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Förord
Det är nu för tredje gången som seminariet ”Forntid längs Ostkusten” hålls i 
Blankaholm. Hösten 2007 väcktes min tanke att man borde samla vänner och 
bekanta inom den arkeologiska bekantskapskretsen och då inte bara fackutbil-
dade arkeologer, utan även andra i vars liv intresset för arkeologi och Ostkustens 
historia är en viktig del. Det dröjde inte länge förrän jag förstod att ett semina-
rium av detta slag var efterlängtat, vilket också kom att märkas i antalet deltagare. 
Jag tror att seminariet har blivit så pass bra på grund av några grundläggande 
orsaker: för det första alla hjälpsamma människor i Blankaholm, men även kom-
binationen med den vackra naturen, den gemytliga stämningen och att alla som 
är intresserade är välkomna. Ett stort antal människor har på olika sätt bidragit 
till att seminarierna och boken har blivit verklighet. Västerviks museum, Studie-
främjandet och Samhällsföreningen Blankaholm-Solstadström tackas för stöd i 
anslutning till seminariet, och för generösa tryckbidrag tackas Berit Wallenbergs 
Stiftelse och Kungliga Patriotiska Sällskapet.

Boken som ni nu håller i er hand bygger på 2008 och 2009 års seminarier. Den 
är också ett resultat av att intresset för ostkustens kulturhistoria är mycket stort, 
och innehållet uppvisar en imponerande bredd vad gäller tidsepoker och inrikt-
ningar. Den ”forskningshunger” som råder bådar gott inför framtiden och jag 
ber alla att fortsätta studera Ostkustens varierande arkeologi och historia.

Michael Dahlin
Blankaholm 2010-02-28
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År 1450, på Bartolomeidagen den 24 augusti, seglade riddaren och lagrådet Nils 
Erengislesson till Huvudskär, ett av utskärgårdarnas större fiskelägen i Stock-
holms södra skärgård. På uppdrag av kung Karl Knutsson var han ute i ett histo-
riskt ärende. Under Erengislessons översyn stadfästes nämligen den första fiske-
stadgan som reglerade livet och fisket på utskären. Hamnstadgan kom att leva 
kvar, med modifieringar, ända fram till andra hälften av 1800-talet, då Kronan 
avyttrade fiskeskären. Hamnstadgan visar hur viktig näringarna på utskären var 
ända från medeltid. Förmodligen går den tillbaka på redan befintliga lagar och 
sedvänjor som fanns på fiskeskären, för givetvis har utskären en historia som är 
äldre än det första juridiska dokumentet. Arkeologin kommer här till hjälp. Ny-
ligen undersökta tomtningar på Öja, i dagligt tal mer känt som Landsort (efter 
fyren), visar att intensivt fiske bedrevs här under vikingatid och tidig medeltid. 
De arkeologiska spåren synes vara de samma längs hela ostkusten (Landin & 
Rönnby 2002, 2003; Norman 1993; Wickberg 2000; Pettersson & Wikell 2006, 
2007; Westerdahl 1989).

Vi kan på goda grunder misstänka att utskärsfisket är uråldrigt. Ytterskärgården 
är en av de mest produktiva zonerna i skärgården med fiske, fågelfångst och 
säljakt på dagordningen. Skärgårdshistorikern Bertil Hedenstierna (1986: 6) har 
träffande sammanfattat läget:

”Erövringen av utskären är en lång och oskriven historia, men indirekt förstår man, att den 
var samtida med bosättningen i skärgården över huvud taget. Utskärgårdarna ingick som 
en del i skärgårdsbons livsrum och var infogade i arbetsårets rytm på samma sätt som övriga 
naturtillgångar och nyttigheter.”

Hemsö – Utskär
Alla tiders mesolitiska boplatsmönster

Mattias Pettersson & Roger Wikell
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Genom en rad av år har vi bedrivit ett mesolitiskt forskningsprojekt på centrala 
och östra delen av Södertörn. Våra inventeringar har resulterat i ett mycket lo-
vande material, och det har visat sig att ”Erövringen av utskären” skedde för 
drygt 10 000 år sedan. Det rika materialet som området kan uppvisa pekar näm-
ligen på en dåtida kolonisation av extrema utskärgårdar. De äldsta boplatserna 
har legat vid Ancylussjöns stränder – 130 km från fastlandet. Utskärslokaler 
finns också representerade från hela mesolitikum. Riktade forskningsgrävningar 
på dessa utskär har nyligen inletts för att belysa lämningarna närmare. Syftet 
med följande artikel är att presentera några preliminära resultat. Vi vill lyfta fram 
en basmodell för livet i skärgården under mesolitikum, en modell som även har 
relevans för senare förhistoriska såväl som historiska perioder. Ja, egentligen 
ända fram till modern tid. Detta speciella landskapsnyttjande tycks vara tidlöst, 
vilket redan den ovan citerade Bertil Hedenstierna med profetisk precision hade 
förutsagt.

Mesolitikum på Södertörn
Den tidigare bilden av mesolitikum grundades på fynd av stenyxor (många yxor 
inom ett område tolkades som en boplats), och på uppfattningen om att bo-
platserna i huvudsak har varit strandbundna. De flesta fynden av stenyxor hade 
gjorts i åkrar, och främst på sådana som var sydvända och sandiga. Arkeologerna 
fortsatte inventera i dessa lägen varpå fler fynd framkom. Tidigt etablerades bil-
den av ett typiskt boplatsläge. Man bodde på stora sandstränder i det innersta 
av långa vikar.

Riktade inventeringar har resulterat i en radikalt ny bild: de flesta lokalerna ligger 
inte på sandstränder utan på alla möjliga stränder. Våra inventeringar har visat 
att de flesta markunderlag har använts – så det är något annat som styrt valet av 
plats (se nedan) –, men strandbundenhet är ett genomgående tema. Diskussio-
nen om boplatsernas terrängläge behöver också kompletteras med en förståelse 
för hur man rör sig i ett skärgårdslandskap. Begreppet strandbunden har efter 
hand blivit något av en självklarhet som man kanske inte reflekterar över. Givet-
vis har man vistats ”bakom stranden”, och utfört aktiviteter ”inne på land”, även 
om strandbundenhet var aktuellt för de flesta lokaler vid bosättningstillfället.

När vi började inventera formulerade vi en rad frågeställningar som problema-
tiserade den rådande fyndbilden (1980-tal) som kortfattat löd: västra Södertörn 
var rikt på stenålder, medan östra delen var svagt representerat (Schnell 1930). 
Den rådande fornlämningsbilden grundades på fynd i åkermark. På östra Sö-
dertörn saknas i stor utsträckning åkrar på de sandiga partier som låg på stenål-
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dersnivåer. Vi misstänkte att bilden berodde på en bristande inventeringsinsats. 
Ingen hade letat efter stenålder i skogsmarkerna.

Boplatsernas strandbundenhet förutsatte en ekonomi baserad på fiske och säl-
jakt. Förutsättningarna för en marin ekonomi var lika goda på östra såväl som 
på västra sidan av Södertörn, om man ser till den dåtida topografiska situatio-
nen. Södertörn är ett sprickdalslanskap som genom landhöjningen bildade en 
rik skärgård med tusentals öar, kobbar och skär (se t.ex. fig 2). Landhöjningen 
medförde till slut att den forna skärgården blev fastland. Gamla skärgårdar åter-
finns därför i dag i höglänta skogsområden. Där en gång har varit vindpinade 
utskär med säl, tärnor och tordmular längst ut mot himmelsranden, möter vi 
nu susande hällmarkskog med renlav och tjäderspel. Det är i dessa skogar vi 
ska söka spåren efter stenålderns fiskare och säljägare. I skogarnas djup har tills 
helt nyligen omfattande mesolitiska kulturlandskap legat dolda under mossa och 
blåbärsris. Vi ska närmare bekanta oss med dessa fossila marina kulturlandskap.

Mesolitiska kulturlandskap
Resultaten från inventeringarna är mycket lovande. Till dags dato har vi i de 
höglänta skogsområdena Hanveden och Tyresta funnit 1000 lokaler med slagen 
kvarts. De tidigare vita fläckarna på stenålderskartan framstår nu istället som ett 
av de absolut boplatstätaste områdena på ostkusten. Resultatet är att vi nu kan få 
ett grepp om hela det mesolitiska kulturlandskapet, något som den tidigare en-
sidiga fornlämningsbilden inte kunde. Tack vare landhöjningen kan vi i dagens 
höglänta skogar studera flera på varandra följande kulturlandskap. Den mesoli-
tiska människan har nämligen följt den vikande stranden till nya hamnlägen.

Vårt undersökningsområde på centrala och östra Södertörn omfattar ca 200 
km2, och sträcker sig från Tornberget, 111 m ö h, östra Svealands högsta punkt, i 
centrala Hanveden österut till havet. Samtliga mesolitiska och neolitiska strand-
nivåer ingår i området, och det är med den norske arkeologen Hein Bjercks ord 
ett stort ”laboratorium for steinalderforskning” (1989: 45). Bjerck sammanfat-
tade sålunda den imponerande stenåldersmiljön på ön Vega utanför nordnorska 
kusten. Vega är numera utsett till världsarv. Inom vårt undersökningsområde 
ingår flera skyddade naturområden, som naturreservat och Natura 2000-områ-
den i Hanveden, och Tyresta Nationalpark med naturreservat. För närvarande 
ingår våra resultat också i en utvärdering av Länsstyrelsen i Stockholms län för 
inrättandet av kulturreservat angående mesolitikum, så även här finns uppenbara 
likheter med Vega. Som läsaren förstår har inventeringsarbetet varit ett enastå-
ende arkeologiskt äventyr och en stimulerande forskningsuppgift (Hammar & 
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Wikell 1994, 1996; Pettersson 1994, 1999; Pettersson & Wikell 2004, 2006a, b, c, 
d, e, 2007a, b, c, 2008, 200x, i tryck a, b; Wikell & Pettersson 2009; Wikell 2002, 
2003, 2004, 2005a, b, 2006; Wikell et al. 2009).

En fördel i vår inventering är att vi känner såväl Södertörns skogar som Stock-
holms södra skärgård mycket väl. Landskapen har samma geologiska bakgrund, 
och är varandras spegelbild i så måtto att de pekar på hur det en gång har va-
rit och en gång kan bli. Landskapets karaktär av kala berg, med stenstränder 
(svallad morän) på sluttningarna, och endast undantagsvis sandiga sydstränder 
(främst åsar), pekade på att det traditionella boplatsläget – enligt den gamla forn-
lämningsbilden – var något mycket sällsynt. Om stenåldersmänniskan enbart 
uppehöll sig på sandstränderna, så skulle den rådande spridningsbilden stämma. 
Men erfarenheten sa att folk ofta vistas på grusiga och steniga stränder. Kravet i 
en skärgård är inte en sandstrand – inte en badstrand – utan en säker hamn! Det 
var inte den nutida sandiga åkern som var avgörande för den mesolitiska män-
niskan, utan den forna skärgården. Skydd mot vågor och vind är den primära 
lokaliseringsfaktorn i ett marint landskap. En plats där man säkert kan landa 
båten är det mest väsentliga. Man måste undvika skador på båt och person. Man 
undviker i det längsta att välja platser där man kan bli inblåst. Ju fler utvägar 
en plats har desto viktigare är den. Sund och sundkorsningar är därför de mest 
fördelaktiga. Detta topografiska läge är gemensamt för boplatser i olika tiders 
skärgårdar. Bertil Hedenstierna (1989: 96) karaktäriserar Blidösundet i Roslagen 
sålunda: ”Sundet erbjöd en säker och vid hårt väder riskfri farled, som ändå gav möjligheter 
att nå öppnare fjärdar åt båda håll.”

Det stod snart klart för oss att begreppet ”strandbunden” egentligen innebär 
”båtburen”. Boplatserna var strandbundna, men människorna som bodde där 
var båtburna. Vi stod inför spåren av en båtburen kultur inne i storskogen. 
Utifrån kvartärgeologernas modeller (Risberg 1991, 2003) över strandförskjut-
ningen ritade vi ”gamla sjökort”. På de paleogeografiska kartorna vi upprättade 
visualiserades mesolitiska skärgårdar. På ljusbordet framträdde svart på vitt för 
första gången svunna världar. Det var en värld av öar, kobbar och skär, där frek-
venta färder med båt gått över sund och fjärdar. Våra gamla skogar genomgick 
ett förvandlingsnummer – vi vandrade inte längre i höglänta skogsmarker, utan 
i mesolitiska marina landskap! I den här världen har båten uppenbart varit en 
av de viktigaste artefakterna. Med båten har man kunnat ta sig ut till de yttersta 
fiskeskären.
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Mesolitiska utskär
Under senare år har vi genomfört riktade insatser mot en rad mesolitiska utskär. 
Vi ska närmare bekanta oss med preliminära resultat från ett av våra undersök-
ningsobjekt: Gålö. Det är en stor halvö i Stockholms södra skärgård, som nyligen 
invigdes till naturreservat. För drygt 100 år sedan var fortfarande ett smalt sund 
farbart med roddbåt. Nu har landhöjning och ställvis även utfyllnad snört av 
sundet på ett flertal platser så att ön numera har landkänning med Södertörn.
Men för 8000 år sedan var Gålö en liten samling ensligt utslängda klippor och 
skär, inte olikt det nutida Huvudskär (fig 3). Den lilla arkipelagen låg nära på 
en mil ut i öppna havet från de större öarna i det nutida Tyrestaområdet (fig 2). 
Våra inventeringar har gett goda resultat: rikligt med slagen kvarts har upptäckts 
på flera platser. Lokalerna kännetecknas topografiskt av att de ligger intill goda 
naturhamnar. Fynden har påträffats på de två större skären, nuvarande Bredberg 
och Kasberget, båda drygt 60 m höga. De fynd vi ska titta närmare på ligger 
drygt 50 m ö h. De mesolitiska skären var ca 630 x 290 respektive 480 x 190 
meter stora, men endast 10 m höga. Havet utanför var 50 – 70 m djupt, ja, till 
och med djupare på sina håll.

På Bredbergs nordsida har fynd påträffats vid vår inledande inventering av Gålö. 
Provrutor med halvmeters storlek har grävts på platsen. Ställvis framkom rikligt 
med slagen kvarts. Både bipolär och plattformsmetod finns representerat. Inga 
andra fynd har hittats vid den inledande undersökningen. I skrivande stund är 
inte materialet registrerat, men det ger ett otvetydigt mesolitiskt intryck. Vi ska 
nedan beskriva lokalens strandbundna – läs båtburna – kvalitéer. Och de är nog 
så goda som en 14C-datering…

Bredberg Norra, Gålö
Lokalen utgörs av en dalsänka i bergets nordöstra del. Dalsänkans östra sida 
utgörs av en delvis lodrät bergvägg som reser sig 10 m över dalbotten. I söder 
och väster finns moränsluttningar ner mot dalbotten och fina boplatsytor. Idag 
domineras vegetationen i sänkan av granskog med friskt blåbärsris i fältskiktet. 
Dalsänkans utlopp ligger i nordost och är en ca 30 m lång och 4–5 m bred ränna 
mellan rundhällar (fig 4). Mot NO vidgas rännan alltmer och övergår i en bran-
tare sluttning ner i Bredbergs nordsida.

Bredberg Norra är en fascinerande plats där man övertydligt kan se det forna 
hamnläget. Vid ett havsläge drygt 50 meter över dagens var dalsänkan en vik av 
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Figur 2. Östra Södertörn för ca 8 000 år sedan då havsytan var 50 m högre än idag. 
I norr skärgården i nuv. Tyresta Nationalpark, i söder den lilla utskärgården som är 
Gålös högsta toppar. Svarta punkter = fyndplatser för slagen kvarts. Lokalen Ungfars 
Kärr, där ben av vikare och gråsäl påträffats är markerad. Gålöområdet är förstorat i 
figur 3.
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Figur 4. Bredberg, hamninloppet mot söder. De vågrätt liggande träden visar pedago-
giskt det forna vattendjupet. Genom detta ”hål” har mesolitiska säljägare paddlat. Den 
större fyndförande ytan ligger strax till höger, ”runt hörnet”, om den mossklädda grå 
hällen. Foto: Ulf Pettersson.

Figur 3. 
A) Förstoring av området 
som markeras i figur 2: Gålös 
utskärgård för ca 8 000 år 
sedan, mesolitiska fyndplatser 
markerade. 
B) Förstoring av den västra 
storön, nuvarande Bredberg. 
Lokalen Bredberg Norra är 
markerad med stor prick. Obs 
att B är roterad 180 grader så 
att norr är nedåt. Från troliga 
basläger i Tyrestaskärgården 
(som vid Ungfars Kärr) 
nalkades man skäret i den 
här riktningen, som också är 
fotoriktning för figur 4.
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Litorinahavet. Utifrån havet från NO har man först passerat en smal mynning 
(den tidigare beskrivna rännan) som sedan vidgats till en lite större hamnbas-
säng, ca 25 x 10 m. Istället för blåbärsris vajade här blåstång. Bassängens storlek 
och djup samt inloppets djup är dock beroende av hur högt havsytan stod, vilket 
diskuteras mer längre fram.  

Fynden har gjorts framförallt ett antal höjdmeter över dalbotten och avtar nedåt. 
Intressant nog är detta förhållande dessutom för handen på två ställen: dels i sö-
der där en smärre koncentration med kvarts påträffades, samt dels i västra delen 
av lokalen där fynden finns över en större yta. Fyndplatserna ligger alltså högt i 
terrängen och det är en fyndgles, nederst fyndfri, zon runt dalsänkans botten. Vi 
tänker oss olika möjligheter för detta. Det skulle kunna tolkas så, att hamnläget 
främst har utnyttjats i en tidig fas. Detta skulle innebära att bosättningen varit 
strikt strandbunden: allteftersom vattenytan sjunkit undan och närmat sig den 
nivå vid vilken viken avsnördes skulle fynden då minska i antal.

Detta verkar dock märkligt. Varför skulle bosättningen minska i intensitet? Vi-
ken borde snarare bli något bättre lämpad som hamn med ett minskande vatten-
djup i mynningen som gjort att sjöhävningen blivit lindrigare inne i bassängen. 
En alternativ och troligare tolkning är att det har varit ett avsevärt säkerhetsav-
stånd till stranden, i storleksordningen 2–3 meter i höjdled. Hamnbassängen är 
visserligen mycket skyddad för direkta vågor, men havet norrut är öppet och 
djupt. Sannolikt har det vid vissa vindriktningar varit en avsevärd sjöhävning 

Figur 5. Bredbergs norra sida består till stor del av enorma rundhällar. Nivån är 50 
möh. Här stod stranden för 8000 år sedan.
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inne i hamnviken när grov sjö och dyning pressat in vattenmassor genom den 
smala mynningen. De kringliggande rundhällarnas utseende (se t.ex. fig 5) och 
tröskelns successiva uppgrundning skulle kunna resultera i en ”tratteffekt” med 
kraftig stegrad ingående sjö som resultat. Fyndens höjd över dalbotten skulle då 
spegla ett rejält tilltaget säkerhetsavstånd och de flesta fynden skulle härröra från 
en relativt sen fas. Denna tolkning verkar vara den rimligaste. Sannolikt har dock 
viken utnyttjats som hamn under lång tid. Detta indikeras av förmodat svallad 
kvarts som finns parallellt med osvallad i de övre, fyndrika rutorna.

Händelseförloppet skulle då vara att vi först har att göra med tidiga lägerplatser 
som legat nära vattenlinjen vid ett högt havsyteläge (50?-51 m över dagens) och 
med ett avsevärt vattendjup i viken och hamnmynningen. Att man då inte dragit 
sig längre upp från stranden kan bero på att terrängen där mest är berghällar och 
att läget blir utsatt för vind eftersom man kommer upp över de lokala läande 
bergsryggarna. Dessa första besök har sannolikt varit av mycket tillfällig karak-
tär och ägt rum vid stabilt väder. Bättre hamn fanns i västra delen av ön. Vid 
storm och högvatten har kvarlämnad kvarts svallats av en sugande sjöhävning 
som uppstått inne i viken. Sedan har, allteftersom strandlinjen rört sig neråt, nya 
generationer fortsatt att besöka viken, som förbättrats avsevärt som hamn. Nu 
har man kunnat hålla ett vederbörligt säkerhetsavstånd till stranden, vilket i prak-
tiken inneburit att man utnyttjat samma boplatsytor som tidigare generationer. 
Vid denna tidpunkt hade desssutom hamnviken i öns västra del (se fig 3A), där 
flera fyndplatser för kvarts ligger, torrlagts. Detta innebar i praktiken att viken 
vid Bredberg Norra var den enda skyddade hamnen på ön, och man får nog 
tänka sig att det är från denna tid som aktiviteten är som störst där. Noggranna 
nivåmätningar av fyndplatser och trösklar kan belysa denna kronologi.

Slutord
Utskärsfänget är en kulturhistoria som lätt hamnar i skymundan i Stockholms 
län, där mer turistmässiga besöksmål som runstenar, Birka och Vasamuseet do-
minerar. Att utskärsfisket kulturhistoriskt har varit väsentligt pekar inte minst 
Kronans beskattning från år 1450 på, då Nils Erengislesson besökte Huvud-
skär. Att utskären har varit viktiga sedan Hedenhös (mesolitikum) förblev länge 
okänt, men förutsades av skärgårdshistorikern Bertil Hedenstierna. Det finns en 
rad duktiga skribenter och författare som nästan skönlitterärt har dokumenterat 
det sentida utskärsfisket (t ex Barthel 1973; Barthel & Svensson 1945; Rinaldo 
2002). Historiska fiskeskär påminner starkt om motsvarande mesolitiska. För 
att åter understryka utskärens betydelse citerar vi ett stycke från Rolf  Källman 
(1991); i en randanmärkning till en lantmäterikarta från 1718 sägs det om Vil-
linge, norr om Huvudskär:
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”Fouglefångerij, äggsamblande, sampt skiälskiuterij på vissa tijder om åhret, äro för åboen 
icke mindre ann andre förmåhner, ett märckeligt (=anmärkningsvärt) understödh i hushål-
let.”

Våra riktade inventeringar förändrade radikalt kunskapsläget. Områden som ti-
digare framstod som vita fläckar på kartan har visat sig innehålla stora mängder 
boplatser. Vissa områden är bland de lokaltätaste på hela ostkusten, ja, kanske 
bland de tätaste i Skandinavien. Lokalerna visar att man har utnyttjat hela land-
skapet: från de stora öarna till de yttersta skären. Företrädesvis har man bott 
inne i skyddade sund, där säkra hamnar och flera alternativ till utfärder har fun-
nits. Flera stora boplatser på de större öarna – läs yxåkrarna – har förmodligen 
varit basboplatser. Platser som har varit ”hemma” och något av ett nav i rörel-
semönstret. Vi förstår också att man har vistats ”bakom stranden” inne på de 
stora öarna. Men i skärgårdsbornas identitet som sjöfarande folk har de yttersta 
skären en särskild plats. I de nyupptäckta mesolitiska kulturlandskapen ingår 
utskären som en självklar del. Utskärslokalen Bredberg Norra pekar tydligt på 
behovet av säkra hamnar. Vi förstå också att den lockelse skären på horisonten 
har utgjort är tidlös. Och det är synd att den äldre generationens skärgårdshisto-
riker, som den ovan citerade Bertil Hedenstierna, inte hann uppleva de nya upp-
täckterna. Hedenstierna gick ur tiden 1994, 81 år gammal. Då hade vi just börjat 
göra våra första mesolitiska fynd. Han skulle ha uppskattat Bredberg på Gålö...

Hedenstierna har ingående beskrivit skärgårdens historia i en rad arbeten. I titeln 
”Skärgårdsöar och fiskekobbar” (1989, 1990) fångar han skärgårdens rörelse-
spektrum. I den här artikeln har vi velat visa att utskärsfänget är ett tema som 
löper som en röd tråd genom 10 000 år (låt vara att vi inte nämnt järnåldern på 
Utö, bronsåldern på Ornö, gropkeramiken på Muskö…). Likheterna mellan de 
mesolitiska och historiska lämningarna är slående när det gäller terrängläget: det 
är ju också små båtar som är den gemensamma nämnaren. Vi har valt att kalla 
det här bosättningsmönstret för ”Hemsö – Utskär” efter August Strindbergs 
roman ”Hemsöborna” (1887). Strindberg beskriver där hur Gusten far från 
Hemsö (verklighetens Kymmendö i Stockholms södra skärgård) ut till Norsten, 
norr om Huvudskär:

”Därutanför låg blanka havet, där labben höll sin rövarjakt i fejd med tärnor, måsar och 
trutar och dit havsörnen syntes styra sin tunga, dova flykt… Dit ut till sista skäret styrde nu 
Gusten… och vid niotiden tog han i land på Norsten. Det var en klippig liten ö om några 
tunnland med en dalgång mitt i.” (Strindberg 1914: 111)
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Att det av Strindberg beskrivna rörelsemönstret är gammalt förstår man redan 
av ortnamnet Norsten. ”Nor” betyder trångt sund, och ”sten” avser ett utskär, 
så översatt till vardagssvenska betyder Norsten ”Trångsundsskär”. En blick på 
sjökortet visar att något trångt sund inte finns på Norsten idag. Men om vi höjer 
vattennivån och följer höjdkurvan för 5 meter ser vi att den av Strindberg be-
skrivna dalgången bildar ett sund. För den som är bekant med landhöjningen i 
Stockholmstrakten står det klart att sundet var farbart under vikingatiden, vilket 
ger en fingervisning om när fisket på Norsten etablerades…

Således kan vi förmoda att utskärsfisket på Norsten, varifrån man kan se Huvud-
skär vid himmelsranden i söder, var igång 450 år innan riddare Nils Erengisles-
son besökte det senare fiskeskäret.

”Ekan plaskade fram genom holmar och skär, medan alfågeln gäckade bakom kobbarna 
och orren spelade inne i granskogen; det gick över fjärdar och strömmar tills mörkret föll och 
stjärnorna tågade opp. Då bar det av ut på stora vattnet, där Huvudskärsfyren blinkade.” 
(Strindberg 1914)
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Gålöstiftelsen, Gålö Gärsar, Stiftelsen Tyrestaskogen, Skärgårdsstiftelsen, Be-
rit Wallenbergs stiftelse. Johan Bjurer, Patrik Gustafsson, Dag Hammar, Jujja 
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• Ändebol

Figur 1. Undersökningsområdets läge.
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Många av de frågor som vi människor brottas med dagligen handlar om vår 
omedelbara framtid. Vad ska vi äta till middag i kväll? Vad ska vi göra på se-
mestern? När ska jag sätta mig ner för att påbörja den där artikeln till Blanka-
holmspublikationen? Och när vi sätter oss i bilen, startar ugnen eller knäpper på 
datorn förväntar vi oss att grejerna ska fungera. I den här artikeln kommer två 
nyligen undersökta mellanmesolitiska lokaler, daterade till tiden runt 6300 f. Kr, 
att lyftas fram och användas som utgångspunkt för en kortare diskussion kring 
bland annat resursområden. Nu precis som då är det av största vikt att ha rätt 
sak på rätt plats och för att allt ska fungera så smidigt som möjligt måste alltid 
förberedelser göras. 

Sörmlands museum utförde en särskild undersökning av fornlämningarna Stora 
Malm 274 och 275 i juni år 2007 (Gustafsson & Nordin 2008). Undersökningen 
hade föregåtts av en särskild utredning utförd under år 2004 och en arkeolo-
gisk förundersökning år 2006 (Norberg 2005; Gustafsson 2006). Anledningen 
var att väg 55 skulle byggas om till en mötesfri väg. Lokalerna var belägna cir-
ka 50 meter över havet och cirka 400 meter från varandra. Platsen ligger nära 
länsgränsen mot Östergötland i Stora Malms socken, Katrineholms kommun 
(se figur 1). Fornlämningarna återfinns därmed i ett område som är beläget på 
gränsen mellan Kolmårdens stora barrskogsområde och den centrala sjöplatån. 
Till övervägande del är landskapet skogigt och kuperat, med inslag av små och 
större sjöar. Mindre uppodlade områden bryter emellanåt upp landskapsbilden. 
Det som framförallt karaktäriserar undersökningsområdet är den här närmast 
nord-sydligt orienterade Västeråsen på vilken den nuvarande väg 55 delvis löper. 

Vikten av att vara förberedd
Om mikrospån och yxor från två mellanmesolitiska lokaler vid 
Ändebol i Södermanland

Patrik Gustafsson



26

Patrik Gustafsson

Jordarten utgörs av isälvsmaterial, företrädesvis fin till grov sand. De aktuella 
lokalerna var för cirka 8000 år sedan belägna i den inre västra delen av en vid-
sträckt skärgård (SGU). Södermanlands län har geografiskt sett en betydande 
roll i sammanhanget, eftersom länet under mesolitikum till större delen omfatta-
de östra Mellansveriges skärgårdsområde. Det vill säga området mellan den östra 
ytterskärgården (Södertörn) och fastlandet i nuvarande Närke och Östergötland 
i väster (se figur 4 nedan). 

Stora Malm 274
Lokalen utgjordes av en boplats, där många olika aktiviteter pågått, utförda av 
flera olika personer med behov av en varierad verktygsuppsättning. Vid under-
sökningen påträffades tio boplatsanläggningar fördelade på två koncentratio-
ner. Anläggningarna utgjordes av störhål, stolphål, avfallsgrop, härdar, härdgrop 
samt kokgropar. Dock kunde inga spår av konstruktioner inom fornlämningen 
säkerställas. Fyndmaterialet utgjordes av bland annat slagen grönsten och leptit, 
men framför allt av slagen kvarts bland annat mikrospån och mikrospånkärnor. 
Retuscherade eller bruksretuscherade föremål utgör cirka en procent av all till-
varatagen kvarts. Förutom mikrospån har man även tillverkat andra föremål av 
kvarts. Bland annat gjordes två fynd av vad som tolkas som pilspetsar, en relativt 
ovanlig föremålskategori som också styrker bilden av en mer mångfacetterad 
boplats. I övrigt dominerade plattformsmetoden som slagteknik för kvarts. En 
inte helt ovanlig föremålskategori var knackstenar av röd porfyr. Även mindre 
mängder sydvästskandinavisk flinta och kinnekulleflinta förekom bland fynden, 
bland annat mikrospån. Så sent som år 2004 påpekades att man ditintills aldrig 
hade påträffat fynd av kinnekulleflinta i Södermanlands län (Gustafsson 2004: 
82). Bilden har dock kommit att förändras på senare år. Bortsett från Ände-
bol finns ytterligare en fyndplats av slagen kinnekulleflinta vid Lövgölen (Lunda 
239) i Lunda socken (Gustafsson & Nordin 2006). Nyligen hade författaren 
möjligheten att närmare granska fynden från Stenstugan, Tunaberg 396. I rap-
porten omnämns bland annat flera mikrospån av kristianstadsflinta (Bengtsson 
2001). Flintan kunde dock konstateras vara av den kambriska typen från Kinne-
kulle. Även en mindre mängd brända ben som eventuellt kan härröra från större 
landlevande däggdjur framkom vid undersökningen av Stora Malm 274. Därtill 
påträffades några få fragment av tidigneolitisk keramik inom en väl avgränsad 
del av fornlämningen. Grönstensmaterialet utgjordes främst av avslag, men det 
förekom även fragment av yxor samt flera halvfärdiga yxor. Merparten av de ej 
färdiga yxorna utgörs av tillverkningens slutfas, det vill säga momentet före slip-
ning och bultning. Ett flertal slagplatser har identifierats inom lokalen. Förkolnat 
alträ som samlats in från en härd har daterats till 6370-6240 f. Kr. (1σ) (Gustafs-
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son & Nordin 2008). Dateringen är relativt samstämmig med den som utfördes 
vid den tidigare gjorda förundersökningen. Den dateringen gjordes på brända 
ben av däggdjur och gav en datering till 6450-6360 f. Kr. (1σ) (Gustafsson 2006).

Stora Malm 275
Inom Stora Malm 275 påträffades en anläggning, i form av en mindre avfallsgrop 
fylld med grönstensavslag. Fyndmaterialet inom lokalen utgjordes till största de-
len av rikliga mängder med slagen grönsten. Det förekom även slagen kvarts, 
bland annat två kärnfronter av mikrospånkärnor. Till skillnad från boplatsen 
Stora Malm 274 hade kvartsmaterialet till övervägande del slagits med bipolär 
metod inom Stora Malm 275. Grönstensmaterialet utgjordes främst av avslag, 
men också av stora stycken av råmaterial samt flera fragment av halvfärdiga 
yxor. De icke färdiga yxorna utgörs vanligen av de inledande stegen vid tillverk-
ningsprocessen. Fynden, med kraftig övervikt för grönsten, påträffades relativt 
jämt fördelade över de bägge ytorna. Mindre avvikelser i fyndmaterialet förekom 
dock, främst i form av slagen kvarts. Därtill framkom bland annat även avslag 
av granit, sandsten och ett fynd av flinta. Det förekom ett flertal knackstenar 
av en röd porfyr. Kvartsmaterialet utgör spåren av några få slagtillfällen av mer 
tillfällig karaktär, troligen för att tillfredställa ett temporärt behov. Visst under-
håll av mikrospånkärnor har dock förekommit. I den östra delen framkom även 
förkolnade hasselnötsskal, som dock 14C-daterades till cirka 600 e. Kr. Stenål-
dersaktiviteterna inom Stora Malm 275 har därmed inte fått en absolut datering. 
Utifrån fyndmaterialet och lokalens belägenhet över havet kan det dock på goda 
grunder argumenteras för att lokalen är från det mellanmesolitiska tidsavsnittet, 
och bör därmed ses i relation till Stora Malm 274 (Gustafsson & Nordin 2008).

Mikrospån
Inom Stora Malm 274 och 275 påträffades ett flertal hela och fragmenterade 
mikrospån och mikrospånkärnor i framför allt kvarts, men också av flinta och 
hälleflinta. Eftersom endast tre fynd av denna fyndkategori gjordes inom Sto-
ra Malm 275, kommer de inte att diskuteras närmare här. Värt att notera är 
dock att föremålskategorin finns representerad inom bägge lokalerna. Trots att 
man tidigare har menat att sammansatta spetsar måste ha importerats till skär-
gårdsområdet (Åkerlund 2001; Lindgren 1997; 2007), framkom det alltså tydliga 
tecken på mikrospånframställning i kvarts och flinta vid Ändebol. Den tidigare 
bilden håller nu på att förändras, mikrospånkärnor i kvarts hittas numera i hela 
skärgårdsområdet såväl som inom det angränsande fastlandsområdet (Molin & 
Wikell 2009).
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Det har ansetts svårt att avgöra vilken metod man använt sig av vid tillverkning 
av mikrospån. Svaren pendlar mellan mjuk indirekt teknik med puns eller tryck-
teknik (Callahan 1985: 27; Knutsson 1980: 82f). Vid studiet av materialet från 
Ändebolslokalerna kan man kanske komma svaret lite närmare, åtminstone vad 
gäller mikrospåntillverkning i kvarts. I östra Mellansverige har det sedan tidigare 
konstaterats vara vanligt med ett reduktionsförlopp vid kvartstillslagning som 
inleds med plattformsmetod för att avslutas med bipolär teknik (Callahan 1987: 
60). Strategin möjliggör ett fullt utnyttjande av råmaterialet. Scenariot kan även 
återkomma i samband med mikrospånkärnorna. Många av kärnorna och spå-
nen är av en mer eller mindre transparent kvarts med en jämn och tät kvalitet, 
ej att förväxla med bergskristall. Det förekommer också ett flertal mycket små 
bipolära kärnor av denna typ av kvarts inom lokalerna vid Ändebol. Man kan 
förmoda att när det inte gått att få ut fler mikrospån, har man bipolärt reducerat 
ned kärnan så långt det över huvud taget går. 

Vid några fall har plattformspreparering noterats, både på spån och på kärnor i 
såväl kvarts som flinta. Anledningen var att förstärka plattformen så att den inte 
skulle splittras vid spånuttaget. I ett fall uppvisar ett mikrospån i kvarts spår av 
rundslipning vid plattformen. Metoden utgör en typ av plattformsförstärkning 
som gör att tryckstocken får bättre fäste och minskar risken att krossa plattfor-
men. Detta har observerats på handtagskärnor från både Danmark och Skåne 
(se Callahan 1985: 32; Knutsson 1980: 83). 

Mikrospånkärnorna som påträffades vid Stora Malm 274 och 275 kan inte rik-
tigt fogas in bland de mer kända formerna som handtagskärnor eller koniska 
kärnor. Likheten med handtagskärnor är dock något mer tydlig, även om av-
vikande formelement förekommer (se figur 2). De flesta hela samt alla fragmen-
terade mikrospånkärnor har reducerats från en sida, en så kallad kärnfront med 
styråsar i en ände av kärnan. Några av kärnorna har dock slagits/tryckts mer 
eller mindre runt om. Ungefär hälften av kärnorna uppvisar plan eller närmast 
plan undersida. Övriga uppvisar en spetsig eller närmast spetsig nederdel. En 
kärna eller ett kärnfragment uppvisar en spetsig köl, vilket gör att den får den 
klassiska handtagskärnans tresidiga tvärsnitt (se figur 2). Rent tekniskt indikerar 
blockuppfriskningsavslagen äkta mikrospånteknologi (Olofsson 1995: 122), nå-
got som styrks av spån och kärnor som uppvisar spår av kärnpreparering. För 
vissa mikrospånkärnor har just den naturligt rundade kvartsnodulen använts och 
kanske till och med eftersökts. Kan det vara så att en kvartsnoduls naturliga yta 
ger ett bra fäste för en tryckstock vid tillverkningen av mikrospån? 
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Blockuppfriskningsavslaget av flinta uppvisar en plattformsvinkel på 73° som 
närmar sig den nedre gränsen för produktion av mikrospån som ligger inom 
spannet 70-110° för handtagskärnor i flinta (Callahan 1985: 25). När det gäl-
ler blockuppfriskningsavslag i kvarts ligger de i allmänhet mellan 77-97° med 
en medelvinkel på knappt 85°. Skillnaden mellan flinta och kvarts kan vara det 
sistnämnda materialets inneboende och ibland ojämna egenskaper som material, 
men också visa på ett annat tekniskt angreppssätt. Kvartsens kvalitet kan alltså 
snabbt skifta. De flesta av kärnorna uppvisar spår efter misslyckade avspalt-
ningar vanligen i form av stoppfrakturer. När hantverkaren helt enkelt inte kun-
nat trycka ut fler mikrospån ut kärnan, men gjort en bedömning att materialet 
var av fortsatt lämplig kvalitet har fronten slagits bort, varvid en ny har kunnat 
öppnas upp.

Plattformspreparering genom slipning kan indikera att tryckteknik har använts. 
Några kärnor uppvisar så pass små och smala avspaltningsnegativ att det inte 
kan vara något annat än tryckteknik som använts vid processen. Gränsen för hur 
liten en kärna kan vara för att man ska kunna hålla den i sin hand vid reducering, 

Figur 2. Ett urval av mikrospånkärnor i kvarts och i flinta (F286) från Stora Malm 274. 
I bilden visas även hur olika benspetsar och dolkar med mikrospåneggar kan ha sett 
ut. Teckningar: Patrik Gustafsson 2008 & 2009, Sörmlands museum.
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går vid cirka 50 millimeters längd (Callahan 1985: 35). De hela kärnorna från 
Stora Malm 274 är mellan 25 och 17 millimeter långa. Kärnornas ringa storlek 
och form gör att kärnorna bör ha suttit fast i någon form av tvinganordning 
(se Callahan 1985: 32ff; Knutsson 1980: 97). Med andra ord verkar det som om 
tryck med tryckstock tillsammans med en tvinganordning användes vid tillverk-
ningen av spånen. 

Spånteknologi har beskrivits som den mest ekonomiska i förhållande till råmate-
rial, där man får ut mer skärande egg per enhet än vid andra reduktionsprocesser 
(Leroi-Gourhan 1993: 135). Mikrospånteknologi har lyfts fram som en särskilt 
viktig teknologi för material som inte finns tillgängligt lokalt, till exempel flinta 
eller tuff  (se Groop & Guinard 2007: 213f). Det har också framhållits att det 
borde gå precis lika bra att använda sig av små bipolära avslag av kvarts som 
mikrospån (se Wikell 2005: 91). 

Varför använder man sig då av denna teknik på ett material som i det här fal-
let finns i nästan obegränsad mängd? Förmodligen för att just mikrospån och 
sammansatta spetsar/föremål utgör en så pass viktig del i samhället och den 
materiella kulturen. Dock verkar det inte ha spelat någon roll om spånen var 
tillverkade av flinta, hälleflinta eller kvarts. I en studie om mikrospån och mik-
rospånkärnor, från Värmland i söder till Norrbotten i norr, redovisas att mikro-
spån av kvarts utgör cirka sju procent av det samlade materialet (Olofsson 1995: 
75). Mikrospån av kvarts och andra material är också vanligt förekommande på 
mesolitiska lokaler i Östergötland (Carlsson 2007: 146; Molin & Wikell 2009). 
Den relativt stora mängden blockuppfriskningsavslag som framkom vid under-
sökningen av lokalerna vid Ändebol kan indikera att kärnor och spån ingick i 
olika individers personliga verktygslådor. Kärnor underhölls, likväl som att nya 
eggar tillverkades till redskapen. Det var helt enkelt bra att alltid kunna trycka 
ut några mikrospån till små knivar, laga sammansatta spetsar eller vad det nu 
handlade om (jfr Apel 1996: 59f). Det krävs inte något större utrymme för att 
bära med sig en mikrospånkärna, en tving och en tryckstock/puns. Därmed 
kunde man alltid ”egga” om sina sammansatta spetsar (se figur 2). Den speciella 
tillverkningstekniken för mikrospån och slutprodukten - kompositföremålen var 
central för den mellanmesolitiska människan. Föremål och tekniskt kunnande 
som var viktiga för att upprätthålla delar av samhällets normer, vad gäller synen 
på jakt, fulländad funktionalitet, vidmakthålla kontakter, kunskap, släktskap, es-
tetik etc (se Bleed 1986: 739).
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Yxor 
I samband med undersökningen gjordes även en geologisk analys av grönstens-
materialet för att försöka utröna dess proveniens och undersöka om all grönsten 
kom från samma källa. Vid studien kunde det konstateras att den homogena 
mineralogiska sammansättningen på grönstensavslagen tillsammans med mer 
indirekta bevis gör att det mest troliga är att majoriteten av det påträffade grön-
stenmaterialet brutits i fast klyft från eventuellt en, eller mer troligt två olika dia-
basgångar. Ingen av dessa gångars exakta geografiska ursprung har dock kunnat 
fastställas. Samma typ av grönsten förekom inom både Stora Malm 274 och 275 
(Andersson & Grandin 2007). Vanligt förekommande på de bägge lokalerna var 
också knackstenar av röd porfyr med strökorn av fältspat. Fyndtypen påträffa-
des ofta i samband med identifierade slagplatser för grönsten. 

Figur 3. Ett urval av yxämnen som påträffades inom Stora Malm 274 kan ses till 
vänster respektive Stora Malm 275 till höger. Teckningar: Patrik Gustafsson 2008, 
Sörmlands museum.
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Vid en sammanvägning av all information som tagits fram kring yxor och yxäm-
nen från Stora Malm 274 och 275 kunde ett handlingsschema vid framställning-
en av yxorna rekonstrueras (jmf  även med Sundström & Apel 1998; Guinard & 
Groop 2007).

Råmaterialet bröts från fast klyft och transporterades till Stora Malm 275 i form 
av större stycken. Ett stort och kraftigt avslag slogs loss med plattformsmetod. 
Avslaget genomgick därefter en första tillslagning, till ett så kallat råämne. Det 
fanns två sätt att forma till råämnet till en så kallad förform. Ett sätt var att låta 
avslagets plattform utgöra yxans nacke och avslagets nederdel kom därmed att 
utgöra den blivande yxans egg. Ett annat sätt var att man slog man bort avslagets 
nederdel och man lät därefter den ena av avslagets långsidor bli yxans nacke och 
den andra dess egg. Därefter fick förformen en fint tillslagen egg som slutligen 
skulle bultas och slipas till en färdig yxa. Yxorna skulle i de flesta fallen bli tvär- 
eller räteggade trindyxor samt i några fall fyrsidiga yxor/mejslar (se även figur 
3). 

De tre första stegen, dvs råmaterial, råämne och förform finns företrädda inom 
Stora Malm 275 och de två sista stegen, förform och förform med egg finns 
representerade inom Stora Malm 274. Det kan noteras att det inte förekom-
mer råmaterial inom Stora Malm 274. Omvänt saknas förformer med egg inom 
Stora Malm 275. Med andra ord verkar det som om man har inriktat sig på de 
inledande faserna av yxproduktionen inom Stora Malm 275. De senare stegen av 
produktionskedjan företogs därefter inom Stora Malm 274 till en förform med 
egg. Detta återspeglar sig också i mängden grönsten, som är betydligt mindre 
inom Stora Malm 274 än inom Stora Malm 275. 

Det verkar alltså som om det finns en korologisk skillnad mellan de två loka-
lerna vad gäller tillverkningen av grönstensyxor. En sådan rumslig uppdelning 
tyder på ett medvetet handlande som kan hänga samman med sociala såväl som 
rituella aspekter av yxtillverkningen. Kanske hade endast en begränsad del av 
människorna i det mesolitiska samhället tillträde till brytningen av råmaterial 
och/eller de inledande stegen i yxtillverkningsprocessen. Därför utfördes dessa 
på en plats avskild från själva boplatsen. 

En liknande rumslig uppdelning vid yxtillverkning har noterats i Norge. I västra 
Norge har man till exempel undersökt några grönstens- och diabasbrott som har 
använts mellan 9000-4000 BP, det vill säga under i stort sett hela mesolitikum 
och in i neolitikum. Vid undersökningarna har man inte bara påträffat stenbrot-
ten, utan även två andra typer av lokaler som kan förknippas med yxproduk-
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tion. Vid ett brott bröt man bergarten. Därefter valde man ut lämpligt material. 
I förekommande fall slogs även en grov kärna fram. I detta skede förflyttade 
man sig sedan med materialet till en annan lokal, belägen en bit från källan. 
Denna verkstadsplats låg sällan mer än 10 kilometer från brottet. Här fick yxan 
den önskade formen. Slutligen fraktades det slagna ämnet till boplatsen för de 
avslutande stegen av tillverkningsprocessen, det vill säga slipning och bultning 
(Bergsvik & Olsen 2003: 396ff).

De vanligaste yxtyperna i östra Mellansverige under mesolitikum är olika former 
av trindyxor, vanligen med rät egg, samt fyrsidigt slipade mejslar (Lindgren & 
Nordqvist 1997: 58ff; Guinard & Groop 2007: 307ff). Vid en tidigare samman-
ställning av trindyxor har det noterats att en majoritet av de påträffade yxorna i 
Södermanland är räteggade (Guinard & Groop 2007: 308, fig. 4; Hermansson & 
Welinder 1997). Eventuellt kan en kronologisk skiktning ses här. En högre grad 
av slipning samt ett mer fyrsidigt tvärsnitt kan möjligen kopplas till en yngre fas, 
medan prickhuggna yxor med ovalt tvärsnitt kan knytas till en äldre fas (Lind-
gren & Nordqvist 1997: 59).

Resursområden
Olika modeller har presenterats över resurs- och landskapsutnyttjande under 
mesolitikum, och ofta har man utgått från vad man kan kalla det landvända per-
spektivet (se till exempel Welinder 1978: 101ff, Fig. 3; Smith 1997: 18, 29). Pro-
blemet med detta perspektiv är att man utgått från att människan nästan ensidigt 
skulle ha nyttjat inlandets resurser. Studierna har vanligen sin utgångspunkt i 
undersökta lokaler från till exempel England eller Danmark. Även om kusten 
finns företrädd i de olika modellerna, så ses den mer som ett marginellt resurs-
område (se figur 4a). Genom att titta på andra områden som till exempel stora 
delar av Sveriges och Norges kustområden, områden med pågående landhöj-
ning, får man ett helt annat perspektiv. Här kan man följa människans närvaro 
från slutet av paleolitikum och genom hela stenåldern vid kustområdena (Bjerck 
2008; Åkerlund 1996). Om havet skall ses som ett resursområde måste båten 
som transportmedel utgöra en viktig förutsättning. Med det här perspektivet 
framträder helt andra bilder av resursområden och kontaktvägar som sträcker 
sig mycket längre än vad som tidigare föreslagits (se figur 4b). Under en dag kan 
man gå cirka 2-3 mil (3-4 km/timme) i obanad men lättgången terräng (upp-
gifterna varierar dock något). Om terrängen är mer svårforcerad, rör man sig 
kanske i en hastighet om cirka 1-2 km/timme (Grundsten & Palmgren 2001: 
133f; Fält 2007: 98f). Däremot om man färdas med en kajak, kan man paddla 
minst 5 mil om dagen (Bjerck 2008: 84; Fuglestvedt 2003: 82f). Också här va-
rierar uppgifterna något, men poängen bli ändå densamma. Ytan som man kan 
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nyttja under en dag inklusive en övernattning är enorm i jämförelse (se figur 4c). 
Tillgången till rikt varierade resurser ökar avsevärt, tillika kontakter med andra 
grupper. På cirka tre dagar har man nått den yttersta kobben i öster. Man kan 
inte nog poängtera båtens särställning som transportmedel i den här typen av 
miljöer (se Pettersson & Wikell 2004: 464).

Figur 4. Östra Mellansverige för cirka 8000 år sedan. I figur 4a och b visas det land-
vända respektive det vattenvända perspektivet (efter Welinder 1978: 101ff, figur 3). I 
figur 4c visas hur långt det var möjligt att färdas från Ändebol till fots eller med båt på 
en dag. © Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Medgivande: Dnr 30-1692/2004.
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Vikten av att vara förberedd
Sammanfattningsvis kan man konstatera att inom Stora Malm 274 har man bott 
och utfört många olika och vardagliga sysslor under vissa perioder. Till boplat-
sen Stora Malm 274 skall aktivitetsområdet Stora Malm 275 knytas, där vissa 
aktiviteter har utförts som inte finns företrädda inom boplatsen. Hit har man 
transporterat råmaterial i form av grönsten som man brutit på en eller två olika 
platser, troligen i närheten. Man har påbörjat tillslagningen av yxor, varefter de 
avslutande stegen i yxtillverkningsprocessen har slutförts på boplatsen. Förmod-
ligen är förekomsten av grönsten i närområdet huvudorsaken till att man uppe-
hållit sig på dessa två lokaler. 

Stora Malm 274 är en boplats där man förberedde sig för vidare färder. Förbere-
delserna inkluderade framställandet av grönstensyxor, kanske i form av halvfa-
brikat där endast bultning och slipning kvarstod. Så när det förväntade behovet 
skulle komma att uppstå, var man helt enkelt förberedd. Yxorna behövdes bland 
annat för att tillverka/laga det viktigaste av allt - båtarna. Har man ett halvfabri-
kat står man heller inte utan en yxa, under till exempel vintertid när snön ligger 
djup och råmaterial inte är lika lättillgängligt. Även i det begränsade ljuset inne i 
en mörk vinterhydda borde det gå bra att bulta och slipa en yxa. Slipstenar är ju 
relativt vanligt förekommande på både stora och små boplatser/lokaler i östra 
Mellansverige. Slipstenar verkar vara en typ av föremål som ofta lämnas kvar på 
platser som man besöker och återbesöker (se Eriksson 2007: 300). 

Under tiden man vistades vid Stora Malm 274 passade man även på att under-
hålla sina kompositspetsar. Kanske för jakt på större däggdjur som hjort och älg 
i närområdet, djur som förutom mat och skinn även ger bra material i form av 
stora rörben och horn till ljuster och harpuner. Dessa var också viktiga för den 
mesolitiska människan. Närheten till fastlandet ger alltså goda möjligheter till 
jakt på den typen av vilt, men också lämpligt virke till båtar, paddlar, pilbågar, 
harpunskaft, korgar etc. Föremålen var tillverkade för att fungera och användas 
felfritt på denna plats, under olika resor och/eller på nästa lägerplats (jmf  Bleed 
1986: 740). Den mesolitiska människan hade full kunskap om olika platsers för-
hållanden och missförhållanden. De var väl medvetna om att det inte fanns nå-
gon garanti att lämpliga råmaterial alltid var tillgängliga på de platser man tänkt 
sig att besöka. Just därför måste föremålen vara felfria och vikten av att vara 
förberedd, på såväl det väntade som det oväntade, kan inte underskattas.
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Köpingsvik på mellersta Öland är känd som en plats mycket rik på fornläm-
ningar från samtliga förhistoriska tidsperioder. I följande artikel kommer endast 
stenålderslämningarna att behandlas, i synnerhet de äldre av dessa sett i ljuset av 
den arkeologiska förundersökningen på fastigheten Tings Ene 1:1 som under 
ledning av undertecknad genomfördes av Kalmar läns museum under hösten 
2007 (Papmehl-Dufay 2008).

Stenålderslämningar i Köpingsvik
Den gropkeramiska grav- och boplatsen i Köpingsvik har en mycket lång och 
invecklad historia av arkeologiska undersökningar av olika dignitet (se Papmehl-
Dufay 2006: 84ff). Boplatsen upptäcktes 1926 i samband med gravgrävning på 
Köpings kyrkogård, och var då den första kända i sitt slag i Kalmar län (Gus-
tawsson 1928, 1929). Drygt 20 år senare, i samband med ombyggnad av sko-
lan ca 500 m NO om fyndplatsen från 1920-talet, upptäcktes att lämningarna 
sträcker sig över stora delar av Köpingsvik och att de förutom ett mycket fynd-
rikt kulturlager även innefattar ett flertal skelettgravar (Almgren & Lakocinski 
1950). Idag vet vi att Köpingsvik bland mycket annat hyser lämningar från en 
omfattande stenåldersbosättning med åtminstone ett 20-tal neolitiska gravar, 
flera av vilka uppvisar tydliga paralleller till Gotländska gropkeramiska dylika. 
Fyndmaterialet domineras av gropkeramik, och tyngdpunkten för lämningarna 
tycks ligga uppe vid den nuvarande skolan (fig 1). Det är också här som de gra-
var som säkert kunnat dateras till stenåldern återfunnits (se Schulze 1973, 2004; 
Papmehl-Dufay 2006).

Stenåldersgravar i Köpingsvik
Inte bara mellanneolitikum

Ludvig Papmehl-Dufay
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Figur 1. Karta över Köpingsvik, med kulturlager från stenåldern (tät respektive glest 
streckad linje, mesolitikum respektive neolitikum), det neolitiska gravfältet (grå skraf-
fering) samt möjliga stenåldersgravar utanför detta (stjärnor) markerade. Fastigheten 
Tings Ene 1:1 är markerad med svart skraffering, och den här påträffade grav A1 är 
markerad med svart stjärna. Baserat på information från Johnson & Schulze 1990.
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Stenålderslämningarna i Köpingsvik omfattar emellertid inte enbart den gropke-
ramiska kulturen. Vid en undersökning för vägbreddning förbi skolan 1970 hit-
tades vid sidan om bland annat två gropkeramiska gravar en anläggning som vid 
första anblick såg ut att utgöras av en delvis raserad hällkista (fig 2). Vid utgräv-
ningen identifierades emellertid inga människoben, och anläggningen omvärde-
rades först till ”avfallsgrop” och senare till det lite mer anonyma ”stensamling”. 
Bland fynden från anläggningen märks förutom stora mängder gropkeramik en 
liten båtyxa och tre skärvor stridsyxekeramik. En nyligen gjord översiktlig ge-
nomgång av benmaterialet från anläggningen har identifierat människoben från 
minst två individer, och en av dessa har 14C-daterats till MNB (Petra Molnar 
muntligen; Gunilla Eriksson muntligen; Eriksson m fl 2008). Av allt att döma 
representerar således den hällkisteliknande anläggningen från 1970 års grävning 
en stridsyxegrav, den femte kända så långt från Öland (Malmer 1962; Papmehl-
Dufay 2006).

Figur 2. Den hällkisteliknande 
anläggningen från 1970 års 
grävning, sedd från väst-
sydväst. Foto Christina 
Johansson, KLM 6468/81. 
Infällt visas STY-fynd från 
anläggningen, efter Schulze 
1973.
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Även lämningar äldre än gropkeramisk tid finns representerade. Baserat på höj-
den över havet och förekomsten eller inte av neolitisk keramik, samt en fosfat-
kartering som utförts över större delen av området, har föreslagits att de övre 
nivåerna i samhället hyser en eller flera boplatser från mesolitikum, medan de 
något lägre belägna och mer fyndrika mellersta delarna upptas av en stor boplats 
med gravfält från mellanneolitikum (Johnson & Schulze 1990; se även fig 1). 
Detta antagande finner även stöd i det faktum att ett stort mesolitiskt fyndmate-
rial, framför allt yxor, tillvaratagits i åkrarna runt Köpingsvik under 1900-talets 
första hälft. Senare års undersökningar och 14C-dateringar stärker detta ytterli-
gare; kulturlagret i de övre delarna av samhället har genom ett älgben och ett 
hasselnötsskal daterats till senmesolitikum ca 4200-4400 f. Kr. (Alexandersson 
2004). Dessa fynd härrör från fastigheten Tingsdal 1:1, som är belägen endast ca 
70 m öster om det nedan behandlade området. Den lägre belägna delen med så-
väl boplatslämningar som gravar har med nya 14C-dateringar kunnat omvärderas 
från en rent mellanneolitisk företeelse till att spänna från mellersta tidigneoliti-
kum genom hela mellanneolitikum och fram till övergången till senneolitikum 
(Papmehl-Dufay 2006; Eriksson m fl 2008). Intressant i det här sammanhanget 
är en ensam människokäke från undersökningen vid skolan 1970, som har 14C-
daterats till senmesolitikum runt 4200-4400 f. Kr. (Papmehl-Dufay 2006: 98ff). 
Käken indikerar således närvaron av ett senmesolitiskt gravfält i Köpingsvik, en 
möjlighet som den här behandlade förundersökningen något oväntat aktualise-
rat.

Förundersökningen på Tings Ene 1:1
Fastigheten Tings Ene 1:1 ligger idag ca 13-14 m över havet och är belägen på 
en strandvall omkring 200 m OSO om Köpings kyrka (se fig 1). Området var 
fram till 1950-talet jordbruksmark, som under 1960-talet i takt med att samhället 
växte omvandlades till småhusbebyggelse. Just fastigheten Tings Ene 1:1 ligger 
på en markremsa som blev kvar mellan de avstyckade tomterna och en av vä-
garna i småhusområdet, och tomten har således förblivit obebyggd fram till idag.

Under fyra dagar i september 2007 genomförde Kalmar läns museum med an-
ledning av planerad husbyggnation en arkeologisk förundersökning på fastig-
heten (Papmehl-Dufay 2008). Syftet var att undersöka omfattningen och den 
vetenskapliga potentialen hos förekommande lämningar på platsen, och meto-
den innefattade sökschaktning med maskin samt rutgrävning och sållning av 
kulturlagret. Fyra långsmala sökschakt fördelades över tomten.
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Figur 3. Schaktplan från förundersökningen 2007, med samtliga schakt, provrutor och 
anläggningar markerade.

En schaktplan med samtliga schakt, provrutor och anläggningar visas i fig 3. 
Kulturlagret, vars existens var känd sedan tidigare (Alexandersson 2004), visade 
sig finnas bevarat på i princip hela ytan med undantag för fastighetens västligaste 
del. Lagret varierar i tjocklek från omkring 0,1 m upp till ca 0,25 m. Innehållet i 
kulturlagret gav ett enhetligt intryck, med framför allt avslag och avfall av ordo-
vicisk flinta och/eller kristianstadflinta. Enstaka fragment av redskap (skrapor, 
retuscherade spån m m) har identifierats, men inget är typologiskt daterbart. En 
hundtand från kulturlagrets övre del 14C-daterades till äldre romersk järnålder, 
vilket visar att ett visst inslag av senare tiders aktiviteter finns i lagret. Till senare 
lämningar på platsen hör också tre (eventuellt fyra) gravar från yngre järnålder 
som tydligt skar kulturlagret (A2, A3, A5 och eventuellt A4). En av dessa, A3 
som utgjordes av en brandgrav med rest sten, undersöktes och 14C-daterades till 
vendeltid. I fyllningarna till A2 och A3 hittades tvärpilar, vilka sannolikt härrör 
från kulturlagret och således antyder att detta kan dateras till senmesolitikum el-
ler tidigneolitikum (fig 4).
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Kulturlagret undersöktes i fyra m2-stora provrutor, fördelade över de fyra schak-
ten. I botten på den första rutan som undersöktes syntes under kulturlagret 
en tydlig sotig mörkfärgning. Eftersom detta bedömdes kunna representera en 
anläggning äldre än kulturlagret, och en förekomst av sådana ansågs ha stor be-
tydelse för länsstyrelsens fortsatta bedömning i ärendet, utvidgades rutan mot 
sydost i syfte att avgränsa den eventuella anläggningen. Även här syntes den 
tydligt sotiga mörkfärgningen under kulturlagret (fig 5). Vid rensningen av ytan 
framträdde ganska snart två parallella lårben (fig 6), och då även skenbenen blev 
synliga stod det klart att anläggningen i fråga representerade en skelettgrav, av 
allt att döma stratigrafiskt äldre än kulturlagret. Från och med nu lades allt krut 
på att få fram hela graven och undersöka den i sin helhet.

Figur 4. Avbruten tvärpil från A2 (tv) och hel 
tvärpil från A3 (th). Graderna på skalstocken 
anger cm. Foto Ludvig Papmehl-Dufay/Kalmar 
läns museum.

Figur 5. Grav A1, såsom den 
uppträdde under kulturlagret 
i ruta 1 och ruta 5. Foto från 
SO Kenneth Alexandersson/
Kalmar läns museum.
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Figur 6. Kenneth Alexandersson vid den nyfunna graven. Notera lårbenen som syns 
i bildens mitt. Individens bäcken är beläget längst till höger i provrutan och kroppens 
överdel således i det här skedet utanför schaktet. Foto från SV Ludvig Papmehl-Du-
fay/Kalmar läns museum.

Benen i graven visade sig vara extremt sköra och mycket svåra att rensa fram, 
men efter viss möda framträdde den gravlagda individen i sin helhet (fig 7). 
Kroppen har placerats i ryggläge med lätt uppdragna knän till synes fallna åt vän-
ster, höger hand placerad på vänster höft och vänster arm rak utmed sidan (fig 7 
och 8). Ansiktet förefaller vara riktat rakt fram. Nedgrävningen var tydligt synlig 
som en sotig svart färgning under kulturlagret. Djupet var endast omkring 0,1-
0,2 m från dess synliga yta ner till den ljusa grusiga undergrunden. Översta delen 
av skallen var krossad och föreföll skadad av kulturlagret. Höger arm har skadats 
av den förmodat vikingatida skelettgraven A5 (se fig 8), och vidare saknades 
bland annat bäcken, händer och vänster sidas revben. Inga kotor påträffades 
heller. På flera håll, bland annat längs ryggraden och i bäckenregionen, iakttogs 
pulveriserat ben och bensmulor som var omöjliga att tillvarata.
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Figur 7. Individen i grav A1 efter framrensning. Foto från NV Kenneth Alexanders-
son/Kalmar läns museum.
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Fynden från gravens fyllning var få, vilket stärker tolkningen att den inte är grävd 
genom kulturlagret utan är äldre. I höjd med den krossade pannloben och ca 
0,15 m SV om skallen framkom ett flintavslag, och direkt intill vänster armbåge 
påträffades en liten skrapa i sydskandinavisk flinta (fig 8 och 9). Den senare är 
sannolikt att betrakta som gravgåva, medan flintavslaget låg stratigrafiskt överst 
i graven, på gränsen mot kulturlagret, och kan således härröra från detta.

Dateringen av grav A1 från 2007 års förundersökning på Tings Ene 1:1 är av 
synnerligen stort intresse, och det var därför med stor besvikelse som beskedet 
mottogs att benen är för dåligt bevarade för att genomgå 14C-datering. Försök 
gjordes vid Arkeologiska forskningslaboratoriet i Stockholm att extrahera pro-
teinet kollagen från en tand och från ett skalltaksfragment, men inget av dessa 
prover uppvisade någon mätbar halt. Några av de bäst bevarade skelettdelarna 

Figur 8. Renritning av planritningen 
över grav A1. Det streckade området 
och stenarna i bildens övre vänstra hörn 
utgör den förmodade vikingatida graven 
A5. Pilen markerar nordlig riktning.



50

Ludvig Papmehl-Dufay

Figur 9. Möjliga gravgåvor i A1 markerade, med en närbild av flintskrapan infälld. 
Foto Kenneth Alexandersson/Kalmar läns museum.
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från graven skickades därefter till Göran Possnert vid 14C-laboratoriet i Uppsala 
för en bedömning, och svaret var dessvärre det förväntade, d.v.s. att benen inte 
går att datera. Enda alternativet som återstod var att datera en kolbit som fram-
kom direkt under vänster axel på den gravlagda individen (se fig 8). Åldern på 
denna kolbit är rimligen åtminstone så gammal som graven, men den kan förstås 
även vara äldre. En datering av kolbiten kan alltså rent krasst bara ge ett ”termi-
nus post quem” för graven, d.v.s. en tidpunkt efter vilken den måste ha anlagts. 
Dateringen av kolbiten resulterade i 5255 +-40 BP (Ua-34975), vilket kalibrerat 
med 2σ motsvarar 4230-3970 f. Kr. Kolbiten är alltså från senmesolitikum, vilket 
visar att graven rimligen inte kan vara äldre än så. Det visar även att tolkningen 
att graven härrör från senmesolitikum är fullt rimlig. Tillsammans med den stra-
tigrafiska observationen att kulturlagret tycks överlagra graven, samt det faktum 
att de enda daterbara artefakterna från undersökningen är tvärpilar, får det anses 
som troligt att graven ska dateras till slutskedet av mesolitikum eller tidigaste 
neolitikum. Närmare än så går det nog dessvärre inte att komma, och frågan 
huruvida detta är Kalmar läns äldsta grav eller ej (se Barometern 25/9 2007) får 
förbli obesvarad. Den grav som påträffades i Alby i Hulterstad sn på sydöstra 
Öland i början av 1970-talet har 14C-daterats till 5260+-70 BP, motsvarande ca 
4300-3900 f. Kr. (Königsson m fl 1993).

Avslutning
Förundersökningen på Tings Ene 1:1 visade sig långt mer betydelsefull för kun-
skapen kring stenåldern i Köpingsvik än vad som kunde förväntas. Det sedan 
tidigare kända senmesolitiska kulturlagret kunde konstateras över så gott som 
hela ytan, bitvis med en tjocklek på flera dm och med ett homogent fyndmaterial 
dominerat av slagen flinta. Vad som inte tidigare konstaterats, men som nu stod 
klart redan efter undersökningen av den första provrutan, var att anläggningar 
finns bevarade under kulturlagret. Endast en sådan påträffades och undersöktes 
vid föreliggande förundersökning, och hur pass omfattande förekomsten är går 
således inte att avgöra i nuläget. Att anläggningen i fråga utgörs av en skelett-
grav, och att den framkom i den första av endast 4 provrutor som undersöktes, 
talar emellertid starkt för att fler kan finnas. En eventuell totalundersökning av 
platsen skulle alltså kunna komma att bli mycket omfattande och kostsam, i 
synnerhet med tanke på att ett okänt antal skelett- och brandgravar från yngre 
järnålder även finns inom fastigheten. Baserat på det som framkom vid förun-
dersökningen, och med motiveringen att samhällsintresset att bevara fornläm-
ningen i det här fallet ansågs vara större än privatintresset att exploatera tomten, 
fattade Länsstyrelsen i Kalmar län beslutet att avslå beställarens ansökan om 
ingrepp i fornlämningen. Detta innebär att någon slutundersökning av platsen 
inte är aktuell i nuläget.
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Sveriges ostkust sträcker sig ända från Skanörs farliga sandrevlar upp till Hap-
aranda. Kusträckan är lång – mer än 150 landmil – och den bjuder på många 
olika typer av landskap. Allt från sandiga och öppna kuster till småskurna och 
ytterst gyttriga skärgårdar, där Stockholms skärgård med si så där en 25 000 öar 
är det mest kända exemplet. Skåne, med sina öppna och utsatta kuster, har enligt 
ortnamnsforskarna fått namn efter just Skanör. Den gotiske historieskrivaren 
Jordanes, 500-talet e. Kr., är den som först nämner ”Skåne” när han omtalar att 
Goterna härstammar från ön Skandza i norr. Namnet anses betyda den ”skad-
liga” och syfta just på de opålitliga farvattnen kring Skanörs udde som man 
var tvungen att runda för att ta sig vidare norrut eller vice versa (Pamp 1988). 
Skanör ligger strategiskt i södra mynningen av Öresund. Skanör (Skandza) har, 
förutom till landet innanför kusten, med tiden även fått ge namn till hela den 
skandinaviska halvön!

Namnet Skanör visar vilken betydelse båtar har haft i alla tider – för namnet är 
givet utifrån en båtburen persons perspektiv och inte från dem som bodde på 
Söderslätts lera! Skanör sticker tvärt ut en mil i havet från den mjukt böljande 
skånska kustlinjen. Här tvingas man ut runt en udde som är uppbyggd av grunda 
och rörliga sandrevlar, och där Måkläppen är det yttersta revet i havet. Vid fint 
väder går det bra, med klart vatten över ljusa sandbottnar, men när ”det var grått 
och fult i luften, det kokade och rök över alla revlar, det stormsusade över Kläp-
pen…” (Rosenius 1926: 15) är det vanskligt att vara ute även om man känner 
vattnen väl.

Påljungshage
En strandbunden trattbägarboplats i Södermanland

Roger Wikell & Marcus Eriksson
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Vi ska i den här artikeln argumentera för att båten var en väsentlig del av den 
forntida materiella kulturen. Båten har varit oumbärlig längs ostkusten i alla ti-
der. Ja, faktiskt längs hela Skandinaviens långa och sönderspruckna kust med 
sina otaliga öar, vikar och sund. Den faktiska strandsträckan som ryms inom 
ostkusten är bra mycket längre än de 150 mil som det är fågelvägen längs kus-
ten från Skanör till Haparanda sandskär. Vi kan lugnt räkna med det dubbla, 
och förmodligen räcker inte det till. Den norska kusten lär sträcka sig – om 
man sträcker ut alla stränder i ”fjordar, straumer og öyar” – två varv runt ekvatorn! 
(Bjerck 2008). I detta landskap, eller vi borde kanske hellre tala om sjöskap, har 
givetvis båten varit en förutsättning för att kunna tillägna sig havets alla resurser. 
Båten har möjliggjort snabb kolonisering av nya stränder. Båten har i alla tider 
bundit samman de långa kusternas befolkningar. Båten är viktig för identiteten, 
för det är med den man visar upp sig när man besöker grannarna (Wikell & Pet-
tersson 2009, Pettersson & Wikell i tryck). 

Figur 1. Skeppssättning (RAÄ 313) på Torps malm, Sorunda socken, Södermanland. 
Foto Roger Wikell.



Påljungshage

57

Att skepp och båtar har varit ytterst viktiga vittnar det arkeologiska materialet 
ideligen om. Vi kan som några väl valda exempel peka på alla de skeppssätt-
ningar som finns längs kusten. Mest kännspak är Ale stenar – Nordens största 
bevarade stenskepp – som ligger vid Kåseberga, knappt åtta mil öster om Ska-
nör. Det nästan 70 meter långa skeppet vilar högt över havet på en udde, som 
ligger strax intill Sandhammaren, vilket är nästa ”horn” man måste runda för att 
ta sig vidare österut längs kusten. Stenskeppen är regelbundet återkommande 
längs ostkusten och på Öland och Gotland. Flera vackra exempel finns längs 
smålandskusten, där Snäckedal utmärker sig. I Östergötland upptäcktes vid ar-
keologiska undersökningar ett drygt 40 m långt skepp vid Linköping. I Söder-
manland finns 225 kända skepp (Elfstrand 1998, Widholm 1998, 2007, Werner 
2003, Bradley & Widholm 2007, Wikell 2009a, b, se även figur 1). Exemplen 
skulle kunna mångfaldigas men räcker gott som illustration för skeppets viktiga 
praktiska och symboliska funktion under bronsålder och järnålder. Från brons-
ålder har vi också tiotusentals skeppsbilder på många hällristningar som tydligt 
pekar på skeppets väsentliga betydelse (Ling 2008). Från ostkusten känner vi till 
tusentals skepp. Vid Lifsinge i Södermanland upptäckte Sven-Gunnar Broström 
och Kenneth Ihrestam vid inventeringar på 1980-talet ett 3,3 m långt skepp – 
landskapets största. Södermanland var länge ett i hällristningshänseende i stort 
sett fyndtomt område, men har efter riktade inventeringar blivit ett väsentligt 
hällristningsområde. Trenden är liknande i övriga delar av ostkusten, inräknat 
Mälardalen. Fler ristningar upptäckts fortlöpande, även utanför de kända rist-
ningstäta områdena. Skepp är ett återkommande bildmotiv längs hela kusten 
(Broström et al 2008, se Broström & Ihrestam i denna volym).

Från ostkustens stenålder saknar vi ristade bilder och monument som visar på 
båtars betydelse. Här är istället själva fornlämningsbilden i sig ett starkt belägg 
för båtens oumbärlighet. Boplatserna ligger så gott som alltid nära stranden – 
de är, som arkeologerna säger, strandbundna. Vi vill istället poängtera att män-
niskorna som en gång bodde här var båtburna. Detta faktum framstår klart när 
boplatserna återkommande har legat längs vikar och sund på dåtida öar. I den 
här artikeln ska vi stanna vid stenålderns strandbundna boplatser. Vi ska bekanta 
oss med en nyligen arkeologiskt undersökt trattbägarboplats vid Påljungshage 
utanför Nyköping i Södermanland. Vid bosättningstillfället låg den på en holme 
i den yttre delen av den dåtida mellanskärgården.

Påljungshage
Backen vid Påljungshage är mest lik alla andra backar i Södermanland; igen-
vuxen hagmark, som allt mer får karaktären av skog. En stenig sydsluttning, med 
berghällar i krönläge. Alltsammans bekant för den som till vardags rör sig i det 
Sörmländska landskapet.
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Men den alldagliga backen hyser en lång och spännande historia som med lite 
övning går att läsa som en öppen bok. De flesta har hört talas om landhöjningen 
och det är inte svårt att tänka sig att våtmarker och leråkrar har varit gammal sjö-
botten. Att detta även gäller de skogsklädda bergshöjderna är inte lika självklart. 
Men med de rätta förkunskaperna och med en ”linneanskt nyfiken upptäckar-
blick” kommer man att finna många spår av att havet en gång har täckt allt land 
i Södermanland. Kalspolade hällar, ursvallad morän, svallgrus och sand samt 
jämna dalbottnar vittnar om ett landskap som fötts ur havet. Har man sedan 
erfarenhet av hur den nutida skärgården ser ut, så är det inte svårt att upptäcka 
den forna, fossila skärgården som ligger ”dold” i dagens skogsbackar. De skogs-
klädda hällarna har varit öar och de leriga dalgångarna vikar, sund och fjärdar.
Extra spännande blir det att läsa landskapet om man ser det genom arkeologiska 
glasögon. Under stenålder har skärgårdarna nämligen nyttjats intensivt av folk 
som levt på fiske och säljakt. Även under tidigneolitikum var det uppenbart fal-
let, även om arkeologer av tradition har fokuserat på den ”bonniga” delen av 
tidigneolitikum i Sörmland. 

Den sydvända skogsklädda backen vid Påljungshage bestod av svallad morän. I 
sluttningen fanns tre naturliga avsatser, som var någorlunda plana och stenfria 
– bekväma platser där man lätt dröjer kvar om man har tänkt sig att vistas här. 
Vi förmodar att människan har varit sig lik i alla tider i så måtto att hon har velat 
ha det bekvämt och ordnat för sig. Förundersökningen visade också att alla fynd 
framkom på de tre inbjudande hyllorna och nere på sluttningen som har varit en 
strand vid bosättningstillfällena. Stränderna har erbjudit de bästa naturhamnarna 
på rimligt promenadavstånd. Här har båten säkert kunnat landas i de flesta väder 
(Eriksson & Wikell 2008, manus).

Eftersom avsatserna i sluttningen var tämligen begränsade, liksom stränderna, 
så var den samlade ytan av fornlämningen uppskattningsvis 1500-2000 m2. Ur 
utgrävningssynpunkt är detta ingen omöjligt stor yta att totalgräva; och med tan-
ke på att så få boplatser i strandläge från trattbägartid har undersökts ingående, 
så bestämde vi oss på ett tidigt stadium för att undersöka så mycket som möjligt 
av boplatsen. Utifrån förundersökningen kunde vi se att platsen var tämligen 
fyndgles. Om man vill få fram information som det går att arbeta vidare med 
i någon större utsträckning än i enbart generella termer var därför en intensiv 
grävning av ytan att förorda.

Idealet var att gräva 100 % av de fyndförande delarna. Nu var detta inte riktigt 
genomförbart, men stora delar av de viktigaste ytorna blev så gott som totalun-
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dersökta. Vid förundersökningen hade det visat sig att boplatsens fyndförande 
lager till stora delar återfanns inom 10 centimeters djup. Vi prioriterade därför 
att enbart gräva 10 cm ner, och istället för att gräva djupare hellre gräva nästa 
10 cm i rutan bredvid. Eftersom vi ville fånga den rumsliga strukturen var vårt 
mål att gräva så stora sammanhängande ytor som möjligt. Då är det slöseri att 
gräva djupare ner i marken efter enstaka splitter. Fynden har genom naturliga 
processer förts ned till det djupet. Ingen människa har satt sin fot på den nivån. 
Men däremot har de rört sig över ytan, och en sammanhängande ytgrävning har 
således bäst förutsättningar att fånga detta rörelsemönster. Ett mönster som vi 
förmodar är organiserat utifrån sociala, kulturella och funktionella principer. Vår 
erfarenhet är också att det brukar löna sig arkeologiskt att gräva mycket, istället 
för att dutta med alldeles för små grävinsatser. Liknande erfarenheter har även 
vunnits i västra Norge där totalavbaning, eller som det heter på norska ”flate-
avdekking”, har varit av avgörande betydelse: ”Vi har gode erfaringer med bruken av 
denne metoden, som har frembrakt de viktigste og mest oppsiktsvekkende resultatene i Ormen 
Lange prosjektet.” (Bjerck et al 2008: 59).

På Påljungshage valde vi att gräva i 1 x 1 meter stora rutor efter avbaningen. 
En meter är trots rutnätets mekaniska indelning av ytan ändå ett mått som kan 
översättas till den mänskliga kroppen. Ett normallångt, något utsträckt steg är 
nästan en meter. Om man sitter ner på marken och sträcker sig framåt, når man 
ungefär en meter, utan att behöva resa sig för att hämta saker. Rutnätet kan ses 
som ett grovt rörelseschema – något som man ska ha i åtanke då man läser 
fyndspridningskartor. Det stela rutnätet går att översätta till kroppens rörelse 
och räckvidd.

Efter totalavbaning med maskin lades rutnätet ut. Rutorna grävdes i konstgjorda 
lager om 5 cm, så kallade stick. En skottkärra på ca 100 liter rymmer ett stick, 
så när skottkärran börjar bli full vet man att rutan är färdiggrävd. Efter en sista 
kontrollmätning av rutans mått (och eventuella färgningar/kontexter) kan man 
sedan ge sig i väg till sållet. Fyllningen från rutorna sållades med 4 mm mask-
storlek. Vid otjänlig väderlek vattensållades rutorna, men när vädret tillät torrsål-
lade vi, vilket går betydligt fortare. Fynden ses i regel bra om man har en tränad 
blick. Rutgrävning med sållning är att föredra framför rensning av ytorna, enär 
rensandet alltför lätt innebär ett mekaniskt ihopskrapande av ytan, inte olikt en 
snöplog, där många fynd missas om man inte har det rätta handlaget. Och så 
fort boplatsen är någorlunda fyndrik så blir det ohanterligt eftersom man inte 
gärna kan mäta in samtliga fynd in situ. Det går åt en fyndpåse per fynd… och 
att avgöra vart den ena så kallade kontexten slutar och nästa tar vid är ogörligt.
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Rutgrävningen i Påljungshage omfattade till slut lite drygt 1000 rutor. Dessa 
grävdes till 0,1 meters djup. En kubikmeter jord omfattar 10 sådana rutor. Såle-
des uppgick den undersökta volymen till 100 m3. När vi ändå är inne på sifferex-
erciser om grävda volymer kan vi räkna lite på hur stor vikten var på all denna 
jord som handgrävdes och sållades i Påljungshage. Enligt uppgift väger en liter 
sand ca 1,6 kg. Så matematiken blir den att en m3 väger 1600 kg. Och som vi såg 
ovan hade vi grävt 100 m3, vilket ger 100 x 1600 kg = 160 000 kg. I klartext drygt 
150 ton grävd och sållad sandjord. Vid slutet av undersökningen – efter det att 
rutgrävningen är avklarad - vänder man så att säga ut och in på backen ännu en 
gång: man djupbanar med grävmaskin efter anläggningar. Det brukar löna sig att 
aktivt gå med fyllhammaren. Man har fullkontakt med fornlämningen.

Det säger sig självt att det krävs motiverade arkeologer för detta. Lagom med 
träning och tänjning håller arbetsskador borta. Visionen är att kunna framkalla 
en bild av en svunnen vardag för 6000 år sedan. Bilden blir med nödvändighet 

Figur 2. Av Sydskandinaviska flintyxor, som var helslipade, tillverkades en rad små 
verktyg som knivar, skrapor och pilspetsar. Foto Roger Wikell. 
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grov eftersom det arkeologiska källmaterialet sällan tillåter annat. De materiella 
lämningarna, dvs fyndspridningen och anläggningarna, är det enda vi har kvar. 
Något annat arkiv eller bibliotek än fornlämningarna och andra lager (t ex i mos-
sar) erbjöds inte. Så varför bara nöja sig med några sidor ur en bok…

I skrivande stund är inte analyserna färdiga. Men några preliminära resultat kan 
presenteras. Materialet är tillgängligt genom dokumentationen, och är enligt vår 
mening ett material som – i likhet med andra material – bör tas upp flera gånger 
till förnyad diskussion och tolkning. Fyndmaterial bör omprövas, för det är ge-
nom tolkningsarbetet som materialet blir levande. Vår grävinsats motiveras av 
att ge ett så fullständigt underlag som möjligt.

Kvarts var den vanligaste fyndkategorin, därnäst följd av flinta och keramik. 
Kvartsen uppgick till 909 bitar. Redan här framstår boplatsen, utifrån vår erfa-
renhet, som fyndgles. Både kvarts och flinta uppvisade flera stora bitar som kan 
ses som knivar. Flera retuscherade skrapor påträffades också. Både sydskandi-
navisk flinta och kristianstadsflinta påträffades. Den förra utgjordes i flera fall 
av sönderslagna tunnackiga yxor (se fig 2). Platsen påminner om många mesoli-
tiska boplatser, inte minst genom närvaron av slipstenar (Eriksson 2007) och ett 
spritt fyndförande lager som trots sin låga fyndfrekvens torde vara summan av 
många återkommande besök. Platsen hyser antagligen ett stort tidsdjup och är 
således inte så tillfällig som så ofta annars framförs angående den här typen av 
fornlämningar. Som belägg för den tillfälliga karaktären tas ofta den lågfrekventa 
fyndmängden. Detta håller inte. Sentida tomtningar i skärgården har visat sig 
innehålla mycket få fynd, detta trots att vi genom skattelängder etc vet att årliga 
säsongsfisken har försiggått på de historiska fiskeskären under kanske så lång tid 
som 400 år. Fyndmängden står inte alltid i paritet till användningstiden. Snarare 
är det fyndens kvalitativa aspekter som lyfter Påljungshage. Från de knivlika av-
slagen till keramik och en malsten ryms det många händelser och historier – eller 
för att citera Lars Forsberg som på ocensurerad norrländska i ett annat sam-
manhang om en liknande situation sa något i stil med: ”Däremellan ryms mycket 
rusk”. Kort sagt: små platser är permanenta i ett kulturlandskap, även om det 
inte är mänsklig närvaro på dem året runt. De ingår i ett marint kulturlandskap 
i en ytterst örik skärgård.

I skärgårdar är båten nödvändig. Så trots det dryga tusentalet fynd som gjordes 
vid Påljungshage saknar vi den viktigaste artefakten: båten. Båtens närvaro in-
dikeras dock tydligt av det topografiska läget. Dessutom indikerar själva fynden, 
bland vilka vi hittar saker som eggverktyg (skärande/skrapande) och skärvsten-
flak och brända sälben, tydligt marin fångst. Båten har möjliggjort ett rörligt 
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fångstliv i den sörmländska övärlden. Även vintertid då man rörde sig på isarna 
har båten varit ett gott hjälpmedel, särskilt på stora havsisar där förhållandena 
kan vara vanskliga utan stödet av en båt.

Påljungshage indikerar tydligt att den ”mesolitiska” livsföringen inte övergavs 
under tidigneolitikum. Fröet till den fångstinriktade mellanneolitiska gropkera-
miska kulturen fanns också i den här livsföringen. Vad som sedan fick männis-
korna att välja olika kulturella vägar är intressant, men är en fråga som är utanför 
ramen för den här artikeln. Men att båten har varit viktig för identiteten är up-
penbart, och antagligen påverkar den i sin tur de beslut som tas. 

När väl Erteböllingarna – om uttrycket tillåts om Erteböllekulturen i Danmark 
– bestämmer sig för att ta upp det här med jordbruk, ja då gör även de senme-
solitiska grupperna i Mälardalen det. Båda kulturgrupperna har en stark marin 
inriktning. Och det är inte allt för avlägset att tänka sig hur hela ostkusten har 
dragits in i den täta trafik som måste ha förekommit. För hur skulle annars alla 
flintyxor ha kommit till Mälardalen? Dessutom hittades vid grävningen i På-
ljungshage en bit slipad röd skiffer som pekar på kontakter med Ångermanland. 
Raka spåret har gått söderut/norrut längs den flikiga kustens alla skärgårdar. 
Här har andra sociala grupper bott. Båten har knutit ihop befolkningarna längs 
kusten. Idéer och föremål, som tunnackiga flintyxor, har gått direkt eller via flera 
mellanhänder. Yxorna var nödvändiga, ideologiskt sett, för den nya livsföringen. 
Allianser har knutits, föremål har bytts och berättelser har delgetts längs kustvä-
gen. Gemensamt för kustgrupperna var detta: de paddlade ständigt. Vi kan för 
vår inre blick föreställa oss hur skärgårdsbönderna färdades förbi det respektin-
givande Skanör för att upprätthålla kontakterna än längre bort. 

Tack till:
Kenneth Alexandersson, Patrik Gustafsson, Fredrik Hallgren, Britta Kihlstedt, 
Johan Ling, Fredrik Molin, Mattias Pettersson, Niklas Stenbäck, Jonas Wikborg.
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Figur 1. Undersökningsområdets läge.
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Stenåldersboplatser är ingen ovanlighet på Öland. Tack vare en stor landskaps-
omfattande inventering, det så kallade ”Ölandsprojektet”, i mitten av 1990-talet 
(Alexandersson m fl 1996) känner man idag till hundratals platser runt om på 
ön där fynd av flintavslag och redskap i åkrarna vittnar om att mångtusenåriga 
boplatslämningar står att finna under markytan. Trots detta har hittills väldigt 
få sådana boplatser undersökts arkeologiskt i någon större utsträckning, och 
kunskapen om vardagslivet på en öländsk stenåldersboplats är därmed fortfa-
rande begränsad. Under sammanlagt ca fem veckor i juni-juli respektive oktober 
2008 fick Kalmar läns museum möjlighet att undersöka två stenåldersboplatser 
i Runsbäck, sydöstra Färjestadens samhälle i Torslunda socken på västra Öland 
(fig 1). I följande artikel presenteras resultaten från den ena av dessa boplat-
ser, som visade sig vara från tidigneolitisk trattbägarkultur och som bland an-
nat innehöll spåren efter Ölands hittills äldsta undersökta hus. Resultaten från 
utgrävningarna i Runsbäck finns redovisade i sin helhet i rapportform, och det 
som sägs nedan är huvudsakligen hämtat från rapporten (Alexandersson & Pap-
mehl-Dufay 2010).

Ölands stenålder, en kort tillbakablick
Ölands stenålder är ett forskningsfält som länge legat i träda, men som under 
de senaste dryga tio åren sett en påtaglig kunskapsökning genom diverse olika 
insatser. Antalet arkeologiska undersökningar är fortfarande förhållandevis få, 
och i förekommande fall oftast av relativt ringa omfattning. Några av de vikti-
gare platserna på Öland som varit föremål för arkeologiska undersökningar av 
stenålderslämningar presenteras nedan.

Runsbäck
En trattbägarboplats på Öland

Ludvig Papmehl-Dufay
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Stenåldersboplatsen i Alby på sydöstra Öland var länge den enda undersökta 
boplatsen på ön med fynd från tidigneolitisk trattbägarkultur (Königsson m fl 
1993). Utgrävningarna som genomfördes i början av 1970-talet resulterade i ett 
stort mesolitiskt fyndmaterial av flinta, benföremål och djurben, och även en 
del keramik från tidigaste delen av neolitikum (Bendixen 1976). Bland fynden 
från Alby märks särskilt förekomsten av hundratals tvärpilspetsar i flinta och ett 
stort antal benspetsar av olika utförande. Förutom boplatslämningarna hittades 
på platsen även en grav som 14C-daterats till övergången från mesolitikum till 
neolitikum, omkring 4000 f. Kr.

I Resmo socken på sydvästra Öland finns fyra megalitgravar, av vilka tre ligger 
samlade tätt tillsammans i Mysinge i södra delen av socknen. För drygt 100 år 
sedan undersöktes den sydligaste av dessa (Arne 1909). Fynden från kammaren 
utgjordes av mänskliga skelettdelar från ett stort antal individer, liksom föremål 
av flinta, ben, horn, bärnsten och keramik som tillsammans sträcker sig över 
en period från omkring 3500 f. Kr. till runt 2000 f. Kr. Nyligen presenterade 
14C-dateringar från de mänskliga kvarlevorna i kammaren bekräftar den långa 
användningstiden (Eriksson m fl 2008). Ingen av de övriga megalitgravarna på 
ön har undersökts arkeologiskt.

Under våren 2008 genomfördes en förundersökning följt av en särskild arkeo-
logisk undersökning av ett mindre område i sluttningen strax nedanför land-
borgskrönet ca 350 m nordväst om Resmo kyrka och endast omkring 200 m 
från den nordligaste av megalitgravarna (Papmehl-Dufay 2009). Inom området 
påträffades och undersöktes dels ett kulturlager med rikliga fynd från tidig- och 
mellanneolitisk trattbägarkultur, och dels ett stort antal anläggningar i form av 
härdar, gropar, stolphål, rännor med mera, med fynd och dateringar från såväl 
tidigneolitisk trattbägarkultur som yngre bronsålder. Inför undersökningarna i 
Runsbäck var trattbägarlokalen i Resmo tillsammans med den sparsamt publice-
rade boplatsen i Alby de enda platserna på Öland där mer omfattande boplats-
lämningar från trattbägarkultur undersökts.

I Köpingsvik på mellersta Öland har sedan 1920-talet vid ett stort antal tillfäl-
len omfattande lämningar framkommit efter en boplats med gravfält från grop-
keramisk tid, omkring 3500-2800 f. Kr. (Schulze 2004; Papmehl-Dufay 2006). 
Fynden omfattar över 200 kg keramik men också ett stort antal föremål ben och 
horn, flintredskap och -avfall samt matrester i form av djurben. Kemiska ana-
lyser av skeletten i gravarna har visat att man här fört en starkt marint inriktad 
livsstil, där fiske och säljakt spelat en mycket stor roll (Eriksson m fl 2008). En 
gropkeramisk boplats från samma tid som den i Köpingsvik finns även vid Ot-
tenby på södra udden (Papmehl-Dufay 2005, 2006).
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Stenåldersboplatserna i Runsbäck
Undersökningarna i Runsbäck år 2008 berörde ett ca 45 000 m2 stort område 
i sydöstra delen av dagens Färjestaden på Öland (fig 2). Inom området plane-
rades för tomtavstyckning, och en utredning år 2007 hade visat att omfattande 
boplatslämningar från stenåldern finns i området (Alexandersson 2007). Under 
sommaren och hösten 2008 genomfördes utgrävningar av valda delar, och det 
som presenteras i det följande är resultaten från den ena av de två huvudsakliga 
undersökningsytorna.

Figur 2. Undersökningsområdet i Runsbäck, med de båda boplatserna markerade. 
Som bakgrund ligger den äldre ekonomiska kartan från 1940 (4G 5i Torslunda).

Höjden över havet varierar inom undersökningsområdet mellan ca 10 och 15 m. 
I den högre belägna sydöstra delen skär den gamla strandvallen från Ancylus-
sjön området i nord-sydlig riktning, och i den lägre belägna nordvästra delen 
finns motsvarande vall från Littorinahavet. Det mellanliggande området är del-
vis sankt. Boplatslämningarna som hittades vid utredningen 2007 var koncen-
trerade till krönen och sluttningarna mot väst på de båda forntida strandval-
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larna, ett läge som stämmer väl överens med den sedan tidigare kända bilden av 
stenåldersboplatsers lokalisering på Öland. Den lägre belägna västliga boplatsen 
(RAÄ 263) kan efter undersökning dateras till senmesolitikum/tidigneolitikum 
respektive sent mellanneolitikum, och uppvisar bland annat fynd av stora mäng-
der slagen kristianstadsflinta samt ett fåtal skärvor stridsyxekeramik.

Trattbägarboplatsen
Den högre belägna östliga boplatsen (RAÄ 262) koncentrerar sig till västslutt-
ningen av den strandvall som bildats vid Ancylustrangressionens högsta nivå. 
Höjden över havet är här omkring 13,5-15 m. Marken utgörs av sand med varie-
rande inslag av grus och klappersten. I öster avgränsas området av Södra Sand-
åsgatan, och på östra sidan av denna ligger en mindre våtmark, Hästbäckekärret 
(se fig 2). Genom boplatsen löper i SO-NV riktning en stenmur och en gångväg, 
och längs gångvägens norra kant är en VA-ledning nedgrävd.

Inom boplatsen avbanades en yta om sammanlagt ca 3100 m2 fördelat på tre 
separata schakt. Rikligt med anläggningar, kulturlager och fynd framkom fram-
förallt i två av schakten. De undersökta anläggningarna domineras av stolphål 
samt nedgrävningar av mer oklar funktion, och utöver detta finns bland annat 
ett mindre antal härdar, rännor och kokgropar.

De tillvaratagna fynden uppgår till en vikt av sammanlagt omkring 8 kg, fördelat 
på ungefär lika delar keramik och slaget/bearbetat stenmaterial samt en mindre 
mängd brända ben och lerklining. Med enstaka undantag kan samtliga fynd på 
goda grunder dateras till olika delar av stenåldern. En stor spännvidd kan emel-
lertid ses i dateringarna; det äldsta typologiskt daterbara fyndet är en lancettmi-
krolit som kan dateras som äldst till tidigmesolitikum omkring 7000 f. Kr., och 
det yngsta är en flintdolk från ca 2000 f. Kr. Resultaten från 14C-dateringarna 
bekräftar detta vida spann. Merparten av fynden från den här behandlade bo-
platsen, bland annat en stor del av keramiken, kan dock på typologiska grunder 
dateras till tidigneolitikum eller tidigaste mellanneolitikum och trattbägarkultur, 
omkring 3600-3000 f. Kr.

En stor del av fynden hittades inom ett begränsat område som efter undersök-
ning kunde konstateras innehålla spåren efter minst en, troligen flera, byggnader 
(se nedan). Bland stenmaterialet dominerar den importerade sydskandinaviska 
flintan, tätt följt av den lokala ordoviciska flintan. Dessa båda råmaterial upptar 
tillsammans mer än hälften av stenmaterialet från boplatsen. Fynden av porfyr 
och ordovicisk flinta upptas mestadels av större avslag, medan kristianstadsflinta 
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framförallt förekommer som små avslag och splitter. Fynden av kvarts, kvartsit 
och sandsten är ytterst få sett i relation till materialet som helhet.

Ett stenföremål av särskild betydelse och som förtjänar uppmärksamhet är en 
limpformad överliggare till en sadelformad malsten, som hittades ca 13 m norr 
om det nedan beskrivna huset (fig 3). Denna typ är vanlig på tidigneolitiska tratt-
bägarboplatser i östra Mellansverige, och förekommer bland annat på Skogsmos-
sen och Skumparberget i Västmanland (Apel 1996: 165; Hallgren 2000: 175ff; 
Lidström Holmberg 2004: 224f). Den limpformade malstensöverliggaren från 
Runsbäck tycks vara det sydligaste fyndet i Sverige av den här typen (Lidström 
Holmberg 2004). I Västmanland är de limpformade malstensöverliggarna ofta 
tillverkade i glimmerskiffer, medan de i östra Södermanland ofta är tillverkade i 
röd sandsten (se t. ex. Wikell & Eriksson denna volym). Fyndet från Runsbäck är 
tillverkat i sandsten. Huruvida föremålet är en exotisk handelsvara som förts till 
Öland från Mälarområdet, eller om den är lokalt tillverkad med inspiration från 

Figur 3. Den limpformade malstensöverliggaren från Runsbäck. Graderna på måttstock-
en anger decimeter. Foto Ludvig Papmehl-Dufay/Kalmar läns museum.
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teknologin norrut, är i nuläget en öppen fråga. Eventuellt kan en närmare analys 
av bergarten bringa klarhet i detta. En intressant iakttagelse i sammanhanget är 
att keramiken från Runsbäck i vissa avseenden är slående lik exempelvis kerami-
ken från Skogsmossen i Västmanland.

Den tillvaratagna keramiken från trattbägarboplatsen i Runsbäck omfattar drygt 
700 skärvor och fragment till en sammanlagd vikt av knappt 4 kg. Ungefär en 
femtedel av skärvorna är försedda med dekormönster (fig 4). Dessa domineras 
av intryck av tvärsnodd (ca 84 % av de dekorerade), vilken mestadels är an-
bringad på kärlens hals och/eller buk. Vissa skärvor förefaller komma från helt 
odekorerade trattbägare. Bland den tvärsnoddsdekorerade keramiken kan urskil-
jas flera varianter, där en stor skillnad i tvärsnoddens grovlek föreligger. I en-
staka fall har intryck av tvärsnodd kombinerats med hästskoformade intryck av 
tvinnat snöre. Bland de former på keramikkärl som kan identifieras dominerar 
trattbägare, en kärlform med en öppet trattformad hals, rundad buk och rundad 
botten. Överlag dominerar små kärl, och trattbägare med en mynningsdiameter 

Figur 4. Exempel på dekorerad 
trattbägarkeramik från Runsbäck. 
Foto Ludvig Papmehl-Dufay/Kalmar 
läns museum.
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på omkring 10-20 cm är vanliga i materialet. En skärva som hittades i en större 
avfallsgrop kommer från mynningen på ett litet kärl med konkav hals och en 
mynningsdiameter på ca 3 cm. Kärlet har tolkats som en så kallad kraghalsflaska 
vilket är en typ av litet flaskliknande kärl som förekommer på tidigneolitiska 
trattbägarboplatser i stora delar av södra och mellersta Sverige, och i södra Sve-
rige även i gravsammanhang (Hallgren 2008: 172).

Spridningen av trattbägarkeramik visar en mycket tydlig koncentration till ett 
område i norra delen av det mellersta schaktet (fig 5). Det stora mängden an-
läggningar och det uppenbara tidsdjupet gjorde undersökningen komplicerad, 
och stor möda lades på att undersöka och reda ut förhållandena mellan de olika 
förhistoriska aktiviteterna. Förutom det tidigneolitiska fyndmaterialet framkom 
merparten av de mesolitiska fynden i detta område. En stor del av fynden fram-
kom vid rensning, och representerar av allt att döma ett tunt men fyndrikt neo-
litiskt kulturlager som täckt delar av det anläggningstäta området.

Figur 5. Spridningen av keramik visar en tydlig koncentration till norra delen av det 
mellersta schaktet.
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Inom området har minst en stolburen konstruktion identifierats (fig 6). Tre 
större stolphål bildar en rad i VSV-OSO riktning genom det fynd- och anlägg-
ningstäta området och har tolkats som de takbärande stolphålen i ett tvåskeppigt 
långhus. Stolphålen är sinsemellan likartade till storlek, djup och fyllning, med 
undantaget att två är stenskodda medan det tredje saknar stenskoning. De tre 
stolphålen mäter omkring 0,55-0,8 m i diameter och har ett djup om ca 0,3-0,4 
m från den framschaktade och rensade ytan räknat. De skiljer sig genom sin 
storlek tydligt gentemot övriga stolphål i området, vilket tillsammans med de-
ras inbördes placering stärker tolkningen att de ska förstås som delar i en och 
samma konstruktion. Avståndet mellan stolphålen är ca 3 respektive 4 m. Väg-
garnas placering och utseende har inte gått att helt klarlägga, delvis beroende 
på den stora anläggningstätheten i kombination med tidsbrist. En viktig faktor 
kan emellertid också vara aktiviteter på platsen efter det att huset tagits ur bruk, 
vilket kan ha raderat ut en del spår. Flera alternativa väggplaceringar har föresla-
gits, och den variant som utifrån såväl iakttagelser i fält som analyser inomhus av 
fyndspridning och anläggningar anses som mest trolig är den som visas i figur 6. 
En riktlinje i sökandet efter väggarnas placering har varit dels fyndet av en hand-
full bitar lerklining i två av anläggningarna, och dels en sotig ränna som tolkats 
som del av väggkonstruktionen alternativt någon form av ingång längs mellersta 
delen av husets norra långvägg.

Om tolkningen är korrekt innebär det att huset bör ha varit omkring 5 m brett 
och ca 12 m alternativt ca 15 m långt, och alltså haft en boyta på omkring 60-75 
m2. Osäkerheten i längdangivelsen syftar till att ge utrymme för att ytterligare 
ett takbärande stolphål kan ha funnits där gångvägen och VA-schaktet går idag. 
Båda dessa varianter är fullt tänkbara sett i relation till övriga kända hus från 
perioden i fråga i Skandinavien. Ett hasselnötsskal från ett av de takbärande 
stolphålen har 14C-daterats till 3630-3350 f. Kr. (2σ), och ett hasselnötsskal från 
en stor avfallsgrop som skär södra långväggen på huset 14C-daterades till om-
kring 3520-3130 f. Kr. (2σ). Statistiskt är de båda dateringarna inte åtskiljbara, 
och eftersom hasselnötsskalen i de här fallen inte nödvändigtvis har en funktio-
nell koppling till anläggningarna i fråga kan dateringarna inte användas vare sig 
för att helt säkert datera huset eller för att avgöra om huset är äldre eller yngre 
än gropen. Den samlade bilden av fyndmaterial och 14C-dateringar gör det dock 
ytterst troligt att huset ska dateras till tiden omkring 3600-3300 f. Kr. och andra 
halvan av tidigneolitikum, motsvarande perioden TNII vilket stämmer mycket 
bra med liknande hus i andra delar av landet.
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Generellt kan sägas att huset från Runsbäck i storlek och utseende, så långt detta 
går att avgöra, stämmer mycket bra överens med tidigneolitiska hus av så kallad 
Mossbytyp, d.v.s. tvåskeppiga tidigneolitiska hus med rundade gavlar och kon-
vexa eller raka långväggar (Larsson 1992: 66ff; Apel 1996; Artursson m fl 2003: 
64ff). I en publicerad sammanställning nämns ett knappt 30-tal hus av Moss-
bytyp i södra och mellersta Skandinavien (Artursson m fl 2003: 69ff). Husen 
förekommer i olika varianter och storlekar, från endast 6 m upp till 20 m långa 
och 3,5-6,5 m breda med två till fyra eller eventuellt fem takbärande stolpar. 
Det vanligaste förefaller vara hus med tre takbärande stolpar och en längd av 
omkring 12-13 m, och en orientering av huset i mer eller mindre öst-västlig rikt-
ning. I Sverige har tidigneolitiska hus av Mossbytyp identifierats i Skåne (16 st), 
Halland (1 st), Östergötland (1st), Västmanland (1 st) och Närke (2 st). Siffrorna 
inom parantes är hämtade från Artursson m fl (2003: 72), och ytterligare hus 
har tillkommit på senare år bland annat i Östergötland (Carlsson 2004; Stenvall 
2007; Wikell muntligen). Värt att notera är hur som helst att huset i Runsbäck 
tycks vara ett av de få husen av Mossbytyp som påträffats i sydöstra Sverige, och 
en mycket tydlig tyngdpunkt kan alltså ses i Skåne. Dateringen av hus av Moss-
bytyp har varit omdiskuterad. I sin genomgång tar Artursson m fl (2003: 123) 

Figur 6. Tolkningsplan över huset i Runsbäck. Mörkgrått = takbärande stolphål, 
ljusgrått = möjlig del i väggkonstruktion.
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upp fem Mossbyhus som de anser väldaterade utifrån provernas och fyndens 
kontextuella sammanhang. Dateringarna faller här mellan perioderna TNI och 
TNII/MNI, vilket stämmer mycket bra med den föreslagna dateringen av huset 
i Runsbäck.

I figur 7 visas spridningen för fynd av keramik och sydskandinavisk flinta kring 
huset. Keramiken uppvisar en tydlig koncentration till området i och strax ut-
anför huset på dess sydvästra och norra sida. Fynden av sydskandinavisk flinta 
finns så gott som uteslutande utanför huset på dess sydvästra, västra och norra 
sida. Denna fördelning av fynd kan i viss mån visa den rumsliga fördelningen av 
olika aktiviteter kopplade till husets användningstid, men resonemanget kompli-

Figur 7. Området kring huset i Runsbäck, med spridningen av keramik och 
sydskandinavisk flinta markerad. Mörkgrått = takbärande stolphål, ljusgrått = möjlig 
del i väggkonstruktion.
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ceras av den stora kronologiska spännvidden hos fynden. Det är uppenbart att 
alla de fynd och anläggningar som dokumenterats i och omkring utbredningen 
för huset inte tillkommit under ett och samma skede. Dels finns mesolitiska 
aktiviteter av oklar omfattning belagda direkt söder om och inom utbredningen 
för huset, och dels finns en större tidigneolitisk anläggning (den ovan nämnda 
avfallsgropen) som utan tvekan skär husets södra vägglinje och således måste 
ha tillkommit före eller efter huset. Som framgick ovan är resultaten från 14C-
dateringarna inte tillräckligt snäva för att vara behjälpliga i sammanhanget. Vid 
undersökningen av avfallsgropen noterades i fyllningen två möjliga stolphål i 
form av stensamlingar kring mörkfärgade partier. Om dessa verkligen utgör 
stolphål kan de ha fungerat som väggstolpar i huset, vilket skulle innebära att 
huset tillkommit efter det att gropen fyllts igen. Detta är emellertid en mycket 
osäker tolkning, och av fynden i gropen att döma kan ingen längre tidsperiod ha 
förflutit mellan de båda i så fall. Keramiken i avfallsgropen inkluderar flera skär-
vor med korta intryck av mycket grov tvärsnodd, något som vanligen anses höra 
hemma i början av tidigneolitikum (Hallgren 2008: 150). Liknande keramik finns 
bland annat från flera Vrå-boplatser i Södermanland (Kihlstedt m fl 1997: 116).

Även om alla fynd således inte kan kopplas till husets användningstid, är det 
tydligt att merparten av fynden i koncentrationen i och kring huset härrör från 
tidigneolitikum och trattbägarkultur. De ovan nämnda 14C-dateringarna stärker 
ytterligare uppfattningen att huset härrör från denna tid. Noterbart är att de neo-
litiska fynden tydligt grupperar sig inom och framförallt väster och norr om hu-
set. Topografiskt motsvarar detta ”framför” huset, om man tänker sig att norra 
långsidan exponerar ner mot sluttningen och mot havet.

Trattbägarbönder på Öland
Resultaten från utgrävningarna i Runsbäck utgör ett viktigt komplement till den 
framväxande bilden av trattbägarkulturen på Öland. De fyra megalitgravarna 
i Resmo sn en dryg mil söderut har länge dominerat bilden som framställts i 
forskningen (t ex Arne 1909; Åberg 1913; Stenberger 1948), och fram tills för 
bara några år sedan var det kända materialet av trattbägarkeramik från Öland 
ytterst begränsat (Papmehl-Dufay 2006: 71ff). Keramiken från den stora sen-
mesolitiska och tidigneolitiska boplatsen i Alby uppgår till omkring 2 kg, av 
vilken merparten utgörs av tidigneolitisk trattbägarkeramik (Bendixen 1976). 
Ett fåtal skärvor från Alby har föreslagits vara senmesolitisk Erteböllekeramik, 
men någon närmare bearbetning av Albyfynden har ännu inte gjorts. Utanför 
mynningen på den undersökta gånggriften i Mysinge har vid olika undersök-
ningar mindre mängder trattbägarkeramik framkommit (Papmehl-Dufay 2006: 
72ff; Alexandersson 2005). Dekoren utgörs av bland annat vertikala bukstreck 
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och intryck, och dateringen ligger i början av mellanneolitikum. Utöver dessa 
platser har enstaka skärvor bukstrecksornerad trattbägarkeramik framkommit i 
Mellösa i Bredsätra sn respektive Kolstad i Köpings sn, båda på mellersta Öland 
(Papmehl-Dufay 2006: 82; SHM 26993).

Våren 2008 hittades och undersöktes delar av en tidigneolitisk trattbägarlokal i 
Resmo på sydvästra Öland (Papmehl-Dufay 2009). Högt upp längs landborg-
sluttningen, omkring 40 m över havet, hittades här ett fyndrikt och ytstort kul-
turlager liksom anläggningar i form av stolphål, gropar med mera. Inga hus 
eller andra säkra konstruktioner kunde identifieras. Det fyndrika kulturlagret var 
beläget i undersökningsområdets nordöstra hörn. Lagret kunde inte avgränsas, 
men dess yta överstiger 200 m2. Endast en dryg tiondel av den framschaktade 
delen av kulturlagret undersöktes genom rutgrävning, varvid ett fyndmaterial 
omfattande bland annat ca 6 kg keramik, ca 300 g flinta och omkring 130 g bränt 
ben samlades in. Keramiken utgörs uteslutande av trattbägarkeramik, som typo-
logiskt kan dateras till tidigneolitikum och troligen framförallt periodens senare 
del (fig 8). Dateringen stöds även av 14C-dateringar på brända ben från lagret, 
och keramiken från Resmo är därmed troligen så gott som samtida med kerami-
ken och huset i Runsbäck. Formgivningen av kärlen uppvisar stora likheter de 
båda platserna emellan, men också påtagliga skillnader. Framförallt gäller detta 
dekorverktygen. I Runsbäck dominerar tvärsnodd kraftigt och endast någon 
enstaka skärva uppvisar snördekor. I Resmo råder det omvända förhållandet: 
dekoren domineras fullständigt av intryck från tvinnat snöre, och endast någon 
enstaka skärva med tvärsnodd har identifierats. Om denna skillnad ska förstås 
som kronologiskt betingad eller om andra orsaker ligger bakom är svårt att säga. 
Vissa indikationer finns som tyder på att materialet från Resmo kan vara något 
äldre än Runsbäck, men detta går inte säkert att belägga i nuläget. Från såväl an-
dra arkeologiska sammanhang som etnografiska jämförelser vet man att kerami-
kens utformning ofta reflekterar sociala grupperingar och kulturella identiteter 
(Hallgren 2000; Larsson 2009). En sådan tolkning öppnar upp för möjligheten 
att keramikerna i Resmo respektive Runsbäck dekorerade sina kärl utifrån den 
grupptillhörighet man ville manifestera.

I samband med undersökningarna i Runsbäck togs ett antal jordprover för växt-
makrofossilanalys. Förhoppningen var dels att få fram bra daterbart material, 
och dels att kunna spåra eventuell odling och hantering av andra växter på plat-
sen. Analysen genomfördes av Mats Regnell vid kvartärgeologiska institutionen 
på Stockholms universitet. Från trattbägarboplatsen analyserades 7 prover om 
totalt ca 16 liter jord. Bortsett från träkol i samtliga prover och fragment av 
hasselnötsskal i tre av proverna hittades totalt sett endast 1 hallonkärna och 1 
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frö av häckvicker. Detta innebär att, den relativt omfattande analysen till trots, 
inga säkra belägg för odling på platsen under neolitikum framkommit. Trattbä-
garkulturen är annars starkt förknippad med tidig sädesodling, och fyndet av 
malstenen i Runsbäck antydde att så även var fallet här. Resultaten från växt-
makrofossilanalyserna kan inte användas som säkert belägg för att odling inte 
förekommit, men den totala avsaknaden av sädeskorn i proverna är samtidigt 
svårförklarad och kan innebära att odling inte praktiserats i anslutning till den 
aktuella boplatsen under tidigneolitikum.

De frågor som väcks av det ovan sagda är extra intressanta ur ett Öländskt 
perspektiv, eftersom laborativa analyser av neolitiskt skelettmaterial här gett re-
sultat som tolkats som att jordbruk med odling inte fått ordentligt fäste på ön 
förrän under senneolitikum (Kanstrup 2004; Eriksson et al 2008). Tolkningen 
bygger på analyser av skelett från ett antal platser på Öland, bland annat den 

Figur 8. Trattbägarkeramik från Resmo (Papmehl-Dufay 2009). 
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undersökta gånggriften i Mysinge, gropkeramiska flatmarksgravar i Köpingsvik 
samt ett antal hällkistor från olika platser. Individerna i de gropkeramiska gra-
varna uppvisade en distinkt marint orienterad diet, medan gravlagda från sen-
neolitikum och bronsålder uppvisade en terrestrisk diet av allt att döma baserad 
på såväl boskapsskötsel som odling. De tidig- och mellanneolitiska individerna 
från gånggriften däremot uppvisade en blandad diet, där terrestriska resurser 
nyttjats vid sidan av marina dylika. En möjlig tolkning är att människor inom 
trattbägarkulturen på Öland livnärt sig på boskap i kombination med fiske, jakt 
och insamling, och att odling varit av ringa eller ingen betydelse. Ett intressant 
fynd i detta sammanhang gjordes vid en arkeologisk förundersökning år 2008 
vid Pettersholm strax norr om Halltorp på västra Öland. I en cirkelrund ca 0,65 
m stor grop hittades stora delar av ett skelett av en nötkalv, som 14C-daterats 
till omkring 3500-3100 f. Kr. (Papmehl-Dufay 2008). Kalven från Pettersholm 
bör därmed kronologiskt sett tillföras trattbägarkultur, och visar att man med 
största sannolikhet hållit boskap i någon utsträckning inom trattbägarkulturen 
på Öland. Den är dessutom så gott som samtida med keramiken och huset i 
Runsbäck och ytterligare en pusselbit i den framväxande bilden av tidigneolitisk 
trattbägarkultur i regionen.

Diskussion och avslutning
Undersökningarna i Runsbäck har på flera sätt bidragit med viktig ny kunskap 
kring stenåldern på Öland. Trots den hårda prioriteringen och den relativt korta 
undersökningsperioden utgör undersökningen såväl ytmässigt som resursmäs-
sigt den mest omfattande stenåldersundersökningen som genomförts på Öland 
under de senaste decennierna. Genom att större ytor banats av har boplatsernas 
rumslighet kommit i dagen på ett annat sätt än vad som varit möjligt vid mindre 
undersökningar. Det mest slående i detta sammanhang är den begränsade yta 
inom vilket så gott som alla fynden från trattbägarkultur återfunnits. Inom ett 
område på omkring 15 x 30 m påträffades stora mängder trattbägarkeramik till-
sammans med avslag och redskapsfragment i flinta, och keramiken är inom detta 
område tydligt koncentrerad till sydvästra delen och området väster och norr 
om det identifierade huset. Keramikens spridning verkar således vara kopplad 
till aktiviteter som utförts i anslutning till det samtida boningshuset. Hantering 
och förtäring av mat ligger nära till hands, även om inga analyser utförts som 
kan belysa kärlanvändningen på platsen. Det ska emellertid poängteras att sprid-
ningen av keramik och flinta inte nödvändigtvis speglar hela boplatsens avgräns-
ning; andra aktiviteter kan ha utförts i närbelägna väl avgränsade områden. Vissa 
sådana aktiviteter kan ha varit av sådan art som inte avsatt några arkeologiskt 
identifierbara spår, och andra kan ha utförts i närbelägna områden som ligger 
utanför undersökningsområdet. Ett tänkbart exempel på det sistnämnda är våt-
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marken Hästbäckekärret som är belägen direkt sydost om Södra Sandåsgatan 
omkring 80 m sydost om huset. Den eventuella fornlämningsförekomsten i våt-
marken är inte känd, men utifrån paralleller i andra delar av Sverige är det tänk-
bart att det till trattbägarboplatsen i Runsbäck har hört ett kärr där offer i form 
av keramikkärl, yxor med mera placerats. Vid trattbägarboplatsen Skogsmossen 
i Västmanland undersöktes ett tvåskeppigt hus av samma typ som i Runsbäck, 
och ett 20-tal m från huset fanns en offermosse där stora mängder föremål 
lagts ner under tidigneolitikum (Graner 2004; Hallgren 2008). Som antytts ovan 
finns en del likheter mellan trattbägarboplatserna i Runsbäck och Skogsmossen, 
det långa avståndet till trots. Husen är av snarlik konstruktion, och keramikens 
utformning är i många fall slående lik vad gäller ornamentikens utförande och 
placering på kärlet. Limpformade malstenar har påträffats på båda platserna, och 
fyndens spridning i förhållande till huset uppvisar också stor samstämmighet. 
Snarare än att antyda långväga släktskap eller allianser kan likheterna troligen 
förstås som att de båda platserna ingått i någon form av gemensam kulturell sfär, 
som varit kopplad till trattbägarkulturen och det tidiga jordbruket i Skandina-
vien. Kontakter kan mycket väl ha funnits mellan Öland och Mälardalen under 
denna tid; med kanot färdas man snabbare än till fots, och de många fynden av 
icke-lokala råmaterial visar att Öland varit allt annat än isolerat.

Det tidigneolitiska huset i Runsbäck utgör det första säkert dokumenterade sten-
åldershuset på Öland, och det första undersökta huset från trattbägarkultur i 
sydöstra Sverige. Med tanke på hur få liknande platser som undersökts i området 
är det dock troligt att hus av denna typ varit vanliga, och eventuella framtida 
undersökningar av tidigneolitiska boplatser i Kalmar län kommer med största 
säkerhet att bringa fler hus i dagen.
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Figur 1. Undersökningsområdets läge.
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I över ett sekel har arkeologerna intresserat sig för Snäckedal i Misterhults sn i 
nordöstra Småland (Dahlin 2008b, Hansson 1905, Gillgren 1937, Magnusson 
1988, Thålin 1955, Widholm 1998, Winberg 2003). Det stora och monumentala 
gravfältet väcker många frågor, men en större arkeologisk undersökning har 
fortfarande inte genomförts. En undersökning är av stort instresse för att få 
fram ledtrådar till förståelsen av ett av de större bronsåldersgravfälten i Skandi-
navien.

Sedan 1999 har jag ägnat mig åt dessa frågor, genom letande i arkiven och be-
sök hos jordbrukare. Tankarna har varit många och skiftande, och de senaste 
åren har det framkommit några nya fynd och företeelser som presenteras i det 
följande.
 
Tidigare forskning
Innan de första mer omfattande artiklarna presenterades som behandlade 
Snäckedal ägnades en del tid åt gravfältet av Hans Hansson (1905), N-G Gill-
gren (1937) och Harry Thålin (1955). Hansson genomförde en arkeologisk un-
dersökning, Gillgren upprättade en karta över gravfältet och Thålin publicerade 
Gillgrens karta och en kortfattad beskrivning av epoken och fornlämningarna i 
området. 

Gert Magnusson (1988) var en av de första som diskuterade gravfältet mer in-
gående och han kunde konstatera att gravfältet överträffade andra gravfält vad 
gällde monumentalitet, gravformer och antal anläggningar. I artikeln påtalar han 

Snäckedal – en bronsåldersgåta 
Ett bronsåldersgravfält i nytt ljus
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vikten av att undersöka en skärvstenhög för att finna boplatsen som legat intill 
gravfältet. Detta var av stor vikt för att kunna fortsätta diskussionen om gravfäl-
tet. Att han fokuserade på skärvstenhögarna och såg dessa som boplatsindikatio-
ner hade med det rådande forskningsläget att göra. Även om flera säkerligen har 
att göra med boplatser, är det långt ifrån säkert att alla har det (Dahlin 2008b). 
Han lät genomföra en pollenanalys, men den gav inga eller mycket sparsamma 
indikationer på mänsklig påverkan i området under bronsåldern. 

Magnussons tankar gick då vidare till att området varit ett centrum och då kan-
ske för kopparhantering, d.v.s. att man redan under bronsåldern bröt lokal kop-
par och fick ett rikt komplement till fiske, odling och boskapsskötsel. Han över-
gav inte tanken att man bott på platsen och menade att man kanske kan ha fått 
maten förd till platsen. Det senare förutsatte att området hade något att erbjuda 
t.ex. koppar. Tanken fanns även att fisket varit av betydelse för bronsålderns 
befolkning i Misterhult, men knappast för bosättningen vid Snäckedal. Det se-
nare berodde då på gravfältets storslagenhet i jämförelse med andra områden i 
nordöstra Småland. Gravfältet skulle kunna ha varit en plats med många syften, 
såväl sakrala som profana. Havet bör enligt Magnusson ha legat ca 10 m.ö.h. 
och havet nådde då genom en havsvik ca 500 meter från gravfältet (Magnus-
son 1988). Enligt erfarenheter från strandlinjeanalyser och boplatsinventeringar 
tycks nivån under yngre bronsålder t.o.m. legat något lägre än den ovan angivna 
siffran (Axelsson m.fl. 1998; Dahlin 2004; Påsse 2001). 

År 1998 presenterade Dag Widholm sin avhandling där Snäckedal var ett av 
de områden som behandlades ingående (Widholm 1988). Precis som Magnus-
son påpekade han gravfältets storhet, monumentalitet och särart genom det 
stora antalet av mindre vanliga gravformer som rektangulära stensättningar och 
skeppsformade stensättningar. Han menade att Snäckedal varit ett rituellt cen-
trum där man inte odlat eller låtit djuren beta (jfr begreppet Temenos, Widholm 
1999: 250). Snäckedal kunde liknas vid en domkyrka där den världsliga och and-
liga eliten i samhället begravdes. Det fanns då på grund av gravfältets karaktär 
inga bosättningar från bronsåldern intill gravfältet och de begravda kunde ha 
kommit långväga ifrån. Widholm poängterade att landskapet inte heller hade 
bete, odlingsmark och fiskevatten nog för att kunna ge upphov till eller försörja 
en befolkning som skulle kunna uppföra gravfältet. Han kompletterade även 
de pollenanalytiska studierna i området med ett prov och precis som Magnus-
sons fann han inga tydliga indikationer på odling eller betesdrift (Widholm 1998, 
1999, Widholm & Regnéll 2001, Bradley & Widholm 2007). Precis som Gert 
Magnusson daterade han gravfältet i sin helhet till yngre bronsålder.
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Mellan åren 2002 och 2004 bedrevs EU-projektet Forntid i Oskarshamns kom-
mun, där jag själv var fältansvarig arkeolog (Dahlin 2004). Ett större antal bo-
platser framkom i området. I anslutning till Snäckedal hittades inga boplatser, 
vilket dock sannolikt beror på att inga plöjda åkrar eller markberedda skogs-
partier fanns här. Ett besök hos bonden vid Snäckedal resulterade i en del fynd, 
bland annat en flintdolk av Lomborgs typ VI C vilken kan dateras till äldre 
bronsålder. Bondens ”fågelbad” d.v.s. en stor malstensunderliggare var också av 
intresse (se nedan). 

Ca 5 kilometer från Snäckedal fann vi boplatser som sannolikt kan dateras sen-
neolitikum eller bronsålder. Detta antyddes genom höjden över havet, men även 
artefakter som facetterade malstenslöpare, flathuggna redskap och skafthålsyxor 
(Dahlin 2004).

Till diskussionen och förståelsen av det stora gravfältet har Björn Winberg också 
lämnat ett bidrag (Winberg 2003). I en artikel behandlade han Snäckedalsgrav-
fältets betydelse och i rak motsats till Widholm framhöll han att betesdrift i 

Figur 2. Vy över gravfältets centrala delar och i förgrunden den av Hansson under-
sökta rektangulära stensättningen. Foto: Michael Dahlin.
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våtmarksängar i kombination med fiske måste ha utgjort grunden för en god 
ekonomi. Tillsammans med detta inräknade han gravfältets geografiska läge och 
fördelarna ur ett handelsmässigt perspektiv med varor som kom till fastlandet 
från Gotland. Om Winberg inte kände till eller bortsåg från det ovan nämnda 
pollenprovet framgår inte, men artikeln har trots detta många viktiga poänger.

Gravfältet och dess anläggningar
År 1937 upprättade N-G Gillgren en karta över gravfälten i anslutning till gården 
Snäckedal (fig 3). Karteringen skedde i samband med en översiktlig inventering 
av socknen, och som bekostades av dåvarande Misterhults kommun (Gillgren 
1937).

Ytterligare en karta upprättades av Richard Bradley och Dag Widholm (Brad-
ley & Widholm 2007). De har förtydligat gravkartan och då särskilt gravarnas 
placering och förhållande till varandra, speciellt vad gäller de rektangulära och 
skeppsformade stensättningarna. Bradley och Widholm har i jämförelse med 
Gillgren markerat en extra skeppsformad stensättning på sin karta. Gillgren har 

Figur 3. Karta över Snäckedalsgravfältet, upprättad av N-G Gillgren 1937 och kom-
pletterad av författaren 2009.
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på sin karta markerat en gräns med råstenar där denna skeppssättning ska ligga 
enligt Bradley och Widholm (Gillgren 1937). Gillgrens uppgifter stämmer och 
gränsen mellan fastigheterna Arvidsmåla och Snäckedal går precis här. Studerar 
man platsen i fält ser man två råstenar och enstaka stenar mellan dessa. Invente-
rar man terrängen noggrannare tillsammans med Gillgrens karta kan man kon-
statera att det mest sannolikt är frågan om gränsmarkeringar, då flera liknande 
råstenar finns i gränsen. Att markera gränser med råstenar är i dessa trakter 
mycket vanligt. 

Snäckedal består egentligen av flera gravkoncentrationer och det är det stora 
centrala gravfältet som fått störst uppmärksamhet genom åren. Snäckedalsområ-
det innehåller 5 skeppsformade stensättningar, 29 rösen, 70 runda stensättningar 
och 14 rektangulära stensättningar. Utöver detta finns enligt FMIS ett litet an-
tal skärvstenhögar och uppallade stenar. Studerar man Misterhults registrerade 
gravfält i FMIS finner man att ett ”normalt” gravfält vanligtvis innehåller 5-10 
anläggningar. Snäckedal är därmed flera gånger större än ett ”normalt” gravfält.

Söder om de centrala delarna av gravfältet har ytterligare och oregistrerade gra-
var påträffats. De ligger betydligt mer neddragna i terrängen, några är delvis 
övertorvade och avviker i stort från de gravar som ligger synliga uppe på berg-
hällarna. Enstaka klumpstenar, en två meter lång kullfallen hällflisa och en up-
pallad sten ger intrycket av att gravarna åtminstone delvis ska dateras till äldre 
järnåldern. Tre eller fyra av områdets skålgropsförekomster bestående av en-
staka gropar är inknackade på block som tycks ingå i gravfältet. Detta är något 
som för tankarna till skålgropar bland järnålderns gravar, vilket uppmärksam-
mats tidigare i nordöstra Småland. En häll i Snäckedal tycks ha varit rest mitt i en 
rund stensättning. Sentida påverkan på graven gör detta påstående något osäkert 
men intressant. 
 
Området har en imponerande ansamling med stenmonument, men betänk i rela-
tion till arbetsinsatsen för monumenten i Snäckedal att Wirbo säteri (Misterhults 
sn) lät sina underlydande torpare vid slutet av 1700-talet byggda en 1,7 mil lång 
stenmur på tjugo års tid (Söderholm 1918: 28). Detta ska dock bara jämföras 
när det gäller arbetsbörda, men det ger en mycket viktig förståelse för arbets-
insatsens storlek och vad människor kan klara av utan god tillgång på resurser. 
Sådana resurser bestod av böljande sädesfält och rika betsmarker. Jag tror per-
sonligen att likheten mellan ”projekten” Wirbo och Snäckedal endast kan jäm-
föras vad gäller arbetsbörda. 
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Topografin och  pollenprovet
Topografin i området består mestadels av hällmarker, mossmarker och tunna 
moränjordar och växtligheten består i huvudsak av tall, björk, ljung och lavor. 
Mot gravfältet skjuter en förhållandevis flack dalgång in och det är rimligt att 
denna dalgång under bronsåldern utgjort en våtmark eller mindre sjö. Mellan 
hällebergen och dalgångens leror återfinns den blottade moränen och här påträf-
fas också flertalet av områdets skärvstenhögar och sju skålgropsförekomster. 

Gert Magnusson lät utföra ett pollenprov på 1980-talet vid stora Rögöl ca 0,6 km 
NV om Snäckedal (Magnusson 1988). Resultatet var dock inte vad han förväntat 
sig och det förekom endast mycket svaga eller inga tydliga odlingsmarkeringar i 
diagrammet. Ytterligare en kärna från Magnussons provtagning lät undersökas 
av Dag Widholm och granskades av Joachim Regnéll. Inte heller denna gång 
kunde pollenproven berätta om något jordbruk i Snäckedals närhet. Proverna 
antyder att odling och boskapsskötsel inte varit representerat i området runt 
gravfältet (Widholm & Regnéll 2001). Det finns anledning att ta flera pollenprov 
i området, då de tidigare proven inte på något sätt bevisar att man inte levt av 
jordbruk i de närliggande områdena. Flera faktorer kan påverka resultatet av 
ett pollenprov och där ibland kan nämnas pollenkornens densitet, förhärskande 
vindar i området, områdets topografi, vattendrag och vattenytornas storlek dvs. 
ytan där pollenkornen kunnat uppsamlas och sedimentera (Sugita m.fl. 1999). 
Det är med andra ord inte klargjort om det funnits en jordbrukande bronsål-
dersbefolkning i Snäckedal. Resultaten från undersökningarna i Virum visar att 
man hållit sig med får/getter och nötboskap (Dahlin 2008a). Att dessa männis-
kor inte skulle ha odlat ter sig märkligt. Virum ligger knappt en halvmil norr om 
Snäckedal och har säkerligen varit bebott samtidigt som området vid Snäckedal.

Gravfältet ligger 15-20 m.ö.h. och har enligt den senaste strandlinjeforskningen 
legat 500-600 meter från havet för ca 3000 år sedan. Nedanför gravfältet finns 
en mindre sprickdal och den ligger ca 15 m.ö.h., vilket betyder att havet inte gått 
upp till gravfältet sedan neolitikum. Det finns inget som tyder på att området 
har haft havskontakt under bronsåldern, men däremot har säkerligen dalgången 
utgjort en våtmark med uppstickande hällar. 

Undersökt grav i Snäckedal
År 1905 undersökte Hans Hansson en rektangulär stensättning i Snäckedal, eller 
”kista” som han själv kallade den. Av Hanssons fotografi att döma var det grav 
nr 34 eller möjligen 33 på Gillgrens karta från 1937 (se fig 3 ovan). Hansson 
kunde endast konstatera ett antal kolbitar och inga ytterligare fynd gjordes på 
platsen (Hansson 1905).
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År 1924 utfördes en del arbeten på en brukningsväg nedanför gravfältet. Det var 
två arbetskarlar från trakten som beslutade att flytta undan en del sten i vägen. 
Nu visade det sig att stenen de kastade åt sidan var en grav (grav 36 på Gillgrens 
karta) och enligt beskrivningen var det frågan om en rund stensättning eller ett 
litet flackt röse (Myhrman 1924). Karlarna påträffade då en rakkniv i brons med 
upprullat skaft från bronsålderns period IV (SHM inv. nr. 17553). Det har med 
andra ord inte påträffats någon rakkniv i en sakkunnigt undersökt grav i Snäcke-
dal. Harald Stale skriver år 1970 följande; ”Från Snäckedal härstammar en rak-
kniv med spiralupprullat skaft, som enligt uppgift hittats i ett röse” (Stale 1970: 
28). Det är givetvis den ovan nämnda rakkniven han talar om.

Lösfynden
I en jordhög ca 500 meter öster om Snäckedal har en flintdolk påträffats. Dol-
ken var av Lomborgs typ VI C (Gillgren 1938; Apel 2001: 246). De mer exakta 
fyndomständigheterna är inte klarlagda, men jorden där den påträffades skulle 
kunna härröra från utdikningen av Arvidsmålakärr vilket i sin tur kan tyda på 
att det rör sig om ett våtmarksoffer. Då odlingsverksamheten varit intensiv i 
trakten under 1800-talet och nästan all mark som gick att uppodla togs upp är 
det märkligt att så pass få bronser upptäckts. Det är lätt att låta sig luras vad gäl-
ler möjligheterna för jordbrukare att finna bronser, men de bör ha varit goda. 
Det man ska komma ihåg är att väldigt många kärr och våtmarker har dikats ut 
i Misterhult, då det skogrika landskapet hade svårt att försörja alla torpare och 
backstugusittare. Det är med andra ord inte läge att diskutera att det funnits 
få möjligheter att finna bronser. Jag tror istället att problematiken ligger i att 
andra artefakter ”offrades”. Ser vi till inventeringsresultaten från hembygdsrö-
relsens inventeringsprojekt ”Forntid i Oskarshamns kommun” har en hel del 
våtmarksfynd gjorts i form av enkla skafthålsyxor, malstenslöpare och några 
flathuggna redskap (Dahlin 2004). Kanske är det en lokal offertradition vi ser 
där flathuggna redskap och enkla skafthålsyxor offras under ett äldre skede och 
malstenslöpare i ett yngre skede? Idag känner vi endast till ett våtmarksfynd av 
brons i Misterhult, en holkyxa från bronsålderns period II (ca 1500-1300 f. Kr.) 
som hittades i Stora Basthult (SHM inv. nr. 15877).

Intill boningshuset på Snäckedal finns ett ”fågelbad” som vid en närmare besikt-
ning konstaterades vara en malstensunderliggare i granit. Underliggaren har en 
slät yta med tydliga spår efter användning. Husets ägare har berättat att stenen 
framkom i samband med grundgrävning i moränsluttningen ned mot våtmarken 
d.v.s. i ett av många fina boplatslägen i utkanten av gravfältet. Det som här avses 
är de stenröjda moränsluttningarna ned mot dalgången. Malstenen framkom 
inte i direkt anslutning till någon grav och skulle därmed kunna vara en indika-
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tion på en boplats. Även om underliggare och löpare förekommer i gravar och 
skärvstenhögar tycks inte denna ha en tydlig koppling till någon grav. Detta 
utesluter givetvis inte att underliggaren har med gravriter att göra, men stenen 
påträffades i ett läge som först och främst för tankarna till en ”boplats”. Med 
begreppet boplats menas här en plats där man tillbringat dygnsvilan, inte att 
man automatiskt deltagit i sysslor som kan kopplas till arbete på åkrar, jakt och 
fiskafängen. Att gravfältet har varit större, och innehållit ovanligare gravformer, 
antyder att det haft en särskild betydelse. Detta motsäger dock inte att man kan 
ha bott och utfört arbete i dess närhet.

Skålgropar
En majdag 2009 upptäckte jag ett större skålgropsblock av sandsten strax ned-
anför det centrala gravfältet i Snäckedal (fig 4). Blocket låg på sidan i åkerkan-
ten och hade förmodligen släpats upp från åkern för länge sedan. Blocket var 
spräckt men båda blockhalvorna låg strax intill varandra. Totalt kunde 89 gropar 
och 4 rännor identifieras. Ytterligare skålgropar påträffades på och intill grav-
fältet, totalt sex lokaler med preliminärt 10 gropar. Samtliga var inknackade i 
stenblock och någon eller några kan ingå i stenar som tillhör gravar.

Även om skålgropar tidigare inte varit kända på Snäckedal, är det inte förvå-
nande att de finns just här med direkt närhet till gravfältet, skärvstenhögar och 
boplatsindikationerna. Det tycks finnas en relation mellan gravar, skärvstenhö-
gar och skålgropar. Detta är ofta en situation som upprepas och man kan kanske 
tala om en hävdad och brukad bronsåldersmiljö ur flera aspekter.

Skålgropsblocken kan sägas tillföra gravfältet ytterligare en dimension, de repre-
senterar ytterligare en sida av de riter som kännetecknar bronsåldern. Skålgropar 
framträder först och främst på block och hällar i anslutning till eller i odlings-
mark. Ofta ligger de i gränszoner t.ex. vid övergången mellan skog och jord-
bruksmark. Det finns också exempel där skålgropar påträffats i direkt anslutning 
till eller inne i gravar, t.ex. på hällar under gravfyllningen eller på lösa block 
(Dahlin 2008c, Widholm 1998). Förmodligen är det gränsöverskridande som 
markeras, landskapsrummet mellan det produktiva och det för döden hävdade. 
En del vulvaformade skålgropar för tankarna till fruktbarhet och pånyttfödelse. 
Det senare kan vara en av förklaringarna till att de förekommer i anslutning till 
jordbruksmark, men även i samband med gravar. Skålgropsblocket i Snäckedal 
ligger nedanför gravfältet och troligt är att det ingått i detta innan det flyttades 
och spräcktes. Kanske exponerade blocket ned mot våtmarken.
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Figur 4. Det nyfunna skålgropsblocket i Snäckedal. Foto Michael Dahlin.

Boplatsen
I juli 2009 påträffade jag i en gammal brukningsväg ett antal slagna kvarts- och 
flintbitar (fig 5). Körvägen går rakt över det tunna moränskiktet och hälleberget 
och inga grusmassor har påförts vägen. Fynden påträffades centralt i området, 
en del så nära som fyra meter från ett röse. Fynden låg i en sluttning som expo-
nerar ned mot den forna våtmarken. Underlaget är sandig-moig morän, vilket är 
ett utmärkt underlag att bosätta sig på. I nuläget vet vi inget om hur gammal bo-
platsen är och en arkeologisk undersökning måste till för att klargöra saker som 
datering, utbredning, varaktighet o.s.v. Det mest sannolika är att boplatsen tillhör 
perioderna neolitikum-bronsålder. Det senare skulle bekräfta Gert Magnussons 
(1988) antagande och gå rakt emot Dag Widholms (1998) tankar om gravfältet. 
Sedan tillkommer även frågan om vilken typ av boplats man har att göra med. 
Det vidsträckta boplatsbegreppet behöver i antikvarisk mening inte ha att göra 
med en regelrätt boplats, där man levt och verkat under stora delar av året med 
allt vad det innebär för bronsåldersmänniskorna. Det är därför av stor vikt att 
boplatsen undersöks, så att vi får klarhet i dess relation till gravfältet. Platsen för 
malstensliggaren utgör ytterligare en tänkbar plats för bosättning. 
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Ekonomi, riter och ledarskap
Utifrån Dag Widholms och Gert Magnussons pollenanalyser tycks området när-
mast gravfältet inte odlats eller betats (Magnusson 1988, Widholm & Regnéll 
2001). Närmast tillhands förefaller då fiske och jakt att vara. Fisket bör dock inte 
ha varit bättre här än på andra platser. Troligen handlar det mer om hur man 
nyttjat en befintlig resurs, och en rikedom baserad på maritima näringar behöver 
inte motsätta sig utformandet av ett ekonomiskt centrum (Dahlin 2007). Lägger 
vi här till det fördelaktiga läget för handel som Björn Winberg talar om fram-
kommer troligen delar av svaret på Snäckedals storhet (Winberg 2003).

Tankarna om bergsbrukets betydelse framhölls tidigt av Gert Magnusson 
(1988), men har ännu inte bevisats. Även om det är fullt möjligt att människorna 
i nordöstra Småland bröt koppar så fattas de sista pusselbitarna i denna fråga. 
Frågan har utretts närmare av Gunborg O Janzon och Dag Noréus i det s.k. 
”Helleröprojeket” (se Ermerud denna volym), men utan tydliga svar. Det finns 
indikationer på inhemsk brytning i ett metallfynd från Hellerö, som visar att det 

Figur 5. Den nyfunna boplatsen i Snäckedal. Foto: Michael Dahlin.
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kan ha brutits koppar på platsen under bronsåldern. Indikationen består av en 
smältdroppe av brons som framkom vid en arkeologisk undersökning på platsen 
(Janzon & Noréus 1996: 106).

På en plats med viktiga funktioner, där människornas föreställningar och tro 
ständigt var närvarande, får kult och riter en självklar plats. Det heliga och pro-
fana smälter samman till en helhet. De ovanliga gravformerna, i synnerhet skep-
pen, kan såväl symboliskt som statusmässigt markera skeppets roll för upprätt-
hållandet av platsens betydelse, men även som meningsbärare om färden ut i det 
okända (Artelius 1996; Goldhahn 2009). Det kan då vara frågan om färden till 
andra sidan Östersjön eller resan till andra sidan, d.v.s. livet efter detta (Dahlin 
2008c). 

I Snäckedal kan det ha funnits personer som på det ena eller andra sättet hade 
med ledarskap och organisation att göra. Kanske kan man med viss försiktighet 
likna Snäckedal vid en medeltida storgård där stormannen behövde kyrkan för 
att visa upp sig för sina underlydande, men samtidigt genom kyrkan få sin makt 
bekräftad (Harrison 2002). Gravarna i Snäckedal understryker tydligt platsens 
betydelse.

Tolkningen
Frågan om ett heligt område där någon agrar verksamhet eller födoproduktion 
inte fick utföras, har enligt mig själv inte förts till sin spets. Själv tror jag att 
långt ifrån allt har framkommit om detta märkliga gravfält. Fler pollenanalyser 
och även växtmakrofossilanalyser på prover tagna i gravfältets omgivningar kan 
kanske ge nya svar. Kanske ska man börja med en ordentlig fosfatkartering runt 
gravfältet och i omgivningarna och sedan gå vidare med riktade arkeologiska 
undersökningar. Jag ser det som möjligt att en agrar ekonomi kan ha bedrivits 
på platsen, och analyser av den typ som skisserats ovan skulle kunna belägga 
detta.
 
Jag är väl medveten om skärvstenhögarnas olika betydelse och att man inte utan 
arkeologisk undersökning kan klargöra vad de använts till (Widholm 1998). Man 
kan konstatera att det förekommer skärvstenshögar med såväl rituella som pro-
fana övertoner. Hur det förhåller sig i Snäckedal vet vi inte, då det finns skärv-
stenshögar dels i gravfältets närhet och dels de som ligger mer frånskiljt från 
rösena och stensättningarna. 

Kanske kan man förvänta sig boplatser intill gravfältet, eller kanske mer korrekt 
aktivitetsytor av såväl religiös som profan karaktär. Jag väljer i detta läge att inte 
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separera de båda, utan ser dem som två fungerande sidor av bronsålderns var-
dagsliv. Däremot är jag tveksam till om de genomsyrade aktiviteterna till samma 
grad; den ena eller andra sidan bör ha vägt över (Bradley 2005). Kanske är det 
därför människorna har bott intill gravfältet då detta underströk deras position i 
bronsålderns samhällsstruktur.

Bronsålderns ekonomi ska förstås som bestående av flera komponenter såsom 
jordbruk, fiske, jakt, handel och bergsbruk. Att man i högre grad ägnat sig åt 
fiske än jordbruk behöver heller inte automatiskt utesluta ett monumentalt grav-
fält som Snäckedal. Det ovan nämnda exemplet från Wirbo säteri visar att det 
inte nödvändigtvis krävs rika människor för att få till stånd byggandet av om-
fattande stenmonument, däremot kanske en stark ledare som kan bevaka sina 
intressen på plats. En plats som Snäckedal var ett viktigt centrum, som av sin 
samtid var förknippat med makt, ekonomi och religion. En plats som varit viktig 
för de kringliggande gårdarna och upprätthållandet av deras kultur med allt vad 
det innebar.

Kanske var en person med högre status ständigt närvarande i området för att 
personligen se till att makten upprätthölls, och gravfältet gav denne rätten att 
agera. När ledarens mer betydande underlydandes dagar var över hamnade de 
på gravfältet. De blev nu en påminnelse om tidigare generationers roller och 
kunskaper, vilket var viktigt för att stärka platsens betydelse ytterligare. Ekono-
min, makten och riterna blev till ett, där de gav varandra näring och det heliga 
och profana smälte samman. Jag har tidigare framhållit skeppens betydelse och 
de minner över dem som färdats över havet och deras handel med andra platser. 
De rektangulära och skeppsformade stensättningarna gav landskapet en djupare 
mening och platsen en särskild betydelse. Kanske ansågs det som särskilt ärofyllt 
att vara sjöfarare och tillsammans med skeppets symboliska innebörd framhölls 
platsen som särskilt betydelsefull (Dahlin 2008c). Widholm har tidigare visat 
att de rektangulära stensättningarna ofta uppträder tillsammans med skeppsfor-
made stensättningar och i områden med ett större antal gravar (Widholm 1998). 
Gåtan är långt ifrån löst och en arkeologisk grävinsats vore på sin plats inom 
kort.
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Vårt föredrag vid seminariet 2008 handlade om de hällristningsupptäckter vi 
gjort på ostkusten under 30 års inventeringsuppdrag. Titeln på föredraget ”Från 
Simris till Fyris” syftade på att våra inventeringar sträckt sig från Simrishamn i 
söder till Uppsala i norr. Uppdragsgivarna har varit av skilda slag. På den tiden 
som Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering fungerade fick vi uppdrag 
därifrån. Detta var i områden som Österlen i Skåne, Tjust i Småland, östra Sö-
dermanland och Västmanland. På andra håll har nya motorvägar föranlett speci-
alinventeringar. Sådana har vi genomfört vid Kristianstad, i Norrköping, mellan 
Enköping och Västerås samt mellan Uppsala och Gävle. Till ostkusten kan vi lite 
generöst räkna in Kronobergs län, där dåvarande doktoranden Peter Skoglund 
anlitade oss för att få fram fler hällristningar till sin avhandling. Vi har även ut-
fört en hel del ”privatspaning”, huvudsakligen då i Södermanland och Uppland 
(t ex Broström & Ihrestam 2003, 2005b; Broström 2005; Broström et al 2008; 
Skoglund 2006).

Inventeringarna har resulterat i tusentals nyfynd. De flesta består ”bara” av skål-
gropar men åtskilliga innehåller även andra typiska hällristningsfigurer såsom 
skepp, djur, fotsulor etc. I denna artikel kan vi inte redogöra för alla nya rist-
ningar som vi upptäckt, eller ens de vi presenterade på föredraget i Blankaholm. 
Därför begränsar vi oss till två teman. Först ges en kortfattad presentation över 
de fyra ristningar som vi själva tycker är våra viktigaste upptäckter. Dessa fynd 
kan anses vara lite speciella och har därför också uppmärksammats utanför den 
snäva arkeologivärlden. Därefter presenteras för första gången en samlad redo-
görelse av en för ostkusten unik figurtyp: ramfiguren.

Ostkustens hällristningar
Nyupptäckter från Simris till Fyris de senaste 30 åren

Sven-Gunnar Broström & Kenneth Ihrestam
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De fyra stora

Släbro
Först vill vi nämna den märkliga ristningen vid Släbro inne bland bebyggelsen i 
Nyköping, som vi upptäckte en junidag 1984, en dag som vi aldrig kommer att 
glömma. Vi inventerade då i Nyköpingstrakten på uppdrag av Riksantikvarieäm-
betets fornminnesinventering. Redan på kartan hade vi prickat ut området vid 
Släbro som intressant eftersom det låg nära Nyköpingsåns utlopp i havet under 
tidig bronsålder. Vi såg från andra sidan ån att det fanns lämpliga berghällar i 
parken vid Släbroskolan. En häftig regnskur stoppade vårt första försök att be-
söka platsen men efter en kaffepaus tog vi oss fram till de hällar vi sett tidigare. 
Det var då vi upptäckte de märkliga ristningarna – figurerna syntes väl i det 
reflekterande ljus som bildades på de regnvåta hällarna. Det liknande ingenting 
vi tidigare sett. Det som gör ristningen så märklig är inte bara dess storlek, sju 
hällar med över 700 figurer, utan framför allt dess innehåll. Ristningen saknar 
i stort sett de figurtyper som man normalt finner på en typisk bronsåldersrist-
ning. Släbroristningen domineras i stället av en speciell typ av ”ramfigurer” som 
inte finns dokumenterade någon annanstans i den kända hällristningsvärlden 
(fig 1). Bildspråket är världsunikt! (Broström 1987; Wigren et al 1990; Broström 

Figur 1. Glimrande framträdde de regnvåta ristningarna i Släbro 1984. Foto Sven-
Gunnar Broström.
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2003). Flera har försökt att tolka dem men utan större framgång. En intressant 
teori om dess datering har framförts. I samband med EU:s hällristningsprojekt 
RANE besökte ett antal internationella forskare under ledning av projektleda-
ren Ulf  Bertilsson ristningarna år 2003. Vid besöket framfördes teorin att det 
avvikande innehållet kunde bero på att de var äldre än vanliga bronsåldersrist-
ningar. Man föreslog till och med en datering till övergången mellan stenålder 
och bronsålder. Andra fakta som stöder denna datering är en osäker termolu-
miniscensdatering av keramik från platsen samt nivån över havet på de lägst 
belägna figurerna (nivån motsvarar senneolitikum). I ett sådant sammanhang 
har ristningen ursprungligen legat omedelbart intill Nyköpingsåns mynning i 
Östersjön. Läget har likheter med andra centrala ristningar såsom Nämforsen 
och Himmelstadlund.

Ullevi
Bara en månad före Släbrofyndet, nämligen i maj 1984, fann vi en annan stor 
ristning i samband med privatinventering i de fornlämningsrika bygderna norr 
om Gnesta (Broström 2003; Broström & Ihrestam 2005a). Ristningen visade 
sig vid en senare dokumentation innehålla hela 457 figurer fördelade på 20 olika 
hällytor. Ulleviristningen består av 76 skepp, 18 fotsulor, 2 ringkors, 2 djur, 55 
fragment och 300 skålgropar (fig 2). Delar av ristningen innehåller flera tunt 
prickhuggna figurer som är mycket svåra att tolka. Figurerna på ristningen har 
en normal utformning och liknar i stort sett andra ristningar på ostkusten. Rist-
ningen ligger mycket vackert i en typisk sörmländsk ekbacke. Strax nedanför 
ligger den fågelrika Storsjön och man kan här lätt leva sig in i bronsålderns miljö 
då en vik av havet låg strax nedanför ristningshällarna. Området är numera ett 
natur- och kulturvårdsobjekt som vårdas av Länsstyrelsen.

Figur 2. Del av den figurrika Ullevi-
ristningen. Två djurfigurer kan ses, 
samt tolv av de tusentals skepp som 
finns registrerade på ostkustens rist-
ningar. Foto Sven-Gunnar Broström.
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Karlberg
Efter fynden av ristningarna vid Släbro och Ullevi 1984 tänkte vi att nu går det 
väl inte att hitta någon ännu större hällristning, i varje fall inte i Södermanland. 
Otroligt nog gjorde vi det år 2004. Det var i samband med det tidigare nämnda 
RANE-projektet som vi hade uppdrag att dokumentera vissa ristningar i Sö-
dermanland. Några av dessa låg vid Lundby nära väg E4 väster om Vagnhärads 
samhälle. Som vanligt letade vi lite i de kända ristningarnas omgivning och det 
skulle här visa sig vara lönsamt. På en jord- och mosstäckt kalkstenshäll och del-
vis under ett uthus vid lägenheten Karlberg kunde vi tillsammans med kollegan 
Roger Wikell, som tidigare också hjälpt till i fältarbetet med ristningarna ovan, 
frilägga en stor ristning (fig 3). Arbetet tog flera dagar och när vi var klara skulle 
det visa sig att den blev den största i hela landskapet. Med sina 1400 figurer är 
den också en av landets största ristningar på en enskild sammanhängande yta, 
och troligen den största som upptäckts i modern tid i Sverige. Hällen innehåller 
1150 skålgropar, 80 skepp, 16 fotsulor, 70 rännor, 45 fragment m.m. Figurerna 
är delvis mycket djupt inhuggna, detta gäller särskilt många av skålgroparna. På 
grund av kalkstenen är hällen vittrad och den har säkert innehållit många fler 

Figur 3. Dokumentation av Södermanlands största kända hällristning vid Karlberg i 
Trosa-Vagnhärad. Foto: Kenneth Ihrestam.
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figurer från början. Tack vare EU-pengarna i RANE-projektet kunde ristningen 
dokumenteras på olika sätt bland annat genom lasermätning. På grund av vitt-
ringsrisken så har ristningen nu täckts över igen. Ovanpå hällen ligger en pre-
senning på vilken man tryckt en kopia av ristningen i röd färg (Broström 2006; 
Broström et al 2008).

Ör
Av ovanstående beskrivningar kan man tro att vi bara har varit i Södermanland 
och letat. Eftersom vi bor i Södermanland så är det väl naturligt att vi letat mest 
där och därför även funnit så många stora ristningar. Nu skall vi istället berätta 
om en ristning i Småland. Åren 2001–2004 inventerade vi hällristningar i Krono-
bergs län (Broström & Ihrestam 2004, 2006). Detta skedde på uppdrag av Peter 
Skoglund (2006) som då var doktorand vid Lunds universitet. Vid Lilla Ryfällan i 
Ör socken, nordväst om Växjö, fanns en tidigare känd ristning med ett stort an-
tal skålgropar och en anteckning om ett par svagt huggna figurer. Denna ristning 
hade upptäckts 1920 av Knut Kjellmark (1923). Han undersökte här två sten-
sättningar som daterades till bronsåldern. På den intilliggande hällen och delvis 
under en av stensättningarna fann han skålgroparna. Vid vårt dokumentations-
arbete av denna upptäckte vi att ristningsytan var betydligt större än den registre-
rade. På hällens nedre del fann vi ett område med mycket grunt inhuggna figurer. 
Ristningsytan var delvis förstörd av två runda brandskador. Arkeologerna Peter 
Skoglund och Joakim Goldhahn har sett ett samband mellan ristningen, brand-
skadorna och de två gravarna. De planerar därför en undersökning på platsen. 

Figur 4. Den nyfunna delen av Smålands största hällristning belägen i Ör socken i 
Växjö kommun. Notera att inga skepp finns på hällen. Kalkering utförd av Broström 
och Ihrestam 2004.
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En jämförelse med ristningen i Hjortekrog, Törnsfalls sn på småländska ostkus-
ten ligger nära till hands. Här påträffades 18 skepp, en skålgrop och två runda 
brandskador under ett gravröse. Totalt innehåller ristningarna vid Lilla Ryfällan 
526 figurer. De består av fotsulor, ringar, djur, spiraler, ormvindlingar m.m. (fig 
4). Det innebär att denna ristning är Smålands figurrikaste. Det är anmärknings-
värt att denna liksom alla andra ristningar i Kronoberg på småländska höglandet 
helt saknar skeppsfigurer, vilka annars är mycket vanliga längs hela ostkusten.

Ramfigurer: En för ostkusten unik figurtyp
De flesta typerna av hällristningsfigurer kan man hitta inom alla hällristningsom-
råden i Sydsverige. Skepp, fotsulor, ringkors, djur och människofigurer ser i stort 
sett likadana ut både i Bohuslän, Simrishamn, Tjust, Norrköping och Enköping 
(Kjellen & Hyenstrand 1977). Sedan finns det några typer av figurer som bara 
finns inom ett av områdena. Exempel på detta är svastikan (hakkorset) som 
bara är känd från Bohuslän (och Norge, samt på vissa runstenar i Danmark), de 
ovanliga figurerna på Släbroristningen i Nyköping samt mantelavbildningar som 
bara finns vid Enköping och Simrishamn. En annan sådan ovanlig och regional 
figurtyp är ramfiguren som länge bara varit dokumenterad i Norrköpingstrak-
ten. Definitionen av en ramfigur är att den skall ha en rektangulär form, oftast 
med rundade hörn. Figurens innanmäte är ofta rutindelad och nästan alltid med 
en längsgående mittlinje. Denna mittlinje, samt ram, finns även på de tidigare 
ovan nämnda figurerna vid Släbro vilket kan tyda på ett visst samband. De olika 
fält som uppkommer genom rutindelningen är ofta fyllda med snedstreck som 
tillsammans bildar ett ”fiskbensmönster”. Efter våra inventeringar på ostkusten 
känner vi nu till liknande ramfigurer både i Simrishamn, Tjust och Västmanland. 
Här följer en kort beskrivning av de ramfigurer som vi numera känner till. Värt 
att notera är att Kiviksgravens hällar är försedda med ramlinjer, ibland dubbla. 
Visserligen är ramarna och i synnerhet deras innehåll av annan karaktär, men 
geometriska motiv som sicksacklinjer finns (jfr fiskbensmönstret). Den relativa 
närheten till Simrishamn är intressant i sammanhanget. Om det föreligger ett 
samband mellan ramfigurer och Brobyhus är intressant men oklart – dock före-
kommer de i samma miljöer (Victor 2002).

Norrköping
I detta område finns de klassiska ramfigurerna framför allt kända genom Artur 
Nordéns publikation Östergötlands bronsålder (Nordén 1925; se även Haupt-
man-Wahlgren 2002). Totalt känner vi nu till ca 40 ramfigurer i detta område. 
Formen varierar mellan strikt rektangulära med helt raka sidor till varianter som 
är nästan helt ovala (fig 5). Gemensamt för alla är att de har en mittlinje och 
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rut- eller fiskbensmönster. Flera av ramfigurerna är kopplade till andra figurer 
som exempelvis skepp. Mest känd är väl den så kallade nätstångstavlan. Där är 
ramfigurens mittlinje förlängd till ett spjut som hålls av två människor.

Tjust
Här upptäcktes de första ramfigurerna på RAÄ 129 av Sven-Gunnar Broström 
1974, som då gick på kurs i Gamleby folkhögskola och fann ristningen på en pri-
vat kvällsutflykt i skolans omgivning. Figurerna är belägna norr om Stengårdsnäs 
och är de första kända ramfigurerna utanför Norrköpingsområdet. Utformning-
en har stora likheter. De har ungefär samma form, rutindelning och fiskbens-
mönster som de i Norrköping. Det som utmärker Loftaramarna är att samtliga 
har helt raka sidor. Loftaristningen innehåller ramfigurer av två storlekar, dels 4 
stycken större, dels 2 stycken mindre (fig 6) (Stale 1975; Stale & Broström 1976).

Vid 1978 års fornminnesinventering upptäcktes ytterligare en ramfigur i Lofta 
socken. Den hittades av Sven-Gunnar Broström och Boris Wredenmark vid Vit-
tinge gård (RAÄ 433). Den är av den större modellen men har ett annorlunda 
innanmäte är figurerna på RAÄ 129. På grund av utformningen har den fått 
namnet ”hockeyrinken” bland lokalbefolkningen (fig 7).

Figur 5. Ramfigurer i Norrköpingstrakten. Nätstångstavlan syns längst ner till höger. 
Efter Nordén 1936.
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Figur 6. Del av RAÄ 129 i Lofta socken. Kalkering 
2008 av Broström och Ihrestam.

Figur 7. Ramfiguren som i folkmun kallas ”hockeyrinken” till höger. De vänstra ringfigu-
rerna kan tolkas som en schematiskt tecknad vagn. Fornlämning RAÄ 433, Lofta sn. 
Foto: Sven-Gunnar Broström.
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Simrishamn
I samband med 1996 års fornminnesinventering fann vi här Skånes första ram-
figursristning. Vi letade den här dagen norr om de kända Simrisristningarna i 
stadens södra utkant. Det var då vi upptäckte att en låg häll i en trottoarkant 
innehöll hällristningar (RAÄ 29). Vid upptäckten var hällen delvis täckt av grus 
och asfalt och inget av ristningen syntes. När vi sopat hällen ren framträdde två 
tydliga ramfigurer i den ljusa kvartsitytan. Utformningen är den vanliga med 
rundade hörn och en central mittlinje. Här finns även det bekanta fiskbens-
mönstret men mycket glesare utfört än på ristningarna i Tjust och Norrköping 
(fig 9) (Broström 1996).

Västmanland
I samband med en specialinventering inför byggandet av Mälarbanan mellan 
Enköping och Västerås upptäckte vi 1993 en ristning (RAÄ 233: 2) med två 
ramfigurer i Tortuna socken, Västmanland (Broström 1994). De har en något 
annorlunda form än de i Norrköping och Tjust. De rundade hörnen liksom 
mittlinjen stämmer men Tortunaramarna är mer långsträckta. De saknar också 
fiskbensmönstret. I likhet med RAÄ 129 i Lofta så är även dessa ramfigurer 
överhuggna av en skeppsfigur (fig 8).

Figur 8. Ramfigurer och skepp i Tortuna, RAÄ 233: 
2. Kalkering utförd 1993 av Broström och Ihrestam.
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Ör
På den hårt vittrade ristningen RAÄ 124 i Örs socken nordväst om Växjö fann 
vi denna kombination av en tåförsedd fotsula och en annan figur som vi tolkat 
som en ramfigur i miniformat. Tolkningen bygger på att fiskbensmönstret som 
vi sett ovan är typiskt för ramfigurerna i Tjust och Norrköpingstrakten.

Figur 9. Skånes hittills enda kända ramfigurer, 
RAÄ 29 i Simris socken. Kalkerade 1996 av 
Broström och Ihrestam.

Figur 10. Fotsula och unik miniramfigur på RAÄ 124 i Örs socken. Foto: Kenneth 
Ihrestam.
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Slutord
Våra tusenstals nyfynd (skålgropslokaler i stor majoritet) visar att hällristnings-
traditionen var väl etablerad längs hela ostkusten, och inte bara i kända områden 
som Simris, Tjust, Norrköping eller Enköping. Vissa tidigare till synes tomma 
regioner, som Södermanland, har visat sig hysa många lokaler varav några är 
riktigt stora. Karlberg är i skrivande stund förmodligen Sveriges figurrikaste 
enskilda häll. Ostkusten är således att räkna med i nordeuropeisk hällristnings-
forskning. Ristningarna ligger vid gravar, större vattendrags mynningar i havet 
samt spritt i det dåtida kulturlandskapet intill boplatser, åkrar och betesmarker.

Ristningarna längs ostkusten har mycket gemensamt med andra regioners figur-
värld som skepp, fotsulor och ringfigurer. Andra motiv är i nuvarande kunskaps-
läge unika för ostkusten: mantelfigurer i Enköpings- och Simrishamnstrakten, 
Släbroristningens svårfångande bildvärld, samt fördjupningen för denna artikel: 
ramfigurerna. Från Simris till Tortuna har de påträffats, med en klar tyngdpunkt 
i Norrköping, där 40 av ca 50 kända ramfigurer finns. Liksom ristningarna vid 
Släbro är de svårtolkade, men de pekar på en gemensam idévärld, och därmed 
långväga kommunikation längs ostkusten. De tusentals skeppsfigurerna kom-
mer osökt i åtanke som ett bilddokument över forntida samfärdsel.  

Efter intensivt och spännande inventerande från ”Simris till Fyris” under 30 år 
kan vi sammanfatta läget för ostkusten hällristningar sålunda: Det finns mer att 
upptäcka!
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Figur 1. Undersökningsområdets läge.
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I Tjustbygden finns tydliga spår efter en rik bronsåldersbygd, där syns monu-
mentala gravar såsom rösen och skeppsformade stensättningar och man har 
även påträffat depåfynd av fantastiska bronsföremål. Detta i kombination med 
lättillgänglig kopparmalm i trakten födde tanken om ett möjligt samband. Hade 
man brutit koppar och framställt brons i området redan under bronsåldern, och 
inte som man hittills förutsatt endast importerat färdiga bronsföremål? Med 
detta som bakgrund bildades Tjustkommittén 1980 under Jernkontorets Bergs-
historiska utskott med Docent Gunborg O. Janzon som ordförande. Arbetshy-
potesen var att koppar hade utvunnits redan under bronsåldern i Sverige.

Hellerö, Västra Ed sn, är beläget ca en mil norr om Loftahammar (fig 1) och är 
en för Tjustbygden typisk lokal där ett 70-tal fornlämningar finns registrerade. 
Det rör sig främst om stensättningar, rösen och skärvstenshögar men där före-
kommer även skålgropsstenar och ett fossilt åkerlandskap. Vad som gör Hellerö 
ytterligare intressant är att där har brutits koppar i historisk tid. 

År 1982 inleddes så Helleröprojektet med syfte att pröva hypoteser angående 
bosättning, resursutnyttjande och produktionsförhållanden under bronsåldern. 
Projektledningen övertogs 2003 av Docent Lena Holmquist Olausson, Arkeo-
logiska forskningslaboratoriet (AFL), Stockholms universitet. I samband med 
arbetet med min magisteruppsats vid AFL kom jag för första gången i kontakt 
med projektet och samarbetet har fortsatt efter avslutade studier. För att ta av-
stamp inför nya undersökningar gjordes tidigt ett försöka att sammanfatta de 
många insatser som gjorts i området. Närmast följer en överblick över tidigare 
forskning för att sedan övergå till de senaste årens forskningsresultat. 
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Återblick över tidigare undersökningar i Hellerö 
Som nämnts var det bland annat kopparbrytningen i historisk tid som ledde till 
att Hellerö hamnade i fokus. År 1980-81 genomförde Gunborg O. Janzon och 
Inga Serning en mindre provundersökning av en nyupptäckt bokningsplats (fig 
2, område E). Platsen angränsade till en husgrund som genom fynd av keramik 
och ett kopparmynt kunde dateras till tidigt 1600-tal (Janzon 1989). Man fann att 
lagret med bokad malm sträckte sig in under husgrunden och bokningsplatsen 
har således en äldre datering än detta. År 1996 genomfördes även en utgrävning 
av ett gruvschakt samt delar av ett skrotstensvarp (fig 2, område K). Man kunde 
konstatera att schaktet enbart var brutet genom tillmakning. 14C-dateringar visa-
de på senare delen av 1600-tal men då ett kraftigt lager skrotsten hindrade vidare 
utgrävningar anser man det troligt att den äldsta brytningsfasen inte kunde nås 
vid undersökningen. Två schakt grävdes genom skrotstensvarpet ner till berg-
grunden som visade spår av bearbetning (Wedberg 1997). 

I den södra delen av området ligger en grupp stensättningar varav en var föremål 
för utgrävning 1988 (fig 2, område G). Anläggningen mätte 7 meter i diameter 
och fynden bestod av brända ben, enstaka flintavslag, en skörbränd löpare och 
ett skifferbryne. Dessutom påträffades keramik av två godstyper som daterats till 
yngre bronsålder respektive äldre järnålder (Jankavs 1989; Janzon 1989). 

Mänsklig aktivitet har kunnat spåras så långt bakåt i tiden som till mellanneo-
litikum (3300-2400 f. Kr.). Den för tidsperioden karakteristiska ”gropkerami-
ken” har påträffats vid flera olika undersökningar och på spridda platser inom 
området. I anslutning till grustaget genomfördes 1991 en undersökning där 
man kunde konstatera två härdar och flera mörkfärgade ytor (fig 2, område J). 
Förutom keramik, som i form och ornamentik klassas som Fagervik II-IV, kan 
bland fyndmaterialet även nämnas en slipad bergartsyxa, knackstenar samt av-
slag av flinta och västervikskvartsit (Janzon 1991). Området kring grustaget är 
för övrigt det enda som varit föremål för undersökningar innan Helleröprojektet 
tog sin början. 1949 genomfördes en utgrävning av två runda stensättningar 
med kantkedja och ett röse ”med delvis bevarad fotkedja” (fig 2, område H) 
(Lagerholm 1949). I den västra delen av området, ett litet stycke söder om den 
skeppsformade stensättningen, grävdes under 1985 ett mindre provschakt om 
fyra kvadratmeter (fig 2, område C). Även där påträffades gropkeramik samt 
”kvartsitavslag från tillslagningsplats med städsten” (Janzon 1989). 

Norr om grustaget finns ett fossilt åkersystem vilket var föremål för under-
sökningar 1982 (fig 2, område I). Ett 3,6 m långt provschakt togs upp genom 
en stenbemängd jordvall och kol tillvaratogs för 14C-datering. Resultatet visade 
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Figur 2. Fornlämningsområdet i Hellerö med anläggningar och ytor som varit föremål 
för arkeologiska undersökningar markerade.
 A: Skeppsformad stensättning och skärvstenshög med angränsande ytor.  B: Skärv-
stenshög samt område norr om denna. C: Provruta med fynd av gropkeramik. D: 
Gropkeramisk boplats. E: Skrädningsplats. F: Härdanläggning. G: Rund stensättning. 
H: Två stensättningar och ett röse. I: Fossil åkermark. J: Gropkeramiska lämningar. 
K: Gruvschakt och skrotstensvarp.
Karta: H. Ermerud efter B. Jönsson & O. Möller 1982.
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dock på historisk tid (Janzon 1989). Ytterligare en 14C-datering genomfördes 
2005 i samband med dateringar från den skeppsformade stensättningen vilket 
visade på perioden kring 1300 e. Kr. (Sigvallius 2005).

De mest omfattande undersökningarna i Hellerö har berört den skeppsformade 
stensättningen och området i dess närhet (fig 2, område A). Med sina 19 x 3,5 
meter är den inte den största i Tjust men nog så imponerande både i form och 
placering i landskapet. Anläggningen totalundersöktes under åren 1983-1985 
och man påträffade såväl brända som obrända ben. I den norra delen antyder 
koncentrationer av brända ben deponering i någon form av behållare, medan 
de i den södra delen var mer utspridda (Hedengran & Janzon 1999). Totalt har 
upp till 14 individer gravlagts i anläggningen och där finns lämningar av både 
vuxna och barn, män och kvinnor. Spritt i anläggningen fanns även brända och 
obrända djurben av nötkreatur, får eller get, gris, hund, gråsäl samt icke artbe-
stämd fågel och fisk (Sigvallius 1998; Hedengran & Janzon 1999). 

Ett antal bronsföremål påträffades i de samlade bengömmorna. I den ena hade 
en skeppsformad bronskniv placerats som utifrån form och ornamentik date-
ras till period V (900-700 f. Kr.). I den nordligaste av bensamlingarna fanns 
en spiralnål med tillbakaböjt huvud, vanligen daterad till bronsålder period VI 
(700-500 f. Kr.). I den södra delen av anläggningen påträffades ett troligt kniv-
fragment av brons. Övriga fynd utgjordes av bergartsyxor, skrapa och borr av 
flinta samt flintavslag och flintfragment (Hedengran & Janzon 1999). 

Rabbig och polerad keramik påträffades såväl i som utanför anläggningen. Re-
konstruktioner av kärlens form gav en övervägande datering till bronsålderns 
period V-VI. En avvikande form som vanligen dateras till period IV kunde dock 
urskiljas i materialet. Jämförelser med tillgängliga leror och magringsmedel visar 
att en del av godset har sitt ursprung på annat håll (Hulthén 1998, Hedengran & 
Janzon 1999 o där anförd litt). 14C-dateringar av brända ben och kol påträffade 
i och direkt utanför den skeppsformade stensättningen ger en datering till yngre 
bronsålder och det framgick även att anläggningen brukats under 300-400 år 
(Sigvallius 2005). 

I närheten av den skeppsformade stensättningen har spår av en möjlig kop-
parmetallurgisk aktivitet påträffats. Material som till en början förmodades vara 
slagg visade sig vid analys ha en järnhalt av endast 14 %, vilket utesluter kon-
ventionella framställningsmetoder för koppar och järn. Ett rödfärgat jordlager 
visade höga järnoxidhalter och en bronsdroppe kunde vid analys konstateras 
innehålla flera mikroskopiska inneslutningar bestående av ren koppar eller kop-
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paroxid samt kopparklorid. Detta har föreslagits vara ett resultat av en kloreran-
de rostning av kalkopyrit där man frigjort koppar för att dryga ut bronssmältan 
alternativ att detta kan utgöra resterna av en okänd omsmältningsprocess där 
man tillsatt salt för att förhindra oxidation av smältan (Noréus 1997). 

Ett stycke öster om den skeppsformade stensättningen är en skärvstenshög be-
lägen vilken har varit föremål för utgrävningar vid två olika tillfällen (fig 2, om-
råde B). Vid det första, 1998, genomfördes undersökningar av den västra delen 
av anläggningen. Förutom keramik som påträffades i ytan noterades en närmast 
rund koncentration av fynd i botten av högen. Inom en yta av ca 1 diameter 
tillvaratogs totalt drygt 1 kg keramik, en städsten, en knacksten samt en mindre 
mängd kol. Vid sållning framkom även ett mindre bronsstycke (Wedberg 2004). 

Undersökningar 2003 och framåt
Den östra delen av den ovan nämnda anläggningen undersöktes under som-
maren 2004 (fig 3). Varken inre konstruktioner eller gravsättningar kunde kon-
stateras. Fyndmaterialet bestod i huvudsak av knackstenar med facetterade ytor 
och bränd lera.  En bit bränd flinta, troligen en del av en dolk, framkom i an-
läggningens utkant. Två små keramikskärvor påträffades utanför schakten och 

Figur 3. Den undersökta skärvstenshögen efter avtorvning från Ö. Foto: Liselotte Bergström.
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det är därför osäkert om dessa kan kopplas till anläggningen. Vid flotering av 
makroprover framkom även ett fåtal små fragment brända ben vilka inte kunde 
artbestämmas (Ermerud 2005). 14C-dateringar av kol sammanfaller väl med da-
teringarna av den skeppsformade stensättningen. Stensättningen förefaller dock 
ha haft en längre brukningsperiod vilket eventuellt kan bero på att antalet prover 
från de olika anläggningarna varierar, från skärvstenshögen har endast tre prover 
daterats medan det från stensättningen daterats tolv prover. Här finns dock en 
tydlig samtida koppling (Ermerud 2006). 

Under 2004 undersöktes även en ca 10 m2 stor yta (fig 2, område D) vilken vi-
sade sig vara en del av en gropkeramisk boplats. En huskonstruktion, troligen en 
mindre hydda, kunde konstateras utifrån stolphål i anslutning till mörkfärgade 
ytor. En djup mörkfärgad ränna som följde husets kontur och sedan sträckte 
sig söderut bedömdes vara en avfallsränna. Ornamentiken på den keramik som 
påträffades påminner till största delen om Fagervik III (Ermerud 2005) och ti-
digare undersökningar har visat att just den typen av ornamentik kan dateras till 
3600-2700 f. Kr. (Edenmo m.fl. 1997).

Under våren 2005 utfördes elektromagnetiska mätningar med slingram på ett 
antal ytor där en möjlig terrassering kan skönjas. Syftet med detta var främst att 
försöka lokalisera mänsklig aktivitet i form av härdar. Med slingram kan man 
mäta jordens elektriska ledningsförmåga och dess magnetiseringsbarhet. I kort-
het kan metoden beskrivas så att jordens elektriska ledningsförmåga påverkas av 
nedbrutet organiskt material vilket förekommer i hög grad i kulturlager. Genom 

Figur 4. Lerklining som påträffades 
vid undersökningen 2006. Foto: 
Helene Ermerud.
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att mäta ledningsförmågan kan man därför spåra mänsklig aktivitet och utbred-
ning av denna. Vid kraftig upphettning kan magnetismen öka i olika material och 
därigenom kan anläggningar såsom härdar spåras (Vaara 2005 o där anförd litt.). 

Efterföljande säsong genomfördes utgrävningar av ett antal provschakt vilka 
förlades där avvikelser hade noterats. I ett av schakten påträffades fynd och 
anläggningar av boplatskaraktär såsom stolphål och lerklining (fig 4). I angräns-
ande kulturlager framkom bronsålderskeramik av två olika typer, dels rabbig 
och dels tunnväggig av Lausitztyp. Sammantaget gav resultaten således en tydlig 
indikation om att en bronsåldersboplats hade lokaliserats (Ermerud 2007). Un-
der 2007 utökades därför den undersökta ytan och ytterligare ett antal stolphål 
kunde konstateras (Ermerud 2008). 

Utgrävningarna har fortsatt under 2008 och resultaten av dessa kan i skrivande 
stund kort summeras; 15 nya stolphål, bronsålderskeramik i såväl anläggningar 
som anslutande kulturlager samt brända ben (fig 5). Resultaten är med andra ord 
mycket lovande och inför säsongen 2009 planeras utöver fortsatta utgrävningar 
även en inventering av hällristningar i området.

Figur 5. Ett antal av de stolphål som påträffades vid utgrävningen 2008 har marke-
rats med störar. Foto: Helene Ermerud.
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Noter
 1) Boka, äldre bergteknisk term: krossa malm till lämplig storlek för metallurgiska processer. 
Bokning skedde tidigare för hand med slägga eller i särskilda bok- eller stampverk. Källa: Natio-
nalencyklopedin.

 2) Tillmakning, äldre metod att bryta hårt berg med hjälp av eld. Vid tillmakning upphettas (och 
utvidgas) först berget med hjälp av vedbrasor. Genom efterföljande avsvalning – ibland med vat-
tenbegjutning – krymper berget; spänningar uppstår då så att berget spricker, varvid sten kan 
brytas loss. Källa: Nationalencyklopedin.
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Den här artikeln tar upp relationen mellan monument och landskap under 
bronsåldern, ämnen som jag arbetade med i min magisteruppsats ”På färd ge-
nom glömda landskap” (Lundqvist 2008). Det är inte direkt en sammanfatt-
ning av uppsatsen utan snarare en betraktelse av arbetet i ”backspegeln” – vad 
känns viktigt och vilka spår kan vidareutvecklas? I uppsatsen analyserade jag 
landskapsrummens visuella och arkeologiska struktur med hjälp av några me-
toder som utarbetats av Terje Gansum, Gro B Jerpåsen och Christian Keller 
(Gansum m.fl. 1997). Med hjälp av de visuella och arkeologiska strukturerna är 
det meningen att man ska kunna rekonstruera en tidigare levande kultur – en 
kulturell struktur. Jag har inte för avsikt att gå på djupet med metoderna kring 
detta utan istället låta mina egna tillämpningar få tjäna som exempel. Författarna 
anser själva att metodiken är förhållandevis enkel och kan varieras nästan i det 
oändliga (a.a: 10).

För att pröva de här metoderna skapade jag ett undersökningsområde (UO) 
som ligger i min hembygd i Mönsterås vid Kalmarsundskusten. Det ligger strax 
nordväst om Mönsterås samhälle och omfattar cirka 18 km2. Inom den här ytan 
finns ett flertal byar och gårdar varav Habbestorp, Fälle och Forsa tillhör de 
största. Habbestorp och Fälle intar arkeologiskt sett en särställning eftersom 
byarna redan på 1870- och 80- talet blev föremål för ett antal undersökningar 
av rösen under ledning av Carl-Johan Ekerot. Undersökningarna blev till största 
delen publicerade av Oscar Montelius i ”Fynd från bronsåldern i Kalmar län” 
(Montelius 1881). UO blev senare uppmärksammat av Harry Thålin som efter 
den första fornminnesinventeringen 1941-42 såg områdets betydelse (Thålin 

På färd genom glömda landskap
Spår efter bronsålderns landskap och monument i Mönsterås

Kristian Lundqvist
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1947: 33). Anledningen är att det är så särpräglat vad gäller fornlämningar, i syn-
nerhet rösen av bronsålderskaraktär. 1991 genomfördes undersökningar i södra 
delen av UO i samband med att en vatten- och avloppsledning grävdes ner. Un-
dersökningarna finns summerade i en artikel (Källström 1993).

Forskningshistorik
Thålin tecknar en bild av en bronsåldersbygd med lång kontinuitet. Han gör det 
genom att peka på att bronsålderns och stenålderns bebyggelser verkar ha sam-
manfallit inom UO. Jordbruket hade här en underordnad betydelse, och de upp-
odlade ytorna var små. Här framträder en bronsåldersbygd präglad av den yngre 
stenålderns fångstkultur där jakt och fiske var av större betydelse än jordbruket 
(Thålin 1947: 34). Den här bilden stöds till viss del av Källström som under sina 
undersökningar upptäckte intressanta kopplingar mellan stenålder och brons-
ålder på en boplats i UO:s södra del. Här hittades trindyxor och ett rikt sten-
material av lokalt ursprung. Boplatsen som kunde dateras till bronsåldern hade 
däremot bara en liten mängd flinta vilket Källström påpekade. Stenmaterialet var 
övervägande avslag och avfall från stensmide (Källström 1993: 63). Andelen av 
detta var t.o.m. högre än vid en intilliggande boplats som man kunde datera till 
både neolitikum och bronsålder (a.a: 62). Man hade alltså förväntat sig en högre 
andel av importerad flinta. Några ingående slutsatser gjorde inte Källström av 
detta men tyckte ändå att det var tänkvärt ”…att de stora trindyxekoncentra-
tionerna i Mönsteråstrakten och norra Kalmar kommun sammanfaller med de 
centrala bronsåldersbygderna” (a.a: 65). Källström nämner möjligheten att trind-
yxor kan ha varit nyttjade in i bronsåldern i Mönsteråstrakten. Kanske handlade 
det om ett slags reliktområde där gamla föremål fortfarande var i bruk. En annan 
möjlighet är att bronsåldersmänniskorna, liksom vi, ibland tar hand om föremål 
som man påträffar i marken (a.a: 65).
 
I samband med Källströms undersökningar gjordes också analyser av förkolnat 
växtmaterial. Dessa visar på samma utveckling av jordbruket som i närliggande 
regioner och i övriga Sverige (Viklund 1992: 7). Det här kan i förenklad form 
förklaras som att man odlade korn och speltvete under neolitikum, och korn 
under bronsåldern. Det är också intressant att man har kunnat registrera en ök-
ning av frön från målla (Chenopodium), ett kväveälskande ogräs som ökar när 
gödslingen införs vilket antas ske i skiftet mellan äldre och yngre bronsåldern 
(a.a: 6f). Man kan alltså konstatera att det har odlats grödor sedan neolitisk tid i 
UO även om kontinuiteten i detta kan ifrågasättas. 
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Arkeologisk och visuell struktur
Enligt Terje Gansum m.fl. bygger människans uppfattning av landskapet på 
orientering eller förmågan att strukturera och komma ihåg sin omgivning. Det 
här kan göras på många sätt eftersom vår förståelse av omgivningen är kulturellt 
betingad (Gansum m.fl. 1997: 11). För att försöka ta reda på hur människor i 
förhistorien uppfattat sitt landskap har Gansum m.fl. arbetat efter en arkeologisk 
struktur (a.a: 18ff). Med den kan man skaffa sig en bild av en tidigare levande 
kultur genom att studera resterna av den. Strukturen bygger på relationer, sam-
manhang och kronologi. Relationer kan enklast förklaras som orsakssamband el-
ler som kopplingar mellan en fornlämning och dess omgivning. Sammanhang är 
hur två eller flera fornlämningar kan kopplas till varandra, antingen funktionellt 
eller ideologiskt. Kronologin är tidsdjupet eller ett mått på samtidighet. I den 
arkeologiska strukturen är det därför av vikt att koppla samman både relationer 
och sammanhang med kronologin. 
 
Den visuella strukturen av landskapet är enligt min uppfattning den mest svår-
hanterliga strukturen hos Gansum m.fl. (a.a: 13ff). Den bygger på bedömningar 
av kanter, passager, distrikt, knutpunkter och landmärken. Kanter eller gräns-
linjer är landskapsrummets fysiska begränsningar, t.ex. strandlinjer, skogskanter 
eller bergssidor. Passager är mer eller mindre långa stråk i landskapsrummet 
som främjar framkomlighet och/eller visuella siktlinjer i landskapet. Vad som 
räknas till passager är enligt Gansum m.fl. kulturellt betingat och något som för-
ändras över tid. Distrikt avser ett naturligt avgränsat landskapsrum, exempelvis 
dalgångar, slättområden eller skogspartier. Distriktet kan upplevas både inifrån 
sig självt men också utifrån. Ur arkeologisk synpunkt är bedömningarna av ett 
distrikt ganska svåra eftersom de görs utifrån den nutida landskapsbilden. Knut-
punkter kan liknas vid utmärkande platser i landskapsrummet. De kan bildas 
av mötande passager, anslutningar mellan vattendrag, bebyggelser eller höjder 
i landskapet. Men distrikt kan också kopplas till knutpunkter. Ett distrikt i liten 
skala kan nämligen bilda en knutpunkt i stor skala. I likhet med passagerna för-
ändras knutpunkterna i landskapet och är inte de samma över tid. Landmärken 
kan utgöras av konstruktioner eller av naturliga element i landskapet som ofta 
fungerar som orienteringspunkter. Enligt Gansum m.fl. är landmärken i hög 
grad kulturellt betingade. De förändras över tid och deras betydelse är också 
relativ.
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Fornlämningarna utgör en central roll i den visuella strukturen. Gansum m.fl. 
har kategoriserat dem efter deras placering i terrängen. Kategorierna bygger på 
något som kallas ”henvendelse” som jag har valt att översätta med ”utsikter” 
(Gansum m.fl. 1997: 14f).

Utsikterna är ett försök att tolka hur fornlämningarna förhåller sig till det om-
givande landskapet. Det är en värdering av antingen blockerad eller fri utsikt 
mot ett närområde men också till en horisontlinje. Det är alltså tolkningar om 
huruvida en fornlämning kan tänkas vara tillägnad ett närområde och ett visst 
fjärrområde. Tolkningarna kan också fungera omvänt och istället handla om 
insyn, d.v.s. vilka fornminnen som kan ses och bedömas från ett visst område.

Undersökningsområdet i tid och rum
Då jag färdas på E22 (förr E66) norr om Mönsterås brukar jag föreställa mig en 
resa mellan två skilda landskap - det ena i väster och det andra i öster. Centrum 
för mina studier ligger i det västra landskapet medan östra landskapet utgör 
periferin. Det västra landskapet är skogsbeklätt och kuperat. Här utmärker sig 
också tre berg; Kevershäll som når upp till 60,5 meter över havet, Skrähällarna 
som är betydligt flackare ligger kring 40–metersnivån och Mjölkammarskullen, 
det lägsta, kring 20–metersnivån. Bergen ligger i en öst-västlig linje och bildar 
ett höjdstråk genom UO. Det östra landskapet består istället av flack bördig 
jordbruksmark med flera uppstickande åkerholmar. Det västra och östra land-
skapet är inte bara topografiskt skilda utan också kronologiskt skilda. Det västra 
landskapet är präglat av bronsålderns lämningar vilket märks genom de många 
rösena och stensättningarna. Det östra landskapet präglas istället av järnåldern 
vilket märks genom ett par gravfält. Det här resonemanget är förstås generalise-
rat men visar ändå enligt min mening hur det östra landskapet, fysiskt sett, har 
växt fram under de senaste tvåtusen åren.

Mina studier av strandlinjekartor över området indikerar att min färd för tvåtu-
sen år sedan skulle ha skett i en miljö av uppgrundade vikar och sjöar. Strand-
linjekartorna är egentligen matematiska modeller av äldre strandlinjer men fung-
erar bra i ett översiktsperspektiv (Påsse 2001: 7ff; Pilesjö 2003: 269).

Dalgångarna
Dalgångarna är väldigt grunda i UO och det är bara på några få ställen som 
de markant ökar i djup. De utgör egna distrikt i fråga om visuella strukturer 
men är svåröverskådliga, framförallt p.g.a. vegetationen. I norr ligger dalgång-
arna kring byarna Alebo, Gelebo och Forsa, i väster vid Långsrum och i söder 
vid Habbestorp. Kring dalgångarna finns också ett stort antal fornlämningar i 
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form av ett 70-tal rösen och drygt 100 stensättningar. Dalgångarna utgör cen-
trum för fornlämningarna men det finns också grupper av perifera lämningar. 
Grupperna är inte enhetliga och utgörs därför av olika sammansättningar och 
fornlämningstyper. Eftersom de flesta av dessa ligger utanför UO tog jag inte 
upp dem i mitt arbete. Företeelsen är ändå intressant och förtjänar helt klart en 
närmare undersökning.

Skärvstenshögarna och skålgropslokalerna
Den visuella strukturen visade sig fungera ganska dåligt i UO, ofta på grund av 
låg grad av fattbarhet. Med fattbarhet menas hur pass lätt eller svårt det är att få 
en översikt över landskapselementen och deras inbördes sammanhang (Gansum 
m.fl. 1997: 23f). I ett mer övergripande topografiskt perspektiv kan man ändå 
urskilja en sådan struktur i UO. Det äldre landskapet i väster och det yngre land-
skapet i öster visar på två distrikt eller skilda landskapsrum. I ett andra fall märk-
te jag att man också kunde finna topografiska skillnader mellan norra och södra 
UO. Norra delen är mer kuperad och har bl.a. ett stort hällmarksområde intill 

Figur 1. Undersökningsområdet (UO), utdrag ur Gröna kartan (Oskarshamn 5G NO)
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dalgången vid Alebo och Gelebo. I södra UO är inte hällmarkerna lika koncen-
trerade utan utgörs av mindre och utspridda hällar. Dalgången intill Habbestorp 
ser annorlunda ut och omges av moränåsar och moränkullar som bildar mjukare 
landskapsformer. I den arkeologiska strukturen som bygger på fornminnesin-
venteringen från 1979 förekommer skärvstenshöger enbart i norra delen medan 
skålgropslokaler bara finns i den södra. I jämförelsen mellan fornlämningstyper-
nas kontexter fann jag två intressanta skillnader (Lundqvist 2008: 35):
 
- Skärvstenshögarna finns på platser där både runda och icke runda monument 
förekommer. Skålgropsförekomsterna ingår däremot inte tillsammans med icke-
runda monument. Benämningen ”icke-runda monument” har jag överfört från 
Dag Widholms begrepp ”icke-runda gravar” (Widholm 2006: 23).
 
- Skärvstenshögarna förekommer i mer varierade monumentala kontexter än 
skålgroparna. Det här stämmer bra in på hur pass mångfasetterade dessa an-
läggningar är i bl.a. den lokala forskningen – både som rituella och funktionella 
anläggningar (Eklund 2001: 257ff; Dahlin 2008: 233ff). Dessutom är det in-
tressant att höjdstråket genom UO som utgörs av Kevershäll, Skrähällarna och 
Mjölkammarskullen verkar utgöra en fysisk gränslinje mellan förekomsterna av 
skärvstenshögar och skålgropslokaler.

Heligt och agrart landskap
På hällmarken vid Alebo och Gelebo förekommer icke-runda monument. Det 
finns en, kanske fler rektangulära stensättningar i den här delen. De förekommer 
i en rik gravfältsmiljö där det också finns runda och skeppsformade stensätt-
ningar i närheten (Thålin 1947: 64ff, 72f). Kring den här miljön har jag tagit fasta 
på Widholms hypotes om ett samband mellan rektangulära och skeppsformade 
stensättningar (Widholm 1999: 252f). Enligt Widholm förekommer rektangulära 
och skeppsformade stensättningar tillsammans på flera lokaler längs Kalmar-
sundskusten. De ligger ofta med jämna mellanrum längs de forntida kustlinjerna 
och skiljer sig därför från lokaler med enbart runda monument. Innebörden av 
detta är enligt Widholm att lokalerna med enbart runda monument har med 
förfädersdyrkan att göra. De andra med rektangulära och skeppsformade mo-
nument är istället platser för mer komplicerade ritualer. I gravfältskontexter har 
diskussionerna kring rektangulära och liknande fyrsidiga konstruktioner kommit 
att handla om anläggningar med särskilda rituella funktioner, t.ex. altare (Wid-
holm 2006: 49). 
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Med skärvstenshögarna, skålgropslokalerna och topografin har både en arkeo-
logisk och visuell struktur vuxit fram i UO. Jag tycker det är intressant att to-
pografin skiljer sig så pass mycket inom området och att det råder en så skarp 
gräns mellan områdena med skärvstenshögar och skålgropslokaler. Vilka slut-
satser kan man då till sist dra av detta? Jag lade fram en kulturell struktur som 
handlar om heligt och agrart landskap. Norra UO kan ha kopplingar till heliga 
landskap eller till sådana platser för mer komplicerade ritualer som Widholm 
tar upp. Södra UO verkar istället ha karaktären av ett renodlat agrarlandskap. 
Jag försökte därför koppla skärvstenshögarna till det heliga landskapet i norr 
och skålgropslokalerna till det agrara landskapet i söder. Den här tudelningen 
som uppstod inom UO behöver inte handla om olika sociala grupperingar eller 
hierarkier, utan kan lika gärna handla om ”rätt rum för rätt aktivitet”. Om UO 
var en samlad social gemenskap kan man anta att olika platser utnyttjades efter 
sina olika förutsättningar. Skärvstenshögarna kanske bara förekom i norra UO 
därför att förutsättningarna var de rätta i den miljön. Dessa kan ha varit av rituell 
eller funktionell karaktär, eller en kombination av dessa.

Att gå vidare med!
Inom arkeologin ställer man sig många frågor men får inte alltid svar på dem. 
Å andra sidan brukar det heta att man måste ställa de rätta frågorna. Med det 
lilla material som finns tillgängligt kring UO:s förhistoria kan detta kanske vara 
lättare sagt än gjort. En ny inventering i området skulle behövas, särskilt med 
tanke på skålgroparnas spridningsbild. Är det verkligen bara skålgropar i södra 
UO och förekommer skärvstenshögarna bara i norra delen? En intressant paral-
lell kan dras till Virumsområdet i nordöstra Småland där Michael Dahlin forskat 
kring områdets fornlämningar (Dahlin 2007: 145; se även Dahlin denna volym). 
Han menar att många granitblock i terrängen är svårt vittrade och kan därför ha 
mist sina eventuella skålgropar. Det här kan möjligtvis vara en orsak till varför 
så få lokaler har upptäckts. En annan anledning kan vara att man helt enkelt 
inte har letat på rätt ställen. Det här kan stämma eftersom flera nya upptäckter 
av skålgropar har gjorts i nordöstra Småland med hjälp av inventerarna Sven-
Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam.
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Figur 1. Undersökningsområdets läge.
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Inledning
Att kalla stensättningar och rösen gravar har sina faror, men känns så oerhört 
självklart för oss västerlänningar. Vi tycker att stensättningen är en grav för att 
den innehåller ett antal kremerade ben, men betyder det automatiskt att brons-
åldersmänniskan hade ett liknande synsätt som vi har idag? Säkerligen inte, men 
av gammal vana fortsätter vi att kalla dem gravar och ibland utan att reflektera 
närmare över anläggningstyperna. I denna artikel förekommer uttrycket och då 
i betydelse att anläggningarna innehåller rester efter människor. Att stensätt-
ningarna har varit gravar enligt dagens värderingar är med andra ord inte troligt, 
men jag väljer att kalla anläggningarna gravar för enkelhetens skull. Jag tror att 
bronsålderns idévärld, föreställningar mm kan ha avsatt spår i de anläggningar 
vi kallar stensättningar. De speglar sin tids föreställningar och är därför mycket 
viktiga i bronsåldersforskningen. Det är detta jag ska ägna mig åt i denna artikel 
och nedan följer en beskrivning av de tankar som kretsat kring några av gravarna 
i Wirum (fig 1).

Högskolan i Kalmar undersökte år 2008 en rund stensättning med mittblock 
belägen i gravfältet RAÄ 245 i Misterhults sn. I samband med undersökningen 
genomfördes också en förnyad analys av en tidigare grävd stensättning RAÄ 
255 i Misterhults sn. Undersökningarna bekostades i sin helhet av Crafoordska 
stiftelsen. Från andra områden i Skandinavien vet vi att metallhantering under 
bronsåldern kunde ske i nära anslutning till gravmiljöerna och att skärvsten har 
en koppling till denna aktivitet (Goldhahn 2007). Detta var en av de viktigaste 
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anledningarna till varför anläggningen kom att undersökas. En annan anledning 
var att gravformen behövde tidfästas, då mycket lite är känt om denna gravform 
i nordöstra Småland. 

I denna artikel försöker jag att visa hur det heliga och profana är sammanlänkat 
och omöjligt att separera. Bronsålderns landskap med sina olika element som 
t.ex. fossil åkermark, gravar och skärvstenhögar innehåller i olika grad såväl var-
dagliga som heliga delar. Att separera de båda kommer i min mening att göra 
fortsatta analyser meningslösa. Detta är något som Richard Bradley beskrivit 
ingående, och han har kommit att kritisera andra arkeologer som tidigare gjort 
en uppdelning mellan heligt och profant (Bradley 2005). Han visar bl.a. hur jord-
bruk, hantverk och hus ingick i olika ritualer. Allt detta var delar av människans 
liv, världsuppfattning och religion, och avspeglas givetvis i husbyggnader, odling, 
gravar m.m. Riter var med andra ord något vanligt under förhistorisk tid. Även 
om man kan tycka att Bradleys tankar kan komplicera vissa vardagliga moment, 
så finns det en viktig poäng. Man måste tänka på alla delar av samhället och inte 
förutsätta att människan ständigt är praktisk och arbetar för att få en optimal 
ekonomisk avkastning. Det är inte min mening att upplösa de båda begreppen 
helt, utan att visa hur olika delar från bronsåldersmänniskans liv kan speglas i 
gravar.

Fornlämningsmiljö och tidigare undersökningar
Gravfältet RAÄ 245 i Misterhults sn mäter ca 40 x 25 m (NNV-SSÖ) och är 
registrerat som bestående av ett röse och sju runda stensättningar varav ett med 
mittblock (FMIS) (fig 2). Stensättningen som undersöktes sommaren 2008 be-
stod i ytan av ett större inslag av skärvsten. Det var därför av vikt att försöka 
förstå vad skärvstenen i en säker gravkontext kan betyda. Den tänkta gravan-
läggningen ligger ca 150 meter NNO om 2007 års grävning av en skärvstenshög 
och aktivitetsyta. Här påträffades bl.a. keramik, brända ben av får/get och nöt, 
slagen kvarts, sintrad lera och en grönstensyxa av neolitisk typ (Dahlin 2008b). 
Den samstämmigheten i tid som finns mellan skärvstenhögen och gravarna 
blir av högsta intresse i diskussionen kring aktiviteterna i området under yngre 
bronsåldern.

Kring fastigheten Virum finns ca 250 gravar och på 11 platser ligger gravarna 
samlade till gravfält om 5-9 gravar. Gravarna består av rösen respektive stensätt-
ningar med kal stenfyllning. De är av bronsålderskaraktär, men troligen skall ett 
antal räknas till den äldre järnåldern. Det finns även en möjlighet att några gravar 
döljer senneolitiska stenkistor. År 1942 anmäldes en skadad stensättning på Vi-
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rums marker och arkeolog Folke Hallberg kom att undersöka denna (SHM inv. 
nr. 22996). Den var så pass skadad att den ursprungliga formen inte säkert gick 
att fastställa, men troligen hade den ursprungligen varit rund. Fynden bestod 
av två koncentrationer med keramik och brända ben. Enligt Hallberg själv var 
graven från järnåldern, men keramiken var av anonym typ och skulle lika gärna 
kunna vara från den yngre bronsåldern. I samband med 2008 års undersökning 
lät projektet göra en förnyad undersökning av det tillvaratagna benmaterialet. 
Osteologen Jan Storå kunde konstatera att benen tillhört en vuxen individ och 
ett armbågsben från en hund (Storå 2008). Ett ben skickades för 14C datering, 
och resultatet blev ca 600 f. Kr. d. v. s. yngre bronsålder.

På grannfastigheten Stjärneberg i Hjorteds sn undersökte K-G Petersson 1958 
sex rösen och stensättningar och fynden bestod mestadels av keramik och 
brända ben. I två av gravarna framkom bronsfynd i form av en liten bronsring, 
pincett (per III) och en stångknapp (per V). Samtliga fynd tycks täcka delar av 

Figur 2. Gravfältet RAÄ 245 innan undersökning. I förgrunden syns mittblocket.
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perioderna äldre och yngre bronsålder (Dahlin 2008c, Schulze 2006). I området 
närmast Virum har man vid Västra Ramnebo (SHM inv. nr. 335) funnit en spi-
ralformad bronsten (SHM inv. nr. 4323). Vid Bjurvik har man funnit en halsring 
per. V (jfr. Montelius 1917 fig. 1295, 1368). Halsringen från Bjurvik framkom 
tillsammans med ett hängkärl och allt tyder på att fynden framkommit vid grav-
plundring eller annan skadegörelse. 

År 2006 undersökte Högskolan i Kalmar en skärvstenshög och en aktivitetsyta 
av boplatskaraktär. Inom den senare framkom keramik, slaget bergartsmaterial, 
två osäkra pinn- eller stolphål, två härdar och en kokgrop. Fynden täckte ett stort 
tidsspann med keramik av neolitisk karaktär, tvärpil i kristianstadsflinta, frag-
ment av flathugget redskap, facetterade löpare mm. Kokgropen 14C-daterades 
och resultatet hamnade runt 800 f. Kr., d. v. s. yngre bronsålder. Skärvstenshö-
gen däremot kunde 14C-dateras till ca 600 f. Kr. (Dahlin 2008a). 

Ur dessa gravfynd och arkeologiska undersökningar framträder en diffus bild 
vad gäller boplatsaktiviteter i området, men ur dateringshänseende kan en tydlig 
tyngdpunkt på yngre bronsålder ses i Wirumsområdet. 

Figur 3. Skiss över gravfältet RAÄ 245, den undersökta graven A1 är markerad. Grav nr 
1 och nr 2 är rösen, resten är stensättningar.
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Förutom gravar, boplatser och skärvstenhögar har det senaste året framkom-
mit en hel del skålgropslokaler i området (S.-G. Broström muntligen 16 augusti 
2009). Detta finns särskilt i gravmiljöns nordligare utlöpare intill Blankaholm, 
men även i den centrala gravmiljön i Solstad-Wirum. Ett tjugotal skålgropsföre-
komster finns nu registrerade och mer är att vänta. 

Den arkeologiska undersökningen
För en mer detaljerad beskrivning av själva undersökningen hänvisas till under-
sökningsrapporten (Dahlin 2009). Den undersökta anläggningen är belägen i 
södra delen av gravfältet RAÄ 245 och omges i N, Ö och S av stensättningar (fig 
3). Den var tämligen flack med svag lutning mot V och jämn stenfri betesmark 
vidtar V därom. Före undersökningen utgjordes den av en till större delen över-
mossad och övertorvad stensättning, 5 m i diameter, med ett 1,5 x 1,5 m brett 
och 0,3 m högt mittblock (se fig 2). Skärvsten och 0,1-0,2 m stora plockstenar 
förekom delvis synliga i ytan.
 
Vid framrensning framkom att graven var väl avgränsad mot de andra gravarna 
med en tydlig kantkedja. Denna utgjordes av resta hällar och block. Hällarna var 
direkt inpassade mot varandra i stensättningens Ö och S delar medan kantkedjan 
i N och V bestod av markfasta större rundade stenar. Kantkedjan bildade ett på-
tagligt rumsintryck med fyndförekomst samt härdar runt mittblocket. Skärvsten 
förekom endast ytligt medan mindre plockstenar visade sig följa stenpackningen 
ned till botten av graven.

Stenpackningen var flerskiktad i två-fyra skikt och bestod av sparsamt med sand-
blandad mylla och kornigt vittrat stenmaterial från de större stenarna. Någon 
skillnad i stenmaterial från ytan till botten kunde inte märkas. Under stenpack-
ningen vidtog ett ljusbrunt sandigt moränlager. Intill mittblockets södra kant 
framrensades en liten flat granithäll, 0,4 x 0,2 m bred och 0,05 m tjock, vilken i 
sin tur låg direkt på den sandiga moränen.

Under hällen påträffades ca 100 g brända ben väl samlade inom en 0,5 x 0,3 m 
stor yta (fig 4). Två nedgrävningar i form av härdar framkom i det sandiga ljusa 
moränlagret N respektive Ö om mittblocket. Enstaka brända ben påträffades 
något spritt intill stenblockets V del vid ett söndervittrat parti. Vidare påträf-
fades enstaka spridda kolfragment. De brända benen visade sig vid den osteo-
logiska analysen tillhöra ett barn 6-12 år (Storå 2008). Även de enstaka benen 
strax utanför gravgömman ansågs tillhöra denna individ. Endast tvättade ben 
förekom och inga gravgåvor kunde konstateras. Ett av benen och kol från de 
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båda härdarna valdes ut för 14C-datering, och de tre proverna kunde dateras till 
500-600 f. Kr. Endast en artefakt framkom, i form av ett keramikfragment som 
hittades i en av härdarna och inte i anslutning till gravgömman.

Folke Hallbergs undersökning av RAÄ 255
Nedan beskrivna grav undersöktes för över 60 år sedan, men i samband med 
2008 års undersökning beslutades att benmaterialet i graven skulle 14C-dateras. 
Mycket värdefull information ligger oanalyserat i arkiv och magasin, vilket är 
synd då här finns mängder med information och ny kunskap att hämta.

År 1942 undersökte arkeologen Folke Hallberg en stensättning (SHM inv. nr. 
22996) ca 400 meter ONO om 2008 års grävning. Graven var skadad genom 
stentäkt vid jordbruksarbete, men dess ursprungliga form syntes ha varit rund. 
Graven tycks ha varit ca 3 meter i diameter och uppförd av 0,3-0,4 meter stora 
stenar. Graven låg intill ytterligare två runda stensättningar av liknande storlek 
och utseende. I graven fanns två koncentrationer med brända ben och keramik. 

Figur 4. Arkeolog Åsa Svedberg undersöker platsen för de brända benen. Foto: 
Michael Dahlin.
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Rester av den undersökta graven ligger fortfarande kvar i terrängen på en berg-
klack i skogsmark. Nedanför ligger igenplanterad åkermark, och att marken varit 
odlad relativt nyligen bekräftas av 1942 års ekonomiska karta över området.

En närmare okulär studie av materialet från undersökningen gav ett mycket ano-
nymt intryck. Keramiken gav inga tydliga ledtrådar och skulle kunna vara från 
yngre bronsålder-äldre järnålder.

I samband med 2008 års undersökning av mittblocksstensättningen A1 beslu-
tades att även ovan nämnda grav skulle genomgå en osteologisk analys och att 
ett ben skulle väljas ut för en 14C-datering. Den osteologiska analysen visade att 
en vuxen människa, 20-39 år, tillsammans med ett armbågsben från en hund 
gravsatts, totalt ca 270 g brända ben (Storå 2008). Allt var kremerat och hade 
säkerligen legat i urnan av keramik. Ett av benen valdes ut för 14C-datering, och 
kunde dateras till ca 600 f. Kr.

Kulturhistorisk tolkning
RAÄ 245
Graven visade sig vara förhållandevis välbevarad, och mycket få stenar tycks ha 
flyttats under historiens gång. Det som gjorde graven intressant för en arkeolo-
gisk undersökning var skärvstenen i ytan på graven, men även de ovanligt små 
stenar som låg i gravfyllningens yta. Det är sannolikt att graven från början varit 
rund med kantkedja och mittblock. Stenfyllningen i ytan visade sig åtminstone 
inte enbart vara påförd under senare tiders odlingsverksamhet, utan följde med 
långt ned i gravens fyllning. I graven har ett barn begravts, och under en liten 
stenhäll påträffades brända och tvättade människoben som vilade direkt på den 
sandiga till moiga moränen. Enligt den osteologiska analysen fanns här bara 
brända rester efter en individ. Några bevarade gravgåvor fanns inte i direkt an-
slutning till bengömman.

Kantkedjan bestod omväxlande av markfasta block, klumpstenar och resta hällar 
(fig 5). Hällarna gav graven en rumslig karaktär, och de tycktes i det närmaste 
hägna in mittblocket och graven. Intill mittblocket fanns två härdar med skärv-
sten och möjligen var det skärvsten från dessa härdar som iakttagits i ytan av gra-
ven. En möjlighet är att en längre tids eldande i härdarna resulterat i skärvsten, 
vilken därefter åtminstone delvis fått ingå i själva fyllnadsmaterialet till stensätt-
ningen. Mittblocket uppvisar tydliga tecken på brandskador från eldandet och 
möjligen har man medvetet tillmakat och utformat mittblockets sidor med hjälp 
av elden. Härdarna kan då ha ingått i själva gravritualen där eldandet, omfor-
mandet av sten varit en viktig del. Detta märks även på en bergskant intill grav-
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fältets röse, som tycks tillmakad. I en av härdarna påträffades en bit keramik, 
som uppvisar likheter med keramikfynden från skärvstenhögen som undersök-
tes i Virum 2007 (Dahlin 2008a). Kanske har keramiken med tillagning av mat i 
samband med gravritualen att göra.

De små stenarna i fyllningen skulle kunna ha med fruktbarhetsriter och tankar 
om pånyttfödelse att göra. Att fylla en grav med stenar som kommit upp i sam-
band med ärjning av åkrar kan vara ett symbolladdat uttryck för att den döde 
skulle ”gro” på nytt. Ett barns död bör ha påverkat de närstående mycket starkt 
och symboliken i graven kan vara ett uttryck för detta. Gravriterna och symbo-
liken tycks finnas i förekomsten av såväl mittblock som den ringa stenstorleken, 
kantkedjan, härdarna och frånvaron av bronsföremål. Det sistnämnda kan ha 
att göra med barnets status eller den ålder och rang som krävdes för att få bära 
bronsföremål. Graven uppfattas som ovanlig, vilket skulle kunna spegla barnets 
eller de sörjandes sociala status.

Figur 5. Plan över den undersökta stensättningen med mittblock, A1.
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RAÄ 255
Graven tycks ha varit en ”vanlig” rund stensättning, där begravningen bestod 
av en urna med den dödes brända ben tillsammans med delar av en kremerad 
hund. Kanske togs denna hund av daga för att få följa husse eller matte till livet 
efter detta. Även om benen och keramiken låg i två koncentrationer tycks benen 
komma från endast en vuxen människa. 

Hundens betydelse som offerdjur under förhistorien är väl dokumenterad. Från 
den kända bronsåldersboplatsen vid Apalle i Uppland har man påträffat hund-
käkar vid ingångarna till långhusen dvs. någon form av rituell deponering. Det 
är främst käken som är det vanligaste, medan andra delar är ovanliga i samband 
med byggnader. Hunden i RAÄ 255 var representerad av ett armbågsben. I 
depåerna dvs. i hus och mossar har djuren sällan behandlats som andra djurof-
fer som har att göra med slakt och förtäring av individen. I den fornnordiska 
mytologin är hunden känd som beskyddare mot onda makter och det är kanske 
så man ska tolka benet i graven (Carlie 2004: 130ff).  

Själva graven utgör med sin placering, storlek och stenmaterial ett exempel på 
den vanligaste gravformen i nordöstra Småland (Ekelund 1960). Undersök-
ningsresultaten styrker uppfattningen att flertalet av Misterhults runda stensätt-
ningar troligen kan räknas till yngre bronsålder och i vissa fall till järnåldern.

Utvärdering
Skärvstensförekomsten i ett gravsammanhang var det faktum som var utslags-
givande vid bedömningen av typ av undersökningsobjekt inom gravfältet RAÄ 
245. Skärvsten förekom mycket sparsamt längre ned i fyllningen. Skärvstenen 
uppträdde dock på platsen, men då i härdar som framkom under stenpackning-
en. Det är mycket troligt att härdar i gravsammanhang speglar en viktig roll vid 
själva gravritualen. Skärvstenen i ytan av den aktuella graven kan således komma 
från dessa härdar. Något tydligt samband mellan undersökt grav och metallhan-
tering kunde inte konstateras. Skärvsten kan förekomma i ett flertal kontexter 
(Dahlin 2008a) och kopplas oftast ihop med boplatsförekomster. Skärvstenen 
på detta gravfält kommer troligen från riter i samband med gravläggningarna. 
Mer preciserat kan man troligen härleda skärvsten både från rituella eldar och 
från stenskoning under likbålen.  

Resultaten från undersökningarna av de båda gravarna RAÄ 245 och RAÄ 255 
stärker dateringen av fornlämningarna i området till i huvudsak yngre bronsål-
dern, vilket går hand i hand med tidigare dateringar av två skärvstenhögar och 
en härdgrop (Dahlin 2006, 2007, 2008a).
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Barngraven på RAÄ 245 stärker uppfattningen om att gravfältet tillhör ett s.k. 
”familjegravfält” från yngre bronsålder och att människorna levt och haft sina 
näringar i det omgivande landskapet. Det kan vara hundratals år mellan den 
äldsta och yngsta graven i gravfältet, men känslan av tillhörighet till dem som 
tidigare brukat marken bör ha varit av stor betydelse. Ett kontinuerligt använ-
dande av gravplatsen kan också tänkas vara en dåtida uppfattning som en del 
av nyttjandet av landskapet. Barnet har getts en grav då det varit en självklar 
medlem av familjen. Mittblocket och härdarna innebar en särskild rit och mar-
kering under själva gravritualen. Mittblocket är som en påminnelse till efter-
kommande generationer om individens betydelse. Gravfältet är även en del av 
det nya som vi kan se under yngre bronsålder dvs. att samhället i stort tycks ha 
förändrats. Detta har i sin tur tagit sig uttryck i mindre gårdsenheter, gravfält, 
stabilare bosättningsmiljöer, varaktigare åkrar med investeringar i odlingsrösen, 
förändringar i riter och gravtraditioner, men framförallt att människorna nu på 
allvar blivit jordbrukare. Det yngre bronsålderslandskapet kan ha varit en bygd, 
med utspridda gårdar som nyttjade landskapets förutsättningar. I dessa miljöer 
har det sociala och religiösa livet tagit sig yttringar som kunde variera mellan de 
olika bygderna, även om många gemensamma nämnare kan ses över stora om-
råden i Europa (Skoglund 1999; Widholm 1999). Landskapet hade nu tagit sig 
former som på allvar skulle lägga grunden för ett ännu mer planerat landskap, 
ett landskap med in- och utmarker. Givetvis kom detta att påverka människans 
föreställningsvärld och hur hon kom att uppfatta landskapet. 

Människorna och det brukade landskapet hade vävts samman där symbolik från 
jordbruket i form av röjningssten använts som fyllnad i graven. På detta sätt kom 
den levande, men även den döda människan att bli en del av landskapets helhet 
(Dahlin 2009). Detta är, som beskrevs i inledningen av artikeln, ett exempel på 
hur det heliga och profana är sammanlänkat (Bradley 2005). Den som vandrade 
igenom landskapet för 2500-3000 år sedan blev en del av en helhet, en helhet 
där liv och död gick igen i årstidernas växlingar, dag och natt, sådd och skörd 
som ständigt tycktes visa att pånyttfödelse var en möjlighet även för människan. 
I landskapet påmindes hon ständigt om detta genom speciellt utvalda platser 
för förfädernas gravar, de låg säkerligen inte långt från gården. Intill gravarna, 
jordbruksmarken och i skogsbrynen fanns skålgropar. Kanske var de en sorts 
flerfunktionell markör för liv, död, pånyttfödelse, gränsöverskridande och frukt-
barhet. Intill boplatsen låg skärvstenhögen där aktiviteter av skilda slag avsattes 
och ackumulerades, en sorts sammanfattning för de aktiviteter som utfördes i 
dess närhet som hade att göra med slakt, eld, föda, förfäder, redskapstillverk-
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ning m. m. (Dahlin 2008a). Det är inte konstigt att skärvstenhögarna är så pass 
svårförstådda, men de påminde människorna om olika aktiviteter runt boplatsen 
d.v.s. en sorts likhet med årstidsväxlingar. 

Vi kanske inte känner våra huvudpersoners fulla identitet, men vi kan tydligt 
urskilja några viktiga punkter. Barnet som begravdes hade få bevarade tillhörig-
heter, men har trots allt nått en status för att få en grav med mittblock. Frågan är 
om det är barnets status som markeras eller om det är föräldrarnas? Omvandling 
tycks ha varit ett tema i graven d.v.s. omforma mittblocket med eld och troligen 
använda sig av sten från den intilliggande åkern. Åkern med symboliken sådd 
och skörd, kanske pekar på en önskan om pånyttfödelse?

Den något äldre personen i den runda stensättningen hade gravlagts med delar 
från en hund. Hunden som sätts i samband med pålitlig väktare kan ha haft 
en funktion som beskyddare för den döde eller rent av skydda de levande från 
denna person? En annan tolkning är att hunden tagits av daga för att få följa 
husse eller matte på färden till andra sidan. 

I denna artikel har jag fokuserat på betydelsen av två gravar, men även visat att 
de varit en del av något mycket större d.v.s. människans uppfattning om sig själv 
och sitt landskap.
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Lördagen den 6 juni 2009 ägnade Crister Hjelm, som bor med sin familj på Hag-
tornsvägen 3 i Oskarshamn, åt trädgårdsarbete. Målet var en ny uteplats och ett 
nytt land för blommor, buskar och blad. Plötsligt träffade han på något oväntat.

”Efter att ha skyfflat undan ca tio kubikmeter jord skulle jag slå bort en mur som var sedan 
huset byggdes, 1969. När muren var borta skulle jag gräva för att lägga en ny mur innanför 
där den gamla varit. Jag använde både spett, spade och korp för att få bort sten, jord och rötter. 
Mitt i denna hårda hantering fick jag syn på handtaget till svärdet. Jag tänkte ”Vad är det för 
skräp som sticker fram?” Jag tog tag i handtaget och drog ut svärdet som lossnade lätt. Inget 
av mina verktyg hade lyckats träffa svärdet någon gång. Vilken tur! När jag fått fram svärdet 
trodde jag att det var en gammal leksak och slängde det i gruset bakom mig. Sedan kom min 
yngsta dotter Rebecka ut och jag sa då till henne: ”Titta vad pappa hittade!”.

Crister visade upp fyndet för sin dotter Rebecka som började leka med det. 
Rebecka minns:

Jag skulle gå ut till pappa och då visade han mig vad han hade hittat. Jag tog med svärdet och 
gick in till Mathilda och låtsasfäktade lite. ”Titta, vad pappa har hittat”, sa jag. 

Rebecka som var sju år när detta hände hade ännu inte läst om forntiden i sko-
lan. Det hade dock hennes syster Mathilda som var 12 år. Hon insåg genast att 
det var ett gammalt svärd som de funnit (fig 1):

”Titta vad pappa hittade!”
Ett nyfunnet grepptungesvärd från bronsålderns period IV

Kenneth Alexandersson & Joakim Goldhahn
med bidrag från medlemmarna i familjen Hjelm1
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Rebecka kom in till mig när jag satt och spelade tv-spel. Hon fäktades med något som såg ut 
som en spetsig, lång sten. Jag gick fram till henne och kollade vad det var. Jag såg då att det var 
ett svärd och bad henne sluta och att hon skulle vara rädd om det eftersom det verkade vara 
väldigt gammalt. Vi gick till mamma och visade det. Mamma tyckte det var häftigt. Vi gick 
upp igen och frågade pappa om han nyss hade hittat det. Han sa att han hittat det för cirka 
en timma sedan och att han trott att det var skräp och bara lagt undan det. Pappa spolade av 
svärdet och jag och Rebecka började rengöra det från smuts. Då såg vi att det var fina inrist-
ningar i det och att det var väldigt fint. Vi funderade då över vem vi skulle fråga om svärdets 
ålder. Vi kom på Rose-Marie Edinius. Jag ringde till Rose-Marie och berättade om fyndet och 
hon blev glad och intresserad. Vi gick till henne efter att min kompis Amanda Dejus kommit. 
Rose-Marie berättade att det var över 3 000 år gammalt.  Lars-Göran blev väldigt glad och 
hämtade en bok som hade ett likadant svärd på bild. De sa att de skulle kontakta tv och 
tidningar, men ville gärna se fyndplatsen. De följde med oss hem. Lars-Göran trodde att han 
hittade benbitar och sa att han trodde det var en grav. Dagen efter kom Michael Dahlin och 
tittade. Han trodde det var en depå och inte en grav. Länsmuseet kontaktas och de hämtade 
svärdet på måndagen. På onsdagen kom två arkeologer och grävde vid fyndplatsen...

Figur 1. De glada upphittarna av svärdet. Från vänster: Mathilda och Rebecka Hjelm 
samt deras vän Amanda Dejus. Foto: Torbjörn Byman, Östran.
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Fyndhistorier som denna är vanliga inom arkeologin. Det är sällan liknande fynd 
hittas under arkeologiskt kontrollerbara förhållanden. Arkeologerna brukar näs-
tan alltid vara sist på plats. Här fanns dock en unik möjlighet att undersöka 
fyndplatsen för ett tämligen intakt och välbevarat bronssvärd (fig 2), något som 
tillhör undantagen. Fanns det fler fynd deponerade där? Någon konstruktion? 
Var det rent av en grav?! Fynd som dessa väcker en mängd frågor men få svar. 
För att närma oss svaret på denna gåta undersökte vi platsen för fyndet under 
en solig dag i juni, fyra dagar efter det spektakulära fyndet. Vad vi fann skall vi 
snart komma till, men innan vi går in på det skall vi se närmare på svärdet som 
påträffades i familjen Hjelms trädgård, och områdets fornminnesmiljö.

Svärdet 
Det funna svärdet är ett grepptungesvärd och tillhör bronsålderns period IV, 
cirka 1100–900 f. Kr. (fig 2). Svärdet liknar närmast No 1074 och 1077 i Monte-
lius ”Minnen från vår forntid” (Montelius 1917). Svärdet, som är 57,8 centime-
ter långt och väger 616 gram, är gjutet i ett stycke. Klingan är 3,5–3,7 centimeter 
bred och lätt s-formad. Klingans tjocklek uppgår till 8,5 millimeter längs dess 
något välvda rygg. Grepptungans längd är 7,1 centimeter och den är omkring 
2,1 centimeter bred. Ricasso är 6,2 centimeter brett. Handtaget har troligen varit 
försett med organiskt material som förmultnat. Det har varit fäst med åtta nitar, 
fyra på grepptungan och fyra på ricasso. Bronslegeringen består av 90 procent 
koppar och 10 procent tenn (Hemlin 2009). Svärdsbladet skiljs åt av en tämli-
gen markant rygg. Var sida av denna är dekorerad med två parallella linjer som 
vidgar sig till tre vid övergången till ricasso. Även grepptungan är dekorerad på 
utsida i form av två parallella streck vid övergången till ricasso samt övergången 
från svärdstungan till fästet för knappen. Patinan är brun vilket anses vara ett 
tämligen säkert tecken på att bronsföremålet ifråga deponerats i en våt miljö (se 
Vandkilde 1996: 33f; Goldhahn 1999: 34f; Fontijn 2002: 41ff). 

Figur 2. Svärdet från Oskarshamn. Foto: Bengt A. Lundberg, Riksantikvarieämbetet. 
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Svärdet, som bör vara tillverkat i Danmark eller Skåne (Almgren 1905; Broholm 
1949: 34; Baudou 1960: 9f) men som är tydligt inspirerat av mellaneuropeiska 
svärdsformer (Thrane 1975), tillhör de mest avancerade från sin tid. 1960 kände 
Baudou till 70 liknande fynd; nio från Schleswig-Holstein, 47 från Danmark 
och 14 svärd från Sverige (Baudou 1960: 9). Liknande svärd som påträffats, 
exempelvis i depån från Vattholma från Lena socken i Uppland (Ekholm 1921: 
37ff) och gravfyndet från Håga strax utanför Uppsala (Almgren 1905), tyder 
på att de går att knyta till medlemmar ur samhällets övre sociala skikt. Denna 
tolkning förstärks av det faktum att en handfull av de mer välbevarade svärden 
av denna typ varit försedda med guldornamentik (Baudou 1960: 9, se även Alm-
gren 1905; Broholm 1946: 20f, 31f, 40f, 1949: 34f). Baudou kallar dem kort och 
gott ”Prachtgegenstände” (Baudou 1960: 9).

Grepptungesvärdens fästen har varit försedda med organiskt material av horn 
eller trä. Det välbevarade svärdet från Løvelbro på Jylland i Danmark visar också 
att de har varit försedda med en knapp av liknande organiskt material (fig 3). I 
både fynden från Håga (fig 4) och Løvelbro (fig 3), samt Lydshøj på Sjælland har 
dessa knappar dessutom varit försedda med en liten metalltapp, som var gjord 
av guld eller brons, som varit fäst på knappens topp (Almgren 1905; Broholm 
1946: 9f; Thrane 1975: 45).

Merparten av bronsålderns svärd med datering till period IV har påträffats som 
lösfynd eller i depåer (Larsson 1986; Jensen 1997). Det gäller även grepptunge-
svärden. När svärd från denna period påträffas i gravsammanhang, är det ofta i 
överdådigt rika gravar och imponerande monument, likt Håga i Uppland (Alm-
gren 1905), Blå Rör på Öland (Gustawsson 1927) eller Lydshøj, Borghøj, Gry-
derup och Vestre Skjerninge i Danmark (Broholm 1946: No 4, 118, 257 och 
361). Dessa svärd var uppenbarligen gjorda för att synas och lyfta fram sin äga-
res status, såväl i livet som i döden.

Fornlämningar och topografi i Oskarshamnstrakten
Området runt Oskarshamn skiljer sig från både Möre och Öland genom sin 
brutna topografi, vilket framträder tydligt i de norra delarna av kommunen där 
det finns en omfattande arkipelag längs kusten. Variationerna i strandnivåerna är 
stora och den högsta kustlinjen (HK) i området ligger runt 110 möh. Vid tiden 
för littorinatransgressionens högsta nivå (runt 5000 f. Kr.) återfinns strandnivån 
i Oskarshamnsområdet runt 23 m ö h. Under yngre bronsåldern (ca 1100 f. Kr.) 
har vattenytan sänkt sig till drygt 7 m ö h (Svedberg 1988; Påsse 2001; Björck & 
Svensson 1998; Svensson 2001). Berggrunden i området utgörs till stora delar 
av granit, med inslag av bl a porfyr och hälleflinta (Antal Lundin 1998). Genom 
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Figur 3. Svärd från period IV funna i Danmark. Svärden till vänster är av samma typ 
som det nyfunna svärdet från Oskarshamn. Det omnämnda svärdet från Løvelbro 
återfinns i mitten (efter Brøndsted 1939: 178).

Figur 4. Svärdet från Hågahögen, 
Bondkyrko sn i Uppland (efter 
Almgren 1905).
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Oskarshamns kommun löper flera rullstensåsar i nordvästlig-sydostlig riktning. 
Den odlingsbara jorden i området är framförallt koncentrerad till rullstensåsar 
och mer låglänta partier av landskapet där finare fraktioner har sedimenterats. 
Landskapet innanför kusten utgörs av ett kuperat moränlandskap med många 
sjöar och vattendrag. Mellan Mönsterås och Oskarshamn mynnar Emån, ett av 
sydöstra Sveriges största vattendrag. Emån och andra vattendrag har fungerat 
som viktiga kommunikationslänkar mellan kust och inland. 

Landskapet runt Oskarshamn kan grovt delas in i tre olika zoner: skärgården, 
kusten och inlandet. De tre olika landskapsrummen har visat sig ha betydelse 
för fornlämningarnas spridning. I Riksantikvarieämbetes fornlämningsregister 
(FMIS) finns ett stort antal registrerade fornlämningslokaler i Oskarshamns 
kommun. En stor del ligger i Misterhults socken, som är en av Sveriges forn-
lämningsrikaste socknar. De registrerade lämningarna utgörs framförallt av gra-
var, varav många dateras till bronsålder. I de norra delarna av kommunen finns 
bronsåldersmiljöer som uppvisar en stor variation bland lämningarna. Ett min-
dre antal skeppsformade stensättningar är kända. I några av miljöerna har det 
påträffats skålgropar.

Gravarnas spridning ligger ofta till grund för hur man tolkat landskapsutnyttjan-
de och bosättningsmönster i området (se t ex Magnusson 1988; Widholm 1998; 
Widholm & Rengéll 2001). De tidigare analyserna av landskapsutnyttjandet har 
inte varit helt oproblematiska då kunskapen om bronsålderns boplatser varit 
bristfällig. För att öka kunskapen om regionens sten- och bronsåldersboplatser 
genomförde därför projektet Forntid i Oskarshamns kommun under åren 2002–
2004 en specialinventering av kommunens tre socknar; Döderhult, Misterhult 
och Kristdala (Dahlin 2004, 2005). Projektet huvudsakliga syfte var att inventera 
och registrera spår efter sten- och bronsåldersbosättningar i området. Invente-
ringen genomfördes dels i fält och dels genom studier av privata och museala 
samlingar. Inför inventeringen fanns ett 20-tal registrerade stenålderslokaler, de 
flesta i närheten av Oskarshamn. De då kända lokalerna daterades framförallt till 
mellanneolitikum, med tyngdpunkt till gropkeramisk tid. Efter projektet hade 
antalet sten- och bronsåldersboplatser stigit till 168 och har efterhand ökat yt-
terligare. Antalet bronsåldersboplatser som identifierades var relativt litet, men 
tillräckligt många för att ett generellt spridningsmönster skulle kunna urskiljas. 
Tar man hjälp av de enkla skafthålsyxornas spridning noterar man att perioden 
senneolitikum/äldre bronsålder är en expansiv period då nya områden tas i an-
språk. Det finns registrerade lösfynd i områden med få eller inga indikationer på 
äldre aktiviteter (Gurstad-Nilsson 1993, 1995; Dahlin 2004). 
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Det är framförallt inom tre olika landskapsutsnitt som man återfinner boplatser 
som dateras till perioden senneolitikum/bronsålder (Dahlin 2004: 27). En ka-
tegori av boplatser ligger i anslutning till den dåtida strandlinjen. Det förefaller 
som man undvikit exponerade lägen i ytterskärgården och valt mer skyddade 
lägen i innerskärgården. Ofta finns det en nära koppling mellan boplatser och 
områden med rösen eller runda stensättningar. En andra kategori av boplatser 
återfinns en bit in i landet. Lokalerna återfinns i lägen där man haft kontakt med 
skärgården via havsvikar och fjärdar. Slutligen finns det en kategori med boplat-
ser som ligger avskärmade från havet och speglar att man istället har fokuserat 
på sötvattensmiljöer i inlandet.

Antalet lösfunna bronsföremål i kommunen är få. Detta kan tyckas lite märkligt 
med tanke på de rika bronsåldersmiljöer som finns i regionen (Åberg 1923; Lars-
son 1986; Magnusson 1988; Widholm 1998). Några av de mer kända miljöerna 
i de södra delarna av kommunen påträffas i Döderhultsdalen; Fagereke, Rödsle, 
Klockarebacken, Djupeträsk och Tratten. Dessa bronsåldersmiljöer känneteck-
nas av enstaka rösen och flera runda stensättningar. Några av boplatserna som 
påträffats i anslutning till dessa gravmiljöer skall sannolikt dateras till bronsål-
dern (Dahlin 2004). I Orrängen, de centrala delarna av Oskarshamn, framkom 
under 1940-talet en depå bestående av en spjutspets och en nål (SHM 23306). 
Mycket talar för att depån är från bronsålderns period V, cirka 900–700 f. Kr. 
(se Montelius 1917: No 1217). Förutom det nyupptäckta svärdet har det hittats 
ytterligare ett svärd och en holkyxa i Oskarshamns kommun, men uppgifterna 
kring fynden och fyndplatserna är inte närmare kända (Montelius 1880: 284). 
Vid Älvehult i de sydligaste delarna av Döderhult har det påträffats en spjutspets 
av brons. Närmare fyndplats är inte känd, men fyndet kan dateras till yngre 
bronsålder (KLM 3386). Det finns även två holkyxor från de nordligaste delarna 
av Döderhult, en i Skrikebo (KLM 55) och en i Stensjö (KLM 58), vilka troligen 
dateras till yngre bronsålder. 

I området runt Oskarshamn har förhållandevis få arkeologiska undersökningar 
genomförts under modern tid. En stor del av dessa utfördes under 1930-talet 
då lokaler som Humlekärrshult, Syréns hage och Klara fulings grotta grävdes (se 
Bagge 1936; Bellander 1935; Hansson 1937). Från undersökningarna finns rika 
material som dateras till mellanneolitikum, bronsåldersdateringarna är däremot 
få. Ett undantag utgörs av N-G Gillgrens undersökning av ett gravfält strax väs-
ter om Oskarshamn där det förutom brända ben påträffades ett fragment av en 
bronsnål med tvådelat, spiralupprullat huvud (SHM 22211). Enligt Harry Thålin 
har den sitt ursprung i Kaukasus och skall dateras till slutfasen av den yngre 
bronsåldern (Thålin 1947: 30).
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En av de senaste större undersökningarna i Oskarshamnstrakten genomfördes 
1977 vid Lilla Mark, ca 500 m väster om fyndplatsen för svärdet. Här undersök-
tes omfattande boplatslämningar i samband med att dåvarande riksväg 15 skulle 
byggas om. Vid undersökningen tillvaratogs ett stort fyndmaterial som huvud-
sakligen daterades till perioden senmesolitikum-senneolitikum (Callahan 1987; 
Svedberg 1988; Taffinder 1987). Vid undersökningen genomfördes en serie på 
19 st 14C-analyser vars resultat fördelade sig över ett brett kronologiskt spann, 
från senmesolitikum till tidig medeltid (Edenmo 2001). Noterbart är att ingen 
datering visade på bronsålder.

Efterundersökningen
Platsen där svärdet påträffades låg i ett villakvarter byggt i slutet av 1960-talet 
och början av 1970-talet. Landskapet i området runt fyndplatsen uppvisar en 
kraftig brutenhet. Topografiskt ligger fyndplatsen vid foten av den bergsklack 
som utgör områdets högsta punkt. Marken i området är huvudsakligen torr och 
väldränerad, med inslag av fuktigare stråk. Platsen där svärdet hittades erbjuder 
inte den konstant fuktiga miljö som svärdets bruna patina antyder.

Figur 5. Översikt över fyndplatsen i familjen Hjelms trädgård. Kenneth 
Alexandersson (KLM) avsöker fyndplatsen med metalldetektor (foto: Joakim 
Goldhahn).
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I samband med efterundersökningen berördes ett cirka fyra m2 stort område, 
som i söder och norr avgränsas av två betongmurar (se fig 5–8). Den äldsta och 
kraftigaste av murarna (mur 1) ligger i tomtgränsen och har som funktion att 
terrassera granntomtens mark. Vid den arkeologiska efterundersökningen kon-
staterades att muren delvis var gjuten direkt på urberget och delvis grundad på 
löst liggande sten. Inför uppförandet av muren användes, enligt uppgift från den 
tidigare husägaren, maskin för att ta bort de lösa massorna. Den mindre muren 
(mur 2) anlades något senare, syftet var att begränsa den rabatt i vilken svärdet 
senare framkom. Den lägre muren (mur 2) byggdes strax efter det att huset stod 
färdiga 1969 (fig 5–6). Enligt uppgift framkom svärdet i området mellan de två 
murarna, strax innanför mur 2 (fig 6). När Crister först noterade svärdet var en-
dast handtaget synligt. Svärdet låg med handtaget pekande mot sydväst och spet-
sen mot nordost. Spetsen pekade nedåt. Då han drog svärdet ur jordmassorna 
gjorde det inget nämnvärt motstånd: ”Det satt mycket löst. Det gick lätt. Det var 
som att dra ut det ur en svärdsskida” (Crister Hjelm muntligen den 10 juni 2009). 
Eftersom svärdet i ett första skede uppfattades som modernt noterades inte dess 
exakta fyndposition, varför den är något tentativt markerad i figur 6.

Figur 6. Närbild på fyndplatsen, med svärdets läge markerat med en ring (foto: 
Joakim Goldhahn).
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Figur 7. Plan och profil över undersökningsområdet.
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Ytan där svärdets handtaget först blev synligt var nedgrävd till en lägre nivå än 
det intilliggande område där resten av svärdet låg dolt. För att få en överblick av 
fyndområdet gjordes initialt en bortrensning av löst liggande jord, varefter den 
omgivande marken rensades ned till samma nivå där svärdet var funnet. Därefter 
lades en profil ut över fyndplatsen och jorden väster om denna grävdes ned till 
den orörda alven (fig 8), varefter profilen dokumenterades (fig 7) och den östra 
halvan undersöktes. Samtliga nivåer och områden som grävdes ut avsöktes med 
metalldetektor.

Jordmånen i det aktuella området bestod av matjord som var förhållandevis löst 
packad. Det framgick tydligt att det rörde sig om tämligen nyligen påförda eller 
omrörda jordmassor. Allt tyder på att jorden deponerats vid ett enskilt tillfälle 
även om en viss tidsskillnad gick att utläsa genom sammansättningen av de på-
förda massorna. Den större sten (fig 5–8) som rensades fram under vårt arbete 
hade blivit ditlagd i samband med att mur 1 konstruerats. Runt stenen påträf-
fades ett löst lager av humös jord med ett tydligt inslag av sandlinser. Då lagret 
även återfanns under den ovan nämnda stenen tolkades det höra ihop med ett 
händelseförlopp då stenen hamnade på plats. Svärdet återfanns dock i det se-

Figur 8. Profilen över fyndplatsen (foto: Joakim Goldhahn).
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nare påförda jordmassor som lagts på plats efter att mur 2 uppförts. När jorden 
rensades ned till ”svärdsnivån” påträffades spik, cementklumpar, plastbitar och 
fimpar, vilket stärker tolkningen att det rör sig om sent påförda jordmassor. 
Delar av det skisserade händelseförloppet bekräftades senare i samtal med den 
tidigare markägaren Ulla Yngve (muntligen den 10 juni 2009).

Resultat och tolkning
Allt tyder på att de påförda jordmassorna har lagts dit vid två tillfällen. Först ett 
något äldre lager med visst inslag av sand när mur 1 konstruerades och sedan 
ett yngre mer homogent lager av humus då blomsterbädden som tillhör mur 2 
anlades. Båda dessa händelser ägde rum strax efter 1969 då husen i villakvarteret 
byggdes.

Svärdets fyndplats låg innanför murarna, närmare bestämt inom området för det 
senast påförda jordlagret i blomsterbädden, vars tillkomst går att sätta samman 
med uppförandet av mur 2. Det är sannolikt att svärdet hamnat här genom en 
sentida post-deposition som förflyttat fyndet från sin ursprungliga deponerings-
plats, som av allt att döma är den plats där jorden för blomsterbädden hämtades. 
Det finns flera skäl för tolkningen:

• Stratigrafin i den dokumenterade profilen visar att lagret där svärdet tillvara-
togs var omrört. Det finns inget, vare sig i plan eller i profil, som antyder fö-
rekomsten av en nedgrävning i vilken svärdet ursprungligen varit deponerat. 
Alven under svärdet utgjordes av sand med inslag av grövre fraktioner som 
grus och sten. Om svärdet ursprungligen varit deponerat uppe på markytan 
skulle det ha funnits kvar en äldre markhorisont under svärdet.

• Den underliggande marknivån sluttade påtagligt från nordost mot sydost, 
medan svärdets position då det återfanns (enligt upphittaren) var det mot-
satta, lätt sluttande med handtagsändan upp i sydväst och spetsen ner mot 
nordost. Detta är en god indikator på att svärdet deponerats tillsammans 
med de påförda jordmassorna. Om svärdet legat på den ursprungliga mark-
nivån skulle dess riktning ha följt marknivån som sluttade åt motsatt håll, 
vilket inte var fallet.

• Det gick inte att påvisa nedgrävningar eller arrangemang på den ursprung-
liga markytan som tyder på att svärdet deponerats här under bronsåldern.

• Svärdet lossnade väldigt lätt när Crister Hjelm drog i handtaget vilket också 
tyder det på att det deponerats tillsammans med de påförda jordmassorna 
som vid efterundersökningen konstaterades vara löst packade.
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• Svärdets mörkbruna och välbevarade patina tyder på att det ursprungligen 
legat i en våt miljö (se Vandkilde 1996: 33f; Goldhahn 1999: 34f; Fontijn 
2002: 41ff). Platsen där svärdet framkom passar dåligt in på denna beskriv-
ning. Den undersökta platsen var relativt torr och väldränerad.

• Det påträffades inga nitar eller dylikt i metall vid vår undersökning eller 
prospektering med metalldetektor, svärdsdelar som med största sannolikhet 
skulle ha bevarats till våra dagar om svärdet deponerats på denna plats.

Även om vår tolkning av händelseförloppen inte är hundraprocentigt säker är 
vi övertygade om att svärdet hamnat på fyndplatsen genom de aktiviteter som 
utspelade sig i samband med uppförandet av mur 1 och 2. Allt tyder på att plat-
sen för den ursprungliga deponeringen bör sökas i Oskarshamns närområde, 
troligen en plats där mat- och planteringsjord fanns till försäljning i slutet av 
1960- och början av 1970-talet.

Avslutning
Det är få gånger som arkeologer fått möjligheten att undersöka fyndplatsen för 
ett så praktfullt svärd som det som Crister Hjelm hittade i sin trädgård. Allt 
tyder dock på att det hamnade där genom den matjord som användes vid anläg-
gandet av trädgården. Ihärdiga rykten menar att denna matjord hämtades från 
en mosse i Hjälmserumtrakten, några mil norr om Oskarshamn, men svaret 
på denna fråga är ännu under utredning. Givetvis var fyndet en stor händelse i 
familjen Hjelms liv men fyndet har även mött stort intresse hos allmänheten i 
Oskarshamn och inom forskarvärlden. I sammanhanget vill vi understryka det 
exemplariska handlandet av Crister, Kerstin, Mathilda och Rebecka. Denna his-
toria visar också att undervisningen om forntiden i skolan är av vikt.  

Vi avslutar här artikeln med att återge Cristers maka Kerstin Hjelms berättelse 
av detta minnesvärda fynd:

Först vill jag nämna att det känns otroligt att ha fått vara med om detta fynd. Det kan också 
nämnas att fyndet gjordes på självaste Nationaldagen 2009. Jag höll på att städa inomhus 
då jag hör Rebecka skrika och ropa. Det lät som om hon hade skadat sig. Jag blev orolig och 
mötte henne i trappan. Efter henne kom även Mathilda springande. Rebecka höll fram svärdet 
och sa: ”Titta, vad pappa har hittat när han grävde!”. Jag trodde först att det var en gammal 
lie eller liknande. Tjejerna ville rengöra svärdet och det fick de göra. När de hade tvättat det 
rent från jord och smuts kom fina utsirningar fram. Då insåg jag att det var något stort vi hade 
hittat. Jag kunde dock inte föreställa mig att det skulle vara så gammalt som det senare har 
framkommit. Jag trodde att det som äldst var från 1300-talet. Mathilda ringde Rose-Marie 
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Edinius och frågade om hon kunde hjälpa till att värdera åldern på svärdet. Barnen gick bort 
till paret Edinius som efter ett tag kom med tillbaka med barnen. De var väldigt upphetsade 
över fyndet och förklarade att det var från bronsåldern. OJ!, tänkte jag. Var det verkligen 
möjligt? Edinius tog på sig att kontakta Länsmuseet. De kontaktade även ortens tidningar 
som kom inom några timmar för att skriva om fyndet. Dagen efter kom arkeologen Michael 
Dahlin som var väldigt ivrig över att få se fyndet. Då insåg vi åter att det måste vara ett spe-
ciellt fynd vi gjort. Han bekräftade också att svärdet var från bronsåldern. Tre dagar senare 
kom två arkeologer, Joakim Goldhahn och Kenneth Alexandersson och gjorde utgrävningar 
kring fyndplatsen. Det var jättespännande att följa deras arbete på så nära håll. Tyvärr fann 
de inget mer och inte heller den riktiga orsaken till varför svärdet hamnat i vår trädgård. Teorin 
är dock att det blivit ditforslat med matjord. Mystiken kring svärdets historia kvarstår dock, 
men det har varit en väldigt händelserik vecka och en upplevelse som jag inte vill vara utan.

Noter
1) Tack till familjen Hjelm för deras insats och gästfrihet under vår utgrävning i Oskarshamn. Hela 
deras berättelse om fyndet återfinns i vår rapport (Alexandersson et al 2009). 
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Södermanland är ett omväxlingsrikt landskap. Det är korta avstånd mellan karga 
hällmarksskogar och glittrande vatten. Södermanland kan kallas ”de tusen sjöar-
nas landskap”, för att nu låna en term som brukar beteckna Finland. I Turinge 
sockens sydvästra del ligger den stora sjön Yngern, som omfattar 15 kvadrat-
kilometer och har ett 30-tal öar, flera sund och djupa vikar. Sjön är omgiven av 
höglänta skogsmarker, där det nyinrättade naturreservatet Tussmötet är en god 
representant för dessa utmarker. Yngernområdet kan kännetecknas som ”vild-
mark”. Därför kom det som en överraskning år 1885 när ett rikt depåfynd från 
bronsåldern hittades på Ekudden nära Yngerns strand. Fyndet bestod av ”två 
skaftcelter, en hålcelt, tre mejslar med holk, sju sågar, en spjutspets, sju tutuli, en 
dubbelknapp, 30 rör till ett bälte och två spiralarmringar” (fig 1).

På 1800-talet framstod fyndet som gåtfullt. Varför låg det vid stranden av en stor 
skogssjö? Men vartefter allt fler fynd inrapporterades till de antikvariska myn-
digheterna började ett mönster framträda: föremål från bronsåldern påträffades 
ofta i rena obygden i östra Sörmland. Inte sällan i våtmarker, forsar och sjöar. 
Men var hade bronsålderns människor bott? Var fanns deras gravar?

Bilden av bronsåldersbygden växer fram
Länge trodde arkeologerna att bronsålderns folk var nomader som rastlöst 
vandrade omkring med sin boskap i landskapet. En herdekultur som aldrig slog 
ner sina bopålar. Det var inte länge sedan man trodde att husurnor represente-
rade bronsålderns bostäder (och då i form av små runda hyddor). Men en mer 

Skålgropsland
Händelser vid hällar i Turinge socken, Södermanland
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fyllig bild börjar framträda. Främst tack vare intensiva utgrävningar de senaste 
30 – 40 åren har vi konkreta bevis på att bronsålderns människor hade långhus. 
Deras gravfält har också hittats. Det är genom att frilägga stora ytor som hus 
och gravar har upptäckts. Permanenta boplatser – vi bör hellre kalla det gårdar 
och byar – har undersökts på flera ställen i de traditionella järnåldersbygderna.

Viktiga platser i östra Svealand är Hallunda (Janusson 1981), Åbrunna (Strucke 
& Holback 2006; Strucke & Wikell 1998), Apalle (Ullén 1997), Sommaränge 
(Forsman & Victor 2007), Ryssgärde (Eriksson & Östling 2004) och Nibble 
(Larsson & Seiler 2005). Till detta kan vi också lägga Pryssgården vid Norrkö-
ping (Borna-Ahlkvist 2002). Gravfält har också undersökts vid till exempel Åsby, 
Skärgårdsstad, Påljungshage och Ringeby (Damell 1985; Äijä 1994; Wikborg & 
Wikell 2010; Kaliff  1996). Sammantaget är ovan nämnda platser inga tillfällighe-
ter: snarare ser vi ett fullkoloniserat Mälardalen under bronsåldern. Spridningen 
av skärvstenhögar – det finns enbart i Uppland 4000 skärvstenshögar – pekar 
på en intensiv bosättning.

Figur 1. Depåfyndet vid Ekud-
den. Efter Oldeberg 1974.
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Det var under den reviderade inventeringen runt år 1980 som mängden skärv-
stenshögar på allvar uppmärksammades (Jensen 1986). Även i Sörmland finns 
många skärvstenhögar (Wigren 1987). Vi upptäcker ständigt oregistrerade 
skärvstenhögar. Den största hittills under år 2009 är 12 x 5 x 1,5 m stor. Perio-
dens gravar som ensamliggande stensättningar och rösen i krönlägen påträffas 
snart sagt överallt där bördiga marker finns som lämpar sig för jordbruk och 
boskapsskötsel. Med förkärlek har man valt att bosätta sig nära strandängar vid 
havet. Rösena ligger på kala bergskrön runt havsvikarna. Det är inte heller svårt 
att upptäcka nya sådana gravar. Det finns uppenbart mer att upptäcka om såväl 
skärvstenshögar som rösen.

Till bronsåldern hör som bekant också hällristningar. Från östra Svealand var 
i arkeologins barndom endast några få hällristningar kända. Tack vare intensiv 
inventering av Einar Kjellén kring Enköping har flera hundra platser med häll-
ristningar upptäckts. Sydvästra Uppland framstår än i dag som ett hällristnings-
centrum (Kjellén & Hyenstrand 1977). I likhet med området kring Enköping 
fanns det tidigt en drivande kraft även vid Norrköping. Under 1920- och 30-ta-
len genomfördes en del inventeringar och publiceringar (t ex Nordén 1925).

Södermanland framstod länge som en vit fläck på arkeologernas kartor över 
hällristningar. I landskapet var enbart tre figurristningar kända, samt ett 70-tal 
förekomster med skålgropar. Efter målmedveten inventering har antalet platser 
ökat markant. Inventering har på senare år genomförts av ett fåtal hängivna – låt 
oss säga bergtagna – personer. Det är Boris Wredenmark (1970- och 80-tal), samt 
även författaren av dessa rader (från tidigt 1980-tal), men främst Sven-Gunnar 
Broström och Kenneth Ihrestam som genom idogt inventerande har upptäckt 
de flesta av Södermanlands nu kända ristningar. Figurristningarna uppgår till 
100 stycken och antalet förekomster med skålgropar är 2000. Varje år upptäcks 
många skålgropar, och under innevarande år (2009) har två figurristningar med 
skepp, fotsulor och en ringfigur (Västerhaninge och Åker) samt ett 100-tal plat-
ser med runt 500 skålgropar framkommit (t ex Wikell & Ihrestam 2008, Wikell 
2009). Vi kan här göra den reflektionen att vad gäller såväl ost- som västkusten, 
står en liten skara fältaktiva personer bakom det stora flertalet kända ristningar. 
Utan deras insats skulle hällristningar framstå som något exklusivt. Behovet av 
ytterliggare inventeringar och publicering är fortfarande stort.

Trenden är att skålgropshällarna förekommer tätt intill bronsålderns gårdar och 
byar. Skålgroparna har således ingått i bebyggelsens omedelbara närhet, och är 
en mycket god indikator på vart bronsålderns kulturlandskap har haft sin tyngd-
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punkt. Bilden är likadan i övriga Mälardalen (och längs ostkusten, se Broström 
& Ihrestam denna volym). Vid våra inventeringar i Västmanland och Uppland 
hittas många lokaler med skålgropar och regelbundet även skepp och andra fi-
gurer. I Västmanland och Uppland är 2000 respektive 3000 platser med skål-
gropar kända. Tillsammans med Södermanlands 2000 lokaler har vi nu 7000 
skålgropsförekomster i Mälardalen. Antalet enskilda skålgropar uppgår till 92 
000. Siffrorna är imponerande. Men eftersom vi hela tiden hittar fler lokaler så 
har vi ställt oss frågan: Hur många skålgropar finns det egentligen? En generell 
överslagsräkning kan ge oss lite olika summor som förtydligar vårt intryck från 
fält: östra Svealand är ett skålgropsland. Om vi har inventerat hälften av Mälar-
dalen så kan vi dubbla antalet till 14 000 lokaler med 184 000 gropar. Men så 
mycket har vi inte hunnit gå igenom. Snarare kan vi i runda slängar uppskatta att 
vi har inventerat 10 %. Grovt sett torde vi följaktligen kunna ha ett antal på 100 
000 (hundratusen) lokaler med 1 000 000 (en miljon) skålgropar…

Vi har all anledning att räkna mer noggrant på den förmodade mängden skål-
gropar. Bland annat genom att extrapolera välinventerade socknar med andra 
eftersatta områden. Förmodligen ligger siffran någonstans emellan dessa två ex-
tremvärden. Att vi har en miljon skålgropar i Sverige torde stå utom allt tvivel. 
Det är bara en tidsfråga innan den miljonte skålgropen hittas. Kenneth Ihrestam 
har gjort ”en snabbsammanställning av läget i skålgropssverige”, vilket ger oss 
en siffra på 237 980 skålgropar (muntlig uppgift Kenneth Ihrestam, Broström et 
al manus). Uppenbart är att själva grundbulten i hällristningstraditionen – skål-
gropen – är det som 100 år av hällristningsforskningen minst uppmärksammat. 
Ofta idisslas samma enskilda bildmotiv i artikel efter artikel, i bok efter bok. 
Det må vara bröllops- eller plöjningsscener, men sällan tas nya bildmotiv upp. 
Allra minst de styvmoderligt behandlade skålgroparna. Dessa är kanske det mest 
intressanta – de avslöjar vart fokus en gång har legat i landskapet, ur såväl mikro- 
som makrohänseende.

Skålgropsland
Det är påfallande ofta kring djupa inlandsfjärdar vi återfinner bronsålderns bo-
sättningar. Givande strandängar synes vara en lokaliserande faktor. Särskilt i 
brytpunkten mellan dalslättens tunga lera och den stenigare hagmarken runt dal-
gångarna påträffas majoriteten av skålgroparna. Otaliga gånger har bronsålderns 
människor valt att knacka in groparna i detta terrängavsnitt. Hela landskapsrum-
met är fullbokat. Här är skålgropsland.

Skålgroparna är vanligtvis runt 5 cm breda och 1 cm djupa. I ett givet land-
skapsrum, som en dalgång, finns det många förekomster med få gropar, 1 – 10 



Skålgropsland

169

stycken. I regel finns det även en enda lokal med många gropar. Det behöver 
inte vara något stort antal: 25 – 50 gropar räcker för att en viss häll ska framstå 
som huvudhäll. Den här kvantitativa skillnaden mellan olika lokaler är så pass 
regelbunden att den måste ha haft en kulturell betydelse. Det är ingen tillfällighet 
att många lokaler har få gropar, och få lokaler har många gropar, ibland hund-
ratals. Ty mönstret upprepas gång på gång i Mälardalen. De kvantitativt större 
lokalerna uppvisar även mer kvalitativa egenskaper. Det är noterbart hur ofta de 
största/djupaste skålgroparna (ofta dubbelt så stora som normalgropen) åter-
finns på dessa lokaler, samt andra detaljer som skålgropar i rader, rännor som 
förbinder gropar etc. Inte sällan kan huvudlokalen vara en figurristning med 
skepp och andra bekanta bilder, men det är inte nödvändigt. Huvudhällen syns 
ofta bra i sin lokala omgivning. Skålgroparna tycks vara nära knutet till hur land-
skapet är organiserat och kosmologiserat (Broström et al 2008a, Wikell 1987, 
1988, 1989, 2008, manus). Vi ska titta närmare på ett sådant här skålgropsland: 
Mörby i Turinge socken.

Turinge domineras av två stora sprickdalar. En öst-västlig där huvuddelen av 
bygden ligger, samt en nord-sydlig som i dag genomflytes av Turingeån ner till 
sjön Turingen, som i sin norra ände har ett kort utlopp till Mälaren. Under 
bronsålder utgjorde sjön Turingen en smal havsvik som nådde ända in till cen-
trala Turinge. På östra stranden av denna fornfjärd återfinner vi Mörby. Söder 
om Mörby ligger det område som vi ska stifta närmare bekantskap med. Här 
mellan fornfjärden och andra våtmarker kring Mörby i norr och Båglamossen i 
söder finns ett fornlämningsrikt område.

Länge var endast rösen och stensättningar, ensamliggande eller i små grupper, 
på bergskrönen kända, samt några stora skärvstenshögar. Många arkeologiska 
undersökningar har på senare tid avslöjat ett intensivt nyttjat område (Eriksson 
& Wikell manus med där anförd litt.). Likaså har socknen genom specialinvente-
ringar visat sig vara mycket rik på hällristningar. För närvarande är sju figurrist-
ningar kända med skepp, fotsulor, hästar och andra hällbilder. Även en hällkana 
är känd (Broström 2002, 2003, Broström et al 2008c, 2009b). Men skålgropslo-
kalerna dominerar stort i Turinge. Antalet kända lokaler är drygt 200 med över 
1200 skålgropar.

Området söder om Mörby är ett igenväxande jordbrukslandskap. Åkrarna ligger 
för fäfot och hagmarken har nästan fullständigt övergått till skogsmark. Spåren 
efter de gamla kulturlandskapen är synliga för den som har en tränad blick. Mos-
siga röjningsrösen, hasselbuskar och annan lövvegetation är en tydlig fingervis-
ning om ett svunnet landskap. I historisk tid har torpen Sandarna och Lillsanda 
legat här. I dag finns inget kvar.
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Tydligaste spåren av människor – för en fältarkeolog – är ändå bronsåldersläm-
ningarna. På det högsta berget ligger ett gravfält bestående av ett röse och fyra 
stensättningar (RAÄ 7). Röset, som har ett brätte, är ca 15 meter i diameter och 
1,5 m högt. Nedanför berget, främst på dess sydsida, finns tolv skärvstenshögar 
(RAÄ 2, 3, 68, 157, 474). Bland dessa utmärker sig RAÄ 2 med högar på 12 – 15 
meter i tvärmått samt en höjd på drygt 2 meter.

Under år 2008 genomfördes en arkeologisk undersökning i det södra området 
vid Mörby, varpå två skålgropslokaler berördes, RAÄ 220 och RAÄ 221 (Eriks-
son & Wikell, manus). Vid en specialinventering 1995 framkom de två aktuella 
skålgropslokalerna. Länsstyrelsen i Stockholms län förordade en förnyad inven-
tering vilken genomfördes av Broström och Ihrestam. I arbetet deltog förfat-
taren tillsammans med Marcus Eriksson. Inventeringen resulterade i många nya 
lokaler. Flera låg i öppen dag, medan andra fick borstas och torvas fram. Samt-
liga lokaler får betecknas som små, med högst ett tiotal skålgropar (Broström & 
Ihrestam 2007, 2008, Broström et al 2008b, 2009a, 2009b).

Före specialinventeringarna fanns det inga kända skålgropar. Söder om Mörby 
känner vi nu ett 60-tal lokaler med sammanlagt nära 150 skålgropar. Dessutom 
finns en ränna och en slipyta. Den aktuella grävningen låg i områdets östra del. 
Vid inventeringen framkom ytterligare fem hällar inom undersökningsområdet. 
Syftet med den arkeologiska insatsen var att närmare undersöka skålgropsloka-
lerna: fanns det spår av aktiviteter intill hällarna?

Grävning intill hällar
Undersökningen var en god möjlighet att komma skålgroparna inpå livet, hittills 
framställs de ofta som många prickar på spridningskartor. Schaktningen resul-
terade i fynd och anläggningar vid både RAÄ 220 och 221. De mellanliggande 
nyupptäckta hällarna gav inga arkeologiska indikationer.

RAÄ 220 bestod av åtta skålgropar och en brandskada på en väl profilerad rund-
häll. Omedelbart söder om hällen framkom två stenpackningar. Storleken var 
2-3 m i diameter. De var 0,2-0,3 m höga, mestadels bestående av 0,2-0,5 m 
stora stenar. De stensättningslika anläggningarna visade sig fylla var sin grop. 
Nedgrävningarna var 0,3-0,5 m djupa. Stenmaterialet var utvalt, särskilt i A3, där 
en ovanpåliggande ring av vanlig gråsten låg på ett ”golv” av rödgult rostig och 
mycket smulig järnhaltig sten. De järnrika stenarna klädde gropen invändigt. Det 
är inte ovanligt att finna den här sortens järnhaltiga bergart i östra Sörmland, 
men den fanns inte inom undersökningsområdet. Uppenbart är hela anlägg-
ningen avsiktligt konstruerad efter en bestämd idé som man har haft innan den 
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uppfördes. I botten av båda groparna framkom ett kol- och sotlager som följde 
nedgrävningen. I den större av stensättningarna, A2, framkom en malsten, med 
malytan uppåt. Inga andra fynd påträffades. Träkol från A2 daterades och visade 
sig vara från 1700-talet. Den sentida dateringen visar att den glesa, grovsteniga 
packningen har släppt igenom recent kol. Vårt intryck är att anläggningarna är 
förhistoriska. Mellan stensamlingarna framkom en halv malsten. En bit järn-
slagg låg söder om A2.

Norr om hällen påträffades ett 0,5 x 0,5 m stort område med spridda brända 
benflisor. Benlagret påminde om dylika på ett äldre järnåldersgravfält. Benen 
var rena och krossade och härstammade från däggdjur/gräsätare (Sjöling 2009). 
Förutom inslag av strödda kolbitar hittades inga andra fynd. En 14C-datering 
visar att benen är från sen vikingatid, vilket förvånar något. I trakten av Uppsala 
har man funnit brända djurben intill större stenblock. Robin Olsson (2007) har 
föreslagit att dessa är vikingatida harg, (hedniska offerrösen bestående av större 
stenar), vilka enligt 14C har varit i bruk fram till 1200-talet! Hargen uppvisar spår 
av eld, i likhet med RAÄ 220 som har en brandskada (med kvarliggande stenfla-
gor) mitt på hällen. Vid de senvikingatida hargen i Uppsala fanns inga skålgro-
par, medan det i Mörby fanns åtta stycken. Är skålgroparna äldre än hargen med 

Figur 2. Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam dokumenterar skålgroparna 
under skärvstenshögen.
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eld och djurben? Ser vi ett rituellt återbruk? Till sist kan nämnas att det låg en 
härd (odaterad) omedelbart öster om hällen. Här och var intill hällen påträffades 
även enstaka keramikbitar, brända ben och slagen kvarts. Alltsammans ganska 
disparata fynd, men med det gemensamma att de låg nära hällen. Ytor i schakten 
som låg perifert i förhållande till hällarna var tomma (gäller både RAÄ 220 och 
221).

RAÄ 221 låg på en åkerholme strax norr om RAÄ 220, och bestod av tre hällar 
med flera ytor av skålgropar. Strax öster om RAÄ 221, men utanför undersök-
ningen, framkom ett block med en skålgrop på. RAÄ 221 innehåller sammanlagt 
19 skålgropar enligt följande. Södra hällen 221:1 (2 ytor med 6 gropar), 221:2 (5 
ytor med 13 gropar). Mellan dessa låg en flack häll med 4 gropar (objekt 29). De 
förstnämnda hällarna är tämligen markanta, fristående rundhällar. 

Vid schaktningen påträffades en tidigare okänd skärvstenshög. Denna över-
lagrade delvis hällen för RAÄ 221:1, som bestod av tre skålgropar i krönläge. 
Skärvstenshögen, 4 x 3 x 0,5 m, innehöll 1500 liter skärvsten. Högen grävdes 
noggrant och det totala innehållet vattensållades. Skärvstenshögar i östra Svea-
land hyser inte sällan spår av begravningar (Rundkvist 1994). Endast ett fåtal 
små brända ben hittades, vilka osteologisk bedömdes som däggdjur/gräsätare 
(Sjöling 2009). Centralt i anläggningen framkom en hel del keramik, ett par slip-
stenar i röd sandsten samt ett fragment av en facetterad löpare. Under högen 
fanns en härd. Både härd och hög kunde 14C-dateras till 1000-talet f. Kr. Kanske 
mest spännande var att det under högens södra del framkom tre skålgropar! 
Dessa låg 1,9 m VNV om groparna på hällkrönet. De låg 0,4 m in i högen och 
under 0,2 m skärvstenslager. Högen daterar således groparna till 1000-talet f. 
Kr. (se fig 2). Det finns flera skärvstenshögar i östra Sverige som överlagrar 
skålgropar, eller har gropar omedelbart intill ytterkanten. I Ringeby daterades en 
skålgropsrelaterad hög till 800 – 900 f. Kr. (Kaliff  muntlig uppgift). 

Mellan rundhällarna, d.v.s. omedelbart norr om skärvstenhögen fanns tre härdar. 
En av dessa, A3, daterades till äldsta järnålder och är tämligen samtida med RAÄ 
220:s A1, en härd som låg blott 20 m SO om RAÄ 221:1. Härdarna i hällarnas 
närhet pekar således på förromersk järnålder. Vid RAÄ 221:2 hittades även en 
facetterad löpare. Dessa ska egentligen förstås som knackstenar. Eftersom den 
hittades omedelbart nedanför hällens branta, drygt 1 m höga västkant, är det 
frestande att sätta skålgropsmakandet i samband med denna. Till sist framkom 
ytterligare en slipsten bredvid en låg häll med fyra skålgropar (objekt 29).
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Skålgropsområdet söder om Mörby är ungefär 400 x 600 m stort. Centralt, och 
nedanför rösegravfältet, ligger de stora skärvstenshögarna med flera anmärk-
ningsvärda skålgropsstenar/hällar. Kring dessa finns många smålokaler och en-
staka skärvstenshögar. I marginalerna – som satelliter till centrum – finns lokala 
subcentra, inte sällan i kombination med skärvstenshögar. RAÄ 221 är en av 
dessa, och här följer en presentation: 

RAÄ 221 har sammanlagt 19 skålgropar och kan ses som en lokal huvudhäll. 
Liknande kombination finns strax åt norr där flera nyupptäckta små skålgrops-
lokaler ligger intill skärvstenshögar, RAÄ 157. En liknande kombination har 
vi längst söder om järnvägen där det finns 22 skålgropar vid en skärvstenshög 
(RAÄ 68). I väster finns också en markant häll med sammantaget 8 förekomster 
inom 29 x 4 m med 25 gropar, men här finns ingen skärvstenshög (förstörd vid 
bygget av järnvägen?). I det centrala området mellan alla ovan nämnda hällar och 
skärvstenshögar finns de största och flesta skärvstenshögarna, t ex RAÄ 2, samt 
de flesta skålgroparna. På ett markant stenblock, RAÄ 216:1 finns de största 
groparna i området. Groparna består av 16 runda, 5 – 17 cm i diameter och 0,5 
– 5 cm djupa, samt två avlånga, 10 x 15 respektive 10 x 20 cm och 4 cm djupa. 
Stenen framstår som huvudhäll. Intill denna framkom en stenpackning med ke-
ramik (muntlig uppgift Björn Carlsson och John Hamilton). I samma område 
finns också RAÄ 564, en sten med två skålgropar och en slipyta. I närheten 
ligger RAÄ 217, en flack häll med 8 gropar. En bit åt nordost finns en rundhäll 
med 10 gropar och en ränna. 

Sammantaget synes det som att alla spridda skålgropar är tillverkade under en 
fas. Deras rumsliga spridning är sådan att de förhåller sig till själva rummet såväl 
som till andra skålgropar och övriga fornlämningar. Denna fas kan i och för sig 
var ganska lång. Kanske nya gropar knackas när nya skärvstenhögar uppförs? 
När nytt land invigs? Att döma utifrån dateringarna från 1000-talet f. Kr. till 
äldsta järnålder, då även aktiviteter med härdar kanske genererar nya gropar. 
Somliga hällar glöms förmodligen bort medan andra lokaler (med många/stora 
gropar) lever vidare. Majoriteten av hällarna har aldrig haft några gropar, så de 
som har skålgropar är utvalda.

Slutord
Undersökningen visar på en rad händelser vid skålgropshällar (och även på häl-
lar utan några spår alls, vilket är lätt att glömma i sammanhanget). Utifrån 14C att 
döma har aktiviteter ägt rum här under 2000, ja, till och med 3000 år. Från mel-
lersta bronsålder då skärvstenshögen anläggs, till äldsta järnålderns härdar och 
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de brända benen som pekar på ett eventuellt senvikingatida harg. Bygden synes 
således vara intensivt nyttjad sedan bronsålder. Kulturlandskapet bestående av 
åker, äng och hagmark mellan Båglamossen i söder och fornfjärden av Mälaren 
i norr börjar som skålgropsland i bronsålder – och läggs ner först i slutet av 
1900-talet då det blir ett industriområde. Här kanske vi ser något av den seghet 
med vilken skålgropstraditionen har levt kvar på sina håll. När landskapsbruket 
ändras, då upphör skålgroparna (Åmark 1956).

Undersökningarna, våra och andras i Turinge, låter oss skönja en social och 
ekonomisk bakgrund till det rika depåfyndet vid Ekudden i skogssjön Yngern, 
som år 1885 framstod som så gåtfullt i sin ensamhet. Fyndet vid Yngern fram-
står inte längre som ett obegripligt undantag. Snarare är det fullt normalt, och 
vi kan förvänta oss fler likartade fynd i framtiden. Fyndet kan sättas i samband 
med ”skålgroparnas folk” i centrala Turinge. Den täta bygden var under brons-
ålder en del av ett fullkoloniserat Mälardalen. Fornlämningsbilden – rösen och 
skärvstenshögar – pekar nämligen på att varje strandängsförande havsvik var 
”Skålgropsland”.

Tack till:
Sven-Gunnar Broström, Björn Carlsson, Marcus Eriksson, John Hamilton, 
Kenneth Ihrestam, Anders Kaliff.
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Allt är inte guld som glimmar
Om en nyfunnen silverskatt vid Hellerö

Veronica Palm

Inledning
I januari månad år 2002 eldhärjades mangårdsbyggnaden vid Hellerö Gård i 
nordöstra Småland och det vackra huset med anor från 1500-talet totalförstördes. 
En kulturskatt försvann för alltid, men den tragiska händelsen ledde till att en 
annan bortglömd skatt åter fick se dagens ljus – en vikingatida silverskatt! 

Några år efter branden uppfördes en ny mangårdsbyggnad på samma plats som 
den gamla och i samband med nybyggnationen gjordes även en del markarbeten, 
bl.a. en mindre utfyllnad på tomten och anläggandet av en ny gräsmatta mot det 
nya husets baksida. Jord till gräsmattan hämtades från den åker som ansluter 
till tomtens nordvästra sida, där en yta om ca 2 000 m2 schaktades av. År 2007 
när familjen Larsson, som äger gården, höll på med trädgårdsarbete i den 
utfyllda delen av trädgården hittades två mynt i gräsmattan. Fyndet anmäldes 
till Länsstyrelsen som gjorde en besiktning och man konsulterade även Kenneth 
Jonsson, numismatiker vid Stockholms Universitet, som konstaterade att de 
bägge mynten var av tyskt respektive engelskt ursprung med en datering till 
vikingatidens senare del.

Eftersom mynten bedömdes kunna utgöra en del av ett större skattfynd 
beslutades att en metalldetektorundersökning skulle ske på tomten och på den 
aktuella åkerytan. Undersökningen utfördes i maj 2008 av arkeologerna Nicholas 
Nilsson från Kalmar läns museum och Veronica Palm från Västerviks Museum/
Kalmar läns museum. För fältarbetet anlitades även Jonas Paulsson, som är en 
av landets mest erfarna när det gäller metalldetektering av förhistoriska miljöer. 
Jonas levde snabbt upp till sitt rykte och efter bara några minuter gav detektorn 
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utslag för det första myntet. Sammanlagt hittades 51 mynt vid detekteringen, 
varav alla utom ett kan föras till vikingatidens senare del. Ett var betydligt 
yngre, präglat för Johan III vid 1500-talets slut. Utöver mynten hittades även en 
armbygel av gotländsk typ i solitt silver, vilken också kan föras till sen vikingatid 
(fig 1).

Undersökningen
Undersökningen finns redovisad i detalj i rapportform (Palm 2008). I det 
följande ges en sammanfattande beskrivning av genomförandet, resultaten och 
tolkningarna. 

Metalldetekteringen på tomten omfattade en yta av ca 800 m2. När det 
konstaterats att ytterligare mynt fanns i jorden avsöktes även den ca 2 000 m2 
stora avschaktade ytan på åkern (fig 2). För att säkerställa spridningen av mynten 
avsöktes även marken i anslutning till schaktytan. Vid markplaneringen hade det 
ca 0,2-0,3 m tjocka matjordslagret schaktats av och större delen av jordmassorna 

Figur 1. Silverskatten från Hellerö. Foto: Pierre Rosberg, Kalmar läns museum.
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Figur 2. Åkerytan där skatten ursprungligen deponerats. Foto: Veronica Palm, Kalmar 
läns museum.

hade förts in på tomten, men det fanns fortfarande några schakthögar med 
jord kvar. Med hjälp av familjens grävmaskin planades högarna ut så att 
avsökningen kunde innefatta även dessa jordmassor. 

Den aktuella åkerytan ligger ca 10-20 m ö h, på en platå i krönläget av en 
sydvästsluttning. Åkerjorden i de högre partierna var mycket lätt med endast 
en liten inblandning av sten. Vid undersökningen fanns inga spår kvar efter 
någon form av förhistoriska anläggningar, men i ytans mitt fanns en stensatt 
källargrund som framkommit vid schaktningen. Källaren var tidigare helt okänd 
för familjen och det är oklart hur gammal den är. Ytligt i fyllnadsmassorna 
fanns tegel och slagg samt keramik i form av yngre rödgods (BIIy). Källarens 
konstruktion tyder på att den kan vara mycket gammal, medan de fynd som 
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påträffades i de urschaktade massorna pekar på 1600-1700-tal. Någon närmare 
undersökning av källargrunden gjordes inte och den kommer att övertäckas igen.

Schaktytans norra del visade sig vara helt fyndtom, däremot påträffades ett 
flertal mynt i matjordsfickor utspridda över ytans södra del och i anslutning till 
kvarvarande åkerkant. Av de dumphögar som fanns kvar på ytan innehöll också 
de två i den sydöstra delen flera mynt. Sammanlagt påträffades 32 mynt i schakt- 
och åkerytan.

Avsökningen gav en tydlig bild av myntens spridning och det råder ingen 
tvekan om att skatten ursprungligen varit deponerad i schaktytans södra del, 
där fyndtätheten ökade markant (fig 3). Tyvärr syntes inga spår av någon form 
av behållare, grop eller annan anläggning som kan kopplas till depån, men 
troligen har skatten inte varit nedlagd på särdeles stort djup, kanske endast 0,2-
0,4 m under markytan. Dateringarna visar att skatten grävdes ned någon gång 
i slutet av 1030-talet, där den sedan fått ligga ostörd i några hundra år fram till 

Figur 3. Spridningskarta som visar var mynten hittades på åkern. Koncentrationen 
i sydväst tyder på att den ursprungliga deponin funnits där.
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anläggandet av gården och säteriet Hellerö, då man började röra om i jorden i 
samband med ett intensivare jordbruk. När plogen dragits åtskilliga gånger över 
platsen har mynten ett efter ett spridits ut från sin ursprungliga gömma, för att 
så småningom ligga spridda inom en ca 15 x 20 m stor yta i åkerns sluttning.

Vid detekteringen fokuserades endast på ädelmetaller, men på tomten och 
utanför schaktytan fanns också ett markant ”brus” av järn, som mycket väl kan 
representera olika typer av såväl förhistoriska som yngre föremål. I några fall 
valdes starka utslag ut för en närmare titt och föremålen plockades upp. Av dessa 
tillvaratogs 6 smältor, 1 klippbit av kopparlegering, 1 hästskosöm och 1 bit slagg. 
Efter samråd med Länsstyrelsen har mynten och de övriga föremålen rengjorts 
och fotograferats av Kalmar läns museums konservator Sara Gainsford. De 
digitala bilderna skickades sedan till Kenneth Jonsson för bestämning och 
datering och skattfyndet har sedan transporterats till Riksantikvarieämbetet i 
Stockholm för inlösen och fyndfördelning.

Mynten
I denna artikel görs endast en kort redogörelse av myntens sammansättning. 
En utförlig genomgång finns i tidskriften Myntstudier nr 2008: 3, där Kenneth 
Jonsson redovisar myntens proveniens mer i detalj. Sammanställningen nedan 
är hämtad från denna artikel som kan laddas ned från nätet (Palm m fl 2008).

Tabell 1. Översikt över skattens sammansättning av silvermynt.

Ursprung Antal Yngsta
Islamiskt 1 1002/3
Tyskt 43 1027-1039
Böhmiskt/polskt 1 980/990-tal?
Engelskt 5 1029-1035
Danskt 1 1035-1042
Svenskt 1 ca 995

Sammanlagt har 52 mynt från den vikingatida skatten återfunnits, samt en 
armbygel i silver. Ett urval av mynten visas i figur 4. Mynten härrör från ett flertal 
länder och hertigdömen (tabell 1). De tyska mynten dominerar med hela 82 %, 
de engelska utgör 10 % och islamska, böhmiska/polska, danska och svenska 
står för vardera 2 %. Fördelningen beror troligen på att de tyska mynten blev 
vanligare och ökade successivt på 1000-talet jämfört med de engelska. I skatten 
finns endast några få äldre mynt. De flesta är präglade under de två senaste 
decennierna innan skatten deponerats. Efter den preliminära genomgången av 
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mynten kunde Kenneth Jonsson konstatera att skatten nedlagts någon gång på 
1030-talet, eftersom det yngsta myntet är ett danskt mynt präglat för Hardeknut 
och dateras till 1035-1042. Även de yngsta mynten från England och Tyskland 
är från 1030-talet. 

Importen av engelska mynt kopplas ofta till de danagälder som betalades ut 991-
1018, men då mynten i Helleröskatten är övervägande tyska (där inga danagälder 
betalades ut) och merparten präglade efter 1018 måste handel vara orsak till 
myntimporten. Det är också troligt att de engelska mynten har importerats via 
Tyskland. De tyska myntens geografiska spridning täcker hela det dåtida tyska 
riket, men rikets västra del står för en ovanligt hög andel om 20 %. Det islamska 
myntet är präglat i Mayyafariqin i nuvarande östra Turkiet år 1002/3 och i 
svenska fynd finns endast ett 20-tal arabiska silvermynt som är yngre än detta. 
Det svenskpräglade myntet är från Sigtuna ochg är präglat för Olof  Skötkonung 
år 994-1022. Inskriften på myntet gör att det kan dateras till åren närmast 995 
och myntet tillhör därmed de äldsta i Helleröskatten.

Myntimporten under vikingatid inleddes österifrån under tidigt 800-tal för att 
minska betydligt under 950-talet. Ca 975 påbörjades import av engelska och 
tyska mynt, vilket ökade dramatiskt efter 990 för att åter minska under 1050-talet. 
På fastlandet upphörde myntimporten på 1080-talet medan den fortsatte in på 
1100-talet på Öland och Gotland.

De flesta mynten i skatter från sen vikingatid har böjts och rispats vid kontroller 
av äkthet och silverhalt. Oftast böjdes mynten tillbaka igen, men så är inte fallet 
i Helleröskatten där nästan samtliga mynt är böjda.

Armbygeln
Vid undersökningen påträffades även en armbygel av solitt silver (fig 5). Den 
väger 48,59 g och mäter 710 x 480 x 160 mm. Den har en fin ornering av 
tre band med rombiska element med små ”kulor” runt om. Bygelns ändar är 
avsmalnande och ornerade med punsning och liknar två stiliserade djurhuvuden. 
På bygelns kanter finns täljor från en kniv som använts för att kontrollera äkthet 
och silverhalt. Bygeln är mycket välhållen och inte alls sliten vilket antyder att 
den aldrig använts som smycke, utan snarast ska betraktas som värdemedel.

Flera hundra armbyglar av olika typer har tidigare hittats på olika platser i landet, 
men endast en i Småland och endast sju på Öland. De allra flesta, hela 95 %, 
har hittats på Gotland. Eftersom de är så vanligt förekommande i gotländska 
silverskatter har man kunnat upprätta en typologi för dem. Enligt Mårten 



Allt är inte guld som glimmar

183

Figur 4. Exempel på mynt från Helleröskatten. Varje mynt är avbildat från två sidor. Foto: 
Sara Gainsford, Kalmar läns museum.

1) Det arabiska myntet präglat 
1002-1003 för Mumahhid al-Dawla 
Said (Fyndnr. 32).

2) Ett tyskt mynt präglat 983-996 i 
Köln för kung Otto III (Fyndnr. 20).

3) Ett engelskt mynt, s.k. Long 
cross, präglat 978-1016 för 
Æthelred II (Fyndnr. 8).

4) Det danska myntet präglat 1018-
1035 i Roskilde för kung Knud 
(Fyndnr. 34).

5) Det svenska myntet präglat 994-
1022 i Sigtuna för Olof Skötkonung 
(Fyndnr. 52).
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Stenberger indelas de i fem grupper som betecknas Ab 1-5. Den aktuella bygeln 
från Hellerö kan föras till Stenbergers grupp Ab 2, som är den vanligaste typen 
av skattfyndsrelaterade gotländska armbyglar. De har också ett viktförhållande 
som är så tydligt att det definitivt kan kopplas till betalningsmedel och handel. 
Enligt typologin kan Ab 2 i huvudsak dateras till 950-1050 e. Kr. (Stenberger 
1958: 104ff). Birgitta Hårdh betecknar denna grupp VII106, och redovisar en 
handfull fynd från fastlandet (Hårdh 1976: 62f). Ett forskningsprojekt kring 
armbyglar drivs för närvarande av Cristina Reid och Jan Gullman, där man tittar 
på armbyglar och dess vikter. Studien antyder att armbygelns vikt skulle vara så 
exakt att den motsvarade ett fast värde. Som exempel kan nämnas den gotländska 
Spillingskatten, där armbyglarna låg ihopkrokade i grupper efter viktenheter. 
Varje enhet har en motsvarighet i vikten av ett bestämt antal arabiska mynt. Man 
kunde betala med hela eller delar av armbyglar, vilket också förklarar mängden 
av klippbitar av byglar som också brukar förekomma i skattfynd. 

En kort reflektion
Skattfyndet vid Hellerö är spännande både ur fyndsynpunkt och sett ur ett större 
perspektiv med Hellerö som en plats i ett kustlandskap under yngre järnålder. 
Som fynd betraktat är det Smålands första skattfynd sedan 1960 med en varietet 
av olika mynt från norra Europa. Som plats betraktat ligger Hellerö mitt emellan 
en större vikingatida bosättning vid byn Vråka och en flikig halvö med flera 
potentiella hamnlägen.

Hellerö ligger på en stor oregelbunden landtunga i det inre av Tjustskärgården 
med sitt typiska landskap av öar och skyddade vikar. I närområdet finns 
flera små vattendrag, sjöar och mossar och kring gården finns en mängd 
registrerade fornlämningar i form av rösen, stensättningar, skärvstenshögar och 

Figur 5. Armbygeln från Hellerö. Foto: Nicholas Nilsson, Kalmar läns museum.
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skålgropsförekomster. Merparten av lämningarna kan föras till bronsålder eller 
äldre järnålder. Den enda kända lämningen som möjligen kan vara samtida med 
skattfyndet är ett gravfält (RAÄ 5) bestående av 7 högar och 16 stensättningar, 
beläget ca 400 m sydväst om gården. I området finns också en del gruvlämningar 
från medeltid-historisk tid. Själva gården har en lång historia och i skriftliga 
källor nämns gården Hellerö (hellaerydh) redan i slutet av 1300-talet (Petersen 
2001: 277ff). 

Sedan 1980-talet har Stockholms universitet bedrivit arkeologisk forskning 
i Helleröområdet och flera undersökningar har genomförts, där bl a 
boplatslämningar från yngre stenålder och bronsålder har delundersökts, liksom 
en skeppsformig stensättning från yngre bronsålder och en stensättning från 
äldre järnålder (Ermerud 2004, 2006, se även Ermerud denna volym). Några 
lämningar från yngre järnålder som kan vara samtida med skattfyndet har ännu 
inte undersökts. Längre norrut tätnar lämningarna från denna tid och ca 5 km 
nordväst om Hellerö ligger byn Vråka, som är en av få kvarvarande radbyar med 
mycket gamla anor. I och kring Vråka finns också ett flertal gravfält med högar, 
resta stenar och olika former av stensättningar som kan föras till järnålderns 
senare del. Mitt i byn finns ett bygravfält med ett 70-tal synliga lämningar i form 
av högar och stensättningar. Gravfältet är tyvärr skadat och dess ursprungliga 
utbredning är osäker. Det finns också uppgifter om ytterligare bortplöjda 
gravfält intill byn. Hellerö gård ligger som en utpost till denna by, strategiskt 
placerad med goda kommunikationsvägar både på land, via vattendrag och 
till sjöss. Placeringen på ett höjdläge som böljar ned mot en dalgång och en 
mindre å som vrider sig in mot land från en intilliggande skyddad havsvik utgör 
ett utmärkt boplatsläge. Eftersom den arkeologiska undersökningen endast 
fokuserade på myntens ursprungliga deponeringsplats och inte på att hitta 
boplatsmaterial eller aktivitetsytor intill den urschaktade åkerytan, kan man i 
dagsläget inte närmare säga om sådana finns intill det nuvarande gårdsläget. 
Ytterligare undersökningar krävs för detta. De smältor av både kopparlegering 
och vitmetall, möjligen silver, som tillvaratogs vid undersökningen skulle kunna 
tyda på viss verkstadsaktivitet i området, men de går naturligtvis inte att datera 
utifrån rådande fyndsammanhang och de behöver inte heller vara samtida med 
skatten. 

Intressant är att det på den landtunga där Hellerö ligger har hittats ytterligare 
två vikingatida silverskatter. Mynten i dessa båda är dock något äldre än de i 
Helleröskatten och kan dateras till 600-800-talet e. Kr. På 1830-talet insamlades 
45 hela och delar av kufiska silvermynt vid Hula i Loftahammar socken och på 
1860-talet hittades över 2 000 kufiska silvermynt och ett armband vid Äskedal i 



186

Veronica Palm

samma socken. Vid en efterundersökning vid Äskedal år 1990 hittades ytterligare 
42 hela och delade silvermynt. Då gjordes även en kulturlandskapsanalys av 
docent Dan Carlsson som kunde konstatera att området kring Hula – Äskedal 
inte utgör någon typisk eller tydlig yngre järnåldersbygd, men att vissa element 
ändå pekar på att där kan ha funnits en eller flera hamnlägen vid denna tid 
(Janzon 1991; Carlsson m fl 1991; Åvall 1996). 

Hur Hellerö passar in i bilden av det vikingatida samhället och vilken betydelse 
platsen haft vet vi inte idag. Det kan ha varit en gård eller en plats för andra 
aktiviteter än bara bosättning, t.ex. för hantverk eller mindre handelsverksamhet. 
Studier av gotländskt material har visat att flera skattfynd kan knytas till 
gårdslägen, men också att flera nedlagts utan någon som helst koppling till 
bebyggelse (Carlsson & Jonsson 2008). För Tjustbygden är forskningsläget ett 
annat och mycket få undersökningar har berört vikingatida miljöer. Ett fåtal 
gravar har undersökts, men inga egentliga boplatslämningar och kunskapen 
om den lokala bebyggelsens förhållande till gravmiljöer och hamnlägen är i det 
närmaste obefintlig. Det är frestande att spekulera om handelskontakter med 
Gotland när man tänker på armbygeln. Det är endast ca 10 mil sjövägen till 
Gotland, som under vikingatid hade ett flertal större och mindre handelsplatser 
och hamnlägen längs västkusten. 

Varför skatten hamnat i jorden vid Hellerö gård kan vi idag bara gissa. Den 
vanligaste orsaken till att man gömde värdesaker i jorden var de oroligheter som 
tidvis drabbade det vikingatida samhället, både i Norden och längre söderut i 
Europa. Man grävde helt enkelt ner sina dyrbarheter för att ingen annan skulle 
kunna ta dem. 
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”Det är en kultur som kommer att försvinna, hela vårt sätt att tänka och agera. 
Sen kommer det andra människor som tänker på ett helt annat sätt. Så det är en 
kulturfråga.” På det viset kommenterade fiskaren Göran Stenberg från Stedshol-
men (Loftahammar) i en intervju med Radio Åland det faktum att han är en av 
de få skärgårdsfiskare som återstår i den småländska skärgården.

I denna uppsats kommer jag att problematisera Stenbergs påstående i termer 
av kollektivt minne, diskurs och identitet. Jag argumenterar för att kustfiskarens 
sätt att tänka och agera som diskurs betraktat, i samma mån som kustfiskets 
materiella artefakter, är en artefakt och en nyckel till förståelsen av skärgårdens 
arkeologi. Ett normativt följdargument är att kulturminnesvård i samma mån 
borde omfatta näringens överlevnad som bevarandet av beteshagar, tomtningar 
och sjöbodarnas arkitektur. Uppsatsens syfte är att bidra till diskussionen kring 
tvärvetenskapliga forskningsperspektiv som korsbefruktar oral history och arkeo-
logi.

Oral history som diskurs
Det kulturella minnet kan betraktas som det kommunikativa minnets diskursra-
mar: det rimligas, det allmänt vedertagnas, det meningsfullas och det normalas 
gränser. I intervjuprojektet ”Yrkesfiskare i Tjusts och Misterhults skärgårdar” 
står det kommunikativa minnet i centrum. I detta är varje minnesbärare lika 
kompetent, till skillnad från det kulturella minnet, vilket omskapas och förmed-
las av en elit.

Skärgårdsfisket som artefakt 
Kollektivt minne genom språk, arbetsmoment och föremål

Jan Selling
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Jag utgår ifrån ett vitt diskursbegrepp som innefattar såväl diskurs i betydelsen 
samtalsordning som i betydelsen synsätt. Det innebär att både en enskild text 
och ett system av texter kan analyseras som diskurs, dvs. ”scannas” efter betydel-
sebärande element, referenser, stildrag, symboler och metaforer, vilka samman-
håller och avgränsar diskursen. Denna form av diskursanalys riktar sökarljuset 
mot sociala strukturer och produktionen av identiteter och hur dessa legitimeras; 
hur subjekt (diskursposition), objekt och betydelse konstitueras genom diskur-
sen. Diskursen innefattar vissa tankar, artikulationer och beteenden och uteslu-
ter andra, få dem att verka onaturliga, otidsenliga eller oacceptabla.

Muntlig historia, oral history, kan sägas ha tre huvudsakliga inriktningar. Det första 
handlar om intervjuer som vittnesmål som kan användas för att verifiera, falsifie-
ra eller skapa nya hypoteser om sakförhållanden i det förflutna. Det andra söker 
svar på hur informanten kände eller upplevde något. Den tredje – vilket förelig-
gande forskningsprojekt är mest inriktad på – handlar om hur någon minns, eller 
hur någon berättar, vilket ger kunskap om identiteter och diskurs. Oral history 
kan dessutom, oberoende av inriktning, betraktas som ett demokratiföretag: dels 
därför att forskningens framgång är beroende av att informanter och forskare 
kan uppnå ett mått av ömsesidig förståelse, dels för att informantens relevans 
inte är beroende av privilegierad samhällsposition utan av frågeställningar.  Även 
det allra mest lokala insamlandet har ett berättigande (Thompson 2000; Tonkin 
1995). När fiskaren Göran Stenberg från småländska Stedsholmen i Ålands ra-
dio i det inledningsvis anförda citatet reflekterar över den egna diskursformatio-
nens försvinnande blir han för ett ögonblick delaktig i den diskurs som transfor-
merar det kommunikativa till det kulturella minnet. Barriären mot det kulturella 
minnets definierande elit är således inte ogenomtränglig.

Bakgrund
Den småskaliga kustfiskenäringen är på väg att försvinna och med den en levan-
de kultur. Antalet yrkesmässiga skärgårdsfiskare på norra Smålandskusten (Tjust 
och Misterhult) har under perioden 1961-2007 i runda tal minskat från 300 till 
30. Jämfört med skärgårdsfiskets höjdpunkt på 1940-talet är minskningen långt 
större. Av dem som återstår idag har 14 fiske som sin huvudsysselsättning. En-
dast fyra av dessa är under 50 år. På en generation har yrkesfisket försvunnit helt 
från 24 öar. Siffrorna och åldersstrukturen talar sitt tydliga språk: den näring 
som en gång var skärgårdens livsnerv är på väg att försvinna. Problematiken 
känns igen i de flesta andra skärgårdsområden. På en del håll, som i Östergöt-
land, har avvecklingen gått än längre. Avfolkningen av skärgården under samma 
tid innebär dessutom att husbehovs- och binäringsfisket har minskat i minst lika 
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hög utsträckning (Selling & Holmer 2007; Selling 2006-2007; Ask m. fl. 2008). 
Det har blivit tomt mellan skären på vinterhalvåret och välstädat på bryggorna.

De empiriska resultat som ligger till grund för denna artikel härrör främst från 
en intervjuundersökning som jag genomförde i Tjust och Misterhult 2006-2007. 
Syftet var att med oral history som metod insamla ett så kallat ”stort material” 
med ett relativt stort antal informanter (jmf. den motsatta strategin, att genom 
upprepade intervjuer med en enda informant tränga djupt i ett ämne, i Ryd 
2001) inom ett geografiskt och socialt väl avgränsat område – yrkesfiskare och 
fiskarhustrur i Tjusts och Misterhults skärgårdar – för att diskutera synen på 
Östersjöns ekologiska förändring, det samtida fiskets produktionssätt samt fis-
ket som identitetsskapande metafor inom den undersökta gruppen och i re-
lation till övergripande samhälleliga diskurser. I undersökningen intervjuades 
25 personer, varav 21 licensierade fiskare, 3 fiskande kvinnor utan licens och 1 
kvinnlig yrkesfiskare som helt hade slutat. De intervjuade fick fritt svara på en 
rad i förväg formulerade frågor som kompletterades med spontana följdfrågor 
(semistrukturerad intervjumetod). Populationen är bosatt i mellan- och ytter-
skärgård. Åldersmässigt domineras undersökningspopulationen av fiskare födda 
på 1940- och 1950-talen. Undersökningen har en hög representativitet genom 
att den täckte in drygt 80 procent av alla licensierade fiskare, även innefattande 
licensierade binäringsfiskare och pensionärer, i området. Med enstaka undantag 
upplevde informanterna sig som skärgårdens sista yrkesfiskare. Med andra ord 
såg de ingen framtid för skärgårdsfisket i sin traditionella utformning. Orsakerna 
söktes i marknadens villkor, i miljöförändringar, men även i fiskeripolitikens in-
riktning och implementering nationellt och på EU-nivå.

Undersökningens viktigaste slutsats är att näringen i sin traditionella form att 
döma av yttre faktorer och av fiskarenas egna uppfattningar kommer att för-
svinna inom en snar framtid. Denna observation ställs i kontrast till att just det 
småskaliga, kustnära fisket ofta pekats ut som ett kulturellt värdefullt och poten-
tiellt hållbart fiske (Länsstyrelsen 2005).

Områdesöversikt
Undersökningen faller i vid mening inom området miljöhistoria och är däri 
framförallt inriktad på idé- och kulturanalytiska spörsmål. Dessa kan innefatta 
frågan om identitets- eller intressegemenskap inom en bestämd grupp eller kon-
flikter mellan olika intressen, identiteter och grupper.

Det senare, konfliktperspektiv på miljöfrågor, har utifrån ideologikritisk synvin-
kel tillämpats av Jonas Anselm och Johan Hedrén inom forskningsprojektet Mil-
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Yrkesfiskare 1961 Yrkesfiskare 2007  
 Huvudnäring Binäring Huvudnäring Binärings-

fiskare och 
pensionärer 
med licens

Yrkesfisket 
avvecklat

Misterhults sn      
Hamnö 3 0 0 0 X
Hunö 0 2 0 0 X
Långö 4 2 0 0 X
Marsö 6 0 1 1  
Skavdö 0 2 0 0 X
Strupö 4 0 0 0 X
Vinö 10 1 1 0  
Älö 6 0 0 0 X
Ävrö 4 0 0 0 X
Örö 4 0 0 1  
Loftahammar sn      
Askö** 0 9 1 0  
Björkö /Björkholmen 0 9 0 0 X
Ekö 2 1 2 0  
Flatvarp** 6 0 1 0  
Grindö 7 0 0 1  
Hasselö 9 17 1 0  
Horsö med Koholmen 7 1 0 0 X
Kårö 0 4 0 0 X
Loftahammars Hultö 0 4 0 0 X
Långö och Trässö 0 1 1 0  
Malmöarna Norra och 
Södra med Torrö 

4 2 0 1  

Sladö 12 0 1 2  
Smågö med Värsö 0 2 0 0 X
Stora Kalvö 1 1 0 0 X
Städsholmen 2 3 0 1  
Torrö (Hasselö) 0 1 0 0 X
Vidö 1 0 0 0 X
Vinökalv med Ljusterö 2 0 0 0 X
Väderskär 2 0 2 0  
Ytterby** 3 3 0 0 X
Åsleskär, Jutskär och 
Bondeskär 

3 0 0 0 X

Äskeskär 3 0 0 0 X
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jövård och miljöforskning i Sverige 1950-2000. Hedrén har hävdat att naturen 
utgjort ett hot mot det moderna projektet och i synnerhet dess politiska institu-
tioner, vilket emellertid har desarmerats genom att miljöfrågor avpolitiserats och 
genom teknokratiseringen av det utopiska miljötänkandet.  Viktigare för min 
undersöknings vidkommande är emellertid några av de iakttagelser som görs 
på vägen mot nämnda tes: att naturen och jordbrukslandskapet fått symbolisera 
”den svenska folksjälen” med den kompensatoriska funktionen att simulera en 
kontinuitet som brutits av det moderna projektet, att naturen som resurs spelat 
en avgörande roll för det svenska välfärdsprojektet, att den identitetsmässiga 
fragmentiseringen i en senkapitalistisk, globaliserad värld skapar behov av att 
bevara eller återskapa ”ursprungliga” kategorier. En förutsättning för dessa kon-

Västrums sn      
Västra Eknö 20 1 1 2  
Östra Eknö 18 0 1 0  
Flatholmen* 6 0 0 2  
Händelöp 30 0 4 2  
Idö 6 9 0 0 X
Järsö 3 2 0 0 X
Marsö 9 2 0 1  
Nävelsö 13 0 0 0 X
Skälö 1 1 0 0 X
Västrums Långö 0 1 0 0 X
SUMMA  81 14 15 Yrkesfisket 

har försvunnit 
från 24 byar på 
öarna sedan 
1961.** 

 Yrkesfiskare 1961 Yrkesfiskare 2007  
 Huvudnäring Binäring Huvudnäring Binärings-

fiskare och 
pensionärer 
med licens

Yrkesfisket 
avvecklat

Tabell 1 Skärgårdsfiskets avveckling i Tjust och Misterhult. ”Binäringsfiskare” 1961 
enligt den definition som då användes av fiskeriverket. Det nuvarande systemet med 
yrkesfiskarelicenser särskiljer inte binäringsfiskare. Jag har använt begreppet för 
att beteckna licensierade fiskare som uppger att fisket inte utgör mer än hälften av 
inkomsten. (Källa: Jerker Moström, Fiskestatistik 1961, Länsstyrelsen samt muntliga 
källor) 

* Flatholmen finns ej med i Moströms statistik. Uppgiften har angivits av Åke Nilsson, 
Flatholmen.

** Askö, Flatvarp och Ytterby har i enlighet med Moström behandlats som enskilda 
fiskelägen trots att de ligger på samma ö.
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flikter har samtidigt varit en obestridlig miljöförstöring, vars orsaker, omfattning 
och hävande varit föremål för tolkningskonflikter (Hedrén 2002).

Den specifika miljö som min analys utspelar sig i är kustlandet och skärgår-
den. I denna har en konflikt handlat om yrkes- kontra sportfisket, en annan 
om tolkningsföreträdet vad gäller ekologiskt hållbart fiske. Ålens och torskens 
tillbakagång är existentiella hot mot skärgårdsfisket, men ett felaktigt bedrivet 
fiske hotar att tillsammans med miljöförändringar slå ut bestånden. Att det be-
hov av ursprunglighet och naturlighet som Hedrén talar om kan leda till en 
uppvärdering och kommodifiering av själva kusten är grunden för den urbana 
konsumtionen av rekreationsmiljö som förknippas med skärgårdsturism. Men 
även inrättandet av naturreservat och tillämpningen av strandskydd ingår i den-
na dynamik. Hur detta kan gå till och vilka lokala konflikter som kan uppstå har 
visats i Björn Segrells avhandling om Östgötakusten som är ett tidigt exempel 
på den fruktbara, tvärvetenskapliga forskarmiljön vid institutionen för Tema 
vid Linköpings universitet (Segrell 1995). Även min intervjuundersökning visar 
att fiskare ser en kausalitet mellan kommodifieringen av kusten och den egna 
kulturens försvinnande: ”idag har det ju spårat ur (…) Det är ju inte klokt att det 
rör sig om miljoner och sånt här. Det är ju bara rika människor. Det finns ju inte 
en normal människa som kan fiska och köpa ett sånt här ställe idag”, säger en 
pensionerad men ännu aktiv fiskare. ”Kanske att det kommer ut nån och fiskar 
med lite ryssjor så här då, lite säsongsbetonat och sen har di sina jobb som de 
börjar sen efter semestern och sen blir det inte nåt mer”, resonerar en annan. En 
tredje fiskare, också han pensionär, uttrycker saken än tydligare: ”…jag vet att 
jag är den sista här (…) [vi har] …belagt från 1701 att det är samma släkt som 
har jobbat här ute. Så det är tragik. Sen pratar man om att man ska ha levande 
skärgård att man ska bevara kulturen. I helskotta man gör! Kulturen håller på 
att raseras också, va. Det blir sommarstugeområden av alltihop…” (Selling & 
Holmer 2007: 46, 118, 120). 

Björn-Ola Linnér, en annan forskare vid samma institution, har iakttagit att kus-
tens attraktivitet lett till att östgötakommunen Valdemarsvik marknadsförs som 
skärgårdskommun, genom presentationen av ett selektivt kulturarv som uteläm-
nar den moderna epokens industriminnen (Linnér 2002). Dessutom kan man 
invända att även den instrumentella synen på kulturarv som kommunal, regional 
eller nationell identitetsresurs leder till en objektifiering och förvrängd bild av de 
kulturbärare som porträtteras.

Linköpingsforskarna Björn-Ola Linnér, Hannah Dekker-Linnros, John Svidén 
och Björn Segrell har problematiserat begreppet kustland som ram för konstruk-
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tionen av ett bestämt kulturarv och naturmiljö i Östergötland. Med inspiration 
från medicinsk terminologi införs här begreppet ”trippel helix” för att beteckna 
ett ömsesidigt orsakssamband mellan tre över tiden föränderliga faktorer: na-
tur, kultur och produktion. I rapporten görs en för min undersökning väsentlig 
utredning av begreppet kulturarv. Forskarna hävdar att en värderelativistisk (i 
betydelsen antiessentialistisk) syn på kulturarv är den enda rimliga. Begreppet 
får syfta på ”summan av kulturstoff  som överförs från en generation till en an-
nan” inom en bestämd identitetsgemenskap (Linnér 2000). Det finns således lika 
många kulturarv som det finns sociala grupper i ett samhälle.

Ett oral history-projekt med delvis liknande utgångspunkter föreligger i Malin 
Mobjörks studie över människorna på Bokö vilken emellertid till skillnad från 
mitt uppsåt är ägnad i första hand åt att återberätta en svunnen tids sedvänjor, 
livsmiljö och produktionssätt. Mobjörk ger en tydlig bild av övergången från en 
relativ självhushållning och mångsyssleri till en mer specialiserad ekonomi med 
samtidig avfolkning. En intressant iakttagelse som görs är att det kustnära fisket 
ingalunda varit en exklusivt manlig sysselsättning. Jämfört med västkusten har 
fisket i sydöstra Sverige – åtminstone före det havsbaserade trålfiskets tid – varit 
mindre könssegregerat. Enligt Mobjörk har kvinnor överlag haft en mer fram-
trädande ekonomisk och social roll i kustsamhällen jämfört med andra miljöer 
(Mobjörk 1999). Bilden bekräftas i min undersökning av Tjust och Misterhult. 
Emellertid visar jag att den fullständiga övergången till penninghushållning se-
dan 1950-talet har medfört en ökad könssegregering. Parallellt med detta har 
värderingar om fiske som en exklusivt manlig sysselsättning vunnit insteg (Sel-
ling & Holmer 2007: 111-114).

”Trippel helix” indikerar ett ömsesidig eller dialektiskt samband mellan storhe-
terna kultur, miljö och produktion (ekonomi). Kulturen, som är huvudintresset i 
denna uppsats, kan betraktas både som faktor och som indikator. I sin forskning 
om möjligheten att uppnå hållbart torskfiske i Östersjön har Linköpings-forska-
ren Therése Peterson närmat sig problematiken utifrån ekonomiska och ekolo-
giska frågeställningar, men utgått ifrån den även för min undersökning relevanta 
hypotesen att synen på fisket är överdeterminerad av sakfrämmande kulturella 
och ideologiska diskurser, dvs. att fiskets vara eller inte vara sammanhänger med 
dess funktion som betydelsebärande element i en vidare samhällelig diskurs (Pe-
terson 2003).

Dispensen från ålfiskeförbudet som infördes 2007 är varken samhällsekono-
miskt eller ekologiskt motiverad. Argumentet att det småskaliga skärgårdsfisket 
är potentiellt hållbart och därför måste upprätthållas till den dag ålen återhämtat 
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sig har haft föga genomslag i debatten. Dispensen kan, för att tala med Thére-
se Peterson, snarast förstås utifrån ”sakfrämmande” diskurser om kustlandets 
identitet. Stoppas ålfisket helt slås skärgårdsfisket, i brist på ekonomiskt tillräck-
liga fångstalternativ, till största delen ut. Ålfiskarens traditionella kunskaper går 
då förlorad och den därmed sammanhängande kulturella identiteten mister sin 
materiella kontext.

Teori
I mitt forskningsprojekt har jag i viss utsträckning applicerat teoretiska utgångs-
punkter från min doktorsavhandling avseende diskurs och kollektivt minne (Sel-
ling 2004). Jag utgick där ifrån den franske sociologen Maurice Halbwachs frag-
mentariska, men banbrytande minnesteori. Enligt denna är allt medvetande och 
självmedvetande, dvs. även minne, alltid rotat i social kontext och struktur. Med 
andra ord är minne alltid kollektivt och identitetsskapande: ”Man kan inte tänka 
på händelser i ens förflutna utan att föra en diskurs om dem [discoursing upon 
them]. Men att föra en diskurs om något innebär att koppla inom ett system av 
idéer, våra egna såväl som idéerna i vår krets.” (Halbwachs 1992: 53, min övers.) 
Jag övertog därvidlag också den begreppsliga distinktion mellan kommunika-
tivt och kulturellt minne som införts av den tyske egyptologen Jan Assmann 
(Assman 1997). Det kommunikativa minnet är självupplevt eller återberättade 
upplevelser inom den närmaste kretsen inom en begränsad tidshorisont. Det 
kulturella minnet är förmedlade meningsskapande myter, historia och vad som 
allmänt brukar kallas kulturarv. Utöver detta kan man skilja mellan vardagens 
göromål och betydelseladdade föremål som olika slags minnen. Utöver detta 
har det visat sig fruktbart att skilja mellan mimetiskt minne (seder och bruk eller 
vardagens göromål) och tingens minne (betydelseladdade föremål eller kultur-
miljö). Med tingens minne, vilket är den minnesform som i lika hög grad intres-
serar historievetenskap och arkeologi, avser Assmann alltså dels kulturmiljö, dels 
bruks- eller kultföremål, vilka är betydelsefulla endast om man vet (”minns”) 
hur de används. Föremål och kulturmiljö har i kraft av sin materialitet en iden-
titetsskapande och betydelsebärande funktion för den minnesgemenskap de är 
konstituerande för; fiskeredskapen för fiskaren, snickarverktygen för snickaren, 
altarföremålen för prästen, odlingslandskapet för bonden. Tingen kan vara nyck-
eln till förståelsen av en grupps kollektiva identitet och omvänt kan en grupps 
föreställningar vara nyckeln till förståelsen av ett föremål. Föremål, identiteter 
och färdigheter kan vara seglivade. Samtiden kan bära nyckeln till det förflutna 
och tvärtom. Ett exempel på det senare, hur samtida intervjuer kan hjälpa ar-
keologer att tolka medeltida fynd, dokumenteras i en rapport från utgrävningar i 
Skegrie som bland annat innefattade ett rökeri med oklar innebörd: ”Kontakter 
har tagits med rökeriet i Kåseberga i sydöstra Skåne för att diskutera rökeri-
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verksamheten nu och under äldre tider. Genom samtal med de yrkesverksamma 
rökeriarbetarna där hoppas vi bättre kunna förstå de medeltida lämningarna.” 
(Schmidt Sabo 2008).

Intervjuundersökningens resultat
Min undersökningspopulation bestod i första hand av aktiva yrkesfiskare och fis-
karhustrur i Tjusts och Misterhults skärgårdar. Det ringa antalet personer gjorde 
att samtliga kunde tillfrågas om medverkan i projektet. Kompletterande inter-
vjuer gjordes även med pensionerade fiskare. Intervjuerna som varade i genom-
snitt en timme behandlade informanternas yrkesliv och livsmiljöer enligt en på 
förhand fastställd tematisk struktur. Intervjuerna dokumenterades med videoka-
mera för att möjliggöra en så mångsidig tolkning som möjligt. Innan resultaten 
offentliggjordes i populärvetenskaplig form 2007 fick informanterna ta del av 
det insamlade intervjumaterialet. Avsikten var ursprungligen att även genom-
föra en andra omgång intervjuer med en mer öppen struktur för att ge infor-
manterna möjligheter att tillrättalägga och komplettera det som blivit sagt i den 
första intervjun. Varje intervju skulle utmynna i ett ”thickly described portrait” 

Figur 1. Själva arbetets rörelsemönster kan betraktas som mimetiskt minne. (Foto: 
Gösta Holmer.)
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(Geertz 1973) för att ingående skildra berättelsernas språk och innehåll, men 
också ge biografiska informationer. Detta arbetssätt visade sig bli alltför omfat-
tande. Istället utmynnade ett fåtal individuella intervjuer i ingående porträtt. När 
sedan intervjuerna lades jämte varandra framstod ett porträtt av gruppen, en 
grupp vars gemensamma nämnare handlar om livsstil, yrkeserfarenhet, språk 
och geografisk hemvist. Slutligen undersökte jag även förbindelser till övergri-
pande samhälleliga diskurser (interdiskursivitet). Resultaten kan på följande sätt 
sammanfattas utifrån intervjuundersökningens fyra tematiska tyngdpunkter:

Ekologi
De flesta intervjuade uttryckte oro över dåliga bottnar och övergödning. Gene-
rellt talades om minskad tillgång på fisk. Samtidigt anfördes blåstångens, havs-
örnens och gäddans återkomst som tecken på en förbättrad miljö. Skarv och i 
synnerhet säl beskrevs som stora eller mycket stora problem förekommande 
långt in i skärgården. Genomgående kan sägas att äldre informanter gav en mer 
negativ beskrivning än de yngre. Jag tolkar denna generationsskillnad i synen på 
skärgårdens ekologi i första hand som en spegling av olika jämförelseintervall: 
över ett långt perspektiv är skärgårdsmiljön ur informanternas synvinkel kraftigt 
försämrad, över ett kort perspektiv kan en viss förbättring konstateras. I an-
dra hand tolkar jag det som ett allmänmänskligt fenomen: att äldre tenderar att 
beskriva det förflutna i ljusare termer än samtiden och att yngre söker positiva 
samtids- och framtidsbeskrivningar i den mån de vill bekräfta sitt livsval.

Hållbart fiske
Det politiska ledbegreppet ”hållbart fiske” saknar förankring i undersöknings-
populationens föreställningsvärld och framkallade snarast ironiska eller cyniska 
kommentarer om fiskeripolitik och förvaltningspraktik. När informanterna om-
bads själva ge begreppet ett positivt innehåll framställde de ofta det egna små-
skaliga och kustnära fisket som ”hållbart”, exempelvis därför att det i motsats 
till storskaligt utskärsfiske inte tar död på oönskad bifångst och uppfattas som 
skonsam för bestånden. Bekämpning av säl och skarv och inskränkning av stor-
skaligt fiske angavs som åtgärder som skulle kunna rädda skärgårdsfisket.  Vad 
gäller det för regionen viktiga ålfisket tror informanterna att ökad utplantering 
av ål och begränsning av kontinentalt glasålsfiske skulle rädda ålbeståndets fram-
tid. De var däremot ofta negativa till begränsningar och regleringar i den egna 
rätten att fiska utsatta arter.

Yrkesidentitet
De manliga informanterna stammar nästan undantagslöst från familjer där fiske 
i flera generationer varit den dominerande näringen. I motsats till kvinnorna, 
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som ofta kommer från andra öar eller från fastlandet är männens migration i 
stort sett obefintlig. Efter folkskolan eller grundskolan har pojkarnas inträde i 
arbetslivet skett genom deltagande i familjens fiskeri. Upplärningen har i de fles-
ta fall skett ”genom att vara med” vid sidan av skolgången. Även om informan-
terna i en del fall under en tid ägnat sig åt annat arbete, eller vid intervjutillfället 
kombinerade fisket med andra näringar, såg sig alla i första hand som fiskare. 
Pensionerade fiskare fortsätter i regel att fiska så länge kroppen tillåter. De flesta 
beskrev fisket som ett hårt eller tufft, men samtidigt fritt och spänningsfyllt yrke.

Genus
Informanterna beskrev den manliga dominansen inom yrket som naturlig, fram-
förallt för att det är ett tungt yrke. Men även fysiskt lättare sysslor med anknyt-
ning till fisket, såsom lagning av redskap, rökning av fisk och sjöfågeljakt är inom 
undersökningspopulationen starkt manligt kodade. Fiskande kvinnor har dock 
accepterats i förekommande fall. Kvinnor har i alla generationer ansetts huvud-
ansvariga för barn och hushåll, men har samtidigt varit en arbetskraftsreserv 
som tagits i bruk när den manliga arbetskraften inte har räckt till. Under det 
arbetsintensiva strömmingsfisket var det kvinnors uppgift att plocka av fångsten 
och reda ut näten, men kvinnor har i många fall även deltagit i själva fisket och 
gör så än. En slutsats är att kvinnors ganska omfattande del av skärgårdsfisket 
osynliggjorts dels av fiskeristatistik som utgått från licensinnehav, dels av popu-
lärkulturella skildringar som strävat efter att bekräfta bilden av ”fiskaregubben”.

Kollektivt minne och identitet
Slutligen återstår att problematisera det inledningsvis gjorda påståendet: vad 
innebär det att skärgårdens fiskarekultur håller på att försvinna? Fiskarekollekti-
vets självbild sammanhänger med en stark lokal identitet, en stark yrkesidentitet 
och den speciella livsstil som ett åretruntboende i skärgården för med sig. ”Fis-
kare är inget man blir. Det är man född till”, är ett typiskt påstående. Fisket har 
gått i arv. När plötsligt en generation, av ekonomiska, ekologiska eller andra skäl, 
istället omvandlar arvet till sommarnöje eller säljer det är det föga troligt att det 
yrkesmässiga, småskaliga skärgårdsfisket återkommer.

Mimetiskt och kommunikativt minne
Med detta försvinner oskriven lokal ekologisk kunskap och fiskets hantverks-
kunnande som till skillnad från lantbruket kan beskrivas som en nära nog ute-
slutande mimetisk kunskap: fisket och fiskhanteringen har man lärt sig genom 
”att vara med”. Ett exempel på hur snabbt mimetiska kunskaper försvinner ur 
skärgårdskulturen är den torkade fisken. Många av dagens fiskare hade alls inte 
hört talas om den. Endast någon enstaka informant visste att berätta om torkad 
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mört eller ål. Det krävdes en 101-åring för att berätta om en tid när torrgädda 
med lingon var en del av basmaten. På liknande sätt förhöll det sig med salt-
fisk, om man bortser från sillen. Eller rökningens konst. Anmärkningsvärt var 
att äldre informanter såg på rökningen av fisk som en relativ nymodighet som 
kanske infördes först på 1960-talet och då endast i form av varmrökning. (Sel-
ling 2009) Med tanke på medeltida fynd av rökanläggningar för såväl kall som 
varm rökning kunde man i så fall förmoda att rökningens praktik någon gång 
försvunnit och i dessa trakter återkommit för ett halvt sekel sedan. Varför kom 
rökningen ur bruk och hur infördes den igen? En notis i en hembygdshistorisk 
tidskrift leder mig till hypotesen att de rökhus som idag verkar vara de vanli-
gaste är en konstruktion som invandrande Estlands-svenskar förde med sig på 
1940-talet. Beskrivningen av de invandrade fiskarenas rökmetod på 1950-talets 
Björkö stämmer, med undantag för skorstenen, på pricken med den som än idag 
praktiseras på Smålandskusten och enligt källan även i Roslagen:

”Fisken röktes i mindre rökhus där eldstaden placerade i botten på en uppmurad 
sockel. Ovanpå ett galler lade man stenar för att hindra lågorna att slå upp mot 
fisken, som placerades på flera rader av hönsnätsramar i den överbyggda rök-
konstruktionen av trä med ett skorstensrör på taket.” (Rosen 2005)

Detta forskningsproblem förtydligar än en gång hur arkeologi och oral history 
skulle kunna samarbeta. Liknande frågeställningar gäller fiskemetoder. Under 
den aktuella intervjuperioden sker bland ålfiskarna en övergång, återgång om 
man så vill, från stora ålbottengarnen till fler och mindre strandnära ryssjor. 
Övergången är ekologiskt motiverad och gradvis införd på grund av muntligt 
förmedlade erfarenheter (Selling & Holmer 2007: 98, 112).

En annan slutsats är att en kulturs fläckvisa försvinnande endast kan fastställas i 
efterhand. Annorlunda uttryckt: vad blir kvar när begrepp och föremål förlorar 
sin systemiska kontext?

Tingens minne
Den materiella kulturen och miljön sätter avtryck i språket. Tydligast blir detta 
om man betraktar diskurser utifrån, dvs. bortom den egna horisonten. Jag kan 
då se att renskötseln är förbunden med en lång rad samiska begrepp som både 
refererar till själva hantverket och till den miljö den utförs i. På svenska sak-
nar många av dessa begrepp exakta översättningar, därför att de inte i samma 
utsträckning fyllt någon funktion i en svenskspråkig kontext. Om den syste-
miska kontexten förändras eller upphör kommer många av orden försvinna ur 
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människors aktiva ordförråd, vilket samtidigt innebär att en identitetsskapande 
faktor försvinner. Föremålens aktiva användning kan upphöra snabbare. För en 
ålfiskare i undersökningen som inte beviljades dispens innebar det plötsligt att 
alla hans ålredskap, liksom redan notar och strömmingsskötar lades ”för fäfot”, 
som han uttryckte det även om han fortfarande ägde orden för att beskriva dem. 
(Selling 2006-2007: intervju Marsö.)

August Strindbergs skildring av skärgårdens fiskaremiljö är enastående just ge-
nom detaljrikedomen och hans lyhördhet för exakta benämningar. Strindberg 
visar sig i Hemsöborna uppenbart fascinerad av mångfalden av, för stadsborna, 
”ovanliga ting”:

”Carlsson tittade sig omkring i halvskymningen och såg idel nya och ovanliga 
ting. Utanför bron låg sumpkistan med sitt hivspel, och utmed brons långsida 
gick ett räcke som var fullhängt med vakare, fästor, draggar, sänkor, linor, långre-
var, krok, och på broplankorna stodo strömmingstunnor, tråg, tinor, kar, bunkar, 
långrevslådor; vid brohuvudet låg en sjöbod fullhängd med vettar, till havsskytte 
uppstoppade ejdrar, skrakar, prackor, svärtor, knipor, och under takskägget lågo 
på hållare segel och master, åror, båtshakar, rortullar, öskar, isbillar, lakklubbor. 
Och på land stodo gistgårdar med strömmingsskötar, så stora som de största 
kyrkfönster, flundrenät med maskor, som man kunde få armen i, abborrgarn, 
nybyggda och vita som de finaste slädnät; men rätt opp från bron gick det som 
en herrgådsallé med två rader klykstörar, och på dem hängde stora bordnoten.” 
(Strindberg 1974: 22)

Alla dessa ”ovanliga ting” som Strindberg år 1887 på detta sätt beskriver i Hem-
söborna står ännu att finna vid skärgårdens bodar och bryggor – tillsammans 
med en del nyare i nylon och plast, som ändå har förvånansvärt likartat utse-
ende och funktion som de gamla. Ofta hänger och står föremålen dessutom på 
samma sätt som när Strindberg såg dem. Bättre än så kan man inte illustrera vad 
som menas med fysiskt kulturarv: saker som tillsammans minner om hur män-
niskor har gjort förr och ger ledtrådar till varför det ser ut som det gör idag. De 
gamla fiskarna talar ofta lite ursäktande om ouppröjda förråd och ”bråte” som 
borde eldats upp för länge sen. Gränsen för vad som fortfarande används eller 
inte är ofta flytande. De gamla bomullsnäten, som man kan vara absolut säker 
på att de inte mera används, har fördelen att de bryts ner av tidens tand och för-
multnar. Nylon och plast eldas upp. Draggar och stolpar med torkanordningar 
är mer seglivade. Så länge det tillhör en fiskare kan man vara säker på att det 
mesta blir kvar. I nästa generation, eller när fastigheten bytt ägare, kan ”bråten” 
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röjas bort från bryggor och sjöbodar för att motsvara sommarstugeidealen för 
dagen – eller, vilket är troligare, hårdsorteras, för att lämna kvar lämpliga kleno-
der som utsmyckning och påminnelse om ställets ursprunglighet. Tingens minne 
har blivit fragmentariskt. 

Det kulturella minnets fiskare
Fisket har förmodligen alltid ingått i människans kulturella minne. I modern 
tid har fiskaren varit en populär litterär gestalt som fått symbolisera alltifrån 
frihet till ödesbestämd utsatthet. Rasbiologen Herman Lundborg karikerade fis-
karen till en svensk urtyp. Även nationalromantiska diktare som Evert Taube 
framhöll fiskarens karaktär av ursprunglighet. Slutligen har dansbandsmusiken, 
turistbranschen och reklambyråerna gjort fiskaren till en omistlig del av det kul-
turella minnet. (Selling & Holmer 2007: 12-14) Genom sillmarknader, ålagillen 
och evenemang som Västerviks ”Hasselörodden” sker en kulturell interpreta-
tion av fiskarekulturens praktik.

Figur 2. Skärgårdsbryggornas skenbara bråte förmedlar för fiskaren ett tingens 
minne. Interpretation av träkonstnären Gösta Holmer. (Foto: Margareta Husell / 
Ålands museum.) 
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I övergången från det kommunikativa till det kulturella minnet, där skärgårds-
fisket i norra Småland nu befinner sig, sker en reflektion och en förhandling om 
vad som ska bli kvar. Bland de fiskare jag intervjuat finns en berättigad kritik mot 
den objektifiering och musealisering de som grupp nu utsätts för: ”kommunen 
är ju rätt så rädd om de fiskare som är kvar (…) det är ju för att vi ska vara tu-
ristattraktion. Den lille mysige fiskaregubben vettu, sitta med pipa i käften…”, 
säger en av de fiskare runt Västervik som fortfarande är i aktiv ålder. (Selling 
2006-2007: intervju Hasselö / Gränsö) En av de äldre gav en dyster vision:  ”Jag 
var vid Höga kusten för ett tag sen, ett helt idealiskt fiskeställe, en lagun med 
stuga och sjöbod och sen havet utanför som arbetsplats, men fiskaren han fick 
sluta då på grund av sämre lönsamhet och sälarna och så vidare. Nu var det ett 
museum med en massa tingeltangel vid sjöbodarna och man hade till och med 
satt ut torkställningarna för te å visa hur det var. Då sa jag till guiden, du, sa 
jag, hade det inte vart mycket trevligare om ni hade gett honom möjlighet att 
leva kvar här.” (Selling 2006-2007: intervju Marsö) Resonemanget förtydligar 
vad kulturminnesvården har försummat: att fiskets immateriella kulturarv endast 
kan bevaras genom praktisk utövning. Låt oss kalla det kulturfiske.
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