligtvis avtagit redan under historisk tid. 
Runt 1000-talet låg vattennivån mellan +, 75 centimeter till + 1 meter över den nuvarande 
kustremsan 
 
6.2 Byar och boplatser 
 
 Blekinges historiska byar, ligger i de dalfåror som sträckte sig från norr till söder och vika 
skiljs åt av höjder, berg och skog. De byar som bedrev jordbruk bildades troligtvis i de 
bördiga områdena i söder mot kusten i de bördiga dalarna (Lihammar 2007: 97).  
 
 År 1895 till 1896 utförde riksantikvarien Oscar Montelius utgrävningar i Augerums socken. 
Sommaren 1895 undersöktes ett fält längs med Lyckebyån cirka 1500 meter, söder om 
Augerums kyrka. Här fann man lämningar efter två hus från vikingatiden, vilket kan ha 
använts av de som uppförde gravfält som ligger några hundra meter söder om boplatsen. 
Husen visade sig vara treskeppiga hus vilket innebär att husets tak bars upp av två rader 
stolpar som bildar tre skepp (Montelius 1919: 370-ff). 
 
 Boplatsen bestod av två hus varav ett beskrivet. ’’Vid Augerum i Blekinge har jag funnit 
märkliga lämningar av en byggnad, som stått där under vikingatiden och som haft den form 
fig. 273 utvisar. Det var ett 7,80 meter långt och 5,50 meter brett klenhus med av rundade 
hörn och med igång på ena gaveln, där ett par stolpar uppburit ett förstugetak’’ (a.a.) 
 
 ’’I stugans mitt låg en mängd kol efter den långeld som fordom brunnit där. Mellan 
eldstaden och väggarna hade två stolpar stått, som uppburit taket. Ännu syntes i den ljusa 
marken de med mörk jord fyllda hålen efter dessa stolpar och efter dem, som bildat 
väggarnas stomme. Av den lera, varmed väggarna varit klenade, funnos många stycken kvar’’ 
(a.a.) 
 
 Huset bars upp av 25 stolpar om man se på de skisser Montelius gjort under utgrävningen. 
Troligtvis var det runt 30 tal stolpar som är bar upp huset.  
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 Fig.1. Stolphålens placeringar efter Montelius plan över ett av husen vid Augerum. Skiss: R. 
Tovesson 28/12/27.   
 
 Det finns två teorier om att det har funnits någon form av elit eller stormansgård i Augerum. 
Den första är att de som bott där har haft kontroll över de farleder till lands och till havs på 
vilka man fraktade järn från skogarna i norr till kusten i söder, där det fanns hamnar som 
sedan kunde transportera till övriga delar av världen. Man kunde ta skatt eller tull genom att 
man hade kontroll över de farleder som gick igenom skärgården (Ödman 1983; Lihammer 
2007: 103). 
 
 Den andra teorin bygger på landskapets topografi. Platsen där boplatsen, båtgraven och 
gravfälten ligger som ovan nämnts i en dalgång. Detta gav bra förutsättningar för ett stabilt 
jordbruk, vilket var viktigt för att kunna leva och hålla boskap. Denna ådal hade och har bra 
åkerjord och brukas fortfarande (Ödman 1983: Lihammer 2007: 103-ff ). 
 
 
7. OM JÄRNÅLDERNS BEBYGGELSE 

 
 Här har jag valt att ta upp olika hustyper som användes under den berörda perioden. 
 
 Under järnåldern finns det en mängd olika hustyper allt från grophus till stora långhus, dock  
har man inte hittat så många huslämningar i östra Blekinge så att man kan göra någon 
jämförelse av vilka hus typer som dominerat i de områden jag valt att skriva om. Det har 
troligtvis funnits ett stort antal hus i de berörda områdena. Dessa har troligen förstörts vid 
jordbruket under lång tid. De hus som Montelius grävde ut under slutet av 1800-talet bestod 
av två stycken treskeppiga hus med lerklinade vägar. Nedan följer det lite kort om hus- 
konstruktionen och om de hustyper Montelius nertecknade. Dock berör det inte beskrivningen 
två skeppiga hus, vilka var en hustyp som även den var vanlig förekommande under den 
berörda perioden. 
 
 Lerklinade. Med lerklining menas att det är ett flätverk vilket består av vidjor och ris vilket 
man flätar in mellan stolparna och täcker med lera för att tätar de springor som fanns 
(G Burenhult: 1999: 26.). 
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 Tvåskeppiga. De två skeppiga bars upp av en rad stolpar vilka löper i husets mitt. Denna 
konstruktion har funnits ända sedan neolitisk tid och fram till vikingatidens slut (a.a: 22-ff.).  
 
 Treskeppiga. Det treskeppiga huset uppkom under bronsåldern och kom att vara en av de 
vanligaste huskonstruktionerna under hela förhistorien (a.a: 22-ff).  
 
 
8. GRAVAR 

 
 I Blekinge finns ett stort antal gravfält i varierande storlek och här har jag främst valt 
beskriva de gravfält som ligger längst med Lyckebyåns flöde, det vill säga att gravfälten 
ligger mellan ett par hundratal meter och en kilometer ifrån ån. Gravarna varierar i typ allt 
ifrån enkla resta stenar till skeppssättningar och högar.  
 
8.1 Om järnålderns gravskick i Blekinge 
 
 I östra Blekinge dominerade brandgravskicket, då man placerade den döde på en vedhög med 
diverse tillhörigheter som smycken, vapen och samt lerkärl med olika innehåll. Allt detta 
brändes med den döde, varpå man reste någon form av monument till den dödes minne. Vilket 
kunde vara en hög med en bautasten högst upp eller en skeppssättning (Anderbjörk 1943: 
110). 
 
 De yngre gravfälten i Blekinge har stora likheter med de gravfält som finns i Danmark, 
Skåne, Småland och Öland. De Blekingska gravfälten varierar mer när det gäller olika typer 
av gravanläggningar på samma gravfält, en vad gravfälten i övriga Sverige gör. De flesta stora 
gravfälten ligger inom dalbygden och i de mellersta delarna av dalbygden, och dessa kan 
oftast dateras till vikingatid.  De större gravfälten har oftast mer än 100 synliga anläggningar, 
och oftast i närheten av vatten (Stenholm 1986: 41-ff).     
 
 De flesta av gravfälten från den yngre järnåldern kom att användas fram till kristnandet. Att 
använda gravfälten under så lång tid var vanligt i östra Blekinge (A. Lihammer 2007: 107-ff). 
 
8.2 Sagor och mytologiska teorier om gravseder 
 
 Här har jag valt att kort behandla den trosuppfattning som folket i Norden hade för att knyta 
an till kommande stycke om båtgraven ifrån Augerum samt de övriga båtgravarna. Även 
vanliga markgravar som man funnit kommer att behandlas, för att skapa oss en egen bild av 
deras syn på liv och död.  
 
 Anledningen till att man brände den döde under järnåldern var bland annat baserat på en tro 
på det mytologiska. Följande är hämtat från Snorre Sturluson: Nordiska Kungasagor.  
 
 ’’I sitt land stiftade Oden lagar av samma slag som tidigare hade gällt bland asarna. Han 
beslöt att alla döda skulle brännas på bål och med dem skulle deras ägodelar brännas. Han 
sade att var och en skulle komma till valhall med de ägodelar som han hade med sig på bålet 
och dessutom skulle han få bruka det som han själv hade grävt ned” (vers 8:30–ff). 
 
 ’’Oden brändes när han var död och detta gjordes mycket hedrande. Det var deras tro att ju 
högre röken steg i luften desto högre kom den som brändes och ju fler ägodelar som brann 
med honom desto mäktigare blev han” (vers 9: 32). 
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 En båtbegravning i form av högläggning återges i Hakon den godes saga 
 
’’Kung Hakon tog de skepp som Erikssönerna hade haft och som var strandade och lät dra 
upp dem på land. Där lät han lägga Egil ullsärk i ett skepp och med honom alla de män ur 
deras manskap som hade stupat. Han lät bära dit sten och jord. Kung Hakon lät även sätta 
upp fler skepp och bära dit de döda och de högarna kan man ännu se S om Frädeberg” (27: 
152). Här omnämns att den döde lades i ett skepp, men det kan även ha varit en större båt. 
 
 
9. BÅTGRAVEN I AUGERUM 
 
 ’’Äfven under det andra huset hade en graf anträffats. Denna var emellertid en ”båtgraf” af 
vida yngre datum; den hänfördes till 7:e århundradet e.K. här hade funnits ett kvinnolik, 
nedlagdt i en 15 fot lång, (cirka 4,5 meter lång,) i bägge ändarne spetsig, smal båt – d.v.s af 
båten fanns intet kvar annat än nitnaglarna, men av dessas läge i jorden kunde man sluta till 
båtens form, och att det varit en kvinnas lik, som hvilat i båten, kunde man se därpå, att däri 
funnos en kvinnas smycken: spännen, pärlor m.m.’’ (Montelius citerad efter Arrhenius 1960: 
167–ff). Båtgravar är främst vanliga under Vendeltiden och flest båtgravar finns vid 
Valsgärde i Uppland. 
 
 Kvinnan i båtgraven vid Augerum hade begravts med stor värdighet, och sändes till dödsriket 
med prakt. Kvinnan visade sig att vara en äldre kvinna som gravlagts i början på vendeltiden 
eller i slutet på folkvandringstiden. Fynden i graven (se bilaga 3) visar att hon har haft en hög 
status dels, det eftersom hon begravdes i en båt, dels på de föremål som hon fått med sig som 
smycken och en häst (Lihammer 2007, 99-ff). Fyndet av ett runt skivspänne i båtgraven visar 
att man troligen har haft förbindelse med fjärran länder som England. De andra fynden bestod 
av pärlor av olika slag och från olika delar av nuvarande Sverige och från kontinenten. Det 
sammanlagda antalet sägs vara femtioåtta pärlor. Man fann även tre likarmade fibulor samt 
polyedernålar, även de fyra till antalet, samt andra bronsföremål som pincett och örslev, 
(Arrhenius 1960). Se bilaga 3. 
 
9.2 Övrigt om båtgravar 
 
 Båtgravar förekommer på ett fåtal ställen och har ofta rikt gravgods av praktfulla föremål så 
som hjälmar vapen och olika slag av smycken. Detta har man tolkat som att personerna som 
har begravts tillsammans med föremålen troligt tillhört den tidens elit inom den bygd där de 
var verksamma. Båtgraven vid Augerum tillhör sannolikt den äldsta typen av båtgravar som 
har påträffats. 
 
 Det verkar som om även båtgravarna vid Valsgärde hörde till ett område som bedrivit mycket 
handel och på så sätt uppnått den status som båtgravarna har. Tuna namnen är förknippade 
med tidiga kungsgårdar likt motsvarigheten till danskens kungalev, vilket nämns längre fram 
(Burenhult 1999: 302).   
 
 I England finns i East Anglia en stor båtgrav som grävdes ut år 1938 vid Sutton Hoo. Båten 
var 28 meter lång, och den döde hade fått med sig ett rikt gravgods med vapen, smycken, 
silver samt olika kärl och kökstillbehör (Burenhult 1999: 307). 
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10. GRAVFÄLTEN VID AUGERUM 
 
 Följande information om gravfälten är ifrån FMIS (fornminnessökning via Internet). 
 
 Gravfältet vid Augerum ligger längst med en N/S dalgång några hundra meter ifrån 
Lyckebyån vilken mynnar ut vid Lyckeby. Gravfält 24:1 är beläget uppe på ett bergskrön som 
är bevuxet med blandad lövskog främst bestående av ek, en del av gravarna är täckta av sly 
och snår. Medan gravfält 25:1 ligger mer öppet och syns helt tydligt ifrån E22 som löper en 
cirka 100 till 150 m söder om gravfältet. 
 
10.1 Gravfält 24:1 & 25:1 
 
 Augerum 24:1 är ett 280 x 60 meter stort gravfält som ligger cirka 150 m Söder om den 
boplats som Montelius grävde ut sommaren 1895. Gravfältet ligger på ett bergskrön ungefär 
500 meter i från Lyckebyån som rinner i Väster. Det utgörs av cirka 18 gravmarkeringar 
bestående av en stensättning och sju högar samt tio resta stenar. Högarna är mellan 3 och 8 m 
i diameter samt upp till 1,5 meter höga De 2 största högarna är avplanade. Två högar har på 
toppen över 2 m höga resta stenar. De osäkra högarna är oregelbundna och låga 
 
 Augerum 25:1 cirka 50 meter mot sydväst är ännu ett gravfält från vikingatiden på en liten 
höjd. Gravfältet mäter 75 X 60 meter i omkrets och består av 12 gravar av tre olika typer: 
6 runda stensättningar, 1 oregelbunden osäker stensättning och 5 skeppssättningar. Skepps-
sättningarna består av i allmänhet klumpformad resta eller liggande bautastenar. 
Skeppssättningarna är 12 – 20 meter långa och mellan 3,5 och 6 meter breda. Den högsta 
stävstenen är gemensam för två skeppssättningar.  
 
 

 
 Fig.2. Gravfält Augerum 24:1. Blick över gravfältet från öster mot Lyckeby ån bakom träden 
i horisonten. Foto: R. Tovesson. 25/12/07. Stenmuren till höger innehåller troligtvis de stenar 
som en gång markerat var gravarna har legat. 
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 Fig.3. Gravfält Augerum 25:1 med några av de skeppssättningar som ligger på bergskrönet. 
Bilden är tagen från söder. Foto: R. Tovesson. 25/12/07.   
 
 Antalet gravar på gravfälten Augerum 24:1 och 25:1 är svårt att beräkna, eftersom dessa likt 
många andra gravfält i Blekinge har utsatts för plöjning vilket har lett till att många gravar har 
försvunnit. Troligt är att många stenar som markerat gravarna ligger i den stenmur som ligger 
i N intill gravfält 25:1. Enligt äldre uppgifter skall det ha funnits cirka 200 gravar i området,  
(Riksantikvarieämbetet Blekinges Museum. Augerums Socken).  
 
10.2 Gravfält 68:1. Vedeby kummel 
 
 Vedeby kummel ligger cirka 2 kilometer väster om Lyckebyån nästan i jämn höjd med 
gravfält 24:1 och 25:1. Gravfält 68:1 ligger i N/S riktning, söder om E22.  
 
 Ett gravfält med synliga 85 gravar av olika former vid Vedeby hör till de största gravfälten 
nära Lyckeby ån. Troligtvis har det funnits en gård i närheten. På detta gravfält från vikinga-
tiden finns det flera olika gravtyper: 31 högar, 6 oregelbundna stensättningar, 1 triangulär 
stensättning, 1 kvadratisk stensättning, 6 skeppssättningar, 17 treuddar, 20 resta stenar samt 
osäkra förhöjningar och klumpstenar. Flera gravar är skadade.  
Högarna är mellan 4 och 12 meter i diameter och upp till 1,1 meter höga De största har 
avplanat krön. Treuddarna har insvängda sidor och är mellan 7 och 15 meter långa.  
 
10.2.1 Ovanliga skeppssättningar 
 
 På Vedeby gravfältet finns det Skeppssättning bestående av tre skeppssättningar vars stävar 
möter varandra och bildar en radial cirkel vilket är ett bland de märkligaste gravtyperna på 
hela fältet. Den danske arkeologen J. J. A Worsaae besökte gravfältet under 1840 – talet då 
han var på genomresa. Skeppssättningarna anses har varit matematiskt uträknade vilket man 
anser vara välplanerat och att den som gjort det har haft ett matematiskt kunnande (Roslund 
1984:29-ff). 
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10.3 Ekebacken. Augerum 32:1, domarring 
 
 År 1899 undersöktes domarringen av Carl Wibling. Domarringen visade sig vara från 
vikingatiden och man gjorde en del fynd: glaspärlor, ovala spännbucklor samt en mängd 
keramik (Anderbjörk 1943: 108). Domarringen är placerad på en höjd ungefär 500 meter från 
Vedeby gravfält i väster och ungefär 900 meter från Lyckeby ån i Ö vilket gör att 
domarringen ligger centralt i landskapet mer eller mindre mellan gravfälten 24:1, 25:1 och 
68:1 (Efter egna inventeringar). 
 

 
 Fig.4. Domarringen vid Ekebacken i Lyckeby från S. Man ser fyra av de nio stenar som utgör 
domarringen. Foto: R, Tovesson. 25/12/07. 
 
 Undersökningar som gjorts av domarringar visar att flertalet är uppförda under folkvand-
ringstiden (J. E Anderbjörk 1943:107–ff). 
 
 
11. RUNSKRIFTER 
 
 I Blekinge finns det ett antal runstenar ifrån folkvandring till medeltid. Dock tänker jag bara 
behandla några av dem som finns efter som de ligger inom de områden jag här behandlar. 
 
 Gravhällar med runinskrifter från sen vikingatid och medeltid finns vid Lösens kyrka. Det 
finns även en beskrivning från 1700-talet av en av runstenarna som har funnits vid Lösens 
kyrka, som tyder på tidigt införande av kristendomen (O Offerman 1953: 6).   
 
Sten 1. Olmar ok Reinmod.  
Sten 2.  Toke  lät resa stenen [efter] Gunne  den gode, Gyrds arvinge..  
Sten 3. I herrens år 1311 [lät N.N.] denna sten göra och fader… Goit i Nista och Nille i Oger 
lät begrava sin fader år 1311’’. (Ödman 140 –ff).  
En fjärde runinskrift finns på en tegelsten med inskriften ’’Ego sum lapis’’ (= Jag är sten).  
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 Sten nr. 1 (DR364) är från cirka 1150 – 1250 och var troligen lock till en grav. Sten nr. 2 (DR 
365, en nu försvunnen gravhäll) tros vara från slutet av 1000 - talet och visar kristendomens 
inflytande med ett litet korstecken under översta runraden (Ödman 1983:140 ff). Sten nr. 3 
(DR366) är en gravhäll med ett svastikakors som pryder hällen. Den sista stenen är 
tegelstenen (DR367) som hittades 1858 vid rivningen av korvalvet (A Ödman 1983: 142).  
 
 
12. FARLEDER OCH PÅLSPÄRRAR I ÖSTRA BLEKINGE 
 
 På 800-talet nämns Blekinge för första gången av en angelsaxisk sjöman vid namn Wulfstan 
som var på genomresa mellan Hedeby och Truso. Han sade att Blekinge hör till Svearnas rike. 
Av någon anledning blir Blekinge danskt senast år 1000 e Kr. Varför och hur detta maktskifte 
ägde rum vet vi inte (Ödman 1983: 5).   
 
 Blekinges skärgård anses inte ha kunnat bidra till någon större livsnäring, öarna verkar främst 
har använts till sommarbete för djur och säsongsläger för jakt och fiske. Dock anser man att 
skärgården har utgjort en havs/sjö gående farled. Denna anses ha utgjort en viktig del av 
ekonomin för de människor som levt där under både vikingatiden och medeltiden. Skärgården 
i östra Blekinge har utgjort en viktig knutpunkt för de som levde här, mycket på grund av att 
sjövägen gick igenom skärgården, vilket bidrog till att människorna här fick en bred kontakt 
med omvärlden. Den blekingska skärgården gör det möjligt att kunna kontrollera sjöfarten 
genom att anlägga olika former av spärranläggningar och kontrollpunkter, vilket gjorde det 
lättare att försvara kustbygden och övriga land områden, samt att bedriva handel (Lihammar 
2007: 98). 
 
 Hallarumsviken är en del i Blekinge som fått stor uppmärksamhet på grund av att där ligger 
gravfält med många fynd från olika delar av världen. Vid viken kan en centralplats ha funnits. 
Från Hallarumsviken anses svearna ha kontrollerat Blekinge (Lihammar 2007: 107). 
 
 Anledningen till att man tror att Hallarumsviken har tillhört svearnas sydligaste 
kontrollpunkt, baseras på olika teorier, en av dem är namnet på den innersta delen av 
Hallarumsviken, vilken kallas för Hammarby vik. Namnet Hammarby är ett vanligt 
förekommande namn i Mellansverige (Ohlsson 1939, Atterman 1976, Stenholm 1986: 78, 
184ff, Lihammar 2007: 107). 
 
 När det gäller köpingeplatser finns det bara en köping i östra Blekinge, en plats som ligger 
strax söder om den medeltida staden Lyckåstad (Lyckeby). Namnet Köpingsö visar att det 
kanske har funnits vikingatida handelsplats i närheten. Köpingeorten ligger cirka 1/5 
kilometer sydväst om Lösen, en plats som mycket troligt har varit en plats som ingick i de 
danska kungaleven. Uppkomsten av namnet på denna köping tros vara runt 1100 – talet, 
namnen Köping(e) var produktivt under vikingatid och tidig medeltid. Kring vikarna och de 
farleder som leder in till de ovan nämnda har man funnit rester efter pålspärrar. Dock har man 
inte gjort några fynd eller hittat rester som tyder på att det har varit en köping där. (Stenholm 
1986: 70–f: Hallbreg 1990: 99-ff.) 
 
 Skällenäs är en udde på N/Ö Sturkö, var på man har hittat lämningar från vikingatiden. Vid 
Skällenäs finns en runsten (DR363) som rests till minne av en man som levat någon gång 
under 1000-talets början. Stenen har följande inskrift (Gudes skipper reste … sten). Dock har 
man inte funnit något annat namn på stenen, så man vet inte vem som den restes till eller vem 
som reste den. 
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 Farleden vid Skällenäs har varit lätt att kontrollera. Både runstenen och en spärranläggning 
tycks ha haft som syfte att visa makt samt kontroll av skärgården och det omgivande 
landskapet. Detta kan man se på runstenens inskrift om Gudes’ skipper’, där ordet skippe 
(skibbe) vissa att folket här har haft en viktig roll inom det marina (Lihammar 2007: 114). 
 
 Runstenen vid Skällenäs är den östligaste av runstenarna i Jellingstilen, vilket skulle kunna 
visa på maktskiftet, eftersom Jellingstilen är en dansk företeelse. Den förekommer främst i 
Danmark, som på Jylland, Själland, Lolland och i Skåne (Randsborg 1980, Lihammar 2007: 
115). 
       
12.1 Pålspärrarna 
 
 Genom att studera de pålspärrar som finns i skärgården och i anslutning till Augerum, Lösen 
och Lyckåstad kan man visa att ovan nämnda områden måste ha varit viktiga. 
 
 Handel och krig till sjöss kom att ha en stor betydelse under vikingatiden för grundandet av 
de länder som kom att växa fram därefter. Kontrollen av de sjöfartsleder som gick igenom den 
blekingska skärgården var av stor vikt för den tidens ledande samhällsklass i Blekinge. 
Genom att spärra av sund och vikar kunde man lättare kontrollera den sjöfart som gick 
igenom skärgården. Spärrarna kunde bestå av stenkistor, en typ av stenmur som hindrade 
skeppen från att segla igenom obehindrat. En del stenkistor var försedda med träpålar som 
extra skydd. I detta fall användes stenkistorna för att hålla pålarna på plats. I vissa områden 
har man spärrat av sunden med exempelvis ett eller flera skepp eller endast träpålar som man 
slagit ner i bottnen (Svanberg 1996: 14). 
 
12.2 Pålspärrarnas användning och funktion 
 
 Pålspärrar visar att man hade någon form av kontroll. Troliga funktioner; 
1. Spärrarna syftade till att skydda en by, stad eller hamn.  
2. Spärrarna syftade till att lättare kunna försvara och samordna exempelvis en ledungsflotta.  
3. Spärrarna syftade till att lättare kunna ta skatt och tull på de skepp som färdades igenom de 
sund som finns i skärgården.  
4. Spärrarna syftade till att göra det lättare för folket att plundra skepp som försökte ta sig 
förbi (Svanberg 1996: 141).  
 
12.3 Pålspärrarna Hästö – Verkö & Knösö 
 
 Under sommaren 1995 och sommaren 1996 gjordes en stor upptäckt i Karlskrona skärgård då 
man mellan Hästö och Verkö fann en pålspärr. Den har haft syftet att hindra ovälkomna skepp 
att komma in till den vik som Lyckeby ån mynnar ut i och som leder vidare upp till Augerum. 
Pålspärren har troligtvis används under vikingatiden och även under den tidiga delen av 
medeltiden då det i viken även fanns en medeltida stad. Som nämnt erbjöd skärgården en lugn 
farled med många skyddande vikar (Atterman 1967: 36).   
 
 Hästö - Verkö spärren var cirka 250 meter lång och själva sundet runt 350 meter. brett. 
Sundet har ett djup på mellan 3,5 och 4,5 meter. Det innebär att stockarna måste ha vart 
mellan 4 och 5 meter långa eftersom man stack ner dem en bit i bottensedimentet. Ett 
långskepp under vikingatiden hade ett djupgående på runt en meter eller mindre (Svanberg 
1996: 151). Se bilagor 1 & 2. 
Datering av Hästö – Verkö spärren.  
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 C 14 - dateringar är gjorda (Svanberg 1996: 151). C 14 står för kol14- datering medan Kb står 
för Kalibrerad. 
 
Hästö – verkö, 1. 
14C, 1020 +/- 55. 
Kb: 895 – 916, 953 – 1162. 
 
Hästö – Verkö, 2. 
14C, 930+/- 30.  
Kb: 1020 – 1170.  
 

 
 Fig.5. Spärren mellan Hästö och Verkö, Livbojen markerar pålspärrens östra ände. Spärren 
ligger likt en båge. Bilden är tagen från Verkö i öster mot Hästö i väster. Bild: R. Tovesson. 
25/12/07. 
 
 Spärren mellan Verkö och Knösö är cirka 50 meter lång. Då sundet har ett djup på runt 3 
meter har pålarna varit mellan 4 och 5 meter långa (Svanberg 1996: 151) .  
 
 Datering av Knösö – Verkö spärren. 
 
14C, 800+/- 60.  
Kb, 1040-1290. 
 
 Inga dateringar har gjorts med dendrokronologimetoden med vilken man skulle kunna se hur 
gamla träden var och när de har huggits ner (Svanberg 1996: 145).                             
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 Fig.6. Pålspärren mellan Verkö och Knösö ligger mellan bryggan till höger och sträcker sig 
över till berget till vänster. Bilden är tagen från Knösö från sydost mot nordväst. I horisonten 
kan man skymta Ringö, där sundet in till Ringöfjärden och Lyckebyåns utlopp. Bild: R, 
Tovesson 25/12 / 07. 
 
12.4. Övrigt om pålspärrar i östra Blekinge 
 
 Här tänker jag ta upp övriga pålspärrar vilka mer eller mindre berör den inre skärgården och 
områden som Augerum, Lösen och under senare tid Lyckåstad. 
 
 Under åren 1966-69 utförde man omfattande undersökningar av pålspärrarna runt 
Hallarumsviken. De var ett fiskehinder som under lång tid orsakat problem för fiskarna i 
skärgården, då de har fastnat med sina fiskeredskap och fått dem förstörda.  Det var 
anledningen till att man började göra undersökningar i sundet sommaren 1966 (Atterman 
1969: 7). 
 
 Sommaren 1966 gjordes dykningar i sundet mellan Östranäs vid östra Senoren och Busse-
viken vid västra Torhamnslandet. Det visade sig vara rester av en pålspärr som har blockerat 
farleden tvärs över sundet. Mätningar av sundet gjorde man med hjälp med ett 9 meter långt 
aluminiumrör, Var på man hade målat röret sektionsvis rött och vit varannan meter för att 
lättare kunna göra mätningar (a.a: 15).  
 
 Pålspärrens längsta sammanlänkade del mäter 50 meter. och börjar cirka 45 meter. från land 
vid Bussevikens västra del. Den slutar cirka 25 meter från skäret Flötsarna, vilka ligger över 
100 meter. från Senorens östra strand (a.a: 20–ff). 
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 Fem pålar bärgades, var av några tillhuggits spetsiga i ena änden för att lättare kunna tryckas 
ner i havsbotten. Man kunde fortfarande se märkena efter yxhuggen på en del av pålarna (a.a: 
23).  
 
 Av de fem pålar som bärgades tog man prover för att göra en 14C.datering i Lund.  
Pålspärrarna visade sig att vara från slutet av vikingatiden. Följande är resultatet på de 
dateringar som man gjorde på pålarna. Busseviken – Senoren 6:1 000 +/- 100 B. P. = A. D. 
950. Som var en ekstock.  
 
 Tjockleken på pålarna varierade mellan 8 och 18 centimeter. Vissa pålar har kluvts i från en 
större trästam eller stock. Stockarna som man klöv för att få fram pålarna hade en tjocklek 
som var mellan 10 och 20 centimeter De träpålar som man tog prover på visade sig att vara av 
ek vilket verkade vara det vanligaste träslaget som man gjorde stolpar i vid bygget av denna 
spärr (a.a: 26- ff).    
 
 
13. GAMLA OCH NYA CENTRALPLATSER 
 
 Öster om Lösen kyrka vid Viet antas det ha funnits en forntida hamn och handelsplats då den 
så kallade lerviken utgjorde en naturlig hamnplats för den tidens båtar. Vattennivån var under 
vikingatiden cirka 1,5 meter över dagens strandlinje vilket gjorde att man kunde ta sig en bra 
bit in i viken. Augerum kom att förlora sin maktposition på grund av det topografiska läget. 
Att ta sig till Augerum innebar att man måste ta sig förbi ett mindre fall och dra skeppen över 
land eller lasta om till en annan båt (Ödman 1983: 143-ff). 
 
13.1 Blekinges kungalev 
 
 Lösen är en av de platser som har ingått i ett så kallat kungalevet vid mitten av tusentalet då 
Blekinge kom under danskt styre. Det finns sammanlagt tre kungalev i östra Blekinge som 
varit av stor betydelse. Ronneby som ligger längst till V med en segelbar å, och det mellersta 
är Vambåsa N om Hjortahammar som var en viktig hamnplats, det tredje av de östliga 
kungaleven är Lösen som ligger i V. Lösens kyrka är beläget på en höjd med god överblick   
över landskapet och Augerum i NV. Lösen är beläget längs de viktiga farleder som knöt 
samman norr och söder (Lihammer 2007: 126-ff). 
 
 Ett kungalev är en äldre form av kronogods det vill säga kungligtgods i vilket kungen och 
hans följe bodde på när de åker igenom sitt rike i olika ärende. Kungalevens uppkomst sker i 
slutet av niohundratalet efter att den danske kungen Harald Gormsson Blåtand har dött och 
sonen Sven Tveskägg tog makten (Persson 1999: 55). 
 
13.2 Kungsgårdar 
 
 Blekinges äldsta skriftliga belägg för kungsgårdar finns i kung Valdemars jordebok ifrån 
1200-talet, en förteckning över de gårdar som tillhörde den danska kungamakten. 
Kungsgårdarna tycks fungerat som förvaltningsgårdar, och besattes av kungliga ombudsmän 
med syfte att kontrollera och bevaka så att allt gick rätt till, när det gäller gästningsrätt, 
indrivning av skatter, avgifter och dyl. på handelshamnar/platser och liknande. De blekingska 
kungaleven tros har inrättats runt mitten av 1000-talet. I kung Valdermars jordebok från 1200-
talet omtalas att det funnits mellan fem och sex så kallade kungalev, I jordeboken omnämns 
Lusn (Lösen) som ett kungalev (Stenholm 1986: 110).  
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 Skällenäs som är beläget i skärgården på en av de större öar som bildar en barriär mot det 
öppna havet och den inre skärgården. Skällenäs ligger på ön Sturkö och på dess östra sida, på 
det ställe där en av segellederna gick igenom två sund. Ett gick igenom ett som var bekvämt 
och brett och löpte mellan östra och västra Skällön och det andra ett smalt sund vid namn 
Steksundet som löper mellan Skällenäs och västra Skällön. Någon gång under vikingatiden så 
anlade man en spärr anläggning mellan östra och västra Skällön vilket tvingade sjöfarande att 
ta sig igenom det trånga sundet mellan Skällenäs och västra Skällön. Byn Skällenäs har 
troligtvis varit en viktig plats i skärgården då både husrester, runsten och marina 
spärranläggningar finns i dess område (Lihammer 2007: 114-ff). Skällenäs omnämns i kung 
Valdermars jordebok (Stenholm 1986: 13-ff). 
 
13.3 Kyrkan 
 
 År 1050 e Kr. är ett viktigt årtal i Skandinaviens historia. Det är då man menar att 
kristendomen infördes i Blekinge av den danske kungen Sven Estridsson. Han lär ha skickat 
biskop Egino för att få bukt med de hedniska Blekingeborna (Offerman 1953: 13).  
 
 Den nya läran kan knytas samman med den nya maktens centralområde. Det finns inga 
lämningar efter någon kyrka ifrån 1050-talet. Det enda som visar på ett kristet inflytande över 
området är en runsten med kristet inslag från sista hälften av 1000-talet (Stenholm 1986: 116). 
 
 En del uppgifter tyder på att den danska kungamakten är den bidragande faktorn bakom 
kristnandet av Blekinge. Kristendomen anses ha underlättat för den nya kungamakten att ta 
kontroll över Blekinge. Vid slutet av1000-talets lät man uppföra en kungsgård vid Lösen, där 
undersökningar kanske skulle kunna visa att det funnits en äldre föregångare i form av ett 
missionshus/kapell eller en gårdskyrka av trä, som kanske uppkom i samband med 
kungsgårdens uppförande. Det finns inga direkta bevis för att det funnits något kapell eller 
gårdskyrka i trä vid Lösen, dock är tanken rimlig eftersom det var vanligt förekommande 
(Stenholm 1986:116-ff.). 
 
 En beskrivning från 1700-talet av en av runstenarna som har funnits vid Lösens kyrka visar 
att kristendomen var tidig där. Runstenen är i dagsläge spårlöst försvunnen med visade att en 
kristen mission måste ha fått fäste i bygden. Gravstenen med sin runskrift och utsmyckning 
med ett kors visar tydligt att den rests under kristet inflytande och har daterats till 1000-talet. 
Dock har de äldre delarna av Lösens kyrka daterats till 1200-talet. Men detta utgör ju inga 
hinder för att det kan ha funnits en kyrka av trä på platsen t.ex. en stavkyrka. Man har dock 
inte funnit några bevis för att detta är fallet (Stenholm & Ödman 1983: 6). 
  
13.4 Sägen om lösen 
 
 Här återger jag en kort version på en gammal legend om Lösens kyrkas uppförande. 
 
 ’’Lösens kyrka uppfördes av en dansk kung som red igenom Blekinge med sin lille son, då 
den lille sonens häst blir skrämd och skenar iväg så ber kungen till gud att pojken ska klara 
sig och lova att uppföra en kyrka om pojken klara sig. Sonen hittas oskadd upp på den kulle 
där kyrkan står idag ett tecken på kungens ord som han gav till gud’’ (Informationsbladet är 
sammanställt inför vägkyrkan 1999 av Kerstin Mangnér). 
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13.5  Romanska kyrkor 
 
 De flesta tidiga medeltida kyrkor var byggda på liknande sätt, det vill säga ett rektangulärthus 
byggnad med ett mindre kor som avslutning i öst (Lihammer 2007: 133). De Blekingska 
romanska kyrkorna kan knytas till den arkitektur som var vanligt förekommande i Skåne. 
Uppåt ett tiotal stenkyrkor av liknande typ tros har uppförts mellan 1100 – 1300 talet 
(Stenholm 1986: 118). Några av kyrkorna i östra härad avviker då de ser ut att tjänat som 
försvarskyrkor, exempel på det är kyrkan i Fridlevsta som är byggd med en trappa framme vid 
koret vilket skulle kunna tyda på en försvarskyrka, dock så ligger den helt fel eftersom den 
ligger långt in i landskapet (Lihammer 2007: 133).   
 
 

14. CENTRALOMRÅDET UNDER HISTORISK TID 
 
 Här kommer jag att gå en bit in på historisk tid för att koppla samman de ovan nämnda 
områdena och dess lämningar med det som följde och på så sätt försöka förstå vad som kan ha 
orsakat upplösningen av tidigare centralplatser som Lösen. För att kunna göra detta så 
kommer jag nu främst att behandla området Lyckå stad.  
 
14.1 Avaskär 
 
 Avaskär är ett område som kom att verka som centralplats cirka år 1300. Främst av militär 
betydelse då det låg närmre riksgränsen med uppgift att kontrollera och eventuellt kunna 
blockera farleden till sjös för svenskarna. Dock verka det som om Lösen höll en vis 
ekonomisk betydelse då man under 1400 – talet kom att anlägga staden Lyckå (Stenholm & 
Ödman 1983: 7-f)  
 
14.2 Lyckå stad 
 
 Lyckeby är anlagd i en fornminnesrik trakt vid en å som vid denna tid var en viktig 
kommunikationsled. I detta område finns flera stora gravfält som visar att området var 
bebyggt under järnåldern (se ovan). Vid åns nedre del finns det ett fall som bildade en 
knutpunkt då det skapade en naturligt skyddad hamn för större båtar. Vattenfallet i ån 
tvingade folk att lasta om oavsett om de skulle färdades upp eller ner för ån. Ån korsades av 
den gamla kustvägen som gick från Sölvesborg i väster till Avaskär i öster. Detta var en 
naturlig plats att anlägga den stad som fick namnet Lyckå (Stenholm & Ödman 1983: 9–ff) 
 
 Man vet inte exakt när staden uppkom, men första gången Lyckå nämns är år 1449. Detta år 
köpte en dansk adelsman riddare Claus Nielsen Sparre hela den södra delen av stadsområdet 
samt ängarna söderut så långt som stadens och dess marker sträckte sig. Denna information 
hämtar man från två brev där i man även får inblick i stadens styrelse och organisation. 
Brevens författare och mottagare är inte kända.  
(Stenholm & Ödman 1983:9-ff) 
 
14.3 Skriftliga källor om Lyckåstad 
 
 Man kan påvisa att det fanns ett träkapell i Lyckå år 1474 medan detta är nämnt i ett brev 
från Vatikanen i Rom skrivet 6 juni, 1474. I detta brev står även att man byggde en stad och 
en borg på kunglig befallning samt att träkapellet revs och man började bygga en 
församlingskyrka i sten. Man anser idag att man skall vara försiktig med att tolka detta brev 
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bokstavligt då man vid en arkeologisk utgrävning år 1946 inte kunde upptäcka några spår 
efter ett träkapell (Stenholm & Ödman 1983: 10). I brevet som nämns ovan skriver man även 
om stadens borgmästare och byfogde. I staden fanns vid denna tidpunkt sju rådmän vara av 
alla verkar varav skandinavisk härkomst. Man vet även att kyrkoherdens namn vid denna 
tidpunkt var Martin Eddeler.  
 
Man kan frestas att tro att staden var stor med tanke på antalet rådmän och borgmästare, men 
under 1400-talet var rådet sammansättning någorlunda lika i alla städer, därför kan man inte 
dra någon slutsats om stadens storlek utifrån detta. 
(Stenholm och Ödman 1983: 10-ff). 
 
14.4 Lyckåstads kyrka 
 

 
Fig.7. Grundstenarna till Lyckåstads kyrka som grävdes fram sommaren 1946. Korset på 
bilden markerarmarkerar den plats där koret stått. Bilden är tagen från Ö. Bild R. Tovesson. 
25/12/07. 
 
 Som tidigare nämns fanns det vid denna tid en kyrka i Lösen som med all sannolikhet var 
moderkyrka till det träkapell som fanns i Lyckå på 1400-talet. När staden blev större ersattes 
detta träkapell med en kyrka. 1474 nämns i det så kallades påvebrev att man påbörjat 
byggandet av den nya församlingskyrkan i sten.  
 
Kyrkan som byggdes i Lyckå var helgad åt Maria även kallad ”Vår Fru”. Kyrkan kallades för 
”Vor Frue kirke i Lyckå”. Det var ganska vanligt att kyrkorna i Östersjöstäderna helgades till 
jungfru Maria (Offerman 1953: 18).  
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14.5 Lyckåstad som handelsstad 
 

 Här har jag valt att skriva om den verksamhet som bedrevs i Lyckåstad under medeltiden. 
Som nämnt ovan så utgör den nedre delen av Lyckebyån en skyddad hamn och den ligger vid 
den punkt där den gamla kustlandsvägen gick vilket gör denna plats till en bra handelsplats 
för både land och sjö handel. 
 
 Lyckeby eller Lyckå vilket är det äldre namnet, på den stad som kom att bli en gränsstad 
mellan svenskar och danskar. Detta gjorde att staden skulle kunna bli en plats där blodet flöt, 
men tack vare Katarina Niels Claussen, som bodde i Lyckå under denna tid och var halvsyster 
till den svenske regenten Karl Knutsson, och vet vi att staden kom lindrigt undan Karls 
krigståg i Skåne och Blekinge (Stenholm & Ödman 1983:11–ff.). 
 
 Under medeltiden var handeln förbehållen städerna och detta räknades som stadens viktigaste 
privilegium. Man kunde kräva tull på allt ”nötning och förtäring” vilket gjorde att det på 
landsbygden ofta förekom så kallat landsköp som var strängeligen förbjudet, men ändå 
förekom i stor skala (Offerman 1953:20). 
 
 Lyckås viktigaste exportvaror var animalieprodukter och järn som anskaffade i norra 
Blekinge och Småland. Man sålde vidare bland annat till Köpenhamn. Men även om Lyckå 
var en handelsplats ansågs den under denna tid vara fattig och det framfördes till och med 
klagomål till kungen om att inte ens kunde erhålla ”sina nödvändighetsvaror som humle, salt, 
hampa, stål och rågmjöl” (Offerman 1953: 20). 
 
14.6 Stadens fall 
 
 Den mest troliga anledningen till att Lyckå förlorade sin stadsrättighet år 1600 var att handeln 
aldrig blomstrade i staden. Men handeln fortsatte några år till (Stenholm & Ödman 1983: 20). 
 
 Än idag benämns det gamla stadsområdet i Lyckeby för Fläcken, som kommer från det tyska 
ordet flecken som betyder köping (a.a: 15). År 1779 upprättade lantmätare Gabriel 
Wickenberg en karta över Lyckeby Fläcken. På denna karta kan man tydligt se att Lyckeby 
Fläck är ett litet område omkring 400m i diameter. Enligt skriftligt källmaterial har 
stadsområdet ”Fläcken varit omgärdat av en vallgrav (a.a: 14). 
 
 
 Redan på 1500-talet hölls det en marknad i Lyckå på Sankt Jacobi dag som är den 25:e juli. 
Till denna marknad fann även svenskarna fram och detta visar att det var en stor marknad, då 
det under denna tid var en lång bit att färdas från Sverige till Lyckå (Offerman 1953: 20). 
 
 År 1622 förbjöds det att idka handel i Lyckå vilket medförde att 1626 flyttades den årliga 
marknaden till Kristianopel som var Blekinges nya residentstad. Och inte förrän 1909 
anordnades marknad åter igen i Lyckeby (aa 1983: 11-ff: Offerman 1953: 16-ff). 
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15. GRÄNSPOSTERING OCH BEFÄSTNINGAR 
 
 Här har jag valt att ta upp de gränsposteringar och befästningar som tycks ha satt sina spår i 
historien. Vad jag hittills har läst och kommit fram till är att östra Blekinge sedan yngre 
järnåldern haft en viktig betydelse som gränspostering mellan daner och svear vilket gör att 
jag väljer att ta med det i min uppsats. 
 
 Blekinge har legat vid en riksgräns ända sedan yngre järnålder och är ett område som slitits 
mellan svear och daner fram till Karlskrona stads grundande. Det finns ett antal platser där 
spåren efter dessa stridigheter syns än i dag. 
 
15.1 Träborgen 
 
 Lyckå slott nämns även som Lyckå borg i flera böcker. I tidigare skrifter har man kunnat läsa 
om en borg som ska ha byggts av kung Erik på 1300- talet. Detta finns det inga egentliga 
belägg för, så man tror att det sannolikt är en myt. Under 1300-talet var Lyckå inte en 
tillräckligt stor stad för att en kung skulle ha byggt en borg där (Stenholm & Ödman 1983: 
16). 
 
 Den första borg som har funnits i detta område är den borg som man påträffade under 
utgrävningarna 1975 invid det gamla lagerhuset i nutida Lyckeby. Själva borgen har man 
dock inte kunnat påträffa utan man hittade endast den vallgrav som man tror har gått runt 
borgen. Med hjälp av Wickenbergs karta från 1700-talet har man kunnat fastställa hur denna 
borg troligen har sett ut. På en så kallad central ö/kulle har borgen legat. Denna central ö\kulle 
är troligen den kulle som på Wickenbergs karta kallas ”stora Wallen”. För att få en stark borg 
som kunde motstå fiendens styrkor lät man bygga vallar runtom. Spåren efter dessa vallar 
påträffades under utgrävningen 1975 (aa; 1983: 16). 
 
 Man vet inte hur själva byggnaden har sett ut. Enligt skriftliga källor var det troligen en trä-
konstruktion. Den som lät påbörja borgbygget var troligen Claus Nielsen Sparre. Han köpte 
mark redan år 1449 runt staden och flyttande in i ett hus i området. Husbygget pågick under 
lång tid eftersom man har kunnat datera det trävirke som användes under bygget 
(aa; 1983: 16). 
 
Virket hade avverkats under sommaren 1485 och troligen fram till vinterhalvåret 1487-88. 
Borgen hade ett utsatt läge som gjorde att den blev attackerad flera gånger och brändes ned av 
fientliga styrkor. Först på 1540 - talet kom man fram till att en borg i trä inte längre gav ett bra 
skydd mot de vapen som hade utvecklats (aa; 1983:16). 
 
15.2 En ny borg 
 
 Man beslöt att bygga en ny borg som skulle ligga söder om staden. Stenborgen byggdes på en 
bergskulle en bit söder om Lyckå, och nära åmynningen. När man byggde den nya borgen 
valdes platsen noggrant ut för att erhålla ett optimalt skydd. Man hade från borgen en bra 
utsikt över staden och omkringliggande områden. År 1545 kom byggandet av den nya borgen 
igång. Det var länsman som fick i uppdrag av kung Christian III att bygga borgen. Kungen 
ville att den nya borgen skulle vara stark nog att motstå de nya vapen som började användas. 
 
Den nya borgen byggdes i den senmedeltida stil som många andra danska borgar under denna 
tid. Borgen byggdes av gråsten och kalksten. Man använde sig av blekingebönderna något  
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som inte var populärt De blev ålagda att göra ett visst antal dagsverken på borgen. Man 
inkallade hantverkare från hela landet, bl.a. hantverkare som redan jobbade på andra byggen 
(aa; 1983:17 f.). 
 
 Man byggde under denna tid rektangulära byggnader med runda torn vid borgens hörn för att 
lättare kunna försvara borgen. Detta sätt att bygga var ganska nytt. När sedan Lyckå borgen 
stod klar var den en av de modernaste borgarna i det dåvarande danska riket. Murarna var upp 
till två meter tjocka för att kunna stå emot kanonkulor. Husets längd var 35 meter, dess bredd 
13 meter. Tornen var uppemot 10 meter i diameter (Stenholm & Ödman 1983: 18). Se fig 8: 
sid 20. 
 
 
15.4 Kontroll av gräns och stad 
 
 Slottet beboddes under denna tid mest av olika länsmän som hade som sin uppgift att 
kontrollera området och se till att befolkningen följde kungens befallningar. Borgen kom att 
spela en stor roll i det så kallade sjuårskriget och år 1564 intogs borgen av svenskarna 
(Stenholm & Ödman 1983:16 f.). Runt år 1600 var det slut för staden Lyckå och dess borg då 
stadsrättigheterna drogs in och borgen revs för att tjäna som byggmaterial åt den nya staden 
Cristianopel (Offerman 1953: 25). 
 

 
 Fig.8. Bild över Lyckå slott som den kom att se ut efter sista ombyggnaden. Bilden visar vad 
som finns kvar i dagsläget av den. Bild: R. Tovesson. 02-01-08. Efter (Offerman 1953:27). 
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16. DISKUSSION OCH TOLKNING 
 
 I följande diskussion har jag utgått från ett lokalt område och utifrån ett 
landskapsarkeologsikt perspektiv se hur området har används i Östrahärads socken i 
anslutning till Lyckeby ån, den å som rinner ifrån Småland i norr till Blekinges kust och ut i 
Karlskronas skärgård i söder Ån mynnar ut vid Lyckeby, som under historisk tid var känt som 
Lyckå stad. Efter att ha studerat det material som finns tillgängligt, visar detta tydligt att 
Blekinges forntid inte är lika mycket diskuterad som i övriga Sverige, vilket i sin tur leder till 
problem för de som vill lära sig mer om sin hembygd. 
 
 Alla som tidigare har skrivit om Blekinges ÖstraHärad är överens om att de folk som levt här 
under förhistorisk tid var bosatta i de bördiga dalar som bildats mellan de höjdplatåer som 
utgörs av skogsklädda bergshöjder. Jordbruket har varit förlagt närmre kusten. Skärgården ger 
dock inte intryck av att direkt ha haft några permanenta boplatser under den tid då båtgraven 
från Augerum anlades. Skärgården kom först att bebos permanent vid slutet av 1000- talet och 
framåt. Boplatserna i Östrahärads skärgård omnämns i kung Valdemars jordbok ifrån 1200- 
talet. Under 1400 – talet kom staden Lyckå att vara det område som människor bosatt sig i. 
Grundandet av en stad och en borg gav en viss trygghet åt de människor som levde under de 
ovissa tider som rådde i gränsbygden.  
 
 Gravplatserna har legat i närheten av de boplatser och hus man funnit. Dock gäller det bara 
Augerums gravfältet och Skällenäs på Sturkö där två vikingatida gravar hittats plus en runsten 
som rests som minnesvård över någon. Gravfälten är relativt stora och uppvisat en mängd 
olika gravtyper, vissa större än andra och andra mer exklusiva som skeppssättningar och 
högar. Gravarna kom under det kristna inflytandet att flytta in på kyrkans mark och blir 
enklare i sin utsmyckning. Gravarna är tecken på att Blekinge ÖstraHärad har haft ett stort 
antal människor som levt och verkat i området. Gravfälten har används under en lång tid i 
Blekinge vilket också är ett tecken på att folket har varit bosatta i landskapet. Gravfälten 
ligger mer samlade än var de gör i övriga Sverige samt att de har likheter med de skånska och 
danska gravfälten.  
 
 Även Vedeby har ett stort gravfält som tyder på att det bott människor i området. Vedeby har 
ett gammalt namn vilket nog betyder Skogsbyn. Men i dagsläget syns inte mycket av skog 
här. Idag är det fält och ängsmark, men även de börjar försvinna med dagens utbredning av 
staden och en ökande befolkning. Det stora gravfältet visar att många måste ha bott i närheten 
men var boplatserna kan har legat vet man ej. Troligast är att boplatsen har legat öster om 
gravfältet där Vedeby villaområde ligger idag vilket cirka är en 400 meter åt öster. Vedeby 
ligger i en dalgång eller rättare sagt är omgivet av höjder och mindre berg. 
 
 Vad man kan utgå från är att Blekinge har varit mer betydande än man tidigare trott. Egna 
inventeringar i landskapet vid fotograferingen av de berörda gravplatserna visar att gravarna 
är brandgravar. Genom naturens egna grävmaskiner, kaniner, vilka har bosatt sig i de gamla 
gravarna, har rester av kol kring ingångshålet framkommit tillsammans med föremål. Det 
bekräftar alltså det som jag har läst i de källor jag använt mig av. 
 
 Centralplatser är de områden där människor har samlats av olika skäl. Augerum kan ha varit 
ett av de områden som styrts av någon elit under folkvandringstiden, vendeltiden samt även 
under vikingatiden. Detta grundar sig på det fynd Oscar Montelius gjorde av en båtgrav 
(Stenholm 1986: 87; Lihammer 2007: 95). Folket som bott i denna trakt kan tyckas ha haft en 
betydande roll i det samhälle de var aktiva i. 
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 Teorierna om att det har funnits någon form av elit eller stormansgård i Augerum baseras på 
att man utgått från att folket under folkvandrings- och vendeltid har kunnat förlita sig på 
jordbruket i den bördiga dalgången som löper längst med Lyckeby ån. En annan teori är att de 
byggt sin status på tullavgifter, som de tagit ut av handelsfarande folk som färdats längst med 
den gamla kustlandsvägen, eller att de även har haft en vis kontroll över de sjöleder som går 
igenom skärgården. Denna teori är inte helt omöjlig men eftersom vi saknar skriftliga källor 
och liknande ifrån just denna tid gör att vi inte kan motsäga det. I och med att man har 
undersökt en båtgrav i området och att den innehöll en smyckes uppsättning som visar på 
långväga kontakter ifrån de Anglosaxiska delarna av England men även från de mellersta 
delarna av Sverige. 
 
 Augerums betydelse försvinner under 1000 – talet då istället Lösen kom att utgöra en 
centralplats i och med att Blekinge kom att införlivas med det Danska riket och ett kungalev 
växer fram. En orsak till att Augerum förlorade sin makt i landskapet kan ha berott på att den 
nya kungamakten valt en ny centralplats för att ha bättre kontroll över landskapet, och att små 
kungadömena börja försvinna. En kung styr nu över ett rike med sina undersåtar. Kungalevet 
vid lösen ligger på ett strategiskt läge i landskapet då den placerats på en höjd vilket ger en 
bra överblick över området. 
 
 En tanke som fastnat är att den danska kungamakten velat ha mer kontroll på handeln över ett 
stort område eftersom Skåne redan var danskt så kunde de lika väl försöka kontrollera den 
handel som bedrevs i Blekinge. Troligt är nog att många danska sjöfarare kände till Blekinges 
skärgård då de seglat norr ut mot Birka till exempel. Vilket i sin tur gett den danska 
kungamakten kännedom om området.   
 
 Sydost om Lösen ligger Viet vilket tolkas som den troliga marknadsplatsen enligt Ödman 
(1984) men motsägs av Hallberg (1990) som anser att namnets uppkomst är baserat på 
terrängen och dess vegetation. Min teori är att Lösen förlorade sin betydelse som en central 
handelsplats, då sjöfarten helt förändrades på grund av att man började använda sig av koggar, 
stora handelsskepp med ett betydligt större djupgående än vikingatida skepp. Ett vikingatida 
långskepp kunde mer eller mindre gå upp på land. Ett djup på en meter var inga problem. En 
kogg behövde däremot en kaj att lägga till vid. Lyckebyån erbjuder ett skyddat läge och 
möjligheter till en kajplats. Den vik som går in vid Lösen och Viet är en utmärkt vik för att 
bedriva handel vid på grund av att den är skyddad av tre öar vilka i sin tur bilda tre sund som 
är långsmala och troligtvis var lätt bevakade. 
 
 
 En av de frågor som har kommit upp efter det att jag har studerat kartor över de områden där 
pålspärrar placerats ut är varför man inte har haft någon form av liknande anläggningar i 
sunden mellan Knösö, Säljö, Fäjö och Torstävanäset, vilka leder in till lerviken SO om Lösen 
och Viet. Djupet in i viken och i rännorna intill har ett djup på en meter eller halvmeter vilket 
är cirka en meter lägre än vad det var under järnåldern, dock utgör djupet inte något hinder för 
den tidens skepp vilka hade ett djupgående på 0,2 till 0,4 meter Vikarna är idag grundare på 
grund av igenslamning samt att åkerbruket troligtvis bidragit med sin beskärda del till att de 
innersta delarna är igenvuxna med vass och annan vegetation (detta efter egna inventeringar 
och studier av sjökort (upplaga 1982 och flygfoton på Eniro).    
 
 Det aktuella området sträcker sig längst med hela kusten och längst med åarna samt de 
områden som har bördig mark. Under slutet av vikingatiden, och under medeltiden, kom 
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människor att utnyttja öarna i skärgården ännu mer till olika ändamål. Kontroll av de sjöfarts 
leder som gick igenom den Blekingska skärgården var t.ex. viktigt vilket kan stämma med 
centralplatserna och deras betydelse från Vikingatid fram till historisk tid. Under medeltiden 
kom människorna att flytta längre in i landet, mot skogsbygden, och började odla där vilket 
leder till att det plötsligt finns gott om mark att bruka. Senare kom även skärgårdens öar att 
utgöra en viktig del i jordbruket, då öarna används som betesmark åt kreatur främst under 
sommaren, men man använder även öarna för jakt och fiske vilket bidrog till att de kunde 
kombinera jordbruk, jakt och fiske. 
 
 Platsernas betydelser har varit viktiga för tidens folk som både levt i bygden och för de som 
endast var på genomresa. Lösens kyrka har varit en vallfärdsort då kyrkan låg längs med den 
gamla kustlandsvägen som sträckte sig ifrån öst till väst vilket gjorde att folk som färdades 
längst med vägen under medeltiden troligt vis besökte kyrkan i ett och annat syfte. 
 
 Resterna efter de marina spärranläggningar som finns i skärgården är ett tydligt tecken på att 
det som låg i vikarna hade en stor betydelse för dem som bodde där. Spärrarna har tjänat som 
skydd för ovälkomna sjöfarare samt utgjort ett hinder för handelsskepp som tvingades att ta 
omvägar igenom de grunda och trånga sund som uppstått för de att komma in till de platser 
som de tänkt angöra. 
 
 Studerar man materialet om pålspärrarnas funktion (Kap 13.1) så kan man kanske enklare 
förstå platsernas betydelser under både förhistorisk och historisk tid.  
  
1. Spärrarna syftade till att skydda en by, stad eller hamn.  
2. Spärrarna syftade till att lättare kunna försvara och samordna exempelvis en ledungsflotta.  
3. Spärrarna syftade till att lättare kunna ta skatt och tull på de skepp som färdades igenom de 
sund som finns i skärgården.  
4. Spärrarna syftade till att göra det lättare för folket att plundra skepp som försökte ta sig 
förbi (Svanberg 1996: 141).  
 
 En intressant tanke är att kungalevet tillsammans med de pålspärrar som finns mellan öarna, 
visar att befolkningen här kan ha bidragit till ledungsflottan. Med den kunde man bistå 
kungen vid behov. Som nämnts innan var Blekinges östra skärgård en genomfartsled mellan 
Birka i norr och Hedeby i söder. Med ledungsflottan kan man också hålla en vis kontroll över 
området vilket kan ha avskräckt andra sjöfarande för att vilja prova lyckan genom att plundra. 
 
 Lyckeby kom att få en viktig roll under ofredsår mellan Danmark och Sverige då staden 
under några år utgjorde ett gränsfäste. Staden skiftade ofta ägare tills borgen revs runt år 1600 
och materialet användes till att anlägga den nya staden Kristianopel (Offerman 1953: 25). 
 
 Den mest troliga anledningen till att Lyckå förlorade sin stadsrättighet år 1600 var att handeln 
aldrig blomstrade i staden. Men handeln fortsatte några år till (Stenholm & Ödman 1983:20). 
Dödsstöten för Lyckå kom 1622 då all handel kom att förbjudas i staden vilket ledde till att 
den kom att försvinna. Men man har försökt återuppliva lite av det gamla Lyckå genom att 
anordna den marknad som var den på Sankt Jacobi dag som är den 25:e juli (aa 1983: 15). 
 
 
 
17. Sammanfattning.  
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 Anledningen till att jag valt att skriva om Blekinge under järnåldern i ett lokalt perspektiv är 
att jag själv är uppvuxen där och har haft ett tidigt intresse för historia till en början med 
vilket kom att resultera att jag blev intresserad av arkeologi.  
 
 När man rör sig i de ovan nämnda områdena så börjar man att fundera på vilka var dessa 
människor, vad gjorde de och hur levde de? Tanken på att det t.ex. kan finnas flera båtgravar i 
marken gör det bara mer intressant och är en drivande kraft till att fortsätta sökandet efter den 
boplats och grav som Oscar Montelius grävde ut i slutet av 1800-talet.  
 
 Av att döma av de arkeologiska fynden och tack vare de skriftliga källor som är från tidig 
medeltid ser man tydligt att östra Blekinge har spelat en viktig roll. Under historiens gång har 
landskapets betydelse ändrats beroende på olika ekonomiska ändamål som kan bidra till att 
man kan göra någon form av vinst. Detta kan man ser på gravar, sjöfart och handel som 
bedrivits i området från järnålder och framåt i historisk tid.   
 
 I denna uppsats har jag behandlat områdena Augerum, Lösen, Vedeby och Lyckeby för att 
här finns spåren efter folk som levde och verkade under förhistorisk och historisk tid. Mina 
frågeställningar är väsentliga för just de här områdena. Följande frågeställningar har jag 
behandlat i min uppsats:  
 
 
• Var eventuella boplatser ligger? 

• Vilka gravar/gravfält och andra viktiga platser finns det i området? 

• Finns det några centrala platser? 

• Vilken betydelse har platserna haft under förhistorisk och historisk tid? 
 

 
 Vad jag själv tror om Augerum är att platsen har haft en betydande roll under den tid då 
båtgraven anlades. Landskapet känns ”gammalt” när man går där. Anledningen till att jag 
valde att skriva om detta område bero mycket på den känslan. 
 
 Augerum har haft en betydande roll under den tid då båtgraven anlades. Augerum kan under 
den yngre järnåldern ha varit en viktig centralplats under första hälften under den yngre 
järnåldern. Båtgraven härifrån visar att de som bott här haft en framstående plats i samhället. 
Platsen låg längst med den tidens viktigaste handelsväg, som gått från Småland i norr ner till 
Augerum i söder. Man menar att de som levt här har kunnat ta ut tull, eller skatt, av de 
transporter som passerade. Man anser också att det är samma folk som hade kontrollen över 
de genomfartsleder som gick igenom skärgården. En teori är att det är ett familjeföretag, att 
släkten bosatt sig på olika ställen i landskapet, vilket i sin tur gett dem den troliga sociala 
status som båtgraven visar. Augerum kom att förlora sin betydande roll runt år 1000 e.Kr. då 
man anlade ett kungalev någonstans vid Lösen, troligast vid kyrkan. Dock har vi inga säkra 
bevis för detta. Kungalevet är en organisation av kungsgårdar som man uppförde inom det 
danska riket, för att kunna hålla kontroll över rikets gränser och ekonomi.  
 
 
 
 
 
 Frågan om när Blekinge hamnar under danskt styre är ovisst, en tanke kan vara att det kom 
att hamna under danar kungen strax efter det historiska sjöslaget vid Svolder (Wolin norra 
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Polen). Antagligen har det givits av sveakungen Olof Skötkonung till Sven Tveskägg kung av 
Danmark. Detta skulle då ha inträffat efter den svenskdanska alliansen mot Olav Trygvasson, 
den norske kungen. Detta är bara en teori efter som dessa kungar var verksamma under 1000-
talets början då Blekinge tros ha blivit danskt. 
 
 Lösen är en intressant plats på grund av att där finns lämningar som visar att människor varit 
aktiva även där, samt att den forskning jag läst om platsen skulle kunna visa att makten har 
flyttats från Augerum till Lösen. Platsen kan ha varit ett östligt centrum i det danska 
kungalevet vilket har sin motsvarighet i svenska kungsgårdar.  
 
 I och med det danska övertagandet av Blekinge kan man tänka sig att de kom att utöka de 
marina spärranläggningarna för ett utökat skydd och kontroll av skärgården och den sjöfart 
som gick där igenom. Ett argument för att man haft en organiserad handel i öster. Blekinge är 
de pålspärrar som blockerar vissa sund i skärgården. Som nämnts ovan är att pålspärrarna har 
använts på många sätt. För det första anser man att pålspärrarna spelat en defensiv roll som 
försvarsanläggning vars syfte var att skydda de boplatser och eventuella handelsplatser som 
fanns längre in i vikarna. Den andra teorin är att de ingått i en ledungsorganisation. Detta gör 
att de både kan ses som defensiva och offensiva företeelser. 
 
 Den har också tjänat som ett hinder för att fördröja fientliga skepp från att kunna gå in längst 
kustbygden för att plundra. Folket skulle få tid till att organisera ett effektivt försvar. Det 
tredje är att man nyttjade pålspärrarna för att taga skatt och tull av passerande skepp. Eller för 
att kapa och plundra skeppen vilket skulle tyda på en organiserad sjörövarbygd.  
 
 Vedeby är den del som tycks har hamnat i skymundan om man jämför med de övriga berörda 
områdena. Området ligger avskilt, men ändå centralt i landskapet. Gravfältet har cirka 85 
registrerade lämningar vilket tyder på en stor befolkning. Dock finns här inga spår efter någon 
bebyggelse vilket gör att man kan fundera över var dessa människor har bott. Gravfältet ligger 
uppåt 1,5 till 3 km ifrån närmsta vattendrag vilket är betydligt längre till vattnet än vad både 
Augerum och Lösen har. Detta gör att man kan fundera över vilken roll platsen har haft i det 
dåtida samhället. En tanke är att boplatsen kan ha legat på samma ställe där Vedeby 
bostadsområde ligger idag, och att bevisen troligtvis har plöjts bort under tidens gång i och 
med byggandet av det moderna villasamhället.  
 

 Lyckeby är idag en förort till Karlskrona. Lyckeby har väl återfått lite av sitt forna jag genom 
att man har förlagt flera köpcentra väster om den gamla staden. Det hade varit intressant om 
man kunde göra fler undersökningar i och runtom den gamla stadsdelen.    
 
 De pålspärrar man funnit i anslutning till Lyckeby tyder på att man ville skydda det som 
fanns inne vid åmynningen och även längre upp, vilket tyder på att det fanns något av värde. 
Pålspärrarna finns på många ställen i Blekinge vilket visar att folket varit spridda över ett stort 
område och försökte hålla kontroll över det. 
 
 I denna uppsats har jag kommit fram till att Blekinge är mer än var det ser ut att ha varit 
under sin forntid och tidig medeltid. Då östra Blekinge har utgjort en viktig plats för de 
människor som levt och verkat i området, då de har kontroll över handel både till land och till 
havs. Detta kan man se på de fynd man gjort ifrån gravarna. Om det är så att kungaleven och 
 de marina spärranläggningarna, är av stor betydelse så har även folket i bygden haft en viktig 
roll då de kan ha bidragit till en ledungsflotta och ställt upp till den dåvarande kungens behov.  
Denna ledungsflotta kan har bidragit till att försvara kungens intresse och för bygdens försvar. 
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 Gravarna skulle kunna kopplas till de vägar och vattenvägar som bidragit till att folket kunnat 
bedriva handel på två olika sätt. Genom tull och handel längst med den gamla kustlandsvägen 
och med en aktiv sjöfart med handelsskepp som gick igenom skärgården. Detta måste ha 
bidragit till den status och näring människorna i område tagit del av. 
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