
ABSTRACT 
 
Lundqvist, K. 2008. På färd genom glömda landskap. Rumslig analys av bronsåldersbygden i 
Mönsterås. (On journey across forgotten landscapes. Analysis of landscape rooms in the 
Bronze Age district of Mönsterås).  Magisteruppsats i arkeologi. Högskolan i Kalmar, 
vårterminen 2008. 
 
This paper deals with the relations between landscape rooms and monuments in an area north 
of Mönsterås in Kalmar län. After archaeological excavations had been carried out in the area 
1991, an article promote it to the “Bronze Age district of Mönsterås” (Källström 1993). There 
are two main problems that I deal with in this paper. First: The relations between the natural 
places and the monuments or memorials. Secondly: The patterns with respect to the spread of 
certain monuments in the landscapes. My studies starts from the British landscape 
archaeology of Christopher Tilley and Richard Bradley, but also from a Scandinavian point of 
view with Terje Gansum et al.     
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1. INLEDNING  
 
En av frågorna som behandlades vid svenska fornminnesföreningens möte i Kalmar 1880 var: 
”Hvilka minnen från bronsåldern äro för närvarande kända inom Kalmar län” (Montelius 
1880:192). En av de närvarande, Oscar Montelius, var passande nog sysselsatt med en 
förteckning över dessa minnen. Kort tid efter mötet i Kalmar gav han ut sin förteckning under 
namnet ”Fynd från bronsåldern i Kalmar län” (Montelius 1881). Minnena som fördes ner i 
denna var företrädesvis bronsföremål. Stenrösena som nämndes på flera ställen i hans 
förteckning, kunde ibland ge en otacksam utdelning efter sökandet av föremål. De kunde 
lämnas åt sitt öde med; ”…innehöllo intet anmärkningsvärdt” (a.a:264). Det var alltså i deras 
innehåll som värdet fanns. Röset var därför förvaringsplatsen och föremålen dess skatter. 
Detta var det sena 1800-talets sammanställning av länets bronsålder fylld av bronsföremål, 
utspridda i det man kallade gravar, på platser som man knappt kan hitta idag. 
 
De fornsakssamlande vännerna i Kalmar hade ett digert inventeringsarbete framför sig 
samtidigt som Montelius varnade dem för ett alltför ivrigt sökande i fornlämningarna. Han 
menade att även kommande forskargenerationer måste ha tillgång till orört material 
(Montelius 1880:196). I linje med Montelius vision har minnena inte bleknat från 
bronsåldern, snarare har de problematiserats till att få en vidare betydelse än förut. Det 
latinska ordet ”monere” är en uppmaning till att minnas och ligger till grund för benämningen 
”monument”. Från att bara ha omfattat fynd blev även rösena och andra stenkonstruktioner 
något att minnas. Dessutom borde ju minnena omfattas av senare tiders upptäckter av 
boplatser och skärvstensrösen. Alla har blivit monument såsom minnen efter mänskliga 
aktiviteter.  
 
Länge beundrades t.ex. rösena för sina estetiska egenskaper på samma sätt som fynden. Men 
vad är anledningarna till att de har skapats och att de ligger där de ligger? Placeringen i 
rummet leder minnet vidare till nästa nivå: Platsen. Vad har den betytt och vad har 
människorna sett för speciellt med den? Tydligen finns det många platser att minnas varför 
rummet har fyllts av monument. Man kan därför börja tala om ett monumentalt landskap. Ett 
land som alltså har skapats genom mänskliga aktiviteter eller en omgivning som tagit skepnad 
genom minnen. Detta utgör också temat för den här uppsatsen. Den handlar om sambandet 
mellan landskapen, monumenten och människorna. Kronologiskt kommer uppsatsen att kretsa 
kring bronsåldern fast med ganska tänjbara gränser både före och efter. 
 
Jag tänker först presentera min teoretiska grund för den här uppsatsen, följt av några exempel 
på teoretiska och metodiska arbetssätt inom landskapsarkeologin. Efter en kortare historik 
över landskapsarkeologins utveckling går jag vidare med att beskriva fornlämningsmiljön i 
det landskap som jag valt som mitt undersökningsområde – UO (bilaga 1). Detta ligger strax 
norr om Mönsterås tätort i Kalmar län. Det täcker en yta på ca. 18 km2 och är väl avgränsat i 
avseende fornlämningarna. Detta uppmärksammades också av Michael Källström som lyfte 
fram området som en bronsåldersbygd i Mönsterås efter att Kalmar läns museum företagit 
arkeologiska undersökningar där 1991 (Källström 1993). Topografiskt kännetecknas UO av 
att Möreslätten här går över i det kuperade landskap som är kännetecknande för norra Kalmar 
län. Skogsmarken är dominerande i norr och väster och är fylld med stenar och block kring 
vilka mestadels granar och tallar växer. I den här delen finns också UO:s större höjder; 
Kevershäll, Skrähällarna och Mjölkammarskullen. Kevershäll har den högsta punkten av ca. 
60 meter över havet, följt av Skrähällarna med en högplatå kring 40 meter över havet. I söder 
och öster dominerar istället den öppna marken där också merparten av områdets byar och 
gårdar finns. Genom detta landskap rinner också vattendragen Habbestorpebäcken och 
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Långsrumsbäcken vilka förenas och mynnar ut i Mönsteråsviken via en grund dalgång. I norr 
rinner Lillån genom skogsmarken och passerar åkerlandskapet i öster på sin väg ut mot 
samma vik.  
 
I nästa steg stannar jag kvar i det beskrivna landskapet och undersöker sambandet mellan 
fornlämningarna och landskapsrummen där de visuella tolkningarna står i centrum. Här tänker 
jag diskutera hur landskap och monument framträder tillsammans. Efter detta kommer turen 
till analyserna kring den rumsliga kontexten. Där gör jag en analys av förhållandena mellan 
monumenten och landskapen från det förgående stycket. Därefter tar jag upp några särskilda  
problemområden i anslutning till detta. Till sist hoppas jag kunna knyta ihop uppsatsen i 
sammanfattningen med att besvara frågeställningarna.     
 
 
2. FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
+ Vilka betydelser har lägena för monumenten haft i fråga om markeringar, vyer och 
föreställningar i UO? 
 
+ Vilka likheter och skillnader finns det mellan monumentens läge och konstruktion inom 
UO. Går det att tolka dessa på några speciella sätt? 
 
+ Finns det något speciellt mönster i fråga om relationerna mellan landskapet och 
monumenten i UO? 
 
 
3. METOD OCH TEORI 
 
Min teoretiska grund för den här uppsatsen vilar i hermeneutiken och syftar alltså till 
förförståelse av förhistorien. Detta är egentligen en mycket krävande uppgift, d.v.s. att tänka 
bort sin egen samtid och dess värderingar till förmån för förhistoriens föreställningsvärld. Det 
är inte utan att den objektivism som präglade processuell arkeologi har slagit över till en lika 
extrem antites. Enligt Jürgen Habermas kan man tala om en ”andevetenskapens positivism”; 
”Uttolkaren måste inta en helt objektiv och neutral hållning till sitt material; förorenande 
”fördomar” från vår egen tid måste stängas ute när vi sysslar med forntiden”. (Olsen 
2003:95). Just ordet ”fördomar” är intressant i sammanhanget eftersom det här verkar vara ett 
av de största hindren för den tidigare hermeneutiken. Ordet utnyttjas istället av Hans Georg 
Gadamer som en tillgång (a.a:96f). Gadamer utgår från fördomens äldre betydelse som ”före 
– dom”, d.v.s. man dömer något i förväg. Fördomarna är en utgångspunkt i bedömandet av 
förhistoriska problem, och det är först i mötet med något annat som vi kan justera dessa 
fördomar. Istället för att försöka lämna vår egen värld och våra egna föreställningar, menar 
Gadamer att hermeneutiken bättre kommer till sin rätt som en slags översättning av 
förhistorien till vår egen tid. Eftersom vi själva lever i ett historiskt flöde precis som alla andra 
före oss, kan vi inte betrakta förhistorien som en icke- eller ahistorisk tid. Fördomarna verkar 
alltså på oss genom vår egen historia, eller från vår egen horisont. Förståelsen ökar därmed 
om vi lyckas smälta samman vår egen horisont med förhistoriens. Man kan också likna det 
hela vid mötet med en annan människa - det är genom att känna andra som man får kännedom 
om sig själv (a.a:97). 
 
Jag tycker att Gadamers hermeneutik har en intressant infallsvinkel och ger forskaren en 
större chans att närma sig studiet av förhistorien, även om kritik inte saknas mot den. Björnar 
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Olsen tar upp horisonternas sammansmältning: Hur kan jag veta att det inte bara är mina egna 
fördomar som projiceras på förhistorien? Det här finns inte besvarat av Gadamer. Det ligger 
ändå i förutsättningarna för den här teorin, att en viss okänd andel består av mina egna ”före-
domar” (Olsen 2003:97).  
 
Frågorna kring upplevelsen av landskapet har kommit att problematiseras av bl.a. Richard 
Bradley och Christopher Tilley. Bradley har uppmärksammat detta genom studier av 
platsernas betydelse (Bradley 2000). Med detta menar han att förhistoriens människor sett 
speciella egenskaper hos vissa platser i landskapet som man sedan har förstärkt intrycket av 
genom att uppföra monument på dem. Dessa platser blev sedan inlagrade i det kollektiva 
minnet och kom samtidigt att förändras över tid i takt med politiska och sociala förändringar. 
Bradley nämner två möjliga vägar för minnet i det här sammanhanget; Ju större och 
uppseendeväckande ett monument byggs desto svårare blir det att glömma. Väljer man bort 
dess betydelse kvarstår monumentet som ett fornminne – något som var erinrat för tidigare 
generationer. Den andra vägen leder oss till en plats utan något monument. Här är det istället 
muntliga traditioner som kan berätta om försvunna monument eller händelser. Det är alltså 
minnen som inte har lämnat några fysiska spår efter sig men som överlevt som berättelser 
(a.a:157f).  
 
Att röra sig i ett landskap bildar ytterligare en dimension som Tilley praktiserade vid sina 
undersökningar i södra England och på två platser i södra Wales. Med hjälp av antropologiska 
studier från bl.a. Australien, följde han aboriginernas traditionella sätt att vandra runt i sitt 
land (eller landskap). Människorna lever här i sin egen mytologi där deras vandring genom 
landskapet ständigt påminner dem om deras ursprung. Vandringarna är en del av deras 
säsongsvisa förflyttning och följer stigar som skapades av deras mytologiska förfäder under 
drömtiden. Dessa skapade även platserna längs stigarna vilka samtidigt är besjälade 
referenspunkter i landskapet (Tilley 1994:37ff). Tilley sätter in detta i ett fenomenologiskt 
perspektiv, d.v.s. på det sätt som människor kan uppfatta och förhålla sig till sitt landskap 
(a.a:11ff). Detta blev också en analogi till den mesolitiska befolkningens förhållningssätt till 
landskapet i de tre undersökningsområdena i Storbritannien. Tilley hävdar att den mesolitiska 
befolkningen hade en koppling mellan de levande och döda som manifesterades i landskapet, 
samtidigt som stigar förenade platserna som de hade känslomässiga såväl som rituella band 
till. Under neolitisk tid ska områdena för första gången ha hävdats som privata sfärer för 
enskilda eller grupper ur befolkningen. Monument som stenkammargravar och långhögar 
uppfördes med förfädernas kvarlevor inuti för att markera detta. Dessa anläggningar blev 
viktigare än landskapet i sig, eftersom de ersatte de naturliga platsernas betydelse. Samma typ 
av monument uppfördes i alla områdena men med olika betydelser enligt Tilley. Särskilt i 
området Cranborne Chase i södra England verkar monumentens inbördes betydelse ha varit 
viktig. Framförallt har detta framhävts via de stigar som förbinder högarna. På vandring i 
detta landskap har avsedda visuella effekter åstadkommits genom lägena mellan högarna så 
att vissa syns medan andra skyms från en viss position. Monumenten bidrog också till att 
”frysa tiden” så att platsen för anfäderna och de levandes relation till dessa blev för alltid 
synliggjorda i landskapet. Tilley talar därmed om en objektifiering av förfädernas närvaro i 
landskapet, något som senare har kommit att manipuleras och utnyttjats i intressen av enskilda 
eller grupper (a.a:202ff).  
 
I mitt arbete med den här uppsatsen har jag använt mig av både kvalitativa och kvantitativa 
källor. De kvalitativa källorna har i huvudsak handlat om rösen och röseliknande 
konstruktioner och om tolkandet av landskapsrummet där dessa ingår. En bra ingång till 
studiet av rösena har jag hämtat från Anna-Lena Gerdins artikel ”Rösen” och till 
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landskapstolkningarna har jag mestadels använt mig av Terje Gansums, Gro B. Jerpåsens och 
Christian Kellers analyser (Gansum m.fl. 1997; Gerdin1999). Landskapsanalyserna är att 
betrakta som en handbok för arkeologer i fält och tar upp handfasta metoder för hur man kan 
tolka monumentens lägen i terrängen. En tyngre men väldigt ingående studie av rösena och 
deras miljö i sydvästra Finland är skriven av Tapani Tuovinen (Tuovinen 2002). Det här 
arbetet har jag använt några delar av, i synnerhet när det gäller detaljstudierna kring rösena.  
 
Mitt kvantitativa källmaterial består av FMIS (Informationssystemet för fornminnen). Här 
finns flera av de relevanta uppgifter som jag samlat ihop kring fornlämningarna. Främst 
handlar det om objektens läge och dimensioner men även andra data som rör deras speciella 
egenskaper. Jag har också hämtat en del uppgifter från arkivet och biblioteket på Kalmar läns 
museum angående äldre ärenden kring fornlämningarna i UO. 
 
I min landskapsanalys har jag utgått från att UO är det övergripande landskapsrummet. I detta 
följer sedan sex underordnade landskapsrum som bitar i ett pussel. Som en kommentar till 
detta kan man säga, att en stor sammanhängande landskapsyta ger mig fler element att tolka 
samtidigt, medan en liten sammanhängande landskapsyta ger mig färre element att tolka 
samtidigt. Oftast råder det sistnämnda fallet i UO. Därför är det av vikt vid rekonstruktioner 
av äldre landskap, att föreställa sig dessa utan den nutida vegetationen och bebyggelsen. Kvar 
blir de geologiska huvudformerna och ett naket landskap (Gansum m.fl. 1997:14). Häri ligger 
också huvudproblemet för mina landskapstolkningar. Stora delar av UO är nämligen bevuxet 
med tät vegetation, varför fornlämningar som kanske bara ligger några hundra meter ifrån 
varandra, blir omöjliga att se i en samlad kontext.  
 
Gansum m.fl. har dock använt sig av en metod som de kallar henvendelse (a.a:14). Den här 
metoden syftar på fornlämningarnas förhållande till landskapsrummet. Man kan säga att en 
fornlämning har utsikt mot, eller vänder sig ut mot ett landskapsrum, d.v.s. landskapet och 
fornlämningen ger intrycket av att höra ihop. Jag har valt att översätta termen med utsikt. I det 
här fallet omfattar utsikterna fem olika varianter som jag har översatt till min egen 
terminologi (bilaga 2); Toppläge: Fornlämningen har utsikt runt omkring. Sluttningsläge: 
Fornlämningen har utsikt mot ett närområde. Hyllkantsläge: Fornlämningen har utsikten 
blockerad i en riktning. Kantläge: Fornlämningen har utsikt mot flera riktningar men vänder 
sig till ett närområde. Bottenläge: Fornlämningen ligger isolerad från omgivningen. Metoden 
med henvendelse har prövats på gravhögar från järnåldern och så vitt jag vet bara i Norge. 
Enligt min mening står metoden på en ganska förutsättningslös grund som inte blandar in 
fornlämningarnas inre struktur och därför kan adapteras även till bronsålderns lämningar i 
UO. 
 
En fornlämning vänder sig emellertid inte bara till ett närområde, utan lika viktigt är dess 
kontakt bortom detta. Gansum m.fl. talar i det här fallet om ett fjärrområde som hör samman 
med alla utsikterna utom bottenläget såsom jag tolkar det hela (Gansum m.fl. 1997:15). 
Nästan alla utsikterna har följaktligen, förutom kontakt med ett närområde, även en 
horisontlinje som ligger bortom den närmaste omgivningen. Det är för övrigt detta som 
illustreras i figur 3 på nästa sida.  
 
Till utsikterna har jag också beaktat insynen till fornlämningarna, d.v.s. hur de gestaltar sig på 
avstånd från olika håll. I vissa fall verkar det faktiskt som om vissa fornlämningar lättare kan 
ses på avstånd än från nära håll. Insynen kan därför skilja sig en hel del från den utsikten man 
har från fornlämningarna (a.a:15).  
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Figur 1. Övre bilden illustrerar hur markytan kan bryta upplevelsen av ett landskapsrum, antingen 
genom en sluttning eller en stigning i terrängen. Nedre bilden visar hur en sammanhängande yta bildar 
ett golv medan t.ex. åsar och vegetation kan bilda väggar (Gansum m.fl. 1997:14). 
 
Figur 2. Upplevelsen av ett landskapsrum beror var ifrån man betraktar det. Landskapsrummen kan som 
bilden illustrerar ligga i varandra. Från högt belägna platser kan man därför ha utsikt över både ett 
närområde och ett fjärrområde (Gansum m.fl. 1997:14). 
 
3.1 Strandförskjutningen  
 
Inom UO kan man se stora skillnader mellan utbredningen av land och hav över tid. Med 
hjälp av främst 14C –dateringar har man kunnat lokalisera tidigare strandlinjer i olika områden 
(R-01-41:11). Dateringarna har sedan sammanställts till strandlinjekurvor där man kan följa 
landhöjningen över tid. För havsytans höjning finns inga empiriska data att tillgå. Istället 
finns en beräknad kurva som är mycket använd. Den kurvan (Fairbanks) är dock väldigt 
osäker och kan inte tillföra någon större noggrannhet vid beräkningar (a.a:7). För närvarande 
räknar man med en landhöjning av 1 mm/år i UO och en havsytehöjning av mellan 1 - 1,2 
mm/år (a.a:8). Förhållandet mellan den globala eustatiska havsytehöjningen och den glacial-
isostatiska landhöjningen ger strandförskjutningen som visar vad strandlinjen har gått vid en 
viss tidpunkt. Strandförskjutningen kan åskådliggöras genom formeln: 
 
S = L – H  S = strandförskjutningen (m) 
  L = landytans nivåförändring (m) 
  H = havsytans nivåförändring (m) 
 
Förhållandet visar att strandförskjutningen kan bli både positiv och negativ. En positiv 
strandförskjutning innebär att landhöjningen ökar snabbare än havsytans höjning och brukar 
benämnas regression. En negativ strandförskjutning innebär det omvända förhållandet: 
Havsytans nivå ökar snabbare än landhöjningen och benämns istället  transgression.  
 
3.2 Strandlinjekartorna 
 
Till den här uppsatsen har jag använt mig av strandlinjekartor som är beräknade modeller av 
tidigare strandlinjer och utgivna av SGU (Sveriges geologiska undersökning). Beräkningarna 
har utvecklats av geologen Tore Påsse genom studiet av sjötippningseffekten (R-01-41:8). 
Funktionerna bakom denna har bearbetats och lett fram till matematiska uttryck för faktorerna 
bakom landytans och havsytans höjning. Enligt Påsse är dessa beräkningar empiriskt 
uppbyggda vilket är ganska ovanligt i det här sammanhanget. Ofta bygger andra beräkningar 
på mer eller mindre goda antaganden (a.a:47). Vid det praktiska utförandet av kartorna har 
SGU utgått från en terrängmodell. Denna bygger på höjddata som ger information om lägre 
och högre partier i terrängen men även om sluttningars lutning och riktning. Sådana här data 
kan därmed ge antydningar om fuktigare och torrare terräng. Ett lägre parti är generellt 
fuktigare än ett högre (Pilesjö 2003:269). Terrängmodellen sänks eller ”pressas” sedan ner till 
de land- och havsnivåer som gällde för respektive period. Jag har använt mig av tre perioder 
för att följa UO:s landskapsutveckling; Mellanneolitikum (3000 f.v.t), bronsålder 1050 f.v.t) 
och äldre järnålder (0) (se sida 31-32).  
 
Med dessa modeller över de förhistoriska landskapen kan jag alltså få en uppfattning om hur 
strandlinjerna sett ut men också studera hur landskapen kan ha sett ut innanför dessa. Där 
finns bl.a landytor som kallas strandzoner. I det här sammanhanget har jag hämtat 
definitionen från Björn Winberg som använder det i samband med antagandet av strandlinjen 
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i Kalmartrakten under bronsåldern (Winberg 2003:84). Han har räknat med att havsnivån där 
legat någonstans mellan fem till tio meter över dagens havsnivå. Detta skulle då ha skapat en 
bred landremsa på upp till tre kilometer inåt land som tidvis varit blötlagd och tidvis torrlagd. 
Denna strandzon är en landskapstyp som brukar kallas (havs)strandäng och räknas som en typ 
av våtmark (Svensson & Glimskär 1994:2). 
 
 
4. HISTORIK 
 
Att tolka landskapet, fornlämningarna och människorna som levde i detta, hör samman med 
den processuella arkeologins genombrott under 1960-talet. Inte bara arkeologin skapade en ny 
teoribildning utan även geografin vilket kom att ge upphov till epiteten ”ny arkeologi” och 
”ny geografi”. Båda dessa kom att ha stort inflytande på hur arkeologerna kom att betrakta 
landskapets olika roller. Mycket av teoribildningen växte fram i den anglosaxiska världen där 
den nya arkeologin blev en metodmässig spegelbild av den nya geografin (Tilley 1994:10). 
Resultatet av detta blev bl.a. att de tidigare ”prickkartorna” som visat på utbredningen av 
vissa fornlämningar inom ett visst område nu kom att modifieras. De utökades med 
information byggda på naturvetenskapligt grundade modeller som visade på hur människorna 
levt och inrättat ett landskap. Landskapet ansågs i det här sammanhanget som universellt och 
lika över allt, från tid till annan (a.a:9). För Sveriges del sammanföll den nya arkeologins 
genombrott med efterkrigstidens nysatsningar på väg- och husbyggen. I takt med detta 
började man upptäcka alltmer av förhistoriens samhällen som uppdagades under markytan. 
Från mitten av 1950-talet var det järnålderns samhälle som stod i centrum för 
undersökningarna eftersom man då börjat urskilja det som har kommit att benämnas 
”husgrundsterrasser”. Dessa var de första objekten på svenska fastlandet som kom att 
identifieras som boplatsindikerande förutom gravanläggningarna (Baudou 2004:316). 
Undersökningsmetoderna utvecklades vidare och kom enligt Evert Baudou att omfatta 
åtminstone sju stycken inom järnålderns bebyggelsearkeologi (Baudou 2004:317). En av 
dessa metoder var att man i samband med exploatering avtorvade stora markytor. På detta sätt 
kunde man studera resterna efter bosättningar och få en mycket mer omfattande bild av dessa 
än tidigare. Det var på det här sättet som hus från bronsåldern för första gången kunde 
konstateras i Sverige, och då i samband med undersökningarna vid Fosie (IV) utanför Malmö 
(a.a:324).  
 
Med etableringen av den postprocessuella arkeologin under 1980-talet satte åter en ny 
teoribildning sina spår i uppfattningen om landskapets betydelse. Landskapet hade i det här 
sammanhanget fått en mening i sig självt. Begreppet handling eller ”action” som tidigare 
tillskrevs människorna i landskapet och att alla handlingar och idéer endast utgick från dem, 
blev nu lika mycket förtjänster av landskapet. I sin definition av handling – ”action” menar 
John C. Barrett att detta är intimt förknippat med både rummet - ”space” och tiden (Barrett 
2000:61). Handlingen äger dessutom rum på en viss plats som blir föremål för de resurser 
som handlingen kräver och varifrån handlingens resultat sedan når ut. Handlingen kommer 
också, enligt Barrett, att formas genom människornas erfarenhet av sin plats i tillvaron och av 
deras förmåga att tämja landskapet. Tillsammans bildar människornas erfarenheter och 
handlingar, samt deras uppfattning av tid och rum begreppet ”agency” (a.a:62). Genom detta 
har landskapet blivit humaniserat i den postprocessuella skolan eftersom det är dess relation 
till människan som skapat det. Man måste därmed tala om flera landskapsrum och inte ett 
universellt, vilket beror på att upplevelsen av ett och samma landskap kan variera från 
människa till människa (Tilley 1994:11). 
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5. FORNLÄMNINGSMILJÖN I UO 
 
Det största beståndet av brons- och järnålderns fasta fornlämningar i UO utgörs av rösen. 
Dessa följs i storleksordning av; stensättningar, boplatser, fossila åkrar, skålgrops- och 
hällristningslokaler, skärvstenshögar och stenkretsar. Vid en grov indelning av de uppräknade 
konstruktionerna, skulle man kunna använda sig av Dag Widholms definitioner av runda och 
icke-runda gravar (Widholm 2006:23). För UO:s del hör rösena och de runda stensättningarna 
till den förra gruppen medan den senare omfattar skeppssättningar samt skeppsformade och i 
några fall rektangulära och kvadratiska stensättningar. I det här sammanhanget väljer jag dock 
att inte använda benämningen gravar för dessa objekt - främst av den anledningen att gravar 
lätt blir tolkade som detta i ett kristet perspektiv. Istället kommer jag mestadels använda mig 
av ”monument” och ”anläggningar”. 
 
5.1 Rösena  
 
Inom den processuella arkeologin försökte man komma till rätta med definitionsproblemet 
rösen. Den definition som har kommit att dominera inom svensk arkeologi lades fram av 
Klas-Göran Selinge 1969. Enligt denna definition som antogs av RAÄ och som ligger till 
grund för inventeringen i UO 1979, är ett röse en anläggning;”som helt är uppbyggd av stenar 
utan synlig inblandning av lösa jordarter och som har en över markplanet välvd eller hög 
profil. Ytan är icke övertorvad, men kan ha en naturlig moss-, ris- eller örtvegetation” 
(Selinge 1969:21). 
 
 
 
Figur 3. Undersökningen av röset  5:1 intill Östra gården i Habbestorp 1941.  
Männen på bilden är fr.v. Erik Asplund, Albert Nelsson, Eric Nelsson och  
Axel Karlsson (Stranda hembygdsförenings arkiv). 
 
Den här definitionen har under senare tid, i takt med att den postprocessuella skolan vunnit 
mer inflytande, kommit att problematiseras. Det är enligt Selinges senare kommentar, svårt att 
ibland skilja en stor stensättning från ett röse och att dessa objekt kan variera i skepnad från 
en region till en annan. Dessutom har många gånger objektens läge i landskapet och 
förhållande till andra anläggningar, fått avgöra huruvida de ska räknas som stensättningar 
eller rösen. Därigenom har ofta ensamliggande anläggningar på bergskrön kommit att kallas 
rösen (Artelius 2005:689).  
 
I sin undersökning av rösen i Finland, verkar Tuovinen inte lägga ner någon möda på att 
urskilja stensättningar från rösen; ”The size of cairns varies from low stone settings with a 
diameter of a few metres to really large cairns which were over two metres in height, and 
more than ten metres (occasionally more than twenty metres) in lenght” (Tuovinen 2002:66). 
Här blandas definitionerna om varandra och kanske till stor del som en följd av själva 
definitionen av cairn som i det engelska språkbruket får en vidare betydelse. Det går tillbaka 
på gaeliskans cárn och är mångtydigt i det avseendet att det refererar till olika typer av berg, 
kullar och naturliga stensamlingar (www.wikipedia.org). Den sistnämnda beskrivningen 
ligger närmast det som kan beskrivas som en ”en konstruerad hög av stenar”, vilket ofta är 
betydelsen av cairn i arkeologiska sammanhang. I de nordiska språkbruken finns flera 
benämningar på sådana här ”stenhögar” beroende på deras syfte och användning. Röse 
motsvarar förmodligen bäst den engelskspråkiga termen cairn.  
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Inom UO finns omkring 70 registrerade rösen av varierande storlek. Det största är 24 meter i 
diameter och är beläget vid Gelebo i norra UO och de minsta, ett i Harrstorp och ett i Lilla 
Forsa är sex meter i diameter. De vanligast förekommande konstruktionsdetaljerna är gropar 
eller insjunkningar i rösenas toppar. Vanligtvis är dessa gropar förknippade med tidigare 
skattjakter i rösena och termen konstruktionsdetalj kan därför bli lite missvisande i det här 
fallet (Gerdin 1999:60f). En annan uppfattning är att groparna är resultatet av att inre 
konstruktioner har kollapsat under tidens gång, exempelvis kistor av trä (Tuovinen 2002:150). 
I det sammanhanget kan även nämnas de gotländska kraterrösena som fått sitt namn efter den 
koniska fördjupningen eller ”kratern” i stenpackningen. Det har diskuterats hur dessa 
uppkommit, men efter flera undersökningar av ett röse vid Kauparve i Lärbro socken på 
Gotland, visade det sig att fördjupningen utgjordes av en inre konstruktion i form av ett 
kallmurat torn. I botten av detta var en kista placerad. I andra ändan, uppe i toppen, har det 
diskuterats huruvida öppningen varit sluten eller öppen mot omvärlden. En hypotes är att 
öppningen varit täckt av ekstockar som med tiden givit vika och på så sätt bildat det 
karaktäristiska utseendet (Burenhult 2003:431ff).  
 
Andra detaljer som är lite mindre förekommande bland UO:s rösen är de olika typerna av 
block eller resta stenar, i eller i kanterna av anläggningarna. Liksom i det förgående fallet kan 
resta stenar vara delar av inre konstruktioner men också som omkringliggande konstruktioner 
intill rösena. Ett tjugotal av UO:s runda anläggningar har olika typer av block rapporterade 
som ingående delar (FMIS). Möjligen är en del block avsatta av inlandsisen på platsen kring 
vilka de har uppförts medan andra är resta på platsen. Selinge skiljer på mittblock och mittsten 
i det här fallet (Selinge 1969:25). Mittblocket är ett naturligt eller jordfast block kring vilket 
en stenpackning är lagd medan mittstenen är arrangerad på platsen. Däremot är dess form 
naturlig samtidigt som dess storlek avviker från stenpackningens. Mittblock och för den delen 
även block i sidan av anläggningarna är utmärkande för tre rösen i södra UO kring Guttorps 
gård. Blocken verkar inte ha varit tänkta som dolda delar av konstruktionerna utan snarare 
tvärtom, som exponerade delar. Enligt rapporterna har de använts för att förstärka 
höjdintrycket, d.v.s. göra anläggningarna högre än vad de i själva verket är. Kännetecknande 
för gruppen är därmed förekomsten av några meterstora block i varje anläggning, och att 
dessa antas som ”naturliga” element på platsen (RAÄ Mönsterås 344:1, 346:1, 347:1).  
 
Resta stenar verkar däremot förekomma i mindre utsträckning än blocken i och kring UO:s 
rösen. Den enda som jag förmodar är en rest sten finns intill det stora röset vid Domsagan 
nära Harrstorp (RAÄ Mönsterås 1:1). Detta röse är både undersökt och inventerat utan att det 
har noterats något om denna sten (Ekeroth 1881; FMIS). Anledningarna kan förstås vara 
många, exempelvis olika tolkningar av anläggningen, men också förändringar som skett över 
tid på platsen. Stenen ingår dock i en intressant kontext. Dels att den ligger intill rösets 
periferi i nordväst, och dels att den har en nära kommunikation med några andra resta stenar 
som ingår i en stenkrets alldeles i närheten. Stenkretsen har i äldre tider kallats för 
”dommarering” men har senare fått benämningen skeppssättning (Ekeroth 1880; Thålin 
1947:22, 68; FMIS). Likheter finns mellan stenen vid röset och de som ingår i 
skeppssättningen. Framförallt gäller detta storleken på den södra stävstenen som i stort sett 
överensstämmer med stenen vid röset. Däremot har den sistnämnda en större morfologisk 
likhet med skeppssättningens norra stävsten, med en lutande profil, bred bas och med en 
kraftig avsmalning mot toppen. Betraktar man sedan skeppssättningens riktning som en färd 
mot antingen nordost eller sydväst så blir intrycket av stenen vid röset att den rör sig i någon 
riktning vinkelrätt mot skeppssättningen. En företeelse som dyker hos mig i det här 
sammanhanget är dolda eller begravda skeppssättningar under högar eller rösen som framlagts 
av Tore Artelius (Artelius 1996:95). En sak som talar emot att stenen skulle vara en bit av ett 
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utstickande stenskepp ur röset är dess placering i det nordvästra hörnet, och riktningen på den 
möjliga stävstenen. Detta skapar i så fall ett skepp som tangerar rösets västra kant och där i så 
fall både stenpackningen och relingsstenarna försvunnit vid den aktuella delen. 
  
 
Figur 4. Den resta stenen? vid röset 1:1 (foto: Kristian Lundqvist) 
 
Domsagan utmärker sig även fortsättningsvis genom ovanliga konstruktionsdetaljer i UO med 
förekomsten av kistor. Endast två är idag exponerade för yttervärlden. Den ena finns i det 
ovan omtalade röset och den andra i en av stensättningarna vid samma lokal (RAÄ Mönsterås 
1:1, 1:3). Av Carl-Johan Ekeroths undersökningar från 1880 kan man emellertid dra slutsatsen 
att ytterligare två kistor funnits. Den ena hittades under en av stensättningarna vid Domsagan 
och den andra vid Östra gården i Habbestorp (RAÄ Mönsterås 1:2, 5:1). Den sistnämnda 
undersöktes ytterligare en gång 1941 under ledning av Harry Thålin i samband med att den 
skulle tas bort (Thålin 1947:27; FMIS).  
 
Kista, eller ibland stenkista, är den benämning som inventeringen använde sig av 1979 och 
som förespråkas av Selinge (Selinge 1969:25). Den äldre benämningen hällkista för samma 
objekt, stöter i det här fallet på typologiska definitionsproblem eftersom Thålin använder sig 
av termen för det objekt som idag kallas kista vid Domsagan (Thålin 1947:27). En hällkista är 
nämligen en typ av megalitisk gravanläggning som är avsedd för upprepade begravningar. 
Begravningsformen skulle även kunna stämma in på anläggningarna i rösena, men skillnaden 
har inte lagts i detta utan i den fysiska utformningen. Gränserna är satta till tre gånger en 
meter. Överstiger därför inte kistan tre meter i längd eller en meter i bredd bör man istället 
benämna den stenkista. Det föreligger alltså en fysisk skillnad mellan de bägge typerna, men 
också en kronologisk eftersom hällkistan brukar tillskrivas senneolitikum och äldsta 
bronsåldern medan stenkistan är av yngre datum  (Möller 1985:189; Burenhult 1999:385f).  
 
Fynden liksom kistorna från rösena är starkt förknippade med Ekeroth som för övrigt var 
bruksägare och medlem av svenska fornminnesföreningen. Under åren 1879 – 1881 lät han 
undersöka ett tiotal anläggningar i södra UO som kom att benämnas ”stenrösen”. 
Undersökningarna utfördes först kring byn Fälle och berörde sex rösen som verkar ha legat 
väl samlade. De flesta av dessa plockades antagligen bort i samband med undersökningarna 
med undantag av åtminstone ett. Detta utgörs av röset vid Berga utjord som sannolikt också är 
platsen för fynden av några fragment efter en husurna (RAÄ Mönsterås 8:1). I ett annat av 
stenrösena hittade man en bronshalskrage som tydligen låg gömd alldeles i kanten av 
stenpackningen medan man fann djurben, en spjutspets och några bitar av bearbetad flinta i 
några av de resterande anläggningarna. (Thålin 1947:27f). 
 
 
Figur 5. Kistan i röset 5:1 vid Östra gården  
i Habbestorp vid undersökningen 1941.  
(Stranda hembygdsförenings arkiv). 
 
Under det följande året, 1880, koncentrerade Ekeroth sina undersökningar till Habbestorps by 
och till Domsagan vid Harrstorp. Den sistnämnda lokalen kännetecknas i likhet med Berga 
utjord av sitt solitära läge och sitt väl samlade fornlämningsbestånd. Vid den här platsen och 
vid Habbestorp kom Ekeroths intresse att upptas av två stenkistor som visade sig vara av 
ungefär samma storlek. Stenkistan från Domsagan visade sig innehålla föremål av både brons, 
flinta och keramik men däremot inga ben. Man betvivlade dock aldrig att ben hade 
förekommit i stenkistan. Av oklara anledningar menade man därför att den hade innehållit ett 
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eller flera obrända lik som brutits ner med tiden (Montelius 1881:263). Den andra stenkistan, i 
Habbestorps by intill den östra gården, visade inga tecken på fynd förrän Ekeroth året efter 
gjorde en närmare granskning av dess innehåll. Då återfanns plötsligt en bronsknapp med 
tillhörande krok, ett fynd som senare verkar ha försvunnit ur samlingarna (Ekeroth 1881; 
Montelius 1881:264f; KSM). Inga nya fynd gjordes i vare sig kistan eller röset då det skulle 
tas bort 1941 (Thålin 1947:27).  
 
1881 återupptog Ekeroth sina undersökningar vid Domsagan och kom då att inrikta sig mot 
röset som är beläget på platsens högsta punkt (RAÄ Mönsterås 1:1). Anläggning var 
förmodligen den största som Ekeroth kom att undersöka i UO. Dess innehåll kom däremot 
inte att intressera honom i någon större utsträckning eftersom det rörde sig om kolbitar, bränt 
trä, flinta, obrända och brända djurben. På samma sätt fortsatte undersökningarna i 
Habbestorp som omfattade en grupp av tre rösen. Fynden liknade de från Domsagan fast med 
ett undantag av en speciell sandsten från det tredje röset på platsen. Denna var placerad direkt 
på den berghäll som röset legat på, tillsammans med några djurben, en bit flinta och några 
kolbitar. Sandstenen – av mindre storlek som Ekeroth uttrycker det - hade också en inhuggen 
rand (Ekeroth 1881). 
 
Enligt senare bedömningar tillhör de funna bronsföremålen från Ekeroths undersökningar 
mestadels den äldre bronsåldern, medan endast en liten andel tillhör den yngre bronsåldern 
(Thålin 1947:25). En kronologisk bedömning av de typologiskt bestämbara föremålen i brons 
gjordes också av Nils Åberg som kom fram till att dessa tillhör period II. Den tidigare nämnda 
husurnan bedömdes istället tillhöra period V-VI (Åberg 1923:47, 61,65, 73).  
 
5.2 Stensättningarna  
 
Stensättningarna kan utifrån den tidigare förda diskussionen i stycke 5.1 ifrågasättas som en 
fristående funktionell enhet i jämförelsen med rösen och andra röseliknande konstruktioner. 
Till och med den yttre utformningen har ibland visat sig ställa till med problem vid 
inventeringar vilket också framgick i stycke 5.1. En annan problematik gäller kronologin där 
man inom äldre forskning ofta tillskrev stensättningarna som generellt yngre monument än 
rösena. Thålin särskiljer i det fallet stensättningarna i UO, där den yngre järnålderns 
anläggningar kännetecknas av sin jord- och stenblandade fyllning. Den typen finns på 
gravfälten vid Alebo, Gelebo och Forsa. I övergången mellan bronsåldern och den 
förromerska järnåldern är det istället kännetecknande med stora flacka stensättningar med 
kraftig kantkedja. Enligt Thålin finns den här äldre fornlämningstypen representerad vid 
gravfältet intill Guttorp och på gravfälten intill Gelebo och Alebo (Thålin 1947:34). Under 
senare tids forskning har dock stensättningarnas kronologi kommit att revideras. Enligt 
Widholms forskning har rösen och olika typer av stensättningar, av allt att döma, uppförts 
parallellt under en stor del av bronsåldern. Tiden för deras uppförande sträcker sig alltså inte 
bara till övergångstiden mellan brons- och järnåldern utan ända tillbaka till bronsålderns 
period III (Widholm 1999:256).  
 
 
 
Figur 6. Stensättningen 93:2 på kanten av Skrähällarna vid  
Långsrum (foto: Kristian Lundqvist). 
 
De fornlämningar som faller under benämningen stensättning i UO är de runda och 
skeppsformade varianterna, men också kvadratiska och möjligen rektangulära. Företrädesvis 
förekommer stensättningar som har en så gott som renodlad stenfyllning på samma platser 
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som rösena och ofta i grupper med dessa. Deras konstruktion påminner om rösenas och 
dessutom är hela kantkedjor eller delar av dessa ofta rapporterade från inventeringarna 
(FMIS). En andra grupp av stensättningar förekommer mest på gravfälten och kännetecknas 
av sin jordblandade stenfyllning, s.k. övertorvade med enstaka till talrika stenar i ytan 
(Selinge 1969:21f). Av UO:s drygt 100 stensättningar är ett tiotal stycken runda och i likhet 
med vissa rösen uppförda kring ett eller flera större block. Den vanligaste konstruktionen i det 
fallet är att stenpackningen har lagts kring ett mittblock. Spridningen av dessa och de andra 
runda stensättningarna kan betraktas som jämn över UO. Däremot är förekomsten av de 
skeppsformade stensättningarna nästan helt koncentrerade till norra delen vid byarna Forsa, 
Berg och Alebo. En möjlig representant återfinns dock i södra delen vid Habbestorp.  
Sammanlagt rör det sig om sju eller åtta kända anläggningar av den typen.  
 
Boplatserna är främst antagna genom indikeringar efter mänskliga aktiviteter på vissa platser i 
UO. Boplatser finns dock inte med i Selinges anvisningar för fornminnesinventeringen utan 
har tillkommit senare (Selinge 1969). Hos Selinge gäller istället terrasserade ytor som ingår 
både i form av husgrundsterrasser och fossil åkermark. Definitionen finns under 
husgrundsterrasser: ”Avsiktligt avplanad, vanligen i sluttning belägen yta, som på en – tre 
sidor begränsas av en av stenskoning eller brant jordsluttning markerad terrasskant. En – två 
sidor kan vara markerade av en rännformig fördjupning. Även andra detaljutformningar 
torde kunna förekomma (Selinge 1969:24). Eftersom det handlar om plana markytor kan 
dessa inte utan djupare undersökningar varken bindas till husgrunder eller åkermarker. De 
terrasserade ytor som finns rapporterade ligger vid Alebo och Forsa och benämns 
åkerterrasser samt terrasskanter. Dessa kan enligt min mening under olika perioder likaväl ha 
hyst gårdsbebyggelser (RAÄ Mönsterås 105:1, 183:1). 
 
 
 
Figur 7. Början till en anläggning med mittblock? (foto: Kristian Lundqvist).  
 
5.3 Boplatserna  
 
Boplatsindikeringar är alltså en yngre metod som dessutom bara praktiserats i södra UO i 
samband med undersökningarna där 1991. Till grund för norra delen ligger endast 
inventeringen från 1979. Detta medverkar förstås till en snedfördelning av antalet boplatser i 
UO där en jämförelse mellan norra och södra delen, med största sannolikhet, saknar relevans. 
Boplatsindikeringarna är ändå intressanta och kastar åtminstone nytt ljus över bosättningarnas 
lägen i södra UO. 
 
Sökandet efter boplatser kan ske efter en metod som brukar kallas ytinventering. Den beskrivs 
bl.a. av Mikael Dahlin som menar att ett område i terrängen där minst fem artefakter dyker 
upp i markytan kan definieras som en boplats. Artefakterna kan bestå av avslag från olika 
bergarter, keramik och upplöjda härdar (Dahlin 2007:132). I UO består vanligtvis det 
indikerande materialet av avslag från kvarts, porfyr, flinta och även skörbränd eller skärvig 
sten.  
 
Så långt kan man anta boplatsernas lägen genom antingen husterrasseringar eller 
boplatsindikeringar. Till detta kan man sedan ställa sig den intressanta frågan; vilken typ av 
boplats rör det sig om? Handlar det om en fast bosättning eller ett tillfälligt läger? 
 
Utgrävningarna i södra UO 1991 skedde inom ett väldigt smalt men långsträckt område, 
varför endast mindre delar av de påträffade boplatserna kunde undersökas. Två platser kring 
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Habbestorp var aktuella i det sammanhanget. Vid den ena hittades härdar, nedgrävningar, 
kokgropar och stolphål som genom 14C–prover visade på åtminstone upprepade bosättningar 
under neolitikum och bronsålder. Vid den andra platsen pekade kontexten på en mer renodlad 
bronsåldersmiljö där man fann flera lertäktsgropar ur vilka man troligtvis hade tagit material 
till lerklining eller keramiktillverkning. Träkol från platsen 14C-daterades till övergången 
mellan äldre- och yngre bronsåldern (Källström 1993:62ff). På frågan om bosättningarna i 
trakten tillhört permanentboenden eller tillfälliga boenden blir förstås den här 
sammanfattningen otillräcklig.  
 
5.4 Fossila åkrar 
 
Det finns ett tiotal registrerade fossila åkrar runt om i UO. Dessa finns ibland i nära relation 
till gravfält och boplatser, lämningar som alltså i högsta grad kan förknippas med 
människornas värld. Relationerna är troligen så starka att det många gånger kan var svårt att 
urskilja den ena lämningen ifrån den andra. Ofta har det talats om ett ”vandrande jordbruk” 
eller om ”vandrande åkrar” i samband med bronsålderns och den äldsta järnålderns jordbruk. 
Men lika ofta kan man också inkludera ”vandrande boplatser” eftersom dessa i många fall 
varit platser för odlad mark. Odlad mark och boplatser blir så att säga två sidor av samma 
mynt i det här sammanhanget. 
 
Spåren efter odlad mark uppmärksammades första gången i UO av Thålin som menade att 
jordbruket varit en mindre viktig näring för människorna i trakten under bronsåldern (Thålin 
1947:34). Han påpekar; ”I omedelbar närhet av fornlämningarna kan man i flera fall iakttaga 
små, från sten renplockade områden, som med största sannolikhet äro gamla åkrar av samma 
ålder som gravarna” Han utesluter heller inte möjligheterna av att det bedrivits svedjebruk 
där åkrar omväxlande nyttjats och övergivits (Thålin 1947:33f).  
 
Stig Welinder menar att spåren efter ”vandrande jordbruk” ofta täcker så stora landarealer att 
man knappast kan tänka sig att hela ytan varit uppodlad samtidigt. Istället kommer 
diskussionen in på ett system av växelvis odling och träda (Welinder 1999:277ff). 
Utvecklingen mot det vandrande jordbruket berodde i hög grad på ett ohållbart sätt i att bruka 
jorden enligt Welinders tolkning (Welinder 1999:32ff). Jordar som tidigare varit näringsrika 
genom sitt tjocka och näringsrika humuslager, hade utarmats genom det intensiva jordbruket 
fram till skiftet mellan neolitikum och den äldre bronsåldern. Förutsättningen för dessa jordar 
låg i ädellövskogen som genom sin årliga lövfällning fyllde på mullagret. När den här skogen 
hade glesnat till följd av utvinnandet av ny odlingsmark hade därmed också den viktiga 
näringstillförseln minskat. Den näringsrika jorden var därmed något som inte kunde förnyas. 
Istället för att som under tidigare skeden manipulera trädens tillväxt genom ringbarkning så 
att boskapen kunde beta av de lågt växande kronorna, lät man nu träden växa fritt. De bestånd 
som fanns kvar återförde på så sätt en mindre mängd näring till jorden. Man släppte också in 
boskap i det här trädglesa landskapet och fick därigenom en förstärkt gödslingseffekt. Denna 
effekt behövde dock ha tid på sig för att visa resultat. Mark som hade odlats behövde således 
tid för återhämtning efter skörd innan man åter kunde ta den i bruk. Därför togs större 
områden i anspråk där man kunde ha flera typer av jordbruksmark samtidigt; Dels 
odlingsmark och dels mark som låg i träda och som under tiden kunde tjäna som betesäng 
eller lövfodertäkt. Igenvuxna marker där sly och mindre träd regerade kunde åter förberedas 
till jordbruksmark genom svedjebränning.  
 
Både en nytolkning av den romerske historikern Tacitus verk Germania tillsammans med 
arkeologiska undersökningar, har kommit fram till en ny förståelse för hur den äldsta 



 14 

järnålderns jordbruk varit organiserat. Det handlar om en kombination av rörlighet och 
permanens inom jordbruket. Dels ett individuellt brukande av jorden och dels ett kollektivt 
ägande av jorden. Det individuella brukandet har anpassats till lagom stora arealer för att 
kunna bearbetas under ett dagsverke medan det kollektiva ägandet har grundat sig på 
återkommande förflyttningar av byarna och gårdarna. Detta har medverkat till att brukarna i 
en bosättning fick ny mark att ta i anspråk efter en förflyttning (Welinder 1999:278f).  
 
Spåren efter detta finns över hela UO genom de s.k. röjningsröseområdena. Dessa skiljer sig 
oftast från annan odlad mark i det att områdena saknar begränsning i form av terrasser, 
åkerhak, stensträngar och vallar (a.a:282f). De största av de inventerade 
röjningsröseområdena i UO ligger på Kevershälls fot mot sydost strax norr om Habbestorp 
och omfattas av två intilliggande områden. Dessa täcker sex till sju hektar vardera medan det 
minsta området i UO endast täcker en yta av knappt 0,20 hektar. Det vanliga storleksomfånget 
ligger emellertid kring två hektar. Arealer av den här storleken avviker dock kraftigt från de 
röjningsröseområden som finns i det småländska inlandet där liknande områden kan uppgå till 
hundratals hektar (Källström 1993:66). Åldern på den här typen av områden är mycket 
varierande. Undersökningar från sydsvenska höglandet kom under 1980-talet fram till att 
många röjningsröseområden var förhistoriska och att de anlagts just för ändamålet åkerbruk. 
Med hjälp av pollenanalyser från flera rösen kunde man då dra slutsatsen att flertalet av dessa 
började anläggas omkring 800 – 700 f.v.t. Vanligast är dock en anläggningstid kring tiden för 
vår tideräknings början fram till 500-talet e.v.t. Många områden har dessutom brukats fram 
till medeltiden (a.a:283ff). I UO kunde man datera tre träkolsprover tagna från några 
odlingsrösen vid Guttorp till slutet av bronsåldern eller omkring 500 f.v.t. (a.a:65).     
 
5.5 Skålgrops- och hällristningslokalerna  
 
Det finns 14 kända skålgropslokaler i UO där alla är koncentrerade till den sydvästra delen. 
tolv skålgropar finns enbart i och kring Habbestorp och det är också här som den enda 
hällristningen i UO finns, bestående av tre skeppsfigurer tillsammans med en cirkelfigur 
(RAÄ Mönsterås 83:1). Skålgroparna finns sedan spridda till två lokaler mot norr, en vid 
Långsrum och en andra på Bo gårds ägor.  
 
Skålgroparna förekommer på antingen små låga hällar som den invid Alebovägen på Bo gårds 
ägor (RAÄ Mönsterås 77:2) eller på block av vilka flertalet påtraffas kring Habbestorp. 
Sammantaget finns i UO endast fyra lokaler med skålgropar i häll medan resten, tio stycken 
förekommer i block. Gemensamt är att samtliga skålgropslokaler ligger vid eller i nära 
anslutning till åkermark som används än idag. Undantaget är dock 77:2 som ligger invid 
”Alebovägen” men som av kontexten att döma ligger nära en fossil odlingsmark.  
 
 
 
Figur 8. Skålgropshällen 77:2 intill ”Alebovägen” (foto: Kristian Lundqvist). 
 
Platserna ligger också på åkerholmar och dessutom tillsammans med indikerade boplatslägen 
samt i nära anslutning till den mellanneolitiska strandlinjen. På andra ställen finner man dem 
även  tillsammans med rösen och runda stensättningar, d.v.s. i kombinationer där endast runda 
monument förekommer. 
 
Skålgroparnas riktning varierar i UO, d.v.s. skålgroparna ligger  vända mot ett visst 
väderstreck. Samtidigt kan man fråga sig vad de vänder sig mot? För att försöka ge svar på 
den frågan kan man genom inventeringen få information om riktningar och lutningar på 
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skålgropshällarna och skålgropsblocken (FMIS). Utifrån dessa har jag fått uppfattningen att 
det finns två grupper av skålgropslokaler oavsett om dessa finns som block eller hällar. I den 
första gruppen har jag placerat de lokaler som finns i lägre terräng och som ligger nära eller 
alldeles intill den beräknade mellanneolitiska strandlinjen. Gruppen omfattar sju av de 14 
lokalerna i UO. Hos dessa verkar riktningarna variera inom den östliga sektorn med riktningar 
mot öster, sydost och nordost. I den andra gruppen återfinns skålgropslokalerna i högre 
terräng och längre ifrån den beräknade mellanneolitiska strandlinjen. Gruppen omfattar de 
resterande lokalerna och utgör följaktligen den andra hälften. Hos dessa verkar riktningarna 
variera inom den västliga kvadranten, d.v.s. mellan väster och söder med riktningar mot 
väster, sydväst och sydsydväst. Här saknas alltså riktningarna som vänder sig mellan väster 
och norr. Frågan är om riktningarna haft någon betydelse i det här sammanhanget eller om 
hällarnas och blockens naturliga förutsättningar fått råda?  
 
De bägge gruppernas hällar och block verkar i alla fall ha sina skålgropar riktade mot 
antingen åkermarker eller i ett förhistoriskt perspektiv även strandängar samt i åtminstone tre 
fall mot boplatser. Det sista är intressant så till vida att boplatser och odlingsmarker kan ha 
skiftat plats med varandra på det sätt som beskrevs i stycket 5.4. Detta kan därför förklara 
varför vissa skålgropar verkar riktade mot antingen åkermarker eller boplatser. Möjligen kan 
skålgropslokalerna varit riktade mot all typ av jordbruksmark – även strandängarna där 
boskapen betade och där slåtter bedrevs. Detta skulle i så fall förklara varför flera av 
skålgropshällarna och skålgropsblocken är riktade ut mot det område kring Habbestorp som  
 
 
 
Figur 9. Tre av skålgroparna på hällen (77:2) markerade med gummiband 
(foto: Kristian Lundqvist). 
jag antar varit strandängar. Dahlin har i sin forskning kring Virumsområdet tagit fasta på 
tidigare hypoteser som lagts fram kring skålgropslokalerna och menar: ”Det är lockande att 
sätta skålgroparna i samband med en fruktbarhetssymbol eller reproduktionssymboler, då de 
förekommer både i grav- och odlingssammanhang (Dahlin 2007:142; Kaliff 1997:75). 
Kanske markerar skålgropshällarna och skålgropsblocken en slags gräns mellan den 
reproduktiva marken och den icke reproduktiva marken. I det här sammanhanget utgår jag 
från att den icke reproduktiva marken varit avsedd för något helt annat än odling. Eftersom 
flera skålgropslokaler ligger i närheten av både rösen och runda stensättningar så kan man i de 
fallen anta en gräns mellan å ena sidan monumenten – minnena över de döda och å andra 
sidan den livgivande reproduktiva marken.          
 
5.6 Skärvstenshögarna 
 
Skärvstenshögarna har förknippats med en mängd olika ändamål och aktiviteter under 
förhistorien, t.ex. hyddbottnar, gravbål, offerplatser, slaktplatser m.m. Men ofta har 
anläggningarna kommit att betraktats som en typ av avfallshögar. Syftet med att dumpa avfall 
i dessa högar har dock diskuterats flitigt. Har avfallet varit restprodukter utan värde som helt 
enkelt tagits ur cirkulation bland människorna, eller är avfallet symboliskt laddat – noga utvalt 
och nerlagt i högen av rituella skäl.  
 
Benämningen förekommer både i formen skärvstenshög och skärvstensröse. Selinge använder 
dock formen skärvstenshögar och beskriver dem som högliknande anläggningar innehållande 
skärvig och skörbrända stenar. Han fortsätter; ”Dylika stenar kan även ingå i anläggningar av 
annan utformning, t ex vallar eller ha spridd förekomst i ytan, t ex på strandplan vid insjöar 
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(Selinge 1969:24). Detta visar på att den skärviga och skörbrända stenen kan vara 
förekommande i fler kontexter än i bara skärvstenshögar.  
 
Welinder har emellertid förknippat skärvstenshögarna med definitionen ”gård”. Hans 
definition tydliggör att det handlar om en bebyggd tomt och att den benämns bondgård om 
den är knuten till jordbruk. Till denna enhet hör också en grupp människor som tillsammans 
är självständiga och självförsörjande (Welinder 1999:126ff). Den här definitionen får ligga till 
grund för den fortsatta diskussionen. Kopplingen som Welinder har gjort mellan gårdarna och 
skärvstenshögarna är att de sistnämnda varit en del av dessa, åtminstone under neolitikum och 
bronsåldern. Han har räknat med en radie på upp till 300 meter kring varje bebyggd tomt som 
tillhörig en gård. Därför kan man också se varje gård som en yta på upp till fyra till fem 
hektar. Till detta kommer också åkrar, fodertäkter och betesmarker. 
 
Innehållet i skärvstenshögarna har förutom av både skärvig- och skörbränd sten bestått bl.a. 
av keramik, ben, aska och metaller. Något enhetligt användningsområde har därför varit svårt 
och se hos skärvstenshögarna. Variationerna är stora och skiftar från område till område. 
Undersökningar i UO:s närhet har gjorts vid Kölbygärde söder om Kalmar och vid Hällerö i 
Tjust (Dahlin 2007:140f). Vid Kölbygärde kunde man se att två skärvstenshögar var 
relaterade till en boplatskontext. Den ena högen innehöll slagen porfyr, flinta, brända djur- 
och människoben, keramikskärvor samt en malstenslöpare. Den andra högen innehöll 
keramikskärvor, slaget stenmaterial, malstensliggare och även järnslagg. Skärvstenshögarna i 
Tjust, också dem två stycken, låg i en annan slags kontext än den förra. De låg i en sluttning 
ner mot en tidigare havsvik eller våtmark, dessutom i anslutning till en skeppsformad 
stensättning och ett gravfält. Innehållet i dessa skärvstenshögar var keramik, brända djurben, 
bitar av malstenslöpare, kvarts och flinta. 
I UO förekommer skärvstenshögarna endast i norra UO eller ovanför en linje norr om 
Kevershäll, Skrähällarna och Mjölkammarskullen. Det finns ett tiotal kända skärvstenshögar i 
den här delen och flertalet ligger kring Alebo. Skärvstenshögarna är aldrig lägre i terrängen än 
tio meter över havet. Diametern ligger mellan nio och fyra meter men mest kring fyra till fem 
meter. Undantagsvis förekommer två högar som beskrivits som ovala i närheten av Lilla 
Forsa (RAÄ Mönsterås 362:1,2).  
 
Skärvstenshögarna brukar mestadels ingå i olika grupperingar tillsammans med andra 
anläggningar. Jag har i det fallet uttolkat två grupperingar: Med rösen och skeppsformade 
stensättningar eller med rösen och runda stensättningar. De förekommer också som enstaka 
eller i grupper om två skärvstenshögar. De olika kontexterna kan vara intressanta ur den 
synpunkten att man kanske kan koppla dem till de olika föreslagna användningsområdena.  
    
5.7 Skeppssättningarna 
 
Skeppssättningarna är rent definitionsmässigt nära besläktade med domarringarna. Bägge 
anläggningstyperna kan sammanföras under benämningen stenkretsar. Selinge sammanför 
emellertid skeppssättningen med den skeppsformade stensättningen genom deras långsträckta 
och spetsovala form. Skillnaden mellan de bägge typerna ligger i fyllningen. 
Skeppssättningen har ingen stenpackning utan resta eller lagda stenar som utgör själva formen 
(Selinge 1969:22). Den skeppsformiga stensättningen är istället fylld med en stenpackning 
som kan vara begränsad med en typ av kantkedja. Stenmaterialet som de skeppsformade 
stensättningarna är byggda av kan också spela in i sammanhanget eftersom andra typer av 
anläggningar i UO har rapporterats som ovala. Detta gäller skärvstenshögarna i Lilla Forsa 
men även två stensättningar. I det sistnämnda fallet syftar detta dock inte på stenmaterialet. 
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Skeppssättningarna såsom de har definierats ovan förekommer endast i södra delen av UO. 
Deras antal är dock osäkert. Den första så vitt jag vet omtalade skeppssättningen i området 
benämndes från början ”dommarering” och belyser det nära typologiska släktskapet till 
denna anläggningstyp. Med en tillståndsansökan till Vitterhetsakademin motiverade Ekeroth 
sin önskan att få återställa denna domarring: ”…en forntida offerplats – dommarering kallad 
– hvilkens omkullfallna stenar jag utbeder mig akademiens tillåtelse att, på min bekostnad, få 
återuppsätta på sina rätta ställen (Ekeroth 1880). Platsen kan möjligen ha uppkallats efter 
denna domarring eftersom den kallas ”Domsagan”. Enligt traditionen skulle man ha hållit ting 
där: ”Domarn satt på den högste sten, nämndemännera ikring”  (www.sofi.se). Det råder 
alltså en viss osäkerhet kring denna anläggning som åtminstone sedan inventeringen på 1940- 
talet kallats skeppssättning (Thålin 1947:22, 68). Efter den senare inventeringen 1979 
rapporteras att skeppssättningen mäter 14x7 meter och har sin ”långskeppsriktning” i 
nordöstlig – sydvästlig riktning. Sex resta pelarformade stenar markerar kanterna varav två är 
stävstenar. Tre stenar verkar dock saknas i vardera långsidan (FMIS). En bit söder ut från den 
nämnda anläggningen återfann man resterna efter en förmodad skeppssättning i samband med 
en tomtavstyckning 1946. Anläggningen uppmättes till ca. 12x3 meter (ATA 4208/46). 
Tydligen gjordes aldrig någon närmare undersökning och den förmodade skeppssättningen 
har därför inte blivit klassad som fornlämning.  
 
 
 
Figur 10. Skeppssättningen (1:4) vid Domsagan sedd från nordost  
(foto: Kristian Lundqvist). 
 
 
6. RUMMET 
 
Landskapet som vi rör oss i är fullt av punkter som vi kan orientera oss efter. Vi lär oss vad vi 
är i relation till t.ex. en vägkrök, en byggnad eller ett skogsbryn. Men vi kan också betrakta ett 
landskap som ett husrum med golv, väggar och tak (Gansum m.fl. 1997:13). Golvet utgör 
marken, väggarna vertikala element som åsar, berg och skogsridåer och himlen som taket. 
Den öppna marken möter förr eller senare något som begränsar det och bildar dess periferi till 
något annat. Detta visar på att landskapsrummet är något sammanhängande, något som jag 
själv kan uppleva när jag rör mig ute i terrängen. På samma sätt som Tilley menar att 
landskapsrummet uppfattas olika av olika människor, är Gansum, Jerpåsen och Keller inne på 
samma spår, nämligen att uppfattningen av landskapet är kulturellt betingat; Vilka element i 
landskapet lägger man märke till, hur tolkar man dessa och vilken betydelse tilldelar man 
dem? (Tilley 1994:11; Gansum m.fl. 1997:11). Ännu svårare blir det att bedöma ett landskap 
som jag aldrig har sett eller vet hur det är att färdas igenom. Trots detta tänker jag inleda detta 
kapitel med att försöka mig på en paleotopografisk rundvandring i UO.  
 
6.1 Bronsålderns skärgårdsmiljö 
 
Landhöjningskurvan visar på en stadig utplaning efter inlandsisens avsmältning. Beräkningar 
gör gällande att i närheten av UO från inlandsisens avsmältning fram till 5000 f.v.t., hade 
landhöjningen avtagit från 30 meter per 100 år till 0,35 m per 100 år. Under bronsåldern 
innebar detta att strandlinjen låg 7-8 m över den nuvarande havsnivån (R-98-55:17f; 
Källström 1993:64). Av strandlinjekartorna har jag skapat mig en bild av hur 
bronsålderslandskapet kan ha sätt ut i UO. Karaktäristiskt är skillnaden mellan den högre och 
lägre belägna terrängen. Under de omkring 1500 år som skiljer mellanneolitikum från 
mellersta bronsåldern kan man se hur de vikar och fjärdar som trängde långt in i landet 
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grundades upp till strandzoner. Kännetecknande för strandzonerna är att de utsätts för 
omväxlade hög- och lågvatten beroende på årstiden. Detta gör miljön speciell så tillvidare att 
djur och växter tvingas anpassa sig till både översvämningar och torrläggningar (Svensson & 
Glimskär 1994:4).  
 
Genom de förhistoriska strandzonerna rinner än idag vattendragen Habbestorpebäcken, 
Långserumsbäcken och Lillån. Dessa vattendrag var i tidigare skeden delar av fjärdar och 
vikar i UO. I söder utgjorde dalgången kring Habbestorpebäcken och Långserumsbäcken ett 
skärgårdslandskap och i norr, mellan Gelebo och Berg, mötte ytterligare en skärgård kring 
Lillån. Mellan dessa delar stack en halvö ut i Litorinahavet med delvis höglänta klippiga 
stränder. Denna dominerades av Skrähällarna, vars kringliggande landskap avslutades åt öster 
med en bergsudde som idag kallas Mjölkammarskullen. Denna udde utgjorde en fysisk 
avdelare mellan den norra och södra skärgården i UO.  
 
Under bronsåldern utgjorde halvön, öarna och det omgivande landskapet ovanför den 
mellanneolitiska strandlinjen ett äldre land där främst rösena och boplatserna var belägna. 
Nedanför detta hade alltså vikarnas och fjärdarnas inre delar förvandlats till strandzoner. 
Dessa kan ha varit viktiga för ekonomin och utnyttjades kanske som ängar. Dessa s.k. 
strandängar kan därför ha bidragit till både bete och slåtter åt boskapen. Träd och buskar 
kunde lätt hållas borta eftersom dessa inte trivs i den här typen av miljö. (Edelstam 1995:6; 
Gerdin1999:68).  
 
6.2 Landskapsrummen 
 
I samband med fältstudierna fick jag idén om hur jag skulle utforma landskapsrummen. Det är 
nämligen påtagligt hur de flesta av UO:s fornlämningar ligger koncentrerade kring 
vattendragen. Därför har jag valt att presentera landskaprummen utifrån närheten till dessa. På 
detta sätt har jag utformat sex stycken landskapsrum. En fördel med detta är att man undviker 
den historiska kontexten med vilket jag avser förhållandena till den historiska bebyggelsen 
och de nuvarande ägogränserna som på olika sätt, enligt min mening, begränsar tolkningarna 
av landskapsrummen.  
 
Den centrala delen av området utgörs av ett låglänt åkerlandskap genom vilket 
Habbestorpebäcken rinner fram. Den omgivande terrängen stiger sakta mot både norr och 
söder och bildar på så sätt en grund dalgång kring vattendraget. Strax öster om Habbestorps 
by ligger en markant moränhöjd som likt en höglänt udde sticker ut i dalgången. Dess högsta 
punkt har ett glest skogsbestånd som breder ut sig i en blockrik terräng. Nedanför denna, mot 
nordost, ligger två rösen i kantläge ner mot dalgången. Det största av rösena har en siktradie 
som ligger nära 245 grader och möjliggör att man kan se moränhöjdens högsta punkt mot 
horisonten i sydväst. Mot sydost ser man hur åkermarken sakta stiger upp mot skogskanten i 
sydost intill en boplats. Från den boplatsen har man p.g.a. vegetationen endast en smal 
siktlinje ut mot dalgången via en liten kil av åkermarken och via den intilliggande 
kraftledningsgatan. Boplatsens markanta läge utgörs delvis av en berghäll som sluttar ner mot 
alla håll och som sakta övergår i ännu en berghäll i sydväst. På den sistnämnda hällen ligger 
ett röse som är anlagt direkt på berget (29:1). Röset är placerat i kantläge ut mot den lägre 
terrängen i norr och är omgivet av murrester som kan tolkas som någon typ av hägnader. 
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6.2.1 Längs övre Habbestorpebäcken (bilaga 3) 
 
 
Figur 11. Moränhöjden söder om Habbestorpebäcken med röset 346:1 och  
stensättningen 346:2. Rösets ingående block ger ett förhöjt intryck (FMIS).  
(foto: Kristian Lundqvist). 
 
Det kan tilläggas att en bit bort i närheten av Guttorps gård finns en liknande anläggning 
uppbyggd av vad som kan tolkas som stenskärvor - dels som ett röse och dels med en nästan 
helt omgivande mur. Denna anläggning är i likhet med 29:1 anlagd på en berghäll men inte 
registrerad som fornlämning. Men åter till berghällarna vid 29:1. I svackan mellan dessa 
ligger ett litet gravfält som idag är mycket svårt att upptäcka. Det består av elva stycken låga 
och övermossade stensättningar. Gravfältets läge kan tolkas som om det ligger i både ett 
sluttningsläge men också i ett isolerat läge. Med tanke på att det ligger mellan de bägge 
berghällarna och nedanför det intilliggande röset 29:1 så ansluter min tolkning till det 
isolerade läget.  
 
Som avslutning på exposén över den södra sidan av dalgången går jag mot nordost och 
moränhöjden där Guttorps gård ligger. I höjdens sluttning mot norr har en boplats indikerats i 
närheten av ett röse. Röset är en av de anläggningar som i området uppges vara uppbyggd 
kring naturliga block med vilkas hjälp har förstärkt dess höjdintryck (RAÄ Mönsterås 344:1). 
Mitt emot på norra sidan av moränhöjden gränsar Berga utjord med endast en smal passage av 
Habbestorpebäckens dalgång som avgränsning. Denna del bildar en flaskhalsliknande passage 
för in- och utgången till det aktuella området. 
 
Med utgångspunkt från Berga utjord kan man sedan följa dalgångens inneslutning på norra 
sidan längs den åsbildning som vägen mellan Mönsterås och Fliseryd följer. Berga utjord 
utgör en markant höjd i landskapet. På dess högsta punkt ligger ett röse (8:1) i toppläge vilket 
av allt att döma var det som Ekeroth undersökte 1879. Det var förmodligen från detta som 
också bitarna av en husurna hittades jämte några andra föremål från fyra andra rösen. Dessa 
rösen bör av Montelius beskrivning ha legat alldeles i närheten av 8:1 varför jag drar 
slutsatsen att Berga utjord varit platsen för flera rösen (Montelius 1881:264; Thålin 1947:29). 
Nedanför Berga utjord i dalgången kan man sedan se två mindre höjder på varsin sida av 
Habbestorpebäcken. De ger ett underordnat intryck i förhållande till det omgivande 
landskapet. Höjderna kommunicerar med Berga utjord i nordost och med den högt belägna 
boplatsen vid berghällen i söder. På den lilla höjden norr om bäcken finns ett röse och på den 
södra ytterligare ett röse samt en stensättning (RAÄ Mönsterås 346:1, 2). Dessa har de 
naturliga blocken gemensamt med röset i öster vid Guttorps gård, d.v.s. att de har blocken till 
hjälp för att förstärka höjdintrycket. Deras läge är alldeles intill strandkanten av en havsvik 
som skar in här i landskapet under bronsåldern och som senare under äldre järnåldern utgjorde 
en sjö, förbunden med Mönsteråsviken via Habbestorpebäcken. 
 
Längre västerut utmed dalgången träffar man på en större samling av både rösen och 
skålgropslokaler. De sistnämnda verkar ha ett verkligt centrum här i den inre delen av 
dalgången där också flera boplatser finns registrerade. I den här delen finns elva 
skålgropslokaler som till övervägande delen är knackade i block medan resten förekommer på 
låga berghällar. Två av skålgropsblocken ligger alldeles intill den mellanneolitiska 
strandlinjen och bör ha legat i gränsen mot strandängarna under bronsåldern. Övriga ligger en 
bit upp mot högre terräng, oftast i små kluster kring boplatsytorna. UO:s enda kända 
hällristning ligger ytterligare en bit västerut inne i Habbestorps by på en gårdsplan. Tre 
skeppsfigurer och en cirkelfigur är där prickhuggna på en berghäll (FMIS). 
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Figur 12. Avritning av skeppsfigurerna ur inventeringen  
från 1979 (FMIS; RAÄ Mönsterås 83:1) 
 
Norr om Habbestorp byts det mjuka åkerlandskapets former ut mot det mer hårda och 
kuperade landskapet som utgörs av Kevershälls södra fot. En bit uppför dess sluttning finns 
spåren efter röjningsröseområden. Tydligen har denna sluttande moränmark använts för 
odling där man i två intilliggande områden träffar på en mängd odlingsrösen utspridda på 
sammanlagt tolv hektar.  
 
6.2.2 Längs nedre Habbestorpebäcken (bilaga 3) 
 
Det här området kan liknas vid den yttre delen till den havsvik som täckte större delen av 
landet öster om Habbestorp under mellanneolitisk tid och bronsålder. Först under äldre 
järnålder verkar viken ha övergått till ett mer sjöliknande tillstånd, förmodligen med 
förbindelse till Mönsteråsviken via Habbestorpebäcken och Lillån. I den sydvästra kanten av 
området dominerar moränhöjden med Guttorps gård som nämndes i 6.2.1 och längs 
Habbestorpebäckens flöde mot Mönsteråsviken ligger ytterligare markanta moränhöjder 
tillsammans med en och annan berghäll. Intrycket av dalgång försvinner dock i det här 
området och det känns mer som ett flackt område mellan höjderna. Fornlämningsbeståndet är 
betydligt tunnare här än längs den övre delen av Habbestorpebäcken. På södra sidan av 
bäcken, intill Mölstad, finns spåren efter ett boplatsområde registrerat medan det finns mer 
påtagliga spår efter fornlämningar på norra sidan av Habbestorpebäcken. Här dominerar en 
moränhöjd som kallas Domsagan, förmodligen med anledning av den stenkrets som finns på 
platsen. Denna benämndes förr ”dommarering” men har senare registrerats som 
skeppssättning (Ekeroth 1880; RAÄ Mönsterås 1:4). 
 
 
 
Figur 13. Röset 1:1 vid Domsagan (foto: Kristian Lundqvist). 
 
Domsagan ligger i ett för UO solitärt läge, förhållandevis långt från andra 
fornlämningslokaler. Strandlinjekartorna visar på ett väldigt utsatt läge under mellanneolitisk 
tid. Då utgjorde platsen ett näs som sköt in från norr i havsviken som ledde in mot 
Habbestorp. Mot öster verkar det ha varit ett i stort sett öppet vatten mot en större fjärd och 
man får därför intrycket att moränhöjden har varit ett verkligt landmärke från sjösidan. Under 
bronsåldern hade läget förändrats och Domsagan låg istället beläget vid en mindre vik i en 
utpräglad skärgård. Av undersökningarna att döma bör åtminstone ett av monumenten ha 
funnits på platsen tidigast under bronsålderns period II (Åberg 1923:47, karta VI). På 
moränhöjdens högsta punkt ligger det stora röset i ett toppläge, flankerat av två mindre 
stensättningar och en skeppssättning (RAÄ Mönsterås 1:1,1:2,1:3,1:4). Runt omkring ligger 
en mängd större stenar och block som tillsammans med röset intar den dominerande rollen på 
platsen. Röset verkar alltså inte vända sig i någon bestämd riktning utan dess närvaro 
tillkännages till hela omgivningen. Emellertid sluttar moränhöjdens östra sida brant ner mot 
den vik eller våtmark som låg här under bronsåldern. Under äldre järnålder har denna vik eller 
våtmark slutits igen ytterligare och man kan därför ställa sig frågande till relationen mellan 
denna och röset på platsen. Med andra ord kan röset avsiktligt vara vänt mot vattnet.  
 
En bit öster om Domsagan ligger två ensligt belägna rösen på varsin höjd i landskapet. Det 
röse som ligger närmast Domsagan intar ett toppläge nära kanten av en moränhöjd intill 
gården Harrstorp. Precis som vid Domsagan är även detta röse omgivet av större stenar och 
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block. På en berghäll lite längre bort finner man sedan det andra röset. Läget för detta känns 
mycket exkluderande, d.v.s. att röset är precis så stort att ingen mer anläggning kan tänkas ha 
funnits jämte detta på berghällens topp. Av strandlinjekartorna att döma, bör de bägge 
höjderna vara yngre än Domsagan. De har börjat höja sig över havets yta någon gång efter 
mellanneolitisk tid och därmed finns möjligheten att Domsagan har en längre kontinuitet som 
betydelsefull plats i området. 
 
6.2.3 Längs Långsrumsbäcken (bilaga 5) 
 
 
 
Figur 14. Vy från fornlämningarna på Skrähällarna ut mot dalen med Långsrum i  
bakgrunden (foto: Kristian Lundqvist). 
 
Området karaktäriseras av både höglänt och låglänt terräng i nära relation till varandra. I nord-
sydlig riktning skär nämligen en dal in mellan de bägge bergs- och hällmarkerna Kevershäll 
och Skrähällarna. Väster om dalen ligger Kevershäll som är den större av de två höjderna och 
når upp till drygt 60 meter över havet. I öster, på motsatta sidan, ligger Skrähällarna som är ett 
betydligt flackare berg och ligger som högst kring 40 meter över havet. Kevershäll skiljer sig 
inte bara i storlek från Skrähällarna utan också genom sin form som är långsträckt vid 
marknivån och stiger upp mot en tydlig topp. Likt en ö i ett hav av granit utmärker sig 
dessutom Kevershäll som ett porfyrberg (Domeij 1963:16). Nere i dalgången rinner 
Långsrumsbäcken fram och i dess omgivning breder idag åkermark ut sig. Den 
mellanneolitiska strandlinjen indikerar dock att dalgången har utgjort en havsvik som skar in 
mellan bergen. Under bronsåldern hade dock strandlinjen flyttat sig betydligt längre söderut 
och sträckte sig som längst in i landskapet dit dagens dalgång tar sin början i söder. Man kan 
därför anta att dalgången under bronsåldern utgjort en våtmark och kanske samtidigt en 
strandäng. Under äldre järnålder verkar Långsrumsbäcken ha följt samma sträckning som idag 
med undantag av en sjö i anslutning till vattendraget mellan Långsrum och Fälle. Dalgången 
är trattformad vilket gör att området kring Långsrumsbäcken vidgar sig då man färdas mot 
Långsrums by. Framme vid byn slutar dalgången och terrängen börjar istället stiga uppåt. 
 
Kevershälls skogsbeklädda sluttning bildar fond till dalgången i väster, medan Skrähällarnas 
sluttning ter sig brantare och bitvis tvär intill byn i öster. Uppe på kanten av Skrähällarnas 
tvära sluttning ligger de flesta av områdets fornlämningar som utgörs av rösen och 
stensättningar, somliga med mittblock och några andra ingående i ett litet gravfält vid kanten. 
Kanten är något utskjutande i dalgången varför utsikten från anläggningarna täcker i stort sett 
hela detta område tillsammans med Kevershälls sluttning som delvis bildar horisontlinje 
härifrån. Samtliga av dessa fornlämningar ligger följaktligen i kantläge. Nere vid passagen 
intill dalgångens början i söder utgör ett röse och två stensättningar en portal in till området. 
Man får samtidigt intrycket av att passagen är den enda ”rätta” ingången till området. Röset 
ligger på Kevershälls fot och stensättningarna på Skrähällarnas sluttning. 
 
Intill åkermarken vid den historiska byn Långsrum finner man ett skålgropsblock med fem 
inknackade gropar och en bit bort mot väster intill Kevershälls fot finns också ett 
röjningsröseområde (FMIS). Sydost om byn återfinns spåren efter en tidigare boplats som 
möjligen utgör det ”förhistoriska” Långsrum. Platsen ligger på en sluttande moränmark ner 
mot dalgången och ovanför denna reser sig sedan den tvära sluttningen upp mot kanten med 
rösena och stensättningarna.  
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6.2.4 Längs nedre Lillån (bilaga 6) 
 
Det här området begränsas i väster av en sluttning som går parallellt längs en mindre väg 
mellan Mönsterås och Alebo, vanligtvis kallad ”Alebovägen”. Sluttningen ligger mellan ett 
låglänt parti bestående av både skogs- och hagmarker men också av ett betydande 
våtmarksområde som ligger centralt i den här delen. Ovanför sluttningen tar tall- och 
granskogen över. Härifrån har man också bitvis utsikt över våtmarksområdet som är bevuxet 
med sly utom kring en bergklack som sticker ut från norr. Längst ut på bergklacken finns ett 
stort röse som ligger i kantläge, omkring 15 meter över havet (25:1). Avståndet mellan detta 
och ett mindre röse uppe på sluttningen i väster (96:1) och till en grupp av tre mindre rösen på 
en moränhöjd i öster, är ganska precis 200 meter (26:1,2; 27:1). Denna inramning 
kompletteras till sist av ett röse mot söder som skiljs från gruppen av de tre rösena genom 
Lillån. Detta utmärker sig bland alla de andra rösena i UO genom sin placering uppe på en 
moränhöjd med stora exponerade stenar (97:1). Intrycket ger sken av att röset är en 
förlängning av moränhöjden, även om röset är förhållandevis litet och inte kan iakttagas så 
lätt från nära håll i markplanet. Det ska även tilläggas att det inte är så lätt att upptäcka ens på 
avstånd.  
 
Det markanta höjdläget för rösena öster om våtmarken bildar med sina branta sluttningar ner 
mot Lillån både en trång passage och ett portalliknande intryck. Rösena kanske t.o.m. 
”övervakar” denna passage och inloppet till våtmarken. Platsen verkar med andra ord 
strategiskt viktig med tanke på koncentrationen av rösen till just den här punkten. Det stora 
 
 
Figur 15 och 16. Moränhöjden t.v. och dess röse 97:1 t.h. (foto: Kristian Lundqvist). 
 
röset på bergklacken i våtmarken ligger också i ett markant läge och är placerad som en delare 
mellan två passager som löper både till öster och väster om dess sidor.     
 
Om man vänder blicken söderut från dessa rösen kring våtmarken, finner man en väl samlad 
grupp av tre rösen, tre stensättningar och en skålgropslokal. Allt ligger samlat på en moränås 
som skjuter in i delområdet från söder. Högst upp och i kantläge ligger ett röse ovanför 
sluttningen som tidigare varit odlingsmark (77:1). Med dagens vegetation går det inte att se 
huruvida denna anläggning haft någon kommunikation med röset uppe i sluttningen vid 
våtmarken (96:1). De verkar emellertid som om båda rösena uttrycker samma sak ifråga om 
läget, d.v.s. de utgör en kant eller begränsning av det lägre belägna landskapet i öster mot det 
högre belägna i väster. En bit nedanför på sluttningen mot söder dyker ett större röse upp, 
omgiven av två stensättningar och några förmodade odlingsrösen (79:1). Röset gör intrycket 
av att vara större än det högre belägna mot norr, men skillnaden är väldigt liten och 
förmodligen är det bevarandegraden som är avgörande för detta. Det relativt välbevarade röset 
ligger i ett kantläge ner mot en äldre jordbruksmark och även mot en mindre våtmark. 
Anläggningarna 77, 78och 79 ger intrycket av en väl samlad enhet i landskapet som mycket 
väl kan vara lämningar efter en boplats enligt min mening. 
 
 
6.2.5 Längs övre Lillån (bilaga 7)  
 
Det här landskapsrummet karaktäriseras av Lillåns dalgång som löper från Alebo i öst – 
västlig riktning. Ur fyndsynpunkt är den här delen rik på olika typer av stenyxor. Åtminstone 
två platser norr om Lillån har här visat sig vara depåer av tolv stenyxor, mestadels trindyxor 
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(FMIS). Fram till 1947 hade man kännedom om ett 50-tal yxor från Alebo och det verkar 
osäkert huruvida de tolv yxorna är inräknade bland dessa (Thålin 1947:14, 81). För att istället 
gå in på landskapet och dess fasta fornlämningar kan man följa Lillån och dess dalgång på 
södra sidan. Där den stora dalgången fortsätter åt öster mot Gelebo, ansluter en trång passage 
från söder i vilken Lillån viker av i en skarp krök. På västra sidan om den trånga passagen 
reser sig en höglänt moränplatå vars högsta del med en sluttning ner mot Lillån, upptas av ett 
mindre gravfält (84:1). På mottsatta sidan åt öster, breder en flack hällmark ut sig där flera 
rösen och stensättningar ligger utspridda på små berghällar. Närmast Lillån på samma sida 
ligger ytterligare ett mindre gravfält som sluttar ner mot ån (16:1). Den trånga passagen 
mellan gravfälten 84:1 och 16:1 bildar en liten klyfta mellan landet på östra respektive västra 
sidan av ån och bildar på så sätt en portal in till den vida dalgången till Alebo. 
Fornlämningarna ligger nästan uteslutande vid den vida dalgångens södra sida och utmärks 
förutom av det höglänta området med gravfältet 84:1 också av två morän- och bergshöjder 
intill den historiska bebyggelsen. På den västliga av dessa ligger gravfältet 63 på en långsmal 
höjdsträckning som avslutas med en brant sluttning ner mot ”Alebovägen” och den 
intilliggande åkermarken. En bit österut reser sig istället en mer rundformad höjning, på vars 
kanter ner mot Lillån gravfältet 87:1 samt ett par stensättningar är belägna. 
 
Gravfälten vid Lillåns övre del är således koncentrerade till dess södra sida och 
fornlämningarnas sammansättningar inom områdets sex gravfält innehåller de vanligt 
förekommande runda stensättningarna. På två av gravfälten som ligger öster om Lillåns 
skarpa krök förekommer stensättningar med mittblock. Längst i väster på gravfälten 63 och 
87:1 återfinns totalt tre skeppsformiga stensättningar medan ytterligare två andra ligger 
utspridda utanför gravfälten. Dessa ligger istället lite mer isolerade vid sidan av områdets sex 
gravfält. Men sammansättningen med ett eller två rösen är gemensam för platserna där 
områdets skeppsformiga stensättningar förekommer.  
 
 
 
Figur 17. Vy från Lillådalen mot kanten av gravfältet 87:1 vid Alebo  
(foto: Kristian Lundqvist). 
 
Till skillnad från området kring nedre delen av Lillån finns det i den här delen ett flertal 
utspridda skärvstensrösen. Längst bort i väster i åkermarken finns en grupp av tre stycken 
tillsammans med ett röse. Gruppen signalerar isolation från områdets gravfält och övriga 
fornlämningar, samtidigt som den har de markanta höjderna med gravfälten 63 och 87:1 som 
fond i sydost. Där åkermarken slutar intill skärvstenshögarna tar den skogsbeklädda 
moränåsen vid mot norr och bildar på så sätt rygg åt gruppen. De övriga skärvstensrösena 
ligger inte på den låglänta åkermarken utan på de högre partierna. Om man vänder sig österut 
från den förra gruppen, återfinns en skärvstenshög i solitärt läge på en moränplatå som sticker 
ut i jordbrukslandskapet. Den ligger på platåns norra sida och är helt nära sluttningen ner mot 
åkermarken. En bit söderut på samma platå ligger nästa hög tillsammans med en grupp av ett 
röse och en skeppsformad stensättning. Gruppens skärvstenshög blickar även den ut mot 
åkerlandskapet. Till sist kommer man fram till områdets två skärvstenshögar i gravfältsmiljö. 
Dessa ligger alltså inte isolerade på något sätt i landskapet utan är fullt integrerade med de 
övriga fornlämningarna på gravfältet 11:1 i hällmarken öster om Lillån. En bit norr om detta 
gravfält finns ännu ett (20:1) som omfattar ungefär samma storlek men som har lite mindre 
fornlämningar, däribland UO:s enda fyrkantiga stensättning. Hos Thålin finns istället 
uppgifter om en, kanske två rektangulära stensättningar i den här delen. Den ena fylld och den 
andra, som är osäker, ofylld. Hans karta över samma del, motsvarande gravfälten 11:1, 
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16:1och 20:1, visar även fossila odlingsmarker och odlingsrösen kring anläggningarna. 
(Thålin 1947:64, 72f). 
 
6.2.6 Öster om Lillån (bilaga 8) 
 
Det här området är egentligen en direkt fortsättning på landskapet kring övre Lillån där 
hällmarken med gravfälten 11:1, 16:1 och 20:1 är belägna. Denna hällmarksplatå fortsätter in 
i det aktuella området från väster och omsluts i norr av Lillåns dalgång samt av lägre terräng i 
öster. Sydöstra delen av området präglas nästan helt av en flack fullåkersbygd som sedan 
fortsätter ända ner mot nuvarande strandlinjen ca. 3,5 kilometer åt sydost. Från Gelebo i 
väster löper ett terrassliknande höjdstråk i terrängen nästan rakt österut och utgör en tydlig 
gräns mellan det kustnära och låglänta landskapet kring Lillån och det höglänta 
skogsbeklädda landskapet i inlandet. Samma höjdstråk utgår från trakterna vid Alebo och har 
alltså sin fortsättning här. Letar man efter en definitiv gräns mellan Möreslättens och norra 
Kalmar läns kuperade landskap så har man en trovärdig skiljelinje här (Domeij 1963:18).  
 
 
 
Figur 18. Röset 10:1 i kantläge vid östra Lillådalen mellan Forsa och Gelebo  
(foto: Kristian Lundqvist). 
 
Längs höjdsträckningen har också fynd gjorts av stenyxor vilket man förmodligen kan sätta i 
samband med de äldsta bosättningarna i landskapet. Dessa har hittats på åtminstone fem 
platser i området. Tillsammans har uppemot ett 20- tal stenyxor av olika typer hittats här men 
detta bör också sättas i samband med hela dalgången mot Alebo. Därmed tillkommer fynd av 
ytterligare ett 50- tal stenyxor (Thålin 1947:14, 81). De flesta av de fasta fornlämningarna i 
området utgörs i huvudsak av rösen och stensättningar som ligger koncentrerade till den 
mellanneolitiska strandlinjen. Särskilt påtagligt är detta vid den del där Jungfuhagen ligger. I 
det förhistoriska perspektivet har denna del sannolikt utgjort en halvö strax sydost om Gelebo. 
Här finns 13 fornlämningar av vilka tre stycken är anläggningar med mittblock. Ytterligare 
två anläggningar i omedelbar närhet har också en eller två mittblock. Halvön bör samtidigt ha 
utgjort en vattendelare mellan två passager. Den ena förde vidare upp mot en vik i öster 
medan den andra ledde in i dalgången vid Gelebo och vidare bort mot Alebo. Möjligheten 
finns alltså att denna del har varit en viktig punkt för in- och utpassage ur dalgången. Det är 
därmed också intressant att se hur koncentrationen av anläggningar med mittblock finns just 
här eftersom dessa kan ha med passagen att göra. Under det 1500 åren som sedan förflöt till 
mitten av bronsåldern, verkar det som om vattnen kring halvön och den omgivande 
skärgården strängt taget försvann. Istället får man förmoda att ett landskap med nyvunna 
strandängar, sjöar och större vattendrag dominerade området. Längst nere i det sydöstra 
hörnet vid byn Forsa återfanns brons- och äldre järnålderns havskust.    
 
Precis som i området kring övre Lillån förekommer även här gravfält fast i mindre 
omfattning. Mot det förra med sex gravfält förekommer endast två stycken i det aktuella 
området (RAÄ Mönsterås 270 och 273:1). Det ena (273:1) ligger i det förhållandevis ”yngre 
landet” d.v.s. utanför den mellanneolitiska strandlinjen. Gravfältet verkar därför ha blivit en 
plats av särskild betydelse först efter mellanneolitisk tid. Gravkonstruktionerna avslöjar också 
en senare anläggningstid eftersom dessa består av tolv stycken runda stensättningar med 
jordinblandning och med en diameter på mellan fem och åtta meter. Eventuellt kan en av 
lämningarna tolkas som en skeppsformig stensättning. Det andra gravfältet (270) är beläget på 
en moränås en liten bit österut. Här ligger platsen högre i terrängen och ligger på det som 
förmodligen var en ö under mellanneolitisk tid. Dessutom omfattar gravfältet ett röse med 
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brätte som är omgivet av tio runda stensättningar med jordinblandning och med en diameter 
på mellan fyra och sju meter. På platsen finns även spår efter en stensträng som är förbunden 
med den största av stensättningarna och som avslutas med ett större block. Till sist nämns den 
skeppsformade stensättningen på platsen som mäter 16x4 meter. Den här platsen är potentiellt 
sett äldre än den förra p.g.a. läget. Däremot finns det likheter mellan de runda 
stensättningarna på bägge platserna och eventuellt också mellan de skeppsformade 
stensättningarna.      
 
 
7. DEN RUMSLIGA KONTEXTEN  
 
I det förgående stycket har jag beskrivit de sex landskapsrummen i UO. I det här avslutande 
stycket tänker jag analysera dessa. Berghällarna Kevershäll, Skrähällarna och 
Mjölkammarskullen utgör en fysisk gräns mellan ett nordligt och sydligt område i UO. 
Landskapsrummen kring Habbestorpebäcken och Långsrumsbäcken utgör det sydliga 
området medan landsskapsrummen kring Lillån utgör det norra området. Detta motsvaras av 
bilaga 2 - 4 respektive bilaga 5 – 7.  Det södra området präglas av ett öppet och flackt 
landskap som i nordväst övergår i ett kuperat och bergigt landskap. Detta bergiga och 
kuperade landskap dominerar sedan det norra området. De topografiska likheterna består av 
dalgångarna som breder ut sig öster om Habbestorp, söder om Långsrum samt mellan Alebo 
och Gelebo. I nästa steg diskuterar jag människorna i de här landskapen och sist hur deras 
landskap kan ha varit organiserat med ledning av passager, skålgropslokaler samt 
skärvstenshögar.  
 
7.1 Monument och topografi 
 
Det finns ca. 150 platser med antingen en eller flera fornlämningar relaterade till bronsåldern i 
UO. Nära 60% av dessa finns i norra området medan 40% finns i södra området. Lägena för 
fornlämningarna eller det som Gansum m.fl. kallar henvendelse, fördelar sig ganska jämnt 
mellan kant- och sluttningslägena. I det fallet finns ett 20-tal platser i norra respektive södra 
området. Då det gäller platser i topplägen är skillnaden stor. I norra området finns 37 platser 
medan det i södra området endast finns åtta stycken. Givetvis måste man ta hänsyn till det 
totala antalet fornlämningar som är större i det norra området men skillnaden är ändå påtaglig 
enligt min mening. Att avgöra skillnaden mellan fornlämningar i topp- och kantlägen har inte 
alla gånger varit helt lätt om än möjlig. Ofta ligger dessa anläggningar på platser som har 
utsikt åt alla håll över omgivningen. Det har därför blivit andra kriterier som spelat in i 
bedömningarna. Generellt sätt är anläggningarna i toppläge exkluderande i sin framtoning. 
Detta gäller uteslutande rösen av olika storlekar som helt dominerar den höjd de är placerade 
på. Andra anläggningar som anlagts runt omkring har tvingats in i en underordnad roll på 
platsen. Anläggningar i kantlägen kan också dominera omgivningen men platserna på vilka de 
är placerade är för det mesta inte exkluderande. Där kan man alltså i högre grad tänka sig att 
fler monument kan ligga sida vid sida.  
 
Utsikten från monumenten i toppläge och i många fall kantläge, vänder sig ut mot de 
dalgångar de är placerade vid och verkar tangera dessa. För den sydligaste dalgången – den 
öster om Habbestorp, finns i det fallet tre utmärkande platser. Den första: Berga utjord med 
röset 8:1, den andra: Boplatsen uppe på berghällen och den tredje: Moränhöjden med rösena 
7:1 och 7:2 strax öster om Habbestorp. Kring dalgången vid Långsrum är inte monumenten 
lika tydliga i manifesterandet av dalgången. Istället verkar dalgången i sig vara utmärkande. 
Det är snarare mellan Kevershälls och Skrähällarnas sluttningar som inramningen görs. I den 
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nordligaste dalgången mellan Alebo och Gelebo tangeras dalgången på flera ställen av 
monument. Mestadels på dess södra sida där gravfälten är koncentrerade. Förhållandet mellan 
dalgångarna och monumenten visar på åtminstone tre bebyggelseområden i UO enligt min 
mening.  
 
7.2 Stenåldersmänniskorna i bronsålderslandskapet? 
 
I stycket 6.1 beskrev jag UO ur ett paleotopografiskt perspektiv där jag delade in området i en 
nordlig och en sydlig skärgård. Denna slutsats drog jag utifrån studierna av 
strandlinjekartorna. Vidare kunde jag se hur dessa skärgårdar sakta förvandlades till land. 
Denna långsamma process kom att bilda vattendrag och sjöar där de sistnämnda till största 
delen kom att torrläggas med tiden. Vattendragen däremot, verkar vara de reminscenser från 
förhistoriens vattenytor som finns kvar i landskapen. Parallellt med dessa går även 
dalgångarna fram. Dessa kom att bilda de ”nya landen” – strandängarna där möjligheterna till 
bete och slåtter utvecklade sig. Bildandet av dessa verkar dock ha gått i snabbare takt i norr än 
i söder.  
 
Utifrån bronsålderns strandlinjekarta kan man se att hela Lillåns dalgång mellan Alebo och 
Gelebo hade samma utbredning som idag medan endast halva dalgången kring 
Habbestorpebäcken hade bildats under samma tid. Utnyttjandet av dessa dalgångar som en ny 
ekonomisk resurs i UO är i det närmaste okänd. Spåren av strandängarna är också mycket 
otydliga och det är endast genom ett litet förkolnat växtmaterial från Habbestorp som man kan 
se förekomsten av ängsväxter, däribland starrsläktet (MAL 1992). Men dalgångarna verkar 
ändå ha intagit en speciell plats i UO för människorna som bodde och byggde monument 
kring dem. För människorna som levde vid samma platser fast längre tillbaka i tiden, hade 
förmodligen istället de breda vattendragen och havsvikarna andra betydelser. Sättet att leva på 
jakt och fångst verkar ha varit seglivad i trakten. Jordbruket verkar inte ha fått något större 
genombrott i UO under bronsåldern. Enligt Thålin var bronsålderns jordbruk i trakten av 
underordnad betydelse. Detta kopplar han samman med att fornlämningarnas utbredning och 
läge i stort sett sammanfaller under både sten- och bronsåldern. Han tillägger också att 
bronsålderskulturen i området är en direkt fortsättning på den yngre stenålderns fångstkultur 
(Thålin 1947:34). Sett till fornlämningarnas placering i UO så finns ingen av dessa utanför 
den beräknade mellanneolitiska strandlinjen. De tangerar på många ställen dalgångarnas 
kanter men finns aldrig i botten av dem. Dessa förhållandena kan alltså stödja Thålins hypotes 
om kontinuiteten mellan sten- och bronsåldern i UO.  
 
Även Källström verkar instämma med Thålin och tycker det är tänkvärt: ”att de stora 
trindyxekoncentrationerna i Mönsteråstrakten och norra Kalmar kommun sammanfaller med 
de centrala bronsåldersbygderna” (Källström 1993:65). Detta skrevs efter utgrävningarna i 
södra UO 1991 då man funnit ytterligare två trindyxor i området. Källström skriver vidare att 
trindyxorna kronologiskt sett tillhör både den sena jägarstenåldern och större delen av 
bondestenåldern. Till saken hör att yxorna hittades vid utgrävningen av en boplats i närheten 
av Habbestorp som i övrigt kunde dateras till bronsåldern. På samma plats hittades också en 
mycket stor andel lokala bergarter medan flinta som han räknade med skulle vara mer 
representerat, snarare var underrepresenterat (a.a:65). Undersökningen i det här 
sammanhanget hade metodmässigt sett stora brister till följd att schakten var väldigt små och 
tangerade kanske bara större boplatsområden och andra lämningar. Källström påpekar ändå 
att fynden ger en fingervisning om att området kanske kan betraktas som ett slags 
”reliktområde” där trindyxorna kan ha varit i bruk även under bronsåldern. Möjligheter finns 
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förstås att människorna under bronsåldern, precis som idag hittar föremål i marken och sparar 
dem (Källström 1993:65).     
 
 
Figur 19. Strandlinjekarta över UO under mellanneolitisk tid (3000 f.v.t) (SGU).  
Skala 1:45 000 
 
Figur 20. Strandlinjekarta över UO under bronsåldern (1050 f.v.t) (SGU). Skala 1:45 000 
 
Figur 21. Strandlinjekarta över UO under äldre järnålder (0) (SGU). Skala 1:45 000 
 
 
7.3 Passagerna och anläggningarna med block 
 
Finns det ett samband mellan de platser som jag benämner passager och de runda 
anläggningar som är byggda kring eller innehåller block? 
 
Frågan väcktes i samband med att jag gjorde kartan över ”Öster om Lillån” (bilaga 8). Min 
tanke var att anläggningarna som ligger intill passagerna ansetts vara viktiga punkter i 
landskapen och att dessa i så fall byggts kring ett eller flera jordfasta block.  
 
Inventeringen från 1979 har påvisat ett tjugotal anläggningar med ett eller flera block (FMIS). 
Potentiellt sett kan det förstås finnas många fler gömda i både rösen och stensättningar. Men 
representativiteten borde ändå vara hög eftersom flertalet av anläggningarna i UO är både 
urplockade och omplockade i stenpackningen varför stora delar av innandömet har 
exponerats. Det råder en viss osäkerhet kring huruvida blocken är naturliga på platsen eller 
markbundna. I de flesta fallen borde detta vila i olika antaganden eftersom man inte alltid kan 
se blocken i sin helhet p.g.a. den omgivande stenpackningen. Selinges instruktioner visar 
dock med all tydlighet att mittblock är ett naturligt element kring vilken en anläggning är lagd 
(Selinge 1969:25). Till dessa mittblock har jag även räknat sådana som är rapporterade som 
block i kanterna av anläggningarna. Mittblocken och blocken som har rapporterats från 
anläggningarnas ytterkanter är som störst fyra meter i diameter ner till någon meter. 
Anläggningarna ligger på underlag av antingen morän eller berg och positionerar sig i både 
topp-, kant- och sluttningslägen i landskapen. 
 
I UO kan man betrakta anläggningarna med block som koncentrerade till små kluster. Dessa 
finns längs Lillådalens södra sida och vid Habbestorp. Vid Lillådalen handlar det om två 
större grupper, sydväst respektive sydost om Gelebo och vid Habbestorp gäller det en grupp. 
Alla består av fem till sju anläggningar och ligger belägna vid olika partier av de nämnda 
dalgångarna. Mellan dessa förekommer några enstaka anläggningar. Dessa ingår i ett annat 
mönster som ibland verkar ”leda” in eller ut från områdena med kluster. Tydligast framgår 
detta längs nedre och övre Lillån. I området längs nedre Lillån möter först passagen som 
bildas mellan på ena sidan rösena: 26:1, 26:2, 27:1 och på andra sidan röset 97:1. Går man 
sedan uppströms dyker berghällen i våtmarken upp med röset 25:1 vilket för övrigt innesluter 
det största kända blocket i UO som mäter fyra meter i diameter. Det här är också platsen för 
en vattendelare där man i ett förhistoriskt perspektiv kan tänka sig att Lillån har delats mellan 
ett biflöde åt väster och ett huvudflöde åt öster. Fortsätter man uppströms i huvudflödet 
märker man efter att ha passerat två rösen i toppläge på höger hand, att landskapet smalnar av 
till en trång dalgång.  På samma sida förändras landskapet raskt till en utpräglad hällmark och 
man får känslan av att detta utgör ytterligare en passage innan man når ut till Lillåns dalgång 
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mellan Alebo och Gelebo. Vid passagens början återfinns en grupp anläggningar där den 
mindre stensättningen 43:2 är uppbyggd mot två block i kanterna.  
 
I södra UO ligger anläggningarna med block mer samlade än i norr och ligger inte lika 
utsträckta geografiskt sett. Om man föreställer sig en färd med båt i den förhistoriska fjärden 
eller viken in mot Habbestorp så dyker moränhöjderna med Guttorps gård och Berga utjord 
upp som tydliga landmärken i landskapet. Fortsätter man åt nordväst kommer man att följa 
Långsrumsbäcken uppströms mot Långsrum. Fortsätter man åt sydväst kommer man att 
färdas genom den passage som bildas mellan moränhöjderna och vidare in i en mindre 
skyddad vik. Uppe till vänster ligger röset intill nuvarande Guttorps gård och lite längre bort 
till höger kan man högst upp i toppläge på Berga utjord se röset 8:1. Detta röse är byggt kring 
ett block som är tre meter i diameter. Längre ner i terrängen mot sydväst träffar man på två 
mindre höjder som förmodligen utgjort holmar i den förhistoriska viken. Både på den norra 
och södra holmen finns en anläggning byggd kring större block (346:1, 347:1). Dessa är 
rapporterade tillsammans med röset vid Guttorp att med hjälp av blocken bidra till ett förhöjt 
intryck (344:1). Längre in i viken längs den norra stranden ligger ett flertal rösen och över 
strandängarna ser man den utskjutande moränhöjden från söder med rösena 7:1 och 7:2.  
 
Om man förutsätter att samtliga block är jordfasta eller naturliga på platsen har jag antagit 
några alternativ med tanke på anläggningarnas placering i landskapet:  
 
1. Blocken hade redan innan anläggningarnas uppförande en viktig roll. Detta förutsatte också 
vad anläggningarna placerades i landskapet. 
 
2. Det är vissa strategiska platser i landskapet som markerades med anläggningar där det 
händelsevis låg ett eller flera block som råkade bli inbyggda. 
 
För det första alternativet talar flera religionshistoriska kontexter där stenar dyrkats i samband 
med förfäderskult, naturdyrkan, fetischism, animism etc. (Kaliff 1997:106). Platsen i sig – 
d.v.s. på de större eller mindre morän- och bergshöjder som anläggningarna i UO ligger på -  
spelar också in. Enligt min åsikt är monumenten på höjderna en förstärkning av höjden i sig 
själv som visar på att det är platsen som är den viktiga i sammanhanget. Att klä in en sten som 
kanske anses vara platsens andliga kraftpunkt, förstärker bara uttrycket. Valet av plats och vad 
den skulle ha för egenskaper är förmodligen en oåtkomlig kunskap. 
 
Med tanke på att UO anses ha varit en bygd präglad av jakt och fångst kanske vissa av 
anläggningarna ursprungligen byggts upp kring block till vilka man riktat sin önskan om god 
jakt eller fångst. Närheten mellan dessa och till både försvunna och fortfarande existerande 
vatten i UO är påtaglig. I det här fallet har passagerna utgjort goda fångst- eller jaktplatser i 
landskapet. I så fall kan anläggningarna ha utvecklats till offerrösen där gåvor i form av både 
föremål, mat och ben lagts ned.  
 
För det andra alternativet talar placeringarna kring passagerna och för den delen även 
dalgångarnas yttre begränsningar. Det är således inte bara på de ställen som jag betraktar som 
passager utan även i de mer periferiska platserna som anläggningarna förekommer. Detta syns 
tydligast i Lillådalen där man i dess ena ände, strax väster om Alebo har tre anläggningar, två 
i gravfältet 87:1 och en annan ett stycke åt nordväst. Mitt i dalgången på södra sidan återfinns 
gravfältskomplexet 11:1, 16:1 och 20:1 där passagen från nedre Lillån ansluter. Där finns en 
koncentration av sju anläggningar med mittblock som ligger i storleksomfånget en till två 
meter i diameter. Längst åt öster intill området som kallas ”Jungfruhagen”, träffar man på 
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anläggningarna i Lillådalens andra ände. De är fem till antalet och är spridda på sådant sätt att 
de geografiskt sett nästan bildar en fyrkant. På östra och västra sidan om denna formation 
verkar det som om det funnits en passage in till Lillådalen. Den östra passagen är mer osäker 
eftersom man i ett förhistoriskt perspektiv inte verkar ha kunnat ta sig runt denna väg 
sjöledes. Området för de fem anläggningarna har enligt strandlinjekartorna nämligen utgjort 
en halvö. Den västra passagen däremot, verkar ha varit en mer trolig väg in till Lillådalen från 
den här sidan. 
 
Man bör inte förledas i tron att anläggningarna med block varit några slags farledsmärken 
under förhistorien. Blocken i sig själva borde vara för små och svårupptäckta om de skulle ha 
utgjort sjömärken innan de kläddes in med stenpackning. Kopplingen mellan passagerna, 
anläggningarna med block och för den delen dalgångarnas periferier verkar vara en annan. 
Kanske markerar de gränser för förhistoriens bosättningar eller gränser som inte är 
synliggjorda i landskapet. Det kan i så fall vara gränser i livet, markeringar som visar att de är 
monument över människor som nått en viss position i samhället. 
 
7.4 Skärvstenshögarna och  skålgroparna 
 
Det finns två anläggningstyper som utifrån inventeringarna förekommer antingen i norra eller 
södra UO. Dessa är skärvstenshögarna – endast förekommande i norra delen och 
skålgropslokalerna – endast förekommande i södra delen. I anslutning till detta fenomen 
tänkte jag därför pröva en hypotes som går ut på att se hur dessa fysiskt sett skilda 
anläggningar kanske har gemensamma funktioner. 
 
Till att börja med tänkte jag försöka sortera ut företeelser som verkar ha med anläggningarna 
att göra. Nedan har jag därför ställt upp några likheter och olikheter mellan de båda 
anläggningstyperna som jag lagt märke till. 
 
Skålgropar:    Skärvstenshögar: 
 
1. Utgör del av block eller häll.                - Utgörs i huvudsak av skärvig eller 

skörbränd sten. 
2. Förekommer högt och lågt i terrängen.- Förekommer högt och lågt i terrängen. 
3. Vid åker och strandäng.         - Vid åker och strandäng. 
4. Vid runda monument.        - Vid runda och icke runda monument. 
5. Förekommer ej i gravfält.      - Förekommer i gravfält. 
6. Bildas genom slagmärken.                   - Bildas genom eld eller slag. 
 
Uppställningen visar att både skärvstenshögar och skålgropar ingår i några gemensamma 
kontexter. I det andra paret framträder anläggningarnas placering i landskapet. Där återfinns 
bägge anläggningarna både i högre och lägre terräng. Ibland uppe på moränkullar och ibland i 
sluttningen på dessa nära den nuvarande åkermarken. I tredje paret kan man se att placeringen 
vid åker eller strandäng, d.v.s. i närheten till områden av agrar betydelse finns. Detta utesluter 
heller inte närheten till boplatser eftersom möjligheten finns att åker- och tomtmark kan ha 
skiftat plats med varandra som i fallet med det ”vandrande jordbruket” vilket jag beskrev i 
stycket 5.4. Fjärde och femte paret hänger ihop eftersom dessa hör samman genom den 
monumentala kontexten. Skillnaden som jag vill belysa är att skålgroparna aldrig ingår i 
gravfält medan däremot skärvstenshögarna gör det. Den andra skillnaden är anläggningarnas 
förekomster tillsammans med runda och icke runda monument. I det fallet råder också en stor 
skillnad där återigen skärvstenshögarna framträder i en mer varierad miljö tillsammans med 
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runda och icke runda monument. I det fjärde och femte paret framträder alltså 
skärvstenshögarna som delar av en vidare monumental kontext. Bland de icke runda 
monumenten som nämns i sammanhanget finns företrädesvis de skeppsformade 
stensättningarna men undantagsvis även fyrkantiga och eventuellt rektangulära stensättningar 
(Thålin 1947:64; RAÄ Mönsterås 20:1). Frågan är vad de olika kontexterna kan tyda på?  
 
Benämningen ”icke-runda monument” har jag hämtat från Widholms forskning på 
bronsålderns gravar i nordöstra Småland, fast då i formen ”icke runda gravar” (Widholm 
2006:23). Enligt Widholm har de skeppsformade stensättningarna ett speciellt samband med 
de rektangulära stensättningarna så till vida att de ofta förekommer tillsammans på samma 
platser längs Kalmarsundskusten. Dessa platser ligger placerade med jämna mellanrum i 
närheten av de förhistoriska strandlinjerna och utmärker sig från majoriteten av de platser som 
endast består av runda gravar. Widholm menar därför att det i bronsålderssamhället funnits 
två typer av monumentala platser. Vid den ena har man samlats kring runda gravar i syfte att 
hedra och dyrka förfäderna. Vid den andra har de icke-runda gravarna varit särskilt  
framträdande under det man utfört mer komplicerade ritualer kring dessa (Widholm 
1999:252f). För UO:s del är det svårt att sätta fingret på en enskild plats som stämmer in på 
den sistnämnda miljön. Skeppsformade anläggningar förekommer som jag redan visat även i 
södra UO. Däremot är det kombinationen med skärvstenshögarna som är det utmärkande 
draget för norra UO. I det sammanhanget kan man urskilja hela Lillådalen med byarna Alebo, 
Gelebo och Forsa. Frågan är om man kan sträcka sig till att Lillådalen är en sådan del av 
Kalmarsundskusten som varit föremål för mer komplicerade ritualer? Landskapet längs södra 
Lillådalen skiljer sig fysiskt från övriga UO genom sin häll- och moränmark där gravfälten 
11:1, 16:1, 20:1, 63, 87:1 ligger. I detta landskap verkar jordbruk ha bedrivits i mycket liten 
omfattning och idag fungerar området mest som hagmark. Det är ändå intressant att föreställa 
sig det här landskapet som något utskiljande i UO. Nära till hands finns den hypotes som 
Widholm lagt fram om att vissa delar av landskapet haft en särskild andlig betydelse och 
alltså varit helgade åt riter i motsats till det omgivande jordbrukslandskapet. Han menar att det 
därmed finns vissa likheter med den klassiska antikens begrepp ”temenos” som kan 
översättas med gudarnas platser i det synliga landskapet. Där fick odling eller annan profan 
verksamhet inte bedrivas.      
 
I anknytning till det sista och sjätte paret verkar eld vara ett element som endast kan 
förknippas med skärvstenshögarna medan skålgroparna istället förknippas med slag och 
slagmärken. Skärvstenshögarna har visserligen anknutits till många olika 
användningsområden. Eld verkar ändå vara ett återkommande element i nära anslutning till 
dessa anläggningar. Man kan heller inte utesluta att den skörbrända stenen också blivit 
skärvig genom slag och krossning. I viss mån kan man hitta likheter med skålgropslokalerna. 
Med detta syftar jag till den värmeutveckling, lukt och ibland även ljusfenomen som hör 
samman med skapandet av både hällristningar och skålgropar (Goldhahn 2007:199f). 
Skålgropar och andra hällristningar har företrädesvis skapats med hjälp av knackstenar. Då 
dessa slås mot hällarnas eller blockens ytor uppstår skinande vita spår som bildas i 
slagpunkten (Goldhahn 2008:285). I UO är så vitt jag vet samtliga skålgropshällar och 
skålgropsblock av granit. Denna bergart har också kvarts som en av sina huvudkomponenter 
(Price & Walsh 2005:44). Det nämnda ljusfenomenet hör nämligen samman med att man på 
flera håll i södra Skandinavien även funnit knackstenar av kvarts eller kvartsit. Fenomenet 
som uppstår då sådana knackstenar slås mot en granithäll kallas triboluminescence eller 
tryckelektricitet. Fysikaliskt sett är det elektronernas energi som frigörs i slagögonblicket och 
ger upphov till ljusskenet (Goldhahn 2007:198f).  
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Några samband mellan skärvstenshögar och skålgropslokaler ger sig inte så lätt till känna i 
UO. Kanske svaret delvis ligger i att skärvstenshögarna är så pass mångfacetterade och 
förekommer i så pass många olika miljöer. Mina intryck av jämförelserna kretsar därför 
istället kring skillnader ur sociala och ideologiska synpunkter. Överhuvudtaget verkar 
skålgropslokalerna vara en del av ett ”enkelt” och traditionellt samhälle. I en historisk kontext 
skulle detta kunna jämföras med en bondekultur där tradition och den långa historiens 
verkningar över lång tid är tongivande - longue durée (Burke 1996:151f). En tolkning av detta 
är att sambandet mellan norra och södra UO bestått i att människorna haft sin försörjning och 
livsuppehälle i södra UO, medan man haft sitt religiösa och rituella centrum i norra UO. 
Därför förekommer skärvstenshögarna bara i norra delen p.g.a. att dessa haft speciella rituella 
betydelser kopplade till de heliga landskapen - temenos. I det sammanhanget blir 
skålgropslokalerna symbolen för ett annat slags landskap – det livgivande och 
boplatsrelaterade. 
  
 
 
Figur 22. Landskapet strax söder om gravfälten 11:1, 16:1 och 20:1 (foto: Kristian Lundqvist). 
 
I en andra tolkning kan norra och södra UO vara skilda samhällen där olika kulturer med 
skilda uttryck tagit plats. En fråga som kommer in i det här sammanhanget är bronsåldern som 
stratifierat eller egalitärt samhälle (Widholm 1999:255). Mina tankar kretsar här kring ett 
socialt stratifierat samhälle där norra UO intar en elitistisk position framför södra UO. Detta 
kan gälla en framskjuten position för en grupp kopplad till kult och religion eller till en grupp 
kopplad till världslig överhet. En kombination av de båda är förstås också möjlig. Den här 
tolkningen tar avstamp i fornlämningsbeståndet och i förra tolkningens heliga landskap.   
 
 
8. SAMMANFATTNING 
 
Uppsatsen har behandlat relationerna mellan de förhistoriska landskapen, dess monument och 
i viss mån dess människor, i ett område strax norr om Mönsterås i Kalmar län. Området - UO 
- är väl avgränsat vad gäller fornlämningar från framför allt bronsåldern. Efter undersökningar 
1991 utkom en artikel där området kallades för en ”bronsåldersbygd i Mönsterås” (Källström 
1993). Topografiskt möts två landskapstyper i området. Dels Möreslätten från söder och dels 
det kuperade landskapet från norra Kalmar län. I söder och öster dominerar den öppna marken 
medan skogsmarken dominerar i norr och väster. Fornlämningstyperna i UO är räknat utifrån 
störst antal: Rösen, stensättningar, boplatser, fossila åkrar, skålgrops- och hällristningslokaler, 
skärvstenshögar och stenkretsar.  
 
Den teoretiska grunden för uppsatsen vilar i hermeneutiken där jag tycker att Gadamer har 
tillfört intressanta infallsvinklar på begreppet fördomar. Istället för att försöka leva sig in i en 
främmande världs tankar bör man översätta dem till tankar i vår egen tid. Man prövar 
därigenom sina förutfattade meningar på olika problem. Detta tillvägagångssätt prövade jag i 
diskussionen i stycke 7 där jag kom fram till några tolkningar som jag skapade utifrån mitt 
kvantitativa källmaterial.  
 
Stycke 5 och 6 är uppsatsens beskrivande delar där jag dels gick igenom UO:s 
fornlämningsmiljö och dels beskrev områdets sex olika landskapsrum. Tre av dessa utgör 
södra UO medan de resterande tre utgör norra UO. Mellan dessa ligger berghällarna 
Kevershäll, Skrähällarna och Mjölkammarskullen som således bildar en fysisk gräns mellan 
norra och södra UO. Det finns både gemensamma och särskiljande drag hos 
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landskapsrummen. Topografiskt sett är norra delen mer kuperad med stora hällmarker medan 
södra delen har ett mjukare och plattare landskap. Gemensamma drag är däremot dalgångarna 
som finns öster om Habbestorp, söder om Långsrum samt mellan Alebo och Gelebo. Kring 
dessa finns också majoriteten av UO:s fornlämningar. Dalgångarna verkar därför utgöra 
förhistoriska bebyggelsecentra i UO. 
 
Tillvägagångssättet i uppsatsen var förutom att få fram ett lämpligt kvalitativt och kvantitativt 
källmaterial, att utföra fältstudier. Jag utgick från Gansum m.fl:s arbete om arkeologisk 
landskapsanalys i det här fallet. Användandet av deras metoder i uppsatsen blev dock mer 
begränsade än vad jag tänkt mig. Att överföra deras metoder kring monumentens utsikter eller 
henvendelse tyckte jag fungerade bra. Däremot var landskapsrummen som jag arbetade med 
väldigt små. Det gick aldrig att få en så pass samlad kontext av landskapet som Gansum m.fl. 
verkar ha fått från sina undersökningar i de norska dalgångarna. Dessutom var vegetationen 
väldigt begränsande i det här fallet. Tyvärr medgav inte heller tiden att jag analyserade 
monumentens vyer där tolkningarna av både utsikt och insyn till stora delar föll bort. Detta 
kanske skulle ha tillfört en hel del intressanta upptäckter kring monumentens organisation i 
landskapen.  
 
Frågeställningarna berörde dock mycket av denna organisation. Angående vad monumenten 
markerar och vilka föreställningar som finns kring dem gick jag in för en linje där jag hellre 
använde begreppet anläggning än grav. Gravar blir genast något som associerar till våra 
samtida föreställningar. Till begreppet anläggning anknöt jag därför både det som kan ses som 
en grav i ett kristet perspektiv men också till olika former av offerplatser. Just det sistnämnda 
tycker jag kom fram i studiet av anläggningarna med block. Jag såg här ett samband mellan 
dessa och de platser som jag kallar passager. Mina tolkningar av dessa kom att kretsa kring 
platser för offer i samband med jakt och fångst, men också att platserna kan ha varit en slag 
gränser. Gränserna i det här fallet behöver inte nödvändigtvis varit i territoriell mening utan 
också gränser i livet som markerar vissa personers positioner i samhället. I det fallet handlar 
det om monument – minnen över någon/några eller något. På frågan om monumentens 
topografiska lägen och konstruktioner såg jag inga skillnader inom UO. Anläggningstyperna 
liknade varandra i den mån de förekom över hela området. Antalet fornlämningar från 
bronsåldern var dock större i norra UO. Där dominerade också antalet monument i topp- och 
kantlägen. Till detta kan man också anknyta ett mönster ifråga om utbredningen av 
skålgropslokaler och skärvstenshögar. Det visade sig att skålgropslokaler bara är kända från 
södra UO medan skärvstenshögar bara är kända från norra UO. Detta tolkade jag på två sätt;  
 
Det ena handlade om att människorna i UO levt i en struktur med två landskap: ett i söder 
med agrar prägel där man bodde och livnärde sig och ett i norr som var sakralt och helgat åt 
religiösa handlingar. Det andra handlade om en struktur där södra UO hyste en grupp 
människor knutna till agrar verksamhet medan en annan grupp, bestående av en elit var 
bosatta i norra UO. Denna elit kan ha varit världslig eller religiös men man kan förstås också 
tänka sig en kombination av bägge två. 
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Figurförteckning: 
 
Figur 1 s.6. Övre bilden illustrerar hur markytan kan bryta upplevelsen av ett landskapsrum, 
antingen genom en sluttning eller en stigning i terrängen. Nedre bilden visar hur en 
sammanhängande yta bildar ett golv medan t.ex. åsar och vegetation kan bilda väggar 
(Gansum m.fl. 1997:14). 
 
Figur 2 s.6. Upplevelsen av ett landskapsrum beror var ifrån man betraktar det. 
Landskapsrummen kan som bilden illustrerar ligga i varandra. Från högt belägna platser kan 
man därför ha utsikt över både ett närområde och ett fjärrområde (Gansum m.fl. 1997:14). 
 
Figur 3 s.8. Undersökningen av röset  5:1 intill Östra gården i Habbestorp 1941.  
Männen på bilden är fr.v. Erik Asplund, Albert Nelsson, Eric Nelsson och  
Axel Karlsson (Stranda hembygdsförenings arkiv). 
 
Figur 4 s.10. Den resta stenen? vid röset 1:1 (foto: Kristian Lundqvist) 
 
Figur 5 s.10. Kistan i röset 5:1 vid Östra gården i Habbestorp vid undersökningen 1941.  
(Stranda hembygdsförenings arkiv). 
 
Figur 6 s.11. Stensättningen 93:2 på kanten av Skrähällarna vid Långsrum  
(foto: Kristian Lundqvist). 
 
Figur 7 s.12. Början till en anläggning med mittblock? (foto: Kristian Lundqvist).  
 
Figur 8 s.14. Skålgropshällen 77:2 intill ”Alebovägen” (foto: Kristian Lundqvist). 
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Figur 9 s.15. Tre av skålgroparna på hällen (77:2) markerade med gummiband 
(foto: Kristian Lundqvist). 
 
Figur 10 s.17. Skeppssättningen (1:4) vid Domsagan sedd från nordost  
(foto: Kristian Lundqvist). 
 
Figur 11 s.19. Moränhöjden söder om Habbestorpebäcken med röset 346:1 och  
stensättningen 346:2. Rösets ingående block ger ett förhöjt intryck (FMIS).  
(foto: Kristian Lundqvist). 
 
Figur 12 s.20. Avritning av skeppsfigurerna ur inventeringen från 1979  
(FMIS; RAÄ Mönsterås 83:1). 
 
Figur 13 s.20 Röset 1:1 vid Domsagan (foto: Kristian Lundqvist). 
 
Figur 14 s.21. Vy från fornlämningarna på Skrähällarna ut mot dalen med Långsrum i  
bakgrunden (foto: Kristian Lundqvist). 
 
Figur 15 och 16 s.22. Moränhöjden t.v. och dess röse 97:1 t.h. (foto: Kristian Lundqvist). 
 
Figur 17 s.23. Vy från Lillådalen mot kanten av gravfältet 87:1 vid Alebo  
(foto: Kristian Lundqvist). 
 
Figur 18 s.24. Röset 10:1 i kantläge vid östra Lillådalen mellan Forsa och Gelebo  
(foto: Kristian Lundqvist). 
 
Figur 19 s.27. Strandlinjekarta över UO under mellanneolitisk tid (3000 f.v.t) (SGU).  
Skala 1:45 000 
 
Figur 20 s.27. Strandlinjekarta över UO under bronsåldern (1050 f.v.t) (SGU). Skala 1:45 000 
 
Figur 21 s.27. Strandlinjekarta över UO under äldre järnålder (0) (SGU). Skala 1:45 000 
 
Figur 22 s.31. Landskapet strax söder om gravfälten 11:1, 16:1 och 20:1 (foto:Kristian 
Lundqvist). 
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