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I rösebyggares land – en studie av Misterhults bronsålder
In the land of cairn builders – a study on Bronze Age Misterhult
Abstract
In this work, I have mainly aimed to show how the results of previous field surveys in Misterhult parish, Småland province, Sweden have influenced past and
current research. Targeted surveys may in fact still change the picture radically.
Our state of knowledge may also change through reviews of previous fieldwork
and new excavations targeted at knowledge gaps. I have discussed Misterhult’s
Bronze Age and problems in that field. I have emphasised our current state of
knowledge and made a call for further fieldwork in the area. There is still much
to be done, and this study pinpoints what, in order to approach an answer to
what attracted people to the area 3000 years ago. Misterhult is one of Northern
Europe’s most extensive and best preserved Bronze Age settled landscapes, and
conditions for research are good.
In addition to surveys and the spatial site distribution, my focus has been on the
underlying economy, i.e. the economy behind the burial-cairn environments. I
have tried to show that the economy was crucial to the design and ritualisation
of those environments.
Key Words: Misterhult, Bronze Age, economy, landscape and ritualisation.
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Figur 10.27. Karta över rösemiljön i Simpevarp. Upprättad 2013 av Helena Victor, Kalmar Läns Museum.
Figur 10.28. En av de vanligaste stensättningsformerna vid Simpevarp var de sk ”Misterhultarna”.
Denna återfinns dock i Göljhult RAÄ 893:3. Foto: författaren.

Figur 10.29. Karta över rösemiljön i Stora Fighult-Virvhult. Upprättad 2013 av Helena Victor, Kalmar
Läns Museum.
Figur 10.30. Karta över rösemiljön i Glostad, Stora Laxemar, Näs, Södra Uvö och Uthammar. Upprättad
2013 av Helena Victor, Kalmar Läns Museum.

Figur 10.31. Karta över rösemiljön i Djurvadsnäs. Upprättad 2013 av Helena Victor, Kalmar Läns Museum.
Figur 10.32. En rund stensättning vid RAÄ 123:2 Djurvadsnäs. Foto: författaren.
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Kapitel 1

Förord

I denna licentiatavhandling kommer jag att arbeta med frågor kring bronsåldern och då med
särskilt inriktning på ekonomi, landskap och riter. Jag har arbetat med de fysiska spåren från
bronsåldern och samtliga bildar de som vi kallar en bronsåldersmiljö. Offerdepåer, lösfynd,
boplatser, röjningsrösen, skärvstenshögar, hällbilder, rösen och stensättningar; tillsammans
innehåller de svaren på hur bronsåldersmänniskan såg på sitt landskap, hur de formade det
och nyttjade det.

Misterhult har aldrig berörts av någon större och genomgripande arkeologisk fältundersökning, som jag kan vila mina frågeställningar på. Istället möter vi en nära hundraårig arkeologihistoria med enstaka gravundersökningar och med en varierande kvalitet på resultatredovisningarna. Detta gör att jag som arkeolog ställs inför en spännande problematik och
särskilt när jag ska beforska ett områdes ekonomi, landskap och riter.
Redan år 1999 tog jag del av denna problematik i min C-uppsats och efterföljande D-uppsats
vid Högskolan i Kalmar. Jag lade snabbt märke till att fornlämningsmiljöerna tidigare endast diskuterats genom generaliserande modeller, eftersom de fysiska spåren av forntida
bosättningar saknades. Jag bestämde mig därför att ägna mig åt att bygga upp kunskapen om
rösemiljöerna inom Misterhults socken. Idag över tio år senare har jag genomfört specialinventeringar i jakt på boplatser, hällbilder, skärvstenshögar och röjningsrösen. Det har nu för
första gången blivit möjligt att studera de rösemiljöerna mer ingående.
Mycket av arbetet är därmed baserat på specialinventeringar och det är dessa som format
mig till den arkeolog jag är idag. De människor som haft en stor betydelse i samband med
dessa inventeringar och som ska riktas ett särskilt stort tack är Karl-Bertil Gustafsson, Kenneth Alexandersson, Kenneth Ihrestam, Peter Norman, Philip Seward, Roger Wikell och SvenGunnar Broström. En stor del i dessa inventeringar har hembygdsföreningen i Misterhult och
Kalmar läns museum. Delar av inventeringarna har finansierats genom Anérska fonden, EUmedel (Kustlandet), Länsstyrelsen i Kalmar och Oskarshamns kommun.

År 2005 påbörjade Högskolan i Kalmar ett projekt om Misterhults och Blekinges bronsålder.
Projektledare var fil. dr Dag Widholm och övriga deltagare i projektet var jag själv och Lena
König. I samband med Dag Widholms pensionering 2008 övertog docent Joakim Goldhahn
(professor 2009) projektledningen. Inom projektet bedrevs en del arkeologiska undersökningar i Misterhult och jag vill därför framför ett tack till de som deltog vid dessa undersökningar. Ett tack till Annika Helander, Bertil Petersson, Ingvar Apelqvist, Lena König, Lennart Widgård, Liselotte Jarnerup-Nilsson, Magnus Petersson, Åsa Svedberg och ännu ett tack
till Dag Widholm, Karl-Bertil Gustafsson, Kenneth Alexandersson, Veronica Palm och Philip
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Seward. De arkeologiska undersökningarna har bekostats av Crafoordska stiftelsen och till
vilka jag vill framföra ett stort tack.

Jag har fått viktig och behövlig hjälp med texten och kartor, därför vill jag tacka Helena Victor,
Ludvig Papmehl-Dufay, Martin Rundkvist och Pierre Petersson.
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare professor Joakim Goldhahn vid Linnéuniversitetet. Joakim har frikostligt delat med sig av sin expertis och lotsat mig fram till färdigt
resultat.
Den tid jag ägnat bakom skrivbordet har bekostats av Stiftelsen Anérska fonden, Berit Wallenbergs stiftelse och Helge Ax:sons Johnsons stiftelse.

Sist men inte minst ett tack till min älskade familj och särskilt ett tack till min hustru Eleonor.
Hon har stått ut med mig under alla de timmar jag ”bara” ska skriva eller åka och titta på
någon av alla fornlämningsmiljöer. Därför tillägnar jag detta arbete till min hustru Eleonor.
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Kapitel 1

Inledning

Misterhults socken i nordöstra Småland har tidigare kallats ett ”urbergsfönster”, detta med
tanke på dess vidsträckta hällmarker och tunna moränjordar (Magnusson 1988). Detta är
något orättvist och säger egentligen inte särskilt mycket om det landskap, där vi återfinner
några av norra Europas bäst bevarade fornlämningar från bronsåldern. Det är först när de
tallbeväxta hällmarkerna övergår i ett sprickdalslandskap med tjockare moränjordar, leriga
dalbottnar och lövskog, som vi finner bronsåldersmiljöerna. Detta landskap är en stark kontrast mot det Misterhult som en resenär upplever längst de asfalterade landsvägarna. Landskapet under bronsåldern hade en större andel lövskog, långsträckta fjärdar och havsvikar.
Våtmarkerna var inte utdikade och vi får tänka oss ett landskap utan gran och betydligt mer
vatten i terrängen. Detta var ett landskap som starkt skiljde sig från dagens landskap och det
är dess fornlämningar jag har försökt lära känna under de åren jag valt att studera det (fig.
1.1).

Jag började bekanta mig med Misterhults bronsålder under slutet av 1990-talet, då jag började studera arkeologi vid Högskolan i Kalmar, nuvarande Linnéuniversitetet. Redan då slogs
jag av mängden förhistoriska monument som prydde landskapet. När jag fick möjlighet att
skriva både min C- och D-uppsats om området fick jag ytterligare möjligheter att studera
Misterhults fornlämningsmiljöer (Dahlin 1999, 2000). Ett av de viktigaste resultaten från
dessa arbeten var det stora tidsdjupet i rösemiljöerna och att varje fornlämningskoncentration berättade sin egen historia. Landskapets utformning och dess monument kunde berätta
om hur det nyttjats inte bara ekonomiskt, utan även rituellt.

Det som främst saknades var kunskap och kännedom om områdets boplatser. När jag skrev
mina uppsatser tvingades jag att arbeta med främst rösen och stensättningar, då mycket få
andra fornlämningskategorier var kända i området som tidsmässigt kunde knytas till bronsåldern. Redan då visste jag att jag ville lära känna detta landskap ytterligare och jag beslutade mig för att genomföra flera specialinventeringar av området. Från år 2002 och framåt
har flera specialinventeringar genomförts av främst boplatser och skålgropar. När inventeringarna startade fanns det 4 registrerade boplatser och idag finns det 130 stycken. När det
gäller skålgroparna fanns det fram till 2008 fem registrerade skålgropslokaler och idag finns
78 skålgropslokaler och en hällbild (Dahlin 2004; Dahlin at al 2010a, 2011a, 2011b, 2011c).
Ytterligare några kompletterande och mindre omfattande inventeringar har genomförts mellan 2008 och 2011 av röjningsrösen och skärvstenshögar. Flertalet av områdets rösemiljöer
har berörts av inventeringarna, men resultaten har varierat. De varierande resultaten har
inte enbart berott på brist på plöjda åkrar och markberedda skogspartier, utan på att landskapet och fornlämningsmiljöerna skiljer sig åt och säkerligen haft varierande användnings1
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Figur 1.1. Karta med Misterhults socken markerad.
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områden inom bronsålderssamhället. Det är denna skillnad mellan rösemiljöerna som kan
ge oss delar av svaren till hur bronsålderssamhället kan ha sett ut i Misterhult.
1.1 Syfte och frågeställningar
De uppställda frågeställningarna för denna studie bygger på en över hundraårig utveckling
av arkeologin och dess metoder. Källvärdet av inventeringar och arkeologiska undersökningar har givetvis varierat över tiden och det är därför viktigt att lyfta denna fråga, särskilt med
tanke på att detta arbete i stort sett helt bygger på dessa källor. Detta är något som i huvudsak diskuteras i kapitel 2, men redan nu är det av stor vikt att förklara och understryka dess
roll för detta arbete.

Tidigare arbeten om Misterhults forntid har i stort sett helt och hållet grundat på det inventerade materialet och särskilt på materialet som tagits fram genom Riksantikvarieämbetets
senaste revideringsinventering år 1979. För Misterhults del har mycket få arkeologiska undersökningar utförts som kan stärka bilden av bronsålderns olika element. Detta gör att man
tidigare varit tvungen att ”låna” resultat från andra geografiska områden, vilket tenderade
att göra analyserna svaga.
Det är främst Gert Magnussons uppsatser (1986, 1988), samt Peter Normans (1993) och Dag
Widholms (1998) avhandlingar som bygger på det inventerade materialet.

Gert Magnusson (1986, 1988) byggde stora delar av sin diskussion om bronsåldern i Misterhult på det inventerade materialet och diskuterade miljöernas element utifrån erfarenheter
från andra delar av Kalmar län. Styrkan i Magnussons arbeten är att han själv var med och
inventerade fram materialet och kände rösemiljöerna i detalj. Svagheten ligger istället i att
inga riktade arkeologiska undersökningar genomfördes. Det fanns vid tiden för hans uppsatser inga registrerade boplatser i rösemiljöerna och mycket få skålgropslokaler.
Peter Norman (1993) var den enda av dessa forskare som kompletterade det inventerade
materialet med en serie riktade arkeologiska undersökningar, av främst medeltida tomtningar. Norman visade därmed att riktade undersökningar är av stor vikt för att kunna konstatera
om föreslagna dateringar och kontexter låg i linje med hans uppfattning. Normans forskning
är ett bra exempel på hur det inventerade materialet kunnat lyftas med riktade arkeologiska
undersökningar.

Dag Widholm (1998, 1999) fortsatte där Magnusson slutade, men han utförde inga arkeologiska undersökningar inom Misterhult. Inte heller utnyttjades det redan undersökta materialet för förnyade analyser. Eftersom hans avhandling behandlade stora delar av Tjust och
hela Misterhult kom tidigare arkeologiska undersökningar från Tjust att utgöra basen i diskussionen. Det var främst rösen och olika typer av stensättningars tidsställning och gravriter
som diskuterades. Widholm nyttjade fornminnesregistret och beräknade de olika röse- och
stensättningsformernas fördelning, vilket är fullt möjligt med registret. Precis som för Magnusson ligger svagheten för Misterhults del att inga av de tidigare utförda arkeologiska undersökningarna diskuteras.
Magnusson och Widholm kommer att diskuteras mer ingående längre fram i detta arbete, då
de arbetat med bronsåldern. Av vikt här är att visa på att tidigare bronsåldersforkning i Misterhult näst intill helt varit uppbyggd på resultaten från senaste revideringsinventeringen.
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Jag har sedan dess låtit sammanställa äldre arkeologiska undersökningar och gjort förnyade
analyser på materialet. Det handlar då om förnyade och riktade inventeringar på boplatser,
skärvstenshögar, skålgropar och hällbilder.

Senare i detta arbete kommer jag belysa Riksantikvarieämbetets inventeringar och tidigare
gjorda arkeologiska undersökningar och dess varierande betydelse och värde. Detta har jag
gjort genom att låta utföra riktade inventeringar och arkeologiska undersökningar. Detta har
haft som syfte att testa dess källvärde, samt att ge en bakgrund och förståelse för detta arbete
och det material som finns tillgängligt. Det är med andra ord viktigt att förstå materialets
bakgrund, syfte och tillförlitlighet. Det är först då som det är möjligt att närma sig en förståelse för rösemiljöernas uppbyggnad, bakomliggande ekonomi och rituella landskap.
De frågeställningar jag ska besvara i detta arbete är följande:

• Hur såg fornminnessituationen ut direkt efter Riksantikvarieämbetets inventeringar och hur har den kommit att ändras genom riktade inventeringar och arkeologiska undersökningar?
• Vad kan varje enskild fornlämningskategori och artefakt berätta om bronsålderns ekonomi och riter?

• Hur speglar landskapet och dess fornlämningar bronsålderns bosättningsmönster, ekonomi och riter?
• Vad är utmärkande för bronsåldersmiljöerna i Misterhult?

1.2 Materialets begränsningar
I detta arbete kommer jag att sammanställa tidigare arkeologiska undersökningar och inventeringar. Samtidigt som detta kan anses vara arbetets största fördel, kan det ses som dess
nackdel. Detta med tanke på den långa forskningshistorien och den varierande kvalitén på
dokumentationen.
Ett grundläggande arbete som på allvar startades av Vitterhetsakademien under 1800-talet
var insamlandet av artefakter och uppbyggandet av samlingar. Insamlandet skedde både på
nationell nivå med uppbyggandet av det blivande Historiska museets samlingar (Welinder
1994:133ff). Det kom att upprättas samlingar på regional nivå och de kom senare att lägga
grunden till länsmuseers samlingar. Lösfynden som det ofta handlade om bestod främst av
stenyxor och fyndplatserna var oftast bara kopplade till fastighet (Åberg 1923).

En viktig fråga i detta sammanhang är hur lösfynden insamlats och kommit till museernas
magasin. Det finns sällan några redogörelser på detta och sannolikt har enstaka samlingar
köpts upp. Kanske har uppköpare rört sig längs landsvägarna för att köpa upp gårdssamlingar. Det är med andra ord svårt att veta, men det är nu möjligt att komplettera denna bild
med de moderna inventeringarna. Genom dessa relativt nyligen genomförda inventeringar
kan kanske bristerna kringgås från det äldre materialet (Dahlin 2004, 2005). Denna problematik är viktigt att ha i tanken när spridningskartorna studeras över lösfynd i detta arbete.
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De arkeologiska fältundersökningarna varierade mycket i kvalitén. Det gäller dess redovisning som kan variera från endast några handskrivna rader till utförliga skriftliga rapporter
med tillhörande dokumentation i form av foton, planer och profiler. Flertalet av de arkeologiska undersökningarna har utförts på 1970–80-talen, vilket tursamt resulterat i någon form
av rapportering. Tyvärr har mycket få undersökta anläggningar 14C analyserats, vilket är
olyckligt, då det oftast rört sig om gravanläggningar med endast de brända benen bevarade.
Endast ett mindre antal anläggningar har kunnat dateras genom föremål och endast två gravanläggningar har analyserats med 14C (Dahlin 2010b).

Innan 1979 års revideringsinventering hade socknen inventerats två gånger dels under N
G Gillgrens specialinventering av rösen och stensättningar år 1937 och dels genom Riksantikvarieämbetets förstagångsinventering på 1940-talet. Detta bör betyda att det i nuläget
finns en god bild av antalet gravmonument i området. Ett problem under dessa tidiga inventeringar var den ringa upptäckten av boplatser, vilket bl.a. berodde på tillgängligheten och
tillgången till plöjda åkerytor. Det var inte alltid som inventeringssäsongen sammanföll med
tillgängliga och plöjda åkrar (Magnusson & Norman 2006).
Efter 1979 års inventering fanns endast tre boplatslokaler registrerade i Misterhults socken
och de var kända redan innan denna inventering. Detta har som redan beskrivits kompletterats med en lösfynds- och boplatsinventering (Dahlin 2004). Utöver detta har ett antal bronsåldersmiljöer kunnat stödinventeras på skålgropar och skärvstenshögar, vilka fornlämningskategorier tidigare varit svagt företrädda i fornminnesregistret. Det ska redan nu framhållas
att endast en handfull fornlämningsmiljöer kommit att specialinventerats på skålgropar och
skärvstenshögar, vilket kommer att beskrivas längre fram i detta arbete.

Kunskapen om boplatserna bygger i första hand på ett inventerat material där ytorna daterats utifrån det insamlade fyndmaterialet och dess höjd över havet (Dahlin 2004). Detta
ger vid handen ett flertal ytor som sannolikt utgör platserna för bosättningar under senneolitikum och bronsåldern. Helt säker på att lokalerna innehåller bevarade anläggningar är
svårt att vara. Det är svårt att säga något om boplatsens karaktär om de har att göra med en
tillfällig rastplats eller platsen för ett tidigare långhus. Inom Wirumsprojektet avbandes två
boplatsområden, men endast en av dessa innehöll bevarade anläggningar (Dahlin 2007b).
Inom ramen för ett forskningsprojekt är det inte heller särskilt vanligt att det avbanas stora
markområden. Wirumsprojektet visar här att det trots allt kan finnas bevarade anläggningar
i anslutning till tidigare ytinventerade åkrar. Det visar oturligt nog att djupplöjning helt eller
delvis kan ha raderat hela boplatser, så att endast keramik och föremål av sten finns kvar i
åkerytan. Trots detta är det viktigt att understryka att boplatsinventeringen för första gången gjort det möjligt att peka på faktiska platser för boplatser.
Det är viktigt att påpeka att en inventering aldrig kan bli hundraprocentig, men att det utifrån
nu rådande kunskapsläge kan återge en förhållandevis god bild av bronsåldersmiljöerna.

1.3 Disposition
Detta arbete består av 11 kapitel. Det första kapitlet består av en inledning och behandlar
arbetets syfte och frågeställningar.

Kapitel 2 Det grundläggande källmaterialets karaktär har som mål att beskriva undersökningsområdet och forskningshistoriken. Målet med detta kapitel är att ge en bakgrund till
5
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det forskningsläge som råder. Ett antal arkeologer och särskilt viktiga forskningsprojekt redovisas för att ge en god grund och förståelse för hur både enskilda arkeologers intressen
och forskningstrender satt sin prägel på kunskapen om Misterhults bronsålder.

Kapitel 3 Landskap–Ekonomi–Riter behandlar arbetes grundsyn. Landskap, ekonomi och riter är viktiga delar av helheten, det dåvarande bronsålderssamhället. I detta kapitel är syftet
att förtydliga de olika delarna och skapa en förståelse och bakgrund till de fornlämningar
som behandlas i detta arbete. Kapitlet belyser samhällsutvecklingen i södra Skandinavien
under bronsåldern och det är en förutsättning för att förstå utvecklingen i Misterhult och det
den var en del av.

Först och främst presenteras senare års forskning om bronsålderns landskapsutnyttjande
och ekonomi. Begreppet landskap är i arkeologiska sammanhang ett mycket komplext begrepp och särskilt när det innefattar alla de fornlämningar som är belägna i det. Fornlämningarna har säkerligen speglat den uppfattning och de föreställningar som människorna
haft om sin tillvaro, landskap och sin omvärld. Riter är ytterligare ett komplext begrepp och
det är stundtals nära sammanlänkat med ovan nämnda begrepp, detta genom att det kan
sägas att människan har inrett sitt landskap. Det är därför viktigt att redovisa hur forskare
sett på ritualbegreppet och på de arkeologiska lämningar, som lämnat avtryck i landskapet.
I detta arbete utgår jag ifrån att någon form av försörjning är avgörande för att det ska gå att
bosätta sig på en plats. Mycket tid kommer att ägnas åt jordbruk, då det är denna näringsform som avsatt tydligast lämningar efter sig i terrängen. Givetvis måste bergsbruk, metallhantering, handel, fiske och jakt tas med i beskrivningen.

Kapitel 4 Elementet boplats presenterar fornlämningskategorin boplats. Här beskrivs tidigare forskning om denna lämningskategori från andra delar av Skandinavien. Särskilt stor vikt
för detta arbete är de senaste årens stora arkeologiska undersökningar i Skåne och Uppland.
Jag talar då om byggandet av Västkustbanan i Skåne och undersökningarna inför nya E4:an
i Uppland. Efter denna forskningsöversikt arbetar jag mig ned till den regionala nivån och
studerar boplatsfrågan inom nordöstra Småland. Jag avslutar detta kapitel med att studera
situationen inom Misterhult. En viktig fråga i detta kapitel är boplatsernas karaktär, läge i
landskapet och förhållande till andra element. Det är också av vikt att diskutera det magra
inventeringsresultatet av boplatser under revideringsinventeringen 1979 och den rika förekomsten av boplatser som framkom i samband med författarens och hembygdsrörelsens
riktade inventering 2002–2004 (Dahlin 2004).

Kapitel 5 Elementet röjningsröse presenterar fornlämningskategorin röjningsröse. Tidigare
forskning beskrivs och med särskild vikt på de framgångsrika insatserna i trakterna av Växjö
och Jönköping. Arkeologiska och agrarhistoriska undersökningarna från Småland har varit
av stor vikt och inte enbart röjningsrösen. Det agrarhistoriska arbetssättet med undersökningar av röjningsrösen och pollendiagram har visat sig vara framgångsrikt för att kunna
analysera en fornlämningsmiljös agrarhistoriska utveckling. Erfarenheter från bl.a. Öggestorp utanför Jönköping (Häggström 2005) och Hamneda från sydvästra Småland har varit av
särskilt stor vikt för detta arbete (Lagerås 2000a, 2000b).

För att närma mig undersökningsområdet har jag även studerat flera, men mindre undersökningar av röjningsrösen och agrarhistoriska beskrivningar från Kalmar län. För Misterhults
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del har enbart två undersökningar berört röjningsrösen, men inga vidare analyser gjordes.
Det är därför enbart möjligt att diskutera röjningsrösenas rumsliga kontext med de övriga
elementtyperna.
Kapitel 6 Elementet skärvstenshög presenterar fornlämningskategorin skärvstenshög. Det
är en utmaning att studera denna elementtyp, då den hör till en av de mer komplexa. Flera
forskare har diskuterat den och ofta i samband med eller efter avslutade större arkeologiska
undersökningar som E22 Kalmar (Eklund 2001) och Nibble i Uppland (Karlenby 2011). Jag
börjar med en allmän genomgång om forskningen kring denna elementtyp med exempel
från några av de större arkeologiska undersökningarna. Jag för sedan ned diskussionen till
att behandla ett antal arkeologiska undersökningar av elementtypen i nordöstra Småland.
Till sist kommer jag beskriva skärvstenshögarna i Misterhult genom resultaten från revideringsinventeringen 1979, mina egna och riktade inventeringar och arkeologiska undersökningar av två skärvstenshögar i Solstad och Virum.
Kapitel 7 Elementen rösen och stensättningar presenterar fornlämningskategorierna röse,
stensättning och uppallade stenar. Detta utgör ett av de större kapitlen, vilket inte är särskilt
konstigt då Misterhult hör till ett av de fornminnestätaste områdena i Sverige.

Jag har valt att dela upp kapitel 7 i flera olika delkapitel, detta på grund av att jag vill behandla de olika röse- och stensättningsformerna var för sig. Jag har valt att studera den allmänna
bilden av de olika kategorierna inom ett större område med utblickar i Skandinavien för att
sedan plocka ned diskussionen till nordöstra Småland. Efter detta fortsätter jag ned till undersökningsområdet och beskriver situationen efter senaste revideringsinventeringen, dvs.
inventeringsresultaten och elementens spridning i landskapet. På detta vis behandlar jag
samtliga kategorier innan jag väljer att beskriva de arkeologiska undersökningar som utförts
inom Misterhult från 1905 till 2008. Jag väljer här att beskriva de arkeologiska undersökningarna var för sig, då jag vill undvika att separera de olika elementtyperna inom en arkeologisk grävning. Jag tror det ger en rättvisare bild genom att beskriva de olika arkeologiska
undersökningarna var för sig och se till den kontext som utgrävarna ställdes inför. En stor
utmaning ligger i det faktum att en del arkeologiska undersökningar saknar fullständiga rapporter och beskrivningar av själva undersökningen. I det sista delkapitlet tolkar jag de olika
röse- och stensättningstypernas tidsställning och kontext.
Kapitel 8 Elementet hällbild presenterar fornlämningskategorin hällbild och med särskild
inriktning på skålgropar. Kapitlet inleds med en genomgång av tidigare forskning och större
arkeologiska insatser i Skandinavien. De senaste årens inventeringar av hällbilder i Tjust
under ledning av professor Joakim Goldhahn vid Linnéuniversitetet är av stor vikt, då det
visar på vad riktade inventeringar kan medföra. Diskussionen leder vidare till resultaten från
senaste revideringsinventeringen 1979 och en jämförelse med de senaste årens riktade inventeringar. Av särskild vikt är att analysera skålgroparnas placering i landskapet och dess
relation till andra elementtyper.

Kapitel 9 Elementet depå presenteras, vilken i egentlig mening utgör en fyndplats. Det är
genom de bevarade uppgifterna om fyndplatsen som resulterat i att fyndet kommit att diskuteras som ett depåfynd. Mycket av diskussionen i detta kapitel handlar därför om hur ett
depåfynd ska identifieras och vilka erfarenheter som finns från främst Skåne och östra Mellansverige (Karsten 1994, 2005; Lekberg 2002). Efter denna genomgång beskrivs situatio7
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nen i nordöstra Småland för att föras fram till undersökningsområdet och identifieringen
av ett antal depåliknande kontexter. Viktigt i detta kapitel är depåernas tidsställning, plats i
landskapet och platsernas förhållande till andra element.
Kapitel 10 Rösemiljöer har som syfte att beskriva bronsålderns bebyggelsemönster, men
även att försöka ge en bild av de mer spridda förekomsterna av ”bronsålderliknande” element. Detta är av stor vikt då det ger en bild av skiftande sammansättningar av element inom
rösemiljöerna. Det kan vara av vikt att redovisa vilka miljöer som specialinventerats efter
Riksantikvarieämbetets revideringsinventering. Detta kan ge en förklaring till rösemiljöernas sammansättning, men också ge en uppfattning om skillnader och likheter.
Kapitel 11 Misterhults bronsålder, som sammanfattar detta arbetes resultat, kommer bronsålderslandskapets uppbyggnad att diskuteras ur ett ekonomiskt och rituellt perspektiv. Jag
ska här försöka leva upp till syftet med detta arbeta och svara på de olika frågeställningarna.
Därefter följer ett engelskt summary, litteratur och bilagor.
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Kapitel 2

Det grundläggande
källmaterialets karaktär

Huvuddelen av det arkeologiska materialet som studerats i detta arbete är ett resultat av
den svenska kulturminneslagstiftningen. Det är ett resultat av privat samlande under främst
1800-talet. Endast en liten del av de privata samlingar som sedan hamnat hos Statens Historiska Museum (SHM) har från början haft en primär och vetenskaplig inriktning. När det
gäller insamlande i vetenskapligt syfte gjordes en insats så sent som under åren 2002–2004
inom projektet Forntid i Oskarshamns kommun (Dahlin 2004). Den långa arkeologiska forskningshistorien och landskapets karaktär är av stor vikt. Det är därför naturligt att nedan ge
en översikt över källmaterialets potential och hur det genom svensk fornminneslagstiftning
skapat grunden för en arkeologisk forskning.
Några av de grundläggande frågorna i detta arbete utgår från natur- och kulturlandskapet.
De handlar främst om de naturgeografiska förutsättningarna för markutnyttjande under förhistorisk tid. Dessa förutsättningar kan studeras genom geologi, den historiska tidens markutnyttjande och iakttagelser i dagens landskap. Detta kan tillsammans ge en bild av vilka
förutsättningar som fanns för den förhistoriska människan att nyttja sitt landskap.

2.1 Geologi och topografi
Misterhult (Oskarshamns kommun, Tuna läns härad) utgör med sina 400 kvadratkilometer
en mycket stor socken i jämförelse med andra socknar i Kalmar län. Misterhult avgränsas
i söder av Virån, ett vattensystem som kommer ringlande från det inre av Kalmar län. Det
avvattnar flera större sjöar som bl.a. Hummeln utanför samhället Kristdala. I väster är de
naturliga gränserna inte lika tydliga, men sjösystem har fått bilda gränsen mot Kristdala och
Tuna socknar. I öster breder Misterhults rika skärgård ut sig och det är egentligen först i dess
mellersta och norra delar, som skärgården blir särskilt rik på öar. Flera öar med tunna moränjordar finns med namn som Hunö, Strupö, Vinö, Älö och Örö. I norr avgränsas socknen på
ett tydligt och stundtals dramatiskt sätt, med sprickdalssjöarna Stora Ramn och Maren. Detta
är gränsen mellan de två häraderna Tuna län och Tjust. Misterhult utmärker sig som redan
nämnts genom sin dominans av hällmarker och barrskog (fig. 2.1). Vid en första granskning förefaller det märkligt varför en av Nordeuropas största koncentrationer med rösen och
stensättningar finns just här?
Misterhult är förhållandevis rikt på sjöar och vattendrag. De större sjöarna utgörs av Fårbosjön, Götemaren och Stora Ramn. Detta är bara några av de större sjöarna, men betydligt fler
och mindre sjöar finns. Flera av sjöarna ingår som redan nämnts i Viråns vattensystem, men
9
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Figur 2.1. Hällmarksområde vid Jakobstorp i ”misterhultsk natur”. Foto: författaren.
det finns flera åar som Mörtforsån och Ortbäcken.

Misterhults berggrund är i huvudsak bestående av granit och som stundtals bryts av genomträngande diabasgångar. I de nordligaste delarna förekommer kvartsit, men bergarten blir
egentligen inte vanlig förrän längre norr över i Tjust. I berggrunden finns flera stora sprickor,
som idag märks som sjösystem och uppodlade dalgångar. Sprickorna har varierande riktning, men flertalet ligger Ö–V och N–S (Bergman at al 1998). Under tiden för inlandsisen
och dess avsmältning bildades flera morän- och isälvsformationer. Moränen i Misterhult är
främst sandig till moig och med en varierande blockighet. Fyra åssträckningar utgör dominerande inslag i landskapet och störst är Tunaåsen följt av Misterhultsåsen, Gässhultsåsen och
Vinöåsen. Tunaåsen sträcker sig mestadels NV–SO och från söder sett kommer den ringlande
från mynningsområdet för Virån vidare upp mot Fårbo och Botestorp. Vid Botestorp ändras
dess riktning mot nordväst och sträcker sig förbi Blomsterhult och Krokshult. Åsen sträcker
sig sedan vidare mot samhället Tuna som gett åsen sitt namn. De andra tre åsarna varierar
i sin utsträckning från endast någon kilometer till några mil och de är kraftigt svallade av
östersjöstadierna, vilket tonat ned dess dominans i landskapsbilden (Nordenskjöld 1955;
Bergman at al 1998).
I samband med inlandsisens avsmältning kom Misterhults socken helt att täckas av vatten.
Misterhult ligger under högsta kustlinjen, vilket betyder att allt land någon gång sedan inlandsisens avsmältning legat under vatten. De högsta platserna i socknen sträcker sig ca 80
10
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Figur 2.2. Betat landskap bland röjningsrösen vid Virum. Foto: författaren.
m.ö.h. och högsta punkten utgörs av den kända ön Blå Jungfrun med sina 87,5 meter över havet (Nordenskjöld 1955; Svensson 1989; Påsse 2001). Högsta kustlinjen (HK) brukar beräknas till 110–120 m.ö.h., men redan för ca 11 000 år sedan hade landet rest sig så pass mycket
att delar av Misterhult blivit tillgängligt för bosättning. Att socknen legat under vatten har
givetvis haft stor påverkan på landskapets utformning.

Den morän som avsatts av inlandsisen kom att svallas och sorteras. Det är därför vi möter
kala berg, begränsade områden med morän och avsatta lersediment i dalgångarna. Den första odlingen bör ha varit hänvisad till sandåsarna och moränområdena. Moränen återfinns
i en begränsad zon mellan de leriga dalgångarna och de renspolade bergen. Detta är en stor
skillnad mot områdena ovanför högsta kustlinjen, där moränområdena både är mer utbredda och tjockare. Dessutom har områdena ovanför högsta kustlinjen alla kornfraktioner kvar
och då de finare som mo, mjäla och lera. Detta är kornfraktioner som under HK sorterats bort
av Östersjöstadiernas vatten. Kornfraktionerna har sedan avsatts i lägen som sedan genom
landhöjningen kommit i dagen som bottnar på dalgångar. Detta speglas i växtligheten med
lövskogsdominans vid de leriga dalgångarna och i den tjockare moränzonen (Berglund at al
1998; Påsse 2001; Andréassona at al 2006:329ff). Tallskogen breder först ut sig i de tunnare
moränerna och dominerar i och runt hällmarkerna. Flertalet av bronsålderns rösemiljöer i
Misterhult påträffas ofta, där det idag finns en lövskogsdominans av ek, lind, ask och asp (fig.
2.2, 2.5).
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Figur 2.3. Tabell över havsnivån vid början och vid slutet av respektive Östersjöstadie. Siffrorna inom parantes visar Baltiska Issjön nivå efter tappningen och Ancylussjöns högsta nivå vid
transgressionen (Svensson 1989; Påsse 2001).
Östersjöstadier

Datering

Status

m.ö.h.

Baltiska issjön

12500–9600 f.Kr.

Sött innanhav

110–60 (35)

Littorinahavet

5900–2000 f.Kr.

Salt

20–10

Yoldiahavet

Ancylussjön

Limneahavet

9600–9000 f.Kr.

Salt

9000–5900 f.Kr.

Sött innanhav

2000 f.Kr.–idag

Bräckt

35–20

20–20 (30)
10–0

2.2 Strandlinjer och tidigare östersjöstadier
Strandlinjen vid tiden för bronsåldern är av största vikt i detta arbete, så jag har valt att
översiktligt redovisa den tidigare forskningen av östersjöstadierna i Misterhult och dess närområden (fig. 2.3).

Nivån vid ca 10 m.ö.h. har länge fått utgöra den ungefärliga strandlinjen för bronsåldern
i nordöstra Småland (Munthe 1933; Magnusson 1988). Anledningen till detta är bl.a. att
flertalet av gravmonumenten med kal stenfyllning förekommer ovanför denna nivå. Under
1930–talet genomfördes ett antal undersökningar av neolitiska boplatser bl.a. vid Humlekärrshult i Oskarshamn (Bagge 1936). Även om bronsåldern inte berördes kunde Bagge utifrån sina stratigrafiska undersökningar av boplatsen konstatera att aktiviteterna från den
senare delen av mellanneolitikum eller senneolitikum letat sig ned så pass lågt i terrängen
som 10 m.ö.h. Denna bild kunde senare bekräftas genom Åsa Svedbergs undersökningar av
stenåldersboplatsen Lilla Mark, som låg endast ett par kilometer från Humlekärrshult (Svedberg 1988). Under boplatsinventeringarna inom projektet Forntid i Oskarshamns kommun
påträffades senneolitiska eller den äldre bronsålderns artefakter. De låg ofta på nivåer mellan 10–15 m.ö.h., vilket ytterligare förstärkte bilden av en ungefärlig strandlinje vid ca 10
m.ö.h. vid tiden för senneolitikum–bronsålder (Dahlin 2004).
Den ovan nämnda bilden har skisserats utifrån arkeologiska iakttagelser, men det finns matematiska uträkningar av strandlinjeförloppet. Detta har utförts av geologen Tore Påsse och
enligt hans beräkningar av strandlinjerna i Oskarshamnsområdet var havsytan 7–8 m.ö.h.
under den yngre bronsåldern (Påsse 2001). Denna föreslagna strandlinje har ännu inte kunnat prövas arkeologiskt. Alla bronsåldersboplatser har givetvis inte varit strandbundna och
givetvis har bronsålderns strandlinje varierat under den tid som epoken varat. En arkeologiskt undersökt boplats utanför Västervik, som in sin tur ligger ett par mil norr om Misterhult uppskattades ha legat intill en strandlinje vid ca 12 m.ö.h. vid tiden för den mellersta
bronsåldern (Sarnäs 1994a). Kvartärgeologen Ann-Marie Robertsson (1997) har genomfört
en serie provtagningar genom sediment- och diatoméanalyser i våtmarker i norra Tjust. För
den yngre bronsåldern placerar hon strandlinjen ca 15 m.ö.h., vilket inte är helt tillfredställande med tanke på den kunskap vi har genom arkeologiska undersökningar om strandlinjeproblematiken (Sarnäs 1994a).
Det kan kanske vara så att varierande provtagningsmetoder, tidsskillnaden inom bronsåldern och geografiskt skilda områden kan variera, där vi ser en allt högre höjdangivelse
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Figur 2.4. Vy över de norra delarna av Misterhults skärgård. Foto: författaren.
längre norr över. Det saknas en definitiv utredning om bronsålderns strandlinjer i nordöstra
Småland. Sammanfattningsvis kan det sägas att nivån runt 10 m.ö.h. som Munthe föreslog för
över 70 år sedan fortfarande gäller i brist på modernare forskning.
2.3 Det kulturpåverkade Misterhult
Misterhult socken består mestadels av skog och endast ca 10,3 % av ytan på ca 400 km²
var uppodlat på 1930-talet, då odlingsmaximum uppnåddes (Magnusson 1988:15). Detta
betyder att nästan allt som gått att odla, verkligen uppodlats. Även om odlingsmaximum nåddes under 1930-talet hade flera tidigare uppodlade mossmarker redan då lagts igen (Dahlin
2006).

Den äldsta kulturpåverkan som studerats i Misterhult har gett sig till känna i ett pollendiagram från Stora Rögöl. Det fanns endast en svag indikation på någon form av agrar verksamhet vid tiden för neolitikum, men exakt när är oklart (Magnusson 1988; Widholm 1998). En
av de första och kanske största förändringarna i Misterhult måste ha utförts under bronsoch järnåldern, då åtskilliga rösen och stensättningar uppfördes.
Det är egentligen först i samband med 1500-talets jordeböcker som upprättats av adeln och
kronan, som det är möjligt att skaffa sig en förståelse för när grundstrukturen till dagens gårdar bildades. Med den låga uppodlingsgraden i minnet är det föga förvånande att boskapsskötseln och fisket framstår som de två viktigaste näringarna. Odlingen kom först på tredje
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plats och studeras 16–1700-talets avmätningskartor framgår det att odlingen utfördes i de
begränsade områdena av morän eller längs åssträckningarna. I skärgården fanns det gårdar
som redovisade ängsmarker, men ingen odlad jord. Studeras det uppräknade antalet boskap
för socknen och jämför detta med andra mer jordbruksdominerande bygder i Närke och Uppland märks att antalet boskap per gård stundtals är högre än i dessa ur jordbrukssynpunkt
rikare bygder. Det framstår då på ett tydligt sätt att det funnits en avsikt att komplettera det
ringa jordbruket med boskap och det kan ha varit en medveten strategi från kronan, som
ägde huvuddelen av alla gårdarna i Misterhult på 1500-talet. Några större byar fanns inte
heller i Misterhult, som dominerades av ensamgårdar, stundtals av två gårdar och i sällsyntare fall av tre (Wirsén 1968; Hanneberg 1971; Norman 1993; Moström 2004; Dahlin 2006).
Från början av 1600-talet kommer de första skriftliga dokumenten, som berör brytning av
kopparmalm vid Solstad. Brytningen fortsatte i omgångar fram till början av 1900-talet och
var under en tid Sveriges djupaste gruva (Hermansson 1955).
Under 1800- och 1900-talet nyttjades berggrunden i Misterhult och storskalig brytning av
granit utfördes vid platser som Flivik, Kallsebo, Uthammar och Virbo. Mycket exporterades
till Tyskland och till uppförandet av monument (Sjögren 1955a).

Under slutet av 1700-talet märks det för första gången en ordentlig omdaning av landskapet
i Misterhult och studeras storskifteskartorna märks att det gamla systemet med ängsbruk
höll på att luckras upp. Åkermarken expanderade så saktliga på bekostnad av ängsmarken,
samtidigt som torpetableringar resulterar i röjandet av skog och utdikningar av mossar. Vid
slutet av 1800-talet var nästan allt som gick att uppodla satt för bonden och torparens plog
och hacka. De gamla ängsmarkerna hade omvandlats till vallar och på samma åker kunde det
nu omväxlande odlas både säd och foder till boskapen. En del sjösänkningsföretag äger rum
i socknen, men det är endast ett fåtal som fick några större och betydande resultat (Dahlin
2006). Arbetena med utdikning och driften av tidigare mossmarker har resulterat i flera fynd
av stenyxor.
2.4 Fornminnesbilden
Lämningarna från mesolitikum är talrika i Misterhult och kännetecknas av boplatser med ett
fyndmaterial som karakteriseras av stora andelar avslag av kvarts. Bland de formella redskapen märks mikrospånkärnor och trindyxor. Enstaka tvärpilar, mikrospån och en mikrostickel
finns från området. Boplatserna ligger främst kustnära och ca 20–25 m.ö.h. Det finns flera
boplatser intill sjösystemen i inlandet (Dahlin 2004).

Sedan specialinventeringarna 2002–2004 har flera boplatser med neolitiska artefakter påträffats. De ligger främst i de kustnära områdena och ca 15–20 m.ö.h. och fynden består av
olika typer av yxor som tunn- och tjocknackiga. Vid inventeringarna påträffades i stort sett
ingen keramik, en skärva av stridsyxekeramik tillhör undantagen. Boplatserna är främst
spridda intill kusten, men flera boplatser finns längs åsarna och sjösystemen i inlandet (Dahlin 2004). Vid kompletterande inventeringar 2005–2010 har flera keramikförande boplatser
påträffats i skogsmark. Två av boplatserna har kommit att delundersökas arkeologiskt av
författaren. Boplatserna uppvisar strandnära lägen och innehåller stora andelar trattbägaroch gropkeramik. På en av platserna fanns en bit keramik från den s.k. tredje gruppen dvs.
keramiken uppvisar ornamentik som förekommer både i den gropkeramiska kulturen och
stridsyxekulturen (Alexandersson & Dahlin 2013). Under senneolitikum märks en annan
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spridning av skafthålsyxorna i jämförelse med äldre typer av yxor. Förutom en förtätning av
tidigare områden, så märks en tydlig och vidare spridning till våtmarker och sjöar i det inre
av Misterhult. Fornlämningsmiljöerna med skafthålsyxor uppvisar rösen och stensättningar
(Dahlin 2004, 2006).

En boplats av neolitisk karaktär har förundersökts i Botestorp av Kalmar läns museum. Inom
250 kvm framkom under förundersökningen sex säkra anläggningar 4 stolphål och 2 gropar.
I schakten framkom spridda brända ben och runt stolphålen. I groparna fanns både obrända
och skörbrända stenar. I en av groparna framkom en tand från en större gräsätare. Det hela
tolkades så att stolphålen och groparna skiljde sig åt i tid. Groparna var betydligt mer bevarade än de urlakade stolphålen. Stolphålen var inte av den dimensionen att de kan ha varit takbärande till långhus, men däremot till väggar. Vid den särskilda undersökningen tillvaratogs
en mindre mängd brända ben, slaget stenmaterial och järnslagg. Den tidigare anläggningsbilden kunde nu kompletteras med svårdefinierade anläggningar i form av nedgrävningar. Det
fanns inget som direkt kunde datera platsen, men att det handlar om en neolitisk huskonstruktion förefaller rimligt med tanke på fyndmaterialets sammansättning (Alexandersson
2009a, 2009b).

Bronsåldern som detta arbete behandlar utmärker sig främst genom det stora antalet av
rösen och stensättningar med kal stenfyllning. I dagens läge finns ca 1300 anläggningar registrerade och det påträffas ständigt flera. Flertalet av rösena och stensättningarna ligger
inom 17 rösemiljöer (fig. 2.5). Det vanligaste antalet ligger mellan 20–40 gravar tillsammans
med ett fåtal andra fornlämningar som röjningsrösen, boplatser, lösfynd, skärvstenshögar
och skålgropar. Huvuddelen av miljöerna har legat i havsvikar och fjärdmiljöer, och i inlandsmiljöer kring någon sjö (Magnusson 1988; Klang & Norman 1991; Dahlin 2007a). Undersökningsområdet kännetecknas med andra ord av en mycket stor gravfrekvens men få kända
boplatser som direkt kan sägas vara från bronsåldern. Det är högst sannolikt att boplatser
från denna epok är talrika, men att de är svårare att identifiera i plöjd åkermark på grund
av sin fyndsammansättning och få ledartefakter. Det är troligt att flera bronsåldersboplatser
döljer sig i det inventerade boplatsmaterialet. I nuläget känner vi till ett tiotal boplatser med
senneolitiska artefakter eller en nivå över havet som antyder att dateringen bör hamna inom
senneolitikum-bronsålder (Dahlin 2004, 2006).
Misterhult har tidigare beskrivits som ett område som avfolkades under järnåldern och inte
befolkades igen förrän under den medeltida bebyggelseexpansionen (Thålin 1955; Klang &
Norman 1991; Widholm 1998). Peter Norman har senare understrukit att en del rösen och
stensättningar vid kusten kan utgöra spåren efter sjöfarare och fiskare, men knappast inte
för en bofast befolkning (Norman 1993).
I min C- och D-uppsats tog jag tag i denna problematik och kunde visa att järnåldern inte bara
var närvarande vid kusten, utan även i det inre av Misterhult (Dahlin 1999, 2000, 2011). Under 1800-talet undersökte en amatör flera gravhögar intill Fårbo säteri och flera av gravarna
innehöll vikingatida artefakter, som ovala spännbucklor och glaspärlor. Var gravfältet låg föll
dock i glömska och kunde inte återfinnas under Riksantikvarieämbetets inventeringar (Norman 1993; Dahlin 1999, 2000).

Förekomsten av järnåldersgravar återfinns vid kusten och längs ett stråk i det inre av undersökningsområdet. I inlandet följer det kända antalet järnåldersgravar Tunaåsens sträckning
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Figur 2.5. Lövskogsdominansen är påtaglig i flera av rösemiljöerna i Misterhult,
så även här vid RAÄ 297 i Virum. Foto: författaren.
och det tycks i första hand tillhöra den yngre järnåldern. Enstaka fynd av ovala eldslagningsstenar och stensättningar mellan de kända järnåldersstråken kan tillskrivas den äldre järnåldern (Dahlin 1999, 2000, 2011).

2.5 Tidig arkeologisk forskning
Den tidigaste insatsen vi känner till vad gäller fornlämningar i Misterhult är från år 1667. Det
handlar då om det år 1666 upprättade ”plakatet” som var en uppmaning från det nyinrättade
Antikvitetskollegiet till Sveriges präster. Det hette ”uppspana alla antikviteter, som där kunna vara till finnandes”. För Misterhults del nämns bl.a. ”På Plitorpa ägor finns twenne stora
stenröör, men ingen weett berätta hwadh the betyda”. Det framgick att fornlämningarna var
skyddade av lagen. Allt detta var dock ett led i den dåvarande stormaktens ambitioner att
skaffa sig ett ärorikt förflutet och allt manifesterades i Olof Rudbecks Atlantika (Magnusson
1988; Damell at al 1994: 154ff).

Det första inlämnade ”fornfyndet” från Misterhult bestod av en ”dubbelspiral” av brons. Föremålet påträffades i samband med nedbrytandet av ett röse i Västra Ramnebo. Det inlämnades år 1753 av översten Hammarskjöld till Antikvitetskollegiet (SHM 335). Detta kan ses
som ett led i den svenska och tidiga fornlämningslagstiftningen och ett belägg för att den
åtminstone delvis togs på allvar. Kanske kan det förmodas att bönderna av respekt själva tog
kontakt med en för socknen betydande och respekterad person.
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Under 1700-talet var intresset för fornlämningar inte lika starkt som under 1600-talet, men
konstigt nog kom flera av reseberättelserna att få större betydelse än de tidigare insatserna. Kanske var intresset för arkeologi inte sämre, utan snarare att reseberättelserna hade
fått ett större utrymme. Den under 1700-talet inrättade Vitterhetsakademin började under
1800-talet allt mer intressera sig för antikvariska specialresor. Det var egentligen först under
Bror Emil Hildebrand som Vitterhetsakademien formades till den ledande myndigheten med
inriktning på fornforskning, numismatik och antikvarisk verksamhet (Magnusson 1988; Welinder 1994: 133ff; Baudou 2004).

Det var dock bildandet av götiska förbundet i början av 1800-talet och skriften Iduna som
kom att få störst antikvarik betydelse under första halvan av 1800-talet. Innehållet i Iduna
var varierande, men en del försök till fornforskning gjordes och en del innehöll mycket viktiga iakttagelser om fornlämningar. En av personerna i anslutning till götiska förbundets var
Johan Haquin Wallman och han ska kanske räknas som Sveriges första riktiga arkeolog. Han
levde i en tid utan någon central punkt att leverera artiklar och fynd. Ofta arbetade Wallman
under den forntidsintresserade friherren Jacob Adlerbeth, som bekostade hans forskningsresor runt om i Sydsverige. Wallman var bekant med prästen i Misterhult och när han befann
sig i trakten så bodde han i prästgården. Ett stort antal med fynd, arkeologiska undersökningar och reseberättelser antecknades, men återges mestadels endast i brevväxlingen mellan Wallman och baron Jacob Adlerbeth. Breven är handskrivna och präglas av sin samtid och
saknar den terminologi som vi idag är vana vid (Nicklasson 2009, 2011). Wallman skriver i
ett brev från en av sina resor i Misterhult att han sett ”ättehögar” vid Jämserum (ATA: Wallmaniana. Extrakt ur manuskript tillhörande Linköpings stiftbibliotek B 151:5). Att leta sig
igenom de tusentals brev som idag finns bevarade skulle sannolikt resultera i en mängd nya
uppgifter om Misterhult, men omfattningen av en sådan studie faller utanför detta arbete.
Det finns givetvis exempel på utmärkta redogörelser och handritade planer över undersökningar i nordöstra Småland som är alldeles utmärkta för dagens arkeologer. Det var med andra ord Wallman som på allvar började den arkeologiska forskningen om Misterhult. Tyvärr
kom dock Wallmans anteckningar om Misterhult inte att sammanställas och väntar fortfarande på sin genomgång. Det skulle dröja ända fram till Nils Åbergs dagar innan Misterhult
kom att beröras av arkeologi igen.

Under 1910-talet påbörjade Nils Åberg sin lösfyndsinventering av Kalmar län. Inventeringen
var en viktig del av den systematiska genomgången av Sveriges sten- och bronsålder, vilket
projekt startades och leddes av Knut Stjerna vid Uppsala universitet från år 1907. Syftet med
Stjernas projekt var att göra en bebyggelsehistorisk studie. Åbergs geografiska ansvarsområde blev Kalmar län och källmaterialet bestod främst av lösfyndssamlingar från museerna
och enstaka större privata samlingar. Resultaten redovisas på länskartor och de visar på
stora regionala skillnader i sin geografiska spridning. Detta visade sig inte motsvara dagens
kunskapsläge, utan hade att göra med arbetsmetoden, vilket ledde till att spridningsbilden
av fornsakerna inte blev jämförbara över hela länet. Länets norra del, där Misterhult ingår
blev kraftigt underrepresenterad. Det var i vilket fall den första systematiska genomgången
av sten- och bronsålderns artefakter i Kalmar län och resulterade i flera artiklar (Åberg 1913,
1915) och ett större arbete Kalmar läns förhistoria (Åberg 1923).
Åbergs arbete kom senare att kritiseras i en artikel i RIG av Harald Hansson 1925 och i K-A
Gustawssons lic. avhandling Kalmar läns stenålder från 1927. Hansson som bodde i Gamleby
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och var väl bekant med Kalmar läns norra delar kunde presentera fynd från flera samlingar
och upprättade flera nya kartor, vilket på ett tydligt sätt visade att skillnaderna mot de södra
länsdelarna var marginella. Gustawssons kritik liknar Hanssons och understryker Åbergs
tydliga inriktning på den södra länsdelen. Utöver kritiken på den geografiska inriktningen
menar Gustawsson att Åberg skulle ha studerat östersjöstadierna i förhållande till lösfynden
och dessutom besökt de olika delarna av Kalmar län.
2.6 Inventeringarna av fasta fornlämningar
Det var Riksantikvarien Sigurd Curman som insåg det stora behovet av en landsomfattande
fornminnesinventering. År 1923 lade han fram program och mål för denna inventering. I
denna stund hade Göteborgsutställningen ägt rum och där hade västsvenska fornminnesinventeringen redovisats. Detta övertygade Curman än mer om att en omfattande inventering
i Sverige var av stort behov för en effektiv fornminnesvård och lagstiftning. Även om enstaka
inventeringar kom att genomföras runt om i landet var det först 1938 som riksdagen beslutade att en fornminnesinventering knuten till Rikets Allmänna Kartverk skulle genomföras.
Inventeringen bidrog till att den nya fornminneslagen som kom 1942 blev mycket starkare
än den tidigare. Inventeringen hade gett oss en bättre överblick av landets fornlämningar,
starkare fornminneslag och tydligare regler i samband med exploateringar. Riksantikvarieämbetets inventering påbörjades i egentlig mening 1938 och avslutades 1993. När förstagångsinventeringen var genomförd 1977 hade ca 500 000 fornlämningar registrerats i Sverige.

Det fanns dock en del källkritiska problem med denna typ av inventering. För det första kan
fornlämningen inte dateras utan arkeologiska undersökningar och fornlämningsbilden blir
ofullständig, då flera lämningar ligger under marken. Idag börjar denna kunskapslucka allt
mer att suddas ut, men på flera håll är den fortfarande ett problem och kunskapsuppbyggnaden fortgår (Baudou 2004: 241ff).

Under 1920-talet och 1930-talet genomfördes en del specialinventeringar över flera socknar i landet och år 1937 var det Misterhults tur. N. G. Gillgren inventerade stora delar av
socknen och upprättade en serie specialkartor över gravfält. Arbetet kännetecknades av de
mer enhetliga reglerna för dokumentationen som utarbetats av Riksantikvarieämbetet, men
tyvärr kunde av ekonomiska skäl inte hela socknen inventeras systematiskt. Han gjorde en
större serie av specialkartor över gravfält. Noggrannheten i dessa var god fast bedömningen
av anläggningarna delvis har ändrats sedan dess. Förutom nedteckningen av de fasta fornlämningarna utförde Gillgren anteckningar om lösfynd och röjningsröseområden (Gillgren
1937). Om röjningsrösena bara nämns i förbigående kan Gillgrens intresse för deras relation
till gravmiljöerna förstås. Han ställdes inför samma problematik som dagens arkeologer gör,
att skilja på gravar och röjningsrösen.
År 1942 förstagångsinventerades Misterhults socken. Resultatet blev ca 1100 fornlämningar
på över 500 platser (Thålin 1955: 58; Magnusson 1988:11). Delar av inventeringsresultaten
presenteras av Harry Thålin (1955). Thålin beskriver socknen som en rik bronsåldersbygd,
som av okänd anledning avfolkades under järnåldern. Thålins slutsatser är lätta att förstå,
med tanke på socknens näst intill totala avsaknad av klassiska järnåldersgravar. År 1977
avslutades det som kallas förstagångsinventeringen och efter detta har revideringsinventeringar genomförts. År 1979 genomfördes revideringsinventeringen inför den nya ekonomiska kartan i Misterhult och fältinsatserna leddes av Gert Magnusson. När revideringen var
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Figur 2.6. Den rumsliga kopplingen mellan röjningsröset i bildens mitt och
röset i bakgrunden i Värnamo RAÄ 732. Foto: författaren.
genomförd kunde Misterhult räkna 218 rösen, 1286 runda stensättningar, 1 kvadratisk, 25
rektangulära och 14 skeppsformiga stensättningar (Magnusson 1988: 17).

Revideringsinventeringen var inte lika mycket en gravinventering som förstagångsinventeringen och ett större antal lämningskategorier hade tillkommit. Mycket av inventeringen
sammanfattades i artiklar av flera av de som var med och inventerade (Magnusson 1986,
1988; Norman 1988). En av arkeologerna som var med vid inventeringen var Marianne Syllner-Gustafsson och i en artikel ägnade hon Virum särskild uppmärksamhet och då med en
genomgång av områdets gravstruktur. Hon kunde visa att de mindre runda stensättningarna
hörde till de vanligaste gravarna inom området och att större rösen och stensättningar hörde
till ovanligheten. Hon framhöll jordbruk, betesdrift och fiske som de tre viktigaste näringarna för bosättningarna i området (Syllner-Gustafsson 1988).

I Virum lades extra tid ned på att utreda den rumsliga kopplingen mellan röjningsrösen och
gravar, vilket tyvärr inte analyserades vidare som det var tänkt (Magnusson & Norman 2006).
Björn Winberg skriver om denna problematik i efterhand och för denna del av Småland. Han
menar att det i bl.a. Tjust kunde noteras en rumslig överensstämmelse mellan röjningsrösen
och gravar (fig. 2.6). Flera av röjningsrösena kunde ha anlagts under bronsåldern menade
han, men kan ha blivit påbyggda under senare tid och förlorat den ålderdomliga karaktären
(Winberg 2003).
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År 2001 väcktes tankarna av författaren att det borde genomföras en boplatsinventering
inom Oskarshamns kommun med de tre socknarna Döderhult, Kristdala och Misterhult.
Hembygdsföreningarna ställde sig ansvariga för projektet, men i samarbete med Kalmar läns
museum och Oskarshamns kommun. Projektet döptes till Forntid i Oskarshamns kommun.
Författaren var den enda anställda och tillsammans med hembygdsfolket pågick inventeringarna från september 2002 till juni 2005. Resultatet blev långt över förväntan och över
220 boplatser nyregistrerades och flertalet museisamlingar och privata föremålssamlingar
registrerades. Arbetet resulterade i två rapporter, som kan sägas vara studier av artefakter,
boplatser och bosättningsmönster. Huvuddelen av boplatserna uppvisade artefakter som
kan kopplas till mesolitikum och neolitikum, medan mycket få identifierbara boplatser från
bronsåldern påträffades (Dahlin 2004, 2005).
Det senare betyder givetvis inte att vi inte påträffade några boplatser från bronsåldern, utan
att antalet artefakter från denna epok är fåtaligare. Samtidigt vet vi från andra områden i Kalmar län, men även på andra håll i Skandinavien, att lokala bergarter åter ökar i betydelse under bronsåldern (Knarrström 2000:94; Gurstad-Nilsson 2001:223f). Däremot fanns ett stort
antal odaterade boplatser i bronsåldersmiljöer, som ibland låg under den antagna strandlinjenivån för neolitikum. På ett antal boplatser påträffades facetterade malstenslöpare, som är
vanligt i skärvstenshögar. Löparna av denna typ kan ha en vidare datering, men det är dock
högst sannolikt att de i dessa fall ska dateras till bronsåldern, med tanke på bronsåldersmiljöernas höjd över havet. Det sistnämnda är dock inte alltid giltigt med tanke på att långt ifrån
alla artefakter påträffas i direkt anslutning till bronsålderns strandlinje (Dahlin 2004, 2005).

På de platser där det framkom flathuggna flintartefakter och facetterade malstenslöpare
uppvisade det slagna stenmaterialet vissa skillnader mot tidigare epoker. Det första som
skiljde sig från neolitikum var att andelen senonflinta var hög, medan andelen kvartsit var
fortsatt hög. Kvarts, porfyr och kristianstadsflinta förekom, men inte i lika hög utsträckning
som tidigare. Tillslagningstekniken framstod som diffus, både plattforms- och bipolär teknik
förekom fast den förra framstod som den vanligaste (Dahlin 2004, 2005, 2006).

Från och med 2009 har författaren tillsammans med Sven-Gunnar Broström, Kenneth Ihrestam och Roger Wikell inventerat Misterhult på hällbilder och då främst skålgropar (Dahlin
at al 2010a, 2011a, 2011b, 2011c, 2013). Under inventeringssäsongen 2010 påträffade arkeologen Roger Wikell Misterhults första hällbild bestående av två skepp, en fotsula och fyra
skålgropar. Sensommaren 2011 fortsatte skålgropsinventeringarna och ytterligare miljöer
inventerades (fig. 2.7).
2.7 Arkeologiska undersökningar
Nedan har jag valt att punkta upp de tidigaste arkeologiska undersökningarna. Detta för att
förtydliga vilka arkeologer som utförde undersökningen och när de arkeologiska undersökningarna utfördes. Det genomgående är att det handlar om mindre undersökningar och att
ingen vidare bearbetning eller tolkning utförts av det framgrävda materialet.
• År 1905 genomförde Hans Hansson en arkeologisk undersökning vid det monumentala gravfältet i Snäckedal. Undersökningen gav inget av värde och resulterade bara i några kolbitar. Syftet med undersökningen var att få en datering på
gravfältet (Hansson 1906).
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Figur 2.7. Hällbildsinventerare Kenneth Ihrestam och Sven-Gunnar Broström år 2011. Skålgropsblocket med 12 gropar vid Värnamo RAÄ 2023. Foto: författaren.

• År 1918 genomfördes en arkeologisk efterundersökning av Knut Kjellmark vid
Trästevik i Fårbo. Detta är det första exemplet på uppdragsarkeologi i socknen
och det som förde Kjellmark till platsen var en skadad stensättning intill en mindre fastighet.

• En av förstagångsinventeringens inventerare Folke Hallberg undersökte en skadad stensättning vid Virum år 1942. Den arkeologiska undersökningen var en
efterundersökning av en stensättning, som skadats i samband med stentäcktsarbete (Dahlin 2010).

• År 1956 undersökte arkeologen K. G. Petersson ett större röse vid Botestorp.
Undersökningen av detta röse utfördes då en ny landsväg skulle dras genom Tunaåsen. Röset med sitt klassiska ”bronsåldersutseende” lär ha förbryllat utgrävarna, då det visade sig tillhöra järnåldern (Petersson 1956).

• Under 1960-talet utfördes få undersökningar i området, men inför byggandet av
Oskarshamns flygplats vid Virkvarn undersöktes en hällkista, med oklar datering
(SHM inv. nr. 28972).
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• Det skulle dröja till början av 1970-talet innan Misterhults bronsålder kom att
studeras igen. Denna gång var det Harald Stale (1970) som i sin artikel ”Särpräglad bronsålder i Tjust och Misterhult” sammanfattade områdenas särarter. Stale
som tidigare hette Hansson i efternamn var disputerad arkeolog och expert på
bronsåldern (Hansson 1927, 1936). Stale studerade rösenas datering inom nordöstra Småland och konstaterade att de i huvudsak anlagts under den yngre bronsåldern. Denna slutsats kommer han fram till genom att räkna upp ett större antal
undersökta rösen inom ovan nämnda områden. Han framhöll den yngre bronsåldern som en expansiv period för stora delar av nordöstra Småland.

• År 1975 utförs den största arkeologiska undersökningen i Misterhults historia
och den utfördes inför utbyggandet av Oskarshamns kärnkraftverk. Undersökningen utfördes av Riksantikvarieämbetet och ett tiotal anläggningar av röse- och
stensättningstyp undersöktes. Inför den arkeologiska undersökningen ute på den
stundtals karga halvön tycktes rösen och stensättningar med sin kala stenfyllning
vara av bronsålderskaraktär. Arkeologerna anade dock att flera av anläggningarna kunde vara mycket yngre än bronsålder, då flera av lämningarna endast låg
ca 5 meter över havet och inte som brukligt ca 10 m.ö.h. De arkeologiska undersökningarna kunde bekräfta att åtminstone några av dessa anläggningar anlagts
så pass sent som under yngre järnålder-tidig medeltid (Harrysson 1999). Så här i
efterhand, med nya metoder till hands, är det märkligt att inga schaktningar eller
provgrävningar genomförde i moränområdena på halvön.

• Under 1970-talet undersöks ett större antal rösen och stensättningar på grund
av upptagandet eller utökandet av grustag. Undersökningarna kom att bringa
betydande kunskaper till förståelsen av Misterhults förhistoria. Flera undersökningar utfördes vid Fårbo och Jämserum. Oturligt nog kom inte dessa anläggningar att analyserats med 14C metoden och ledartefakter saknades (Dahlin 1999,
2000).

• Under 1980-talet följde en mängd arkeologiska undersökningar inom Misterhult på grund av vägbyggen och utökandet av grus- och bergstäckter. Undersökningar utfördes vid Stora Fighult, Botestorp, Imbramåla och Simpevarp. De arkeologiska undersökningarna resulterade inte i några säkra dateringar, då flera
av gravarna inte innehöll ledartefakter eller att 14C analyser inte genomfördes
(Dahlin 1999, 2000).

2.8 Senare års forskningsprojekt
Sedan andragångsinventeringen har flera forskningsprojekt bedrivits om Miserhults bronsålder.

2.8.1 Gert Magnusson – inventeraren
Enligt min uppfattning så får en inventerare en mycket bra överblick av terrängen och märker snabbt vad som kännetecknar epokerna inom ett visst geografiskt område. Det är därför extra intressant att studera Gert Magnussons beskrivning av vilka element som kännetecknar en typisk bronsåldersmiljö i Misterhult och Tjust (fig. 2.8) Han förklarar att en
bygd under bronsåldern ofta innehöll skärvstenshögar, rösen, stensättningar och skålgropar. Skärvstenshögarna såg han som markeringar för bronsålderns bosättningar, vilket är
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Figur 2.8. Från vänster dåvarande länsantikvarien Britt-Mari Hammarskiöld, Gert Magnusson
och Åsa Svedberg. Fotot togs i samband med de arkeologiska undersökningarna vid Imbramåla (RAÄ 14 Misterhult) år 1985. Utgrävningen utfördes av Kalmar Läns museum och under
ledning av Åsa Svedberg. Foto: Kalmar Läns Museum.
typiskt för 1970–80-talets tolkning av anläggningstypen. Något som var vanligt under slutet
av 1970-talet var uppställandet av generaliserande modeller, ibland utan direkta bevis på
forntida bosättningar inom miljöerna (Magnusson 1979:14f, 1986, 1988; Syllner-Gustafsson
1988). Idag är synen på skärvstenshögarna betydligt mer komplicerad, då det visat sig att de
inte alla gånger kan tolkas som regelrätta boplatsindikationer (Kaliff 1997; Widholm 1998;
Forsman & Victor 2007:299f; Dahlin 2008; Karlenby 2011).

Gert Magnusson var en av de första som beskrev bronsåldersmiljöerna ute i skärgården och
menade att rösena markerade boplatser trots att kända boplatser saknades. I denna typ av
landskap menade han hade ekonomin bestått av fiske och säljakt. Att boplatser ännu inte
påträffats i skärgårdsområdet berodde enligt Magnusson på att människorna likt senare tids
fiskarbefolkning nyttjat små ytor att bo på (Magnusson 1979:16f, 1988).

Denna bild står sig delvis fortfarande, men några säkra boplatser i skärgården från bronsåldern är i skrivandets stund inte kända för den arkeologiska forskningen. Flera boplatser
är kända från mesolitikum och neolitikum, men från senneolitikum och fram till den medeltida bebyggelseexpansionen fattas många viktiga pusselbitar. Magnusson berörde här en av
de största kunskapsluckorna om Tjusts och Misterhults skärgårdar och kunskapen om hur
skärgården nyttjats under bronsåldern och järnåldern.
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Vid fjärdarna och i anslutning till de djupa havsvikarna fanns enligt Magnusson de s.k. fjärdmiljöerna. De var ur ekonomisk synvinkel rika miljöer med god tillgång till strandbetesmarker. Platserna markeras av skärvstenshögar, rösen, stensättningar, skålgropar och röjda ytor
efter jordbruk (Magnusson 1988).

En annan miljötyp utgjorde inlandsmiljöerna och de låg inne i landet och utan direkt kontakt
med havet. Ofta låg de kring ett vattendrag eller en insjö. Enligt Magnusson har människorna här i första hand livnärt sig på boskapsskötsel, odling, jakt och insjöfiske. Dessa miljöer
kännetecknas precis som fjärdmiljöerna av förekomst av röjningsrösen (Magnusson 1979,
1988).

Gert Magnusson menar att rösen och stensättningar visar det område som brukats under
förhistorien och ett stort antal anläggningar berättar om en lång nyttjandekontinuitet. Han
konstaterade att inlandsmiljöerna nyttjat större ytor än de vid kusten, vilket skulle kunna betyda att inlandsmiljöerna började nyttjas senare än de övriga miljöerna. Detta skulle då peka
på en anpassning till ett fastare jordbruk och boskapsskötsel, som framträder allt tydligare
under järnåldern. Denna förändring är dock svår att urskilja utan arkeologiska undersökningar, då det är svårt att skilja bronsålderns och den äldre järnålderns gravar från varandra.
Denna förändring skulle då enligt Magnusson ha varit fullbordad innan början av den yngre
järnåldern (Magnusson 1979:23f).

Magnusson var den första som på allvar tog upp frågan om det monumentala gravfältet vid
Snäckedal. Han menade att platsen bör ha hyst en boplats som funnit sin försörjning genom
andra resurser än fiske och jordbruk. Han diskuterade Snäckedals roll som ett möjligt centrum för kopparhantering, detta med tanke på att berggrunden i området stundtals var rik
på denna metall (Magnusson 1986, 1988). Han uteslöt aldrig att de bott på platsen och han
hade planer på att undersöka delar av området, men det kom dock aldrig att genomföras.

2.8.2 Dag Widholm – röseforskaren
År 1998 disputerade Dag Widholm på sin avhandling om nordöstra Smålands bronsålder,
Rösen, ristningar och riter. Avhandlingen tog upp och behandlade stora delar av bronsåldern
inom området. Det var det framförallt tre områden som ingående behandlades. Det stora monumentala gravfältet vid Snäckedal (Misterhult sn), det arkeologiskt undersökta gravfältet
vid Hjortekrog (Törnsfall sn) och röset vid Hjortekrog som dolde ett större antal hällbilder
med skeppsmotiv.

Vad gäller Snäckedal i Misterhults socken fortsatte Widholm med fördjupade studier av gravfältets uppbyggnad, gravformer, antal och dess roll i bronsålderns landskap (fig. 2.9). Widholm kunde konstatera att antalet gravar i Snäckedal och dess gravformer vida översteg det
som är normalt för nordöstra Småland. Ett hundratal gravar fanns intill gården Snäckedal och
i dess närmaste omgivningar. Flera av gravarna bestod av rektangulära och skeppsformade
stensättningar. Centralt i fornminneskoncentrationen finns en 37 meter lång skeppsformad
stensättning. Widholm menade att det stora antalet gravar i förhållande till landskapets avkastningsförmåga inte motsvarade platsen för en bosättning.
I avhandlingen diskuterade han ett tidigare utfört pollenprov, som tagits vid Stora Rögöl som
ligger omkring 0,6 km nordväst om Snäckedal. Provet visade endast svaga indikationer på
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Figur 2.9. Gravfältet RAÄ 98 och 100 vid Snäckedal. Kartan upprättades år 1937 av N G Gillgren. Kartan återfinns i Gillgrens inventeringsrapport.
bete och odling i Snäckedals omgivningar vid tiden för bronsåldern. Widholm menade att
Snäckedal endast använts för begravningar av den andliga och världsliga eliten i bronsålderns samhälle. Några år senare lät Widholm analysera ytterligare ett pollenprov från platsen, men inte heller detta kunde visa några indikationer på odling eller bete under bronsåldern. Widholm menade att frånvaron av jordbruk tillsammans med det stora antalet och
utmärkande gravar tydde på en gravkult långt ovanför den som utfördes inom de enskilda
bronsåldersgårdarna (Widholm 1999; Widholm & Regnell 2001).
Widholms förklaring till det stora gravfältet vid Snäckedal har inte stått oemotsagd. Björn
Winberg förklarade sin syn på gravfältet i en artikel 2003. Han menar att moderna människor låter sig luras när de projicerar dagens bild och ekonomiska uppfattning på det till
synes karga landskapet runt gravfältet. Han föreslog betesdrift som den stora ekonomiska
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näringen tillsammans med handel. Det var bete i våtmarker i kombination med fiske som
utgjorde den stabila grunden för de människor som uppförde gravfältet. Det framgår dock
inte om Winberg kände till Widholms och Regnells pollenstudier över gravfältet, som inte
visat några tecken på odling eller bete i gravfältets omgivningar (Widholm & Regnell 2001).
Winberg pekar på Snäckedals fördelaktiga läge i förhållande till Gotland. Dagens seglare kan
med bra siktförhållanden segla med landkänning över Karlsöarna, Ölands norra udde och
rakt på Snäckedal, detta är något som senare Bradley och Widholm betonat (Winberg 2003;
Bradley & Widholm 2007).
En av Widholms största insatser är hans diskussion om former på stensättningar från bronsoch järnålder. Han framhåller att formerna varit meningsbärande och diskuterar de kosmologiska förklaringarna, som skulle kunna ligga bakom formerna. Den runda formen var den
klart mest dominerande formen under brons- och järnålder. Den runda formen skulle kunna
ha att göra med cyklisk tid. Kanske är det brons- och järnåldersmänniskans icke-linjära tidsuppfattning som är förklaringen där kosmologiska föreställningar lagt grunden för detta rituella bruk. I detta synsätt ligger föreställningar om återkomst och återfödelse och kanske är
det här den runda formen kommer till sin rätt, det icke-linjära synsättet. Två andra gravformer som Widholm diskuterat flera gånger är de rektangulära och skeppsformade, som han
menar har en betydligt mer svårtolkad funktion. De rektangulära kan sakna gravgömmor och
tidsmässigt kan de skilja sig mellan olika områden. I Tjust och Misterhult tyder allt på att de
ska räknas till den yngre bronsåldern. De har en liknande spridning som de skeppsformade
stensättningarna. Deras förekomst och utseende antyder enligt Widholm en gravritual utanför familjeenheten. De rektangulära stensättningarna kan enligt Widholm symboliskt liknas
vid hus, men har fungerat som altare (Widholm 2006:47ff).

Widholm menar vidare att de skeppsformade stensättningarna har en helt annan symbolik
än de rektangulära stensättningarna. Skeppen symboliserar själens resa till en annan värld,
en teori som han menar styrks av hans egen studie av röset vid Hjortekrog i nordöstra Småland. Röset vid Hjortekrog var anlagt på hällbilder bestående av avbildade skepp och skålgropar (Widholm 1998:148) Widholm påtalar med andra ord minst två nivåer av gravriter
och grad av vördnad, en som kan kopplas till familjeenheten och en andra som ger uttryck
för en mer avancerad gravrit.
Widholm har tillsammans med den engelske professorn Richard Bradley genomfört detaljerade studier av gravfältet vid Snäckedal. Studien berörde i första hand gravfältets uppbyggnad och gravformernas placering (Bradley & Widholm 2007; Widholm & Bradley 2007).

Det unika med Snäckedal är det stora antalet gravar och ansamlingen av rektangulära och
skeppsformade stensättningar. I stort sett samtliga av bronsålderns gravtyper finns representerade på platsen. Vid Snäckedal fanns vid tiden för Widholms studier på platsen och
vid det centralt belägna delarna av området ett 40-tal kända monument liggande inom fyra
grupper (RAÄ 97, 98, 100). Grupperna låg uppe på bergen ovanför den utdikade våtmark,
som idag utgör åker. Den utdikade åkern bör ha varit våtmark under bronsåldern och inte
haft någon direkt havskontakt (fig. 2.3).

De fyra grupperna med gravar fördelar sig på bergshöjderna runt den utdikade våtmarken.
Det tycktes enligt Widholm och Bradley finnas en gräns mellan grupperna av gravar och den
utgjordes av tre stora rösen med en diameter på ca 20 meter. Rösena tycks ligga längs en
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linje som sträcker sig genom gravfältet från nordöst till sydväst. Det största röset som är det
mest framträdande och som möjligen kan vara det först uppförda monumentet på platsen
tycks utgöra fokus för den 37 meter långa skeppsformade stensättningen. Grupperna har
sina egna utformningar och strukturer, men i varje grupp finns det runda stensättningar av
olika diameter.

De skeppsformade stensättningarna ligger i huvudsak norr om ovan nämnda gräns och de
rektangulära stensättningarna söder om denna. Bradley och Widholm menar att detta kan
symbolisera två skilda världar, de levandes och de dödas. Den stora skeppsformade stensättningen kan då ha utgjort en gräns mellan dessa två världar. De menar att Snäckedal skulle
kunna ha varit en betydande och helig plats där de döda transformerats, men inte begravts i
egentlig mening. Detta bygger på därför att de skeppsformade stensättningarna ligger längs
två skilda riktningar. En från väst till öst och en andra från söder till norr. Riktningen från väst
till öst skulle ha att göra med den plats dit Östersjön sträckte sig vid tiden för bronsåldern, ca
1 km från Snäckedal. Riktningen söder till norr skulle ligga parallellt med den tidigare havsvikens utlopp, ca 3 km längre norrut. De skepp som tycks sträva mot det stora röset skulle då
kunna vara de som symboliskt transporterade de döda till monumentet, där de sedan dyrkades som förfäder. Några av de mindre skeppsformade stensättningarna seglar tillbaka mot
havet och detta skulle då stå för de dödas resor (Bradley & Widholm 2007:252).
2.9 Sammanfattande kommentar
Sammanfattningsvis kan det sägas att Misterhults socken tidigt varit en del av den arkeologiska forskningen från Wallmans dagar till dagens uppdragsarkeologiska verksamhet. Något som kännetecknar arkeologin i området är frånvaron av sammanställningar av tidigare
arkeologiska grävningar och större undersökningar av mer modernt slag. Gert Magnussons
arbete byggde nästan helt på resultaten från senaste revideringsinventeringen 1979, men
han kom aldrig att testa sina hypoteser med någon arkeologisk undersökning. Magnusson
gjorde dock ett omfattande arbete och formade den syn vi hittills haft på det fornminnesrika
område som Misterhult utgör. Inventeringarna som utgjorde grunden i hans upprättande av
generaliserade bebyggelsemodeller saknade med andra ord specialinventeringar och arkeologiska undersökningar.

Dag Widholm fortsatte forskningen i nordöstra Småland och kom att studera gravfältet vid
Snäckedal mycket grundligt. Widholm utförde inte heller några arkeologiska undersökningar, utan förlitade sig helt på undersökningar från andra geografiska områden inom nordöstra
Småland. Hans arbete byggde med andra ord nästan helt på revideringsinventeringen från
1979 och det år Widholm disputerade hade det inte utförts några ytterligare inventeringar i
området. Widholms viktigaste bidrag till bronsåldersforskningen var den fördjupade studien
av de rektangulära och skeppsformade stensättningarna. Snäckedal är den plats inom nordöstra Småland, som kan uppvisa den största koncentrationen av dessa två stensättningstyper. Vid tiden för hans studie fanns mycket få kända boplatser och skålgropar. Misterhult
framstod som ett landskap med en ”överton” av gravmonument och med mycket få andra
typer av bronsålderslämningar. Pollenprovet tycktes dessutom understryka detta, med en
näst intill total avsaknad av betes- och odlingsindikationer från bronsåldern.

Vi ser med andra ord en bild av bronsåldern, som nästan helt bygger på Riksantikvarieämbetets revideringsinventering år 1979. Jag vill betona vilket viktigt arbete inventeringen var för
att få den grundläggande kunskapen om ett geografiskt område.
27

I rösebyggares land

I de följande kapitlen ska jag på skilda vis försöka värdera de bilder som skapats om Misterhults bronsålder. Dessa bilder har främst skapats genom inventeringar och arkeologiska
undersökningar. För att kunna värdera dessa bilder måste en mängd begrepp och teorier
skärskådas, som tidigare forskare använt och som kommer att komma till användning i denna studie.
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Kapitel 3

Landskap–Ekonomi–Riter

3.1 Inledning
Syftet med detta kapitel har redan beskrivits i början av arbetet, men det kan vara av vikt att
ännu en gång påminna läsaren. Landskap, ekonomi och riter är viktiga delar av det dåvarande bronsålderssamhället och dess utveckling. Jag vill därför förtydliga delarna och det har
jag valt att göra i detta kapitel. Kunskapen om dessa delar utgör inte helheten till förståelsen
om bronsåldern, men de utgör en stor och viktig del. Kunskapen om dessa är avgörande för
att förstå de bevarade spåren.

I detta kapitel vill jag diskutera hur bronsålderns landskap utnyttjades i andra delar av Sverige. Jag använder mig av flera lämningar, som genom arkeologiska studier helt eller delvis
kan dateras till bronsåldern. Jag vill komma åt det vi kallar för en ”rösemiljö” och studera vad
som kännetecknar en rösemiljö i Misterhults socken. För att förstå vad som kännetecknar
Misterhult och vad som är speciellt här, är det av stor vikt att ha kännedom om andra geografiska områden i Syd- och Mellansverige. Denna insikt hoppas jag ska leda till att jag kan
undvika att endast studera ett begränsat material från ett begränsat område. Det gäller att
försöka ha ett holistiskt synsätt dvs. att eftersträva en heltäckande bild av samhällsstrukturens utseende och förändring. Detta är givetvis inte möjligt att fånga upp samtliga delar av
samhället, men eftersträvansvärt.

Jag har här valt att kalla alla de av människan uppförda objekten, som jag studerar i landskapet för element. Element betyder att något är en del av en helhet och denna helhet utgörs i
detta avseende av de materiella spår från bronsåldern som bevarats till våra dagar (Nationalencyklopedin 2008). Varje element kan i sin tur sedan preciseras till att benämnas till något
av fornminnesregistrets begrepp. I detta skede ligger det alltså en tolkning som är knuten till
elementets utseende och hur det benämns i fornminnesregistret. Begreppet skiljer sig dock
från ett annat begrepp som benämns anläggning. Detta begrepp är välbekant för arkeologer
och särskilt vid arkeologiska undersökningar. Det är ofta den första benämningen på något
innan arkeologen tolkar det. Begreppet anläggning är egentligen den mest riktiga benämningen innan något är undersökt, daterat och studerat i sin kontext. Detta är givetvis omöjligt
för denna studie som till stora delar bygger på iakttagelser av objekt i ett landskap, som till
största del inte är arkeologiskt undersökta.
Elementen har skapats och bevarats i landskapet av människorna och de har haft en bestämd
uppfattning var de ska placeras. En plats har skapats, en plats som finns i människornas
medvetande och elementet har en uppgift att fylla. Kanske kan det sägas att den naturgivna
platsen funnits i människornas medvetande sedan tidigare, men att den nu har förstärkts av
t.ex. uppförandet av ett monument. När människan valt ut och förändrat platsen sker en in29
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teraktion mellan henne och omvärlden. Människan kan genom byggandet och förändringar i
landskapet visa att hon finns och kan påverka. Byggandet bildar ett förhållande mellan människan och platsen, elementet bekräftar denna relation. Det färdiga elementet kommer att
förstärka platsens betydelse snarare än att avfärda dess tidigare mening (Thomas 1996).
Detta genom att elementen bör ha placeras efter människans föreställningar, och till en anpassning till landskapens utseende. Monumenten med de döda kunde förena landskapet
med de levande och dödas landskap. Detta landskap hade haft en liknande betydelse för
förfäderna och monumenten skapade en tidskänsla, kontroll av landskapet, kunskap om myter och en känsla av evigt liv. Landskapet inreddes med element, vilka säkerligen har haft en
djupare mening. Tilley har framfört att myter och berättelser om landskapet fördes vidare
genom en muntlig tradition (Tilley 1994).

De levande formade landskapet genom sina dagliga aktiviteter, och genom att uppföra monument över sina döda. Det kan ha känts betryggande, och till viss del skrämmande och gett
en känsla av respekt. Det betyder att gravarna inte enbart markerat det landskap de levande
brukade, utan var bärare av lokala traditioner. Landskapet kan alltså läsas av sin samtid och
vara bärare av berättelser om tidigare människor i landskapet, som ett slags bibliotek. Detta
betyder att skiftande landskap är bärare av lokala traditioner, som i sig kan ändra betydelse
över tid. Under bronsåldern har det funnits en väl spridd och gemensam trosföreställning
över stora områden. Givetvis kan lokala traditioner ha påverkat denna och resulterat i speciella traditioner. Kanske kunde endast den lokala befolkningen förstå helheten, som en besökare saknade kunskaper om. Det skulle då betyda att människor utifrån skulle dra sig för
att gravlägga någon, utan kunskap eller vänskap med dem som brukade landskapet (Chapman 1997:31). Samtidigt finns det tankar om att det funnits gravplatser som var avsatta
för bronsålderssamhällets elitskikt, som förts långt för att gravsättas på platsen (Widholm
1998; Bradley & Widholm 2007).

Fornminnesregistret blir ofta arkeologers utgångspunkt vid studiet av ett landskap med t.ex.
rösen och stensättningar. Miljöer med ovanligt många och välbevarade lämningar får då ofta
en betydelse långt utöver miljöer med få registrerade, bevarade eller synliga anläggningar.
Det finns områden där jordbruk inte har eller åtminstone inte bör ha skadat miljöerna och
då på platser där den odlade jorden topografiskt är separerad från berg och hällmarken med
t.ex. gravanläggningar (Widholm 1998). Det är dock inte helt säkert att element med andra
topografiska lägen kommit att skonas på samma sätt, vilket får konsekvenser för tolkningen.
En annan viktig aspekt är elementens tidsaspekt, då alla lämningarna givetvis inte är från ett
och samma tidsskede. Det är en utmaning för varje arkeolog att urskilja tidsaspekterna och
göra de användbara i en analys. Med erfarenheter från arkeologiska undersökningar är det
trots allt möjligt att skapa sig en uppfattning om elementens tidsställning och en förståelse
för deras varierande grad av användbarhet i en analys.
För att studera ett förhistoriskt samhälle hänvisas forskaren till att i första hand studera
de bevarade fysiska spåren efter människornas vardagliga och rituella handlingar. Exempel
på detta är givetvis boplatser, gravar, röjningsrösen, skärvstenshögar, depåer och hällbilder.
Utöver detta kommer människan och hennes ordnande av lämningarna i landskapet, vilket
understryker hur komplexa lämningarna kan vara när vi kommer till form, mening och kontext. Det betyder att samma typer av anläggningar kan ha olika betydelser beroende på tid,
rum och i vilket sammanhang anläggningen använts.
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Det talas ofta om likheter över stora områden i Skandinavien under senneolitikum och bronsåldern, vilket är viktigt för att förstå bronsålderns kontakter och idévärld över stora områden. Det gäller bl.a. bronsföremålens utseende, hällbilder och byggnadsstrukturer (Thedéen
2004; Artursson 2009). Peter Skoglund (2005) betonar skillnader i hur monument byggdes,
placerades och vilka symboler som valdes, och utifrån de kriterierna så kommer det snart
märkas att det finns betydande skillnader mellan olika bronsåldersmiljöer i Skandinavien.
”Fram träder en bild av kulturell mångfald och variation” (Skoglund 2005:234). Därmed har
likheterna i den materiella kulturen över stora geografiska områden inte förnekats, utan
bara betonat vad som faktiskt skiljer sig åt.

Bronsålderns samhälle bestod av många delar och kunskapsfält. Det kan vara jordbruk,
bronsgjutning, keramikhantverk, kunskaper om trosberättelser och riter. Vanligen när arkeologer studerar förhistorien väljer han eller hon att koncentrera sina studier till enskilda
fenomenen. Det kan då handla om delar av den materiella kulturen, bosättningar och gravar.
Den skandinaviska bronsåldern förknippas oftast med högbyggande, rösebyggande, hällbilder och storslagna bronsfynd, vilket märks genom det stora antalet publikationer om bronsåldern (Larsson 1986; Wigren 1987; Widholm 1998; Goldhahn 1999; Victor 2002; Skoglund
2005; Ling 2008; Nord 2009). Under bronsåldern talar vi om boplatser, gravar, skärvstenshögar, åkrar, platser för hällbilder, depåer, vilka alla representerar delar av samhället och
bronsåldersmänniskans liv. Här finns med andra ord begrepp som sociala strukturer, riter,
ekonomi och makt inblandat (Bradley 2005). Det är så som bronsåldersmiljöerna uppträder,
med en mängd element inom ett begränsat område, som troligen har utgjort en bosättning.
Det ska därför ännu en gång understrykas att det enligt mitt sätt att se det inte räcker med
att endast studera delar av samhällets organisation, att endast studera rösen. Det är därför jag väljer att arbeta utifrån ett holistiskt perspektiv. Med detta menas att bronsålderns
platskategorier kommer att bearbetas ur ett synkront som diakront perspektiv. Platserna
utgör som jag visat delar av en helhet och får sin betydelse eller innebörd genom sina inbördes relationer i ett socialt och historiskt perspektiv (Andersson 2003:36). Samtidigt måste
arkeologen vara medveten om att han/hon studerar de bevarade elementen och viktiga spår
från bronsålderns miljöer kan ha försvunnit eller inte lämnat några synbara spår efter sig.
Jag tror dock att de bevarade arkeologiska lämningarna representerar delar av en helhet och
det bör därför vara möjligt att åtminstone nå en betydande del eller förståelse om bronsåldersmiljöernas uppbyggnad och utseende.

Jag håller det för troligt att varje element i landskapet är bärare av mer än en funktion och
betydelse. Det förefaller rimligt att bronsåldersmänniskan använde landskapet och symboler
för att utrycka sin rätt till marken, makten och sina föreställningar. Richard Bradley (2005)
är en av flera arkeologer som studerat just denna problematik och kommit att kritisera de
arkeologer som skiljer på profana och rituella kontexter. Han understryker att det finns gott
om exempel både från förhistorisk och modern tid i Europa, där en uppdelning mellan heligt och profant inte kan anses som tydlig. Dagens sekulariserade samhälle har medfört att
vi idag gör en uppdelning och åtskillnad mellan dessa delar. Detta har kommit att påverka
arkeologin, där en uppdelning funnits och detta har kanske mer speglat vår egna tid. Samtidigt som Bradleys kritik är befogad ska den troligen inte överdrivas och helt upplösa uppdelningen, mellan heligt och profant. Det har säkerligen under förhistorisk tid funnits en
medvetenhet och förståelse kring aktiviteter som medfört att variablerna gett sig till känna i
varierande grad, men att de på något sätt alltid varit närvarande. Det viktigaste med Bradleys
exempel borde istället vara att denna uppdelning av det rituella och profana inte behöver
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vara rumsligt betingat. Röjningsrösen, som i första hand borde ha haft som syfte att stenröja
en bit mark har inte varit helt utan rituell betydelse. Detta betyder inte heller att tankar om
fruktbarhet, riter i samband med sådd och behov att markera rätten till landskapet ska borträknas, utan allt har varit en del av röjningsröset och måste tas med i beräkningen (Kaliff
1999:97; Jansson 2002)

Bradley har exemplifierat vad han menar med ett stycke av den spanska agrarhistorien från
Galicia. Han fokuserar på upphöjda och stolpburna lagerlokaler eller hórreos som de kal�las, och han kan se dessa som paralleller till de mindre timmerbyggnader som upptäckts vid
arkeologiska undersökningar av bronsålderns och järnålderns boplatser i Storbritannien,
Tyskland, Nederländerna och Frankrike. Dessa förhistoriska byggnader ger sig till känna genom fyra stora stolphål. Vid arkeologiska undersökningar av nedbrunna fyrstolphus har det
stundtals funnits förkolnade sädesslag, vilket lett till att de tolkats som sädesmagasin. De
mer moderna galiciska sädesmagasinen liknar monument med sina pelarliknande ben och
själva magasinsbyggnaden är smyckad med bl.a. kristna symboler som kors. Detta är ett utmärkt exempel där vardagens göromål ritualiserats (Bradley 2005).

3.2 Rösemiljöer och bygder
I detta arbete förekommer begreppen rösemiljö och bygd, vilket måste förtydligas innan jag
börjar beskriva begreppet landskap. I detta arbete betyder rösemiljö en koncentration med
rösen och stensättningar. I en rösemiljö återfinns oftast inte enbart rösen och stensättningar, utan andra fornlämningar som boplatser, röjningsrösen, skärvstenshögar och hällbilder.
Fornlämningarna har haft olika betydelser och funktioner. Tillsammans ger de en tydligare
bild av bronsålderns profana och rituella liv. De avgränsar en miljö med olika typer av fornlämningar, men där rösena är mest framträdande. När det talas om bygd, så måste ett större
omland studeras, då inte enbart de synliga elementen avgränsar en bygd. En bygd innehåller flera rösemiljöer inom t.ex. Misterhultsområdet eller Tjust härad. Givetvis finns det både
tidigare och senare element kvar i landskapet, men det är arkeologens uppgift att skilja de
skilda tidernas element från varandra. Det är främst genom erfarenheter från arkeologiska
undersökningar som detta kan genomföras. När en bygd diskuteras måste detta tas med i
beräkningen, men att flera rösemiljöer kan ingå i samma bygd. Detta gör att begreppet måste
användas något försiktigt, men väl värt att lyfta fram, då det förtydligar att det är människor
som studeras och att de levt i ett samhälle där både profana och rituella aktiviteter ingått.
Det ska framhållas att jag är medveten om att alla idag synliga rösemiljöer kanske inte nyttjades samtidigt för bosättning och att samtliga kanske inte utgör regelrätta bebyggelseenheter.
3.3 Landskap
Den arkeologiska forskningen har haft varierande inriktningar på studiet av landskapet. Under slutet av 1970–80-talet arbetade bl.a. Stig Welinder med flera perspektiv på landskapet,
där ibland det ekologiska perspektivet (Welinder 1992). Under 1990-talet gick landskapssynen allt mer mot det rituella betraktelsesättet, med flera framstående brittiska forskare i täten. De framhöll att särskilda naturmiljöer, som vattendrag, mossmarker och naturliga höjder
uppmärksammats av människan i särskilt hög grad, med fokus på de av människan uppförda
monumenten (Tilley 1994; Bradley 2000). Under de senaste tio åren har vi lyckosamt nog
sett en kombination av de ovan nämnda inriktningarna, vilket vidgat förståelsen för den förhistoriska människans miljö avsevärt (Häggström 2005; Skoglund 2005; Nord 2009). Detta
möjliggör att få en djupare förståelse för människans och hennes miljö, som formades av en
mängd företeelser. Att endast studera ekologin och ekonomin skulle resultera i förklaringar
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till vad som odlats, betats och ge ledtrådar till varför åkrar och boplatser ligger där de gör.
Detta utgör viktiga och grundläggande frågor till varför människor valt att leva på en plats.
För att försöka komma åt en större del av samhället måste de inre strukturerna studeras dvs.
den inre dynamiken (Hodder 1982, 1986). Om mycket av jordbruket varit funktionellt inriktat betyder det inte att allt varit det och att det funktionella måste separeras från det rituella.
Det finns gott om exempel där det icke funktionella, utan det rituella varit en betydande del
i utformandet av landskapet och hur ekonomin varit förenad med riter (Bradley 1993, 2005;
Ingold 1993; Tilley 1994; Kaliff 1997; Skoglund 2005; Goldhahn 2007).

Landskapet är något vi alla berörs av varje dag under våra liv. Landskapet är det vi ständigt
befinner oss i och det speglar vår tid vi lever i. Det landskap vi ser idag är i stort sett helt
påverkat av människan. Under bronsåldern var betydligt större delar av landskapet orört av
människan och rösemiljöerna måste ha framstått som tydliga kontraster i förhållande till de
”orörda” eller de i mindre utsträckning påverkade omgivningarna. Även om rösemiljöerna
inte alltid är lättavgränsade kan det tydligt märkas att de är koncentrerade till en tidigare
havsvik, fjärdmiljö, intill en sjö, osv. De mindre utnyttjade områdena under bronsåldern kunde t.ex. bestå av betesmarker och jaktmarker. Samtidigt är landskapet en del av en pågående
process över en lång tid och människornas uppfattning om sitt landskap kan ha förändrats
flera gånger. Landskapets helhet med alla sina former, linjer, punkter och ytor kan analyseras
efter sin form, funktion, historia och samhälleliga kontext (Widgren 1997; Olausson 1999).
Det är kontexten som utgör nyckeln till förståelse och för att tangera helheten. Landskapet med alla sina av människan skapade ”element” uttrycker förhållandet mellan människa
och natur, och människor emellan. Fornlämningarna i landskapet är avtryck efter aktiviteter,
med olika intensitet och innebörd och varaktighet. Kulturgeografen Mats Widgren menar att
det genom idogt studerande av elementen i landskapet kan ges möjlighet att ställa de rätta
frågorna, som i sin tur möjliggör en analys av kontexten (Widgren 1997). De arkeologiskt undersökta och inventerade platserna kan ge ledtrådar till platsens eller elementets innebörd.
Detta innefattar elementets tidsställning, funktion, topografiska läge, rituella betydelse och
relation till andra element.
Bronsåldersmänniskans ideologi och symbolspråk framhålls i landskapet genom elementen
(Trahne 1998). Det som uppvisas i landskapet kan sedan i sin tur ges olika uttryck. Människan kan välja att stärka eller tona ned de elementen. Det kan sägas att landskapet med sina
element uttrycker ideologi, som i sin tur är ett sätt att betrakta verkligheten (Kristiansen
2006). Samtidigt kan det inte förutsättas att landskapet och dess element alltid haft samma
mening för människorna. Förändringar måste tas med i beräkningen och en avbefolkad miljö
kan ha befolkats igen av andra människor, som inte ärvt kunskapen om landskapet dvs. vi
talar om diskontinuitet.

3.4 Ekonomi
Inom den postprocessuella skolan riktas ofta kritik mot att lägga för stor vikt på ekonomiska
förhållanden inom de förhistoriska samhällena. Kritiken kan riktas mot motsatt håll då de
bortser från ekonomins roll och inte studerar till vilken grad den kan ha påverkat frågeställningarna. Det viktigaste måste trots allt vara att se till de faktorer som kan ha påverkat
frågeställningarna, som valt att undersökas. Samtidigt är det som redan nämnts omöjligt att
studera alla de faktorer som kan ha påverkat en förhistorisk situation och ta med alla tänkbara variabler, vilket skulle göra det allt för komplext för att studera forntiden.
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I detta arbete har ekonomin en framträdande roll och det är därför av vikt att presentera
vad begreppet står för. Till att börja med brukar begreppet ekonomi föra tankarna till dagens syn på kapital, arbetskraft och resurser. Detta gör kanske att begreppet framstår som
lagbundet och självreglerande. Ekonomier är dock inte lagbundna, utan kan ses som en del
av ett mänskligt system. Ekonomier går att påverka och användas som maktinstrument. Ekonomiska medel kan användas för att skapa allianser och få andra människors förtroende.
Allianser kan byggas med materiella gåvor och offer till de högre makterna. Handel i form av
byteshandel innehåller viktiga delar i detta system. Att utveckla begreppet ekonomi är dock
mycket svårt då det utgör en del av ett oändligt system, som är svårt att avgränsa. Ekonomi
kan sägas finnas på flera nivåer från hushåll, små lokala verksamheter, interregional handel
till världsomspännande konjunkturer. Det är inom dessa system som människor finner sin
försörjning, får tillgång på varor och tjänster. Detta gör att ekonomi ryms inom allt mänskligt handlande, maktutövning och politik. Detta ryms inom olika typer av samhällsnivåer,
ekonomi är integrerat i samhället i vilka den verkar, detta innebär att den både påverkar och
påverkas av människor (Kristiansen & Larsson 2005; Uhner 2009).

Kristian Kristiansen menar att ekonomi och kosmologi representerar två dominanta områden under neolitikum och bronsålder. De båda formades och begränsades av vad som var
möjligt inom människan rituella och sociala tänkande, och av naturgeografin. Detta leder
vidare till ett antal viktiga frågor vad gäller deras förhållande, som mellan rationalitet inom
ekonomisk praktik och rationalitet inom den kosmologiska praktiken. Betydelsen av kosmologi och ekonomi gör att vi bör analysera deras relation till varandra genom tid. Vilket
möjliggör att öppna en djupare och en mer dynamisk förståelse för hur riterna formades och
ibland begränsades av naturgeografin och människan (Kristiansen 2006:171). Det är då av
största vikt att inte låna in modeller från andra geografiska områden, utan att arbeta med
det faktiska området som studeras. Det är först då som det kan komma att upptäckas att det
finns både stora likheter, och skillnader mellan olika geografiska områden i Skandinavien.

Reproduktionen av det fysiska landskapet som boplatser, begravningar och boplatser kan
bero på den politiska organisationen och ekonomi (Earle 2002a). ”The political economy in
the material flows of good and labour through a society, channelled to create wealth and to
finance institutions of rule” (Earle 2002b:1). Detta är en arena för social och politisk konkurrens, vilken kunde leda till att skapa en ojämn tillgång till ekonomiska källor, deras spridning och användande. På den lokala nivån kan detta speglas i olikheter i storlek av gårdar,
specialisering av produktion mellan boplatser och samhällen i stort, element som kan analyseras och studeras i de arkeologiska och miljömässiga spåren. Slutligen depåerna av prestigeföremål i gravar och förråd representerar en ritualiserad aspekt om ojämn tillgång till
disposition/konsumtion. I den politiska ekonomin, politiska och religiösa institutionen med
en uppsjö regler som styrde produktion och distribution av ekonomiska resurser och värde,
vilket integrerade dessa ägor. Institutionalisering är alltså en förutsättning för att uppta och
upprätthålla makten (Kristiansen 2005), vilket på samma gång kom att reglera och hindra
individer från att försöka öka sin makt. Institutioner är alltså byggstenarna i samhället. Deras ritualer legitimerar kraften hos ämbetsinnehavarna, där rituella ledare eller krigsledare,
genom synlig prestanda och deltagande som engagerat alla medlemmar i samhället i denna
reproduktion (Kristiansen 2006:171).
Även om Kristiansen inte ger några tydliga exempel på var han funnit sina belägg är hans
tankar väl värda att pröva. Detta kunde ha undvikits genom att studera ett eller flera områ34
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den på lokal nivå och exemplifiera med faktiska och undersökta objekt. Ett exempel skulle
kunna vara några av miljöerna i Misterhult, där flera element har undersökts, och studier av
elementens utseende och kontext. Förhållandet till det omgivande landskapet och dess naturgeografi och dess odlings- och växthistoria är av stor vikt. Det är först med den samlade
kunskapen om ett område, som gör att det blir möjligt att förstå dess roll i bronsålderssamhället.

Flera av de händelser och omvandlingar som definierar den politiska ekonomin har troligen
passerat genom hushållet. Därför att hushållets ekonomi som den kan rekonstrueras genom
arkeologiska undersökningar av gårdar, hägnader, fält osv. och det är en viktig utgångspunkt
för att förstå miljön dvs. bronsålderns landskap och dess organisation. Det är från produktionen inom de individuella hushållen och deras deltagande och underordnandet till den
politiska ekonomin och de institutioner, där rikedom och överskott skapades som tillät upprätthållande av ledareliten, vilket i sin tur knöt specialister, krigare, och skepp för långdistanshandel. Både värdeföremål som brons och anläggningar som rösen var uppförda och använda i samband med kosmologiska traditioner. Alltså investeringar gjordes inte bara i åkrar,
gården och boskapen, men till en liknande grad i lurar, hjälmar, rituella yxor, guldringar etc.
och i konstruktionen av en monumental hög i landskapet där ledarskap, förfäder och deras
släktingar, det materialiserade ledarskapets makt i landskapet (DeMarrias et al 1996; Kristiansen 2006:172).
Delar av Kalmar län och Öland har tidigare diskuterats ur mer ekonomisk och sociopolitiska
aspekter. Det första arbetet är Thomas B Larssons avhandling från 1986, det andra är Alf
Ericssons uppsats från 1992 och det tredje är Hans Gurstad-Nilssons arbete från 1999. Larssons arbete behandlar Mörebygden söder om Kalmar och två områden på Öland. Områdena
är utvalda på grund av deras koncentrationer av bronsfynd. Enligt Larsson residerade olika
elitgrupper i dessa områden och de kan ha stått i en konkurrenssituation mot de andra områdena och i sina försök att tillskansa sig dess överskottsproduktion. Överskottet användes
sedan till att skapa allianser med andra områden och särskilt metallbärande områden i Sydskandinavien. Det handlade då om att kontrollera detta långväga handelsutbyte av främst
bronsföremål. Dessa bronsföremål användes av elitgrupperna för att manifestera sin makt
och position i samhället (Larsson 1986).

Alf Ericsson har sedan fortsatt denna diskussion, men förutom metall- och stenföremål, utgått från gravmaterialet i Möre. Ericsson ser till skillnad från Larsson i Möre fem ganska
jämbördiga områden, men som starkt konkurrerade med varandra. Bakgrunden till dessa
områden var elitgruppernas strävanden att upprätthålla ett permanent maktcentrum (Ericsson 1992).
Gurstad-Nilsson fortsätter diskussionen och utgår ifrån spridningen av artefakter från senneolitikum-äldre bronsålder och yngre bronsålder. Han kan konstatera de centrum som Ericsson redan identifierat, men Gurstad-Nilsson kunde urskilja ett rikedomscentrum i södra
Mörebygden, han framhåller de aktörer som höll i utbyteskontakterna och allianser och hade
tillgång till kunskap, varor och idéer som förmedlades inom deras distributionsnät. Dessa
aktörer kan ha haft en viktig roll för den symboliska och rituella kommunikationen i samhället. Detta har sedan speglat sig i prestigeföremål, storrösen och kulthus (Gurstad-Nilsson
1999).
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Dessa tre exempel från kalmarsundsområdet är utmärkta exempel på hur tidigare forskning
integrerat ekonomi, riter och maktsträvanden i bronsålderssamhället. I de två första arbetena är betoningen ekonomi och makt övervägande (Larsson 1986; Ericsson 1992), medan
det tredje arbetet tar upp riterna, som en del av ekonomin och maktsträvandena (GurstadNilsson 1999). De visar tydligt att ekonomi är en viktig del i uppbyggandet av rösemiljöer
och att tonvikten legat på makt och ekonomiska strävanden, är den rituella scenen ständigt
närvarande och mycket viktigt del som 1980–90-talets forskning många gånger inte lade
någon större och ingående beskrivning av. Det visar dock med Gurstad-Nilssons arbete som
exempel på en tydlighet, som uppstår då de rituella aspekterna av makt och ekonomi belyses. Detta arbete framhåller att det var genom riterna som det heliga och profana möttes och
bronsåldermänniskan gavs en möjlighet att uttrycka sig både för andra, och i landskapet. Här
skiljs det på det heliga och profana, vilket inte ligger i linje med mitt eget arbete, där ritualiseringen ska ses som förenad i de mer vardagliga aktiviteterna.

3.5 Riter
För att kunna närma oss en förståelse för vad riter är och hur det användes i bronsåldersamhället kan vi inte alltid skilja på värdsliga och andliga fenomen (se ovan). Den skillnaden vi
ser idag på vardag och ritual, profant och sakralt är säkerligen inte tillämpningsbara under
bronsåldern. Fenomenen behöver inte vara varandras motpoler och det måste vi arkeologer
förstå om vi ska kunna förstå att bronsålderns vardag fanns inom det vi kallar riter. Vi bör
vara medvetna om att vardagen och riterna inte befann sig på olika sidor av en gräns, utan
var förenade i en helhet (Bell 1992; Kaliff 1997; Bradley 2005). Dessa ord får bli inledningen
på detta delkapitel och jag anser att dessa aspekter är grundläggande för att närma sig en
förståelse för bronsålderns samhälle.

Ritualbegreppet tycks stå under ständig förändring och en av de största förändringarna är
dess utveckling från en strikt teoretisk uppdelning mellan tanke och handling. Forskningen
har tidigare koncentrerat sig på antingen ideologi, makt eller tro. Under de senaste åren har
fokus istället riktats mot ett mer övergripande handlingssätt, där ritualen har fått en betydligt viktigare funktion och denna har fått en central roll i tolkningarna av den materiella kulturen (se Bradley 2005; Kaliff 2005; Goldhahn 2007). Riterna tycks i flera fall ha resulterat
i materiella lämningar eller manifestationer av ett meningsskapande en samverkan mellan
människors tankar och handlingar. Sammanfattningsvis kan det sägas att ritualbegreppet
gått från en strukturalistisk influerad tolkning till handlingsteori (Bell 1992).

Ritens uppgift har säkerligen varit att aktivt omgestalta bronsålderns samhällsstrukturer.
Riterna kan ha funnits i varierande grad beroende på vilka handlingar och uppgifter som
utförts. De har funnits i olika nivåer från det vardagliga till de särskilda rituella högtiderna.
Detta är en av de främsta anledningarna till varför det kan vara svårt att skilja på heligt och
profant, och möjligen är det inte heller meningen att de båda ska separeras. Ritualen kan
vara en handling som är nära förknippat med något vardagligt och inte alltid något som ska
förknippas med begravningar och offerhögtider. Catherine Bell menar att ritualisering är en
”more-or-less phenomenon” som skulle kunna jämföras med andra typer av social interaktion i termer av ”texture”, inte ”structure”. Ritualisering är nu i huvudsak den termen som
föredras och särskilt för studier som fokuserar på ritualer i teknologiskt avancerade samhällen. Bell’s användande av termen ritualisering bygger på en social relation i ritualen formad
för att uttrycka och forma den. Gemensamt för de flesta av dessa perspektiv är en förståelse
för det nödvändiga av de rituella formerna, med syfte för social kontroll och/eller genom att
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definiera, modellera, kommunicera sociala relationer. Detta för att fokusera tydligare på hur
ritualisering rent praktiskt skiljer sig från andra praktiker och vad som gör att den blir så.
Precis som ett tecken eller en text erhåller den en kännetecknande kraft av sitt förhållande
till andra tecken och texter. Detta lägger en grund till en ritualisering av ärvda kännetecknen som erhållits genom växelverkan, och kontrast till andra aktiviteter. På samma sätt visar
denna bild att kännetecknen av ett rituellt beteende inte ligger i att vara ett fullständigt separerat handlande, men dessa aktiviteter bekräftar sig själva som speciella och i kontrast till
andra aktiviteter. I teoretiska analyser, ska inte ritualer analyseras genom att lyftas ut ur sin
kontext. Detta då de formats av handlingar i en kulturell situation (Bell 1992:197).

Ritualens syfte och mening kan därmed betraktas som en sammanhållande kedja, där flera
av samhällets värderingar hålls samman, värderas och aktivt omgestaltar bronsålderns samhällsstrukturer. Ritualens deltagare upprätthåller genom sitt deltagande en andlig och materiell tradition. Den enskilda individens agerande ger möjligheter till förändringar och omvärderingar av ritualerna och därmed kunna påverka utformningen och värderingen av de
fysiska manifestationerna. Säkerligen har deltagna i riterna upplevt ritualen, som en traditionsstyrd process, som med andra ord inte varit direkt nyskapande (Olsson 2000:55f). Det
viktiga har troligen varit själva ritualens förmåga att uttrycka, skapa stämning av kroppsliga
och andliga erfarenheter, vilka har en central roll i handlingen. Det är upplevelsen av ritualerna dvs. att dess kraft och verkan kommit genom oss än av oss. Det är detta som ritualen
kan sägas skapa en förenande länk mellan praktiska handlingar och religiös tro (Bell 1992;
Olsson 2000; Fendin 2005:373).
Anders Kaliff har i detta sammanhang diskuterat begreppet kosmologi och menar att det
innebär en övergripande teori om världen och universum, om tid, rum och kontext. Kosmologi skulle då betyda människors uppfattning om hur deras värld är uppbyggd, tillkommit och hur detta upprätthålls. Detta påverkar i sin tur människans religion och ideologi.
Religion där emot ska ses som något mer precist och kan förklara gudar och gudinnors roll
som härskare, skapare osv. I nästa steg infogar Kaliff ritualer och traditioner, som utgår från
föreställningar i tron. Ideologi däremot behöver inte ha med religion att göra, utan kan vara
av socio-politisk art (Kaliff 1999:92f).

Kaliff förklarar att samhällen där det inte kan skiljas på heligt och profant bör betecknas genuint religiösa samhällen. Det betyder att samhällets kosmologiska grundsyn är meningslös
att beskriva och förklara utan att ta hänsyn till både det profana som heliga. Det betyder att
ingen verksamhet kan studeras utan att ta hänsyn till riter samtidigt som det säkerligen finns
verksamheter där kosmologin spelat en mindre roll. Kaliff understryker dock i sitt resonemang att det är svårt att tolka en förhistorisk situation, eftersom vi inte kan frigöra oss från
vår egna kulturhistoriska kontext (Kaliff 1999:95f).
Bronsålderns samhälle hade helt säkert en annan tidsuppfattning och kosmologisk syn än
vad vi har idag. Detta gör att det kan förutsättas att de betraktade världen ganska annorlunda
än vad vi gör (Kaliff 1999:97). Människan iakttog ständigt sitt landskap och hon kunde se
årstidernas växlingar och aktivt delta i återkommande arbetssysslor, högtider (läs riter) och
”milstolpar” i människornas liv som födelse, bli vuxen, skaffa egna barn och död. Hon såg
årstiderna likt en människas liv från vårens och växtlighetens uppståndelse till vissnande
och död på hösten. Detsamma gällde sådden och skörden. Samtidigt såg hon detta ske om
och om igen och tanken till att allt kan återfödas är då inte långt borta (Welinder 2011:34ff).
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Riterna var inte alltid kopplade till hällbilder och praktfulla bronser, utan kunde vara vardagsbetonad. Föremål som användes i riterna kunde vara av en typ, som användes i det dagliga arbetet. De kan däremot ha varit föremål som bearbetade produkter från landskapet
och transformerat produkterna till mat, kläder, byggmaterial mm. Produkterna kommer från
miljön och de har deltagit i en omvandlingsprocess, som styrts av människan. Föremålen
kan komma att tillhöra olika delar samhället och knytas till en viss social verksamhet och
kan därmed förknippas med speciella idéer vid utförandet av en ritual (Chapman 2000). Det
finns föremål som är starkt förknippade med jordbruk. Föremålen tillverkas säkerligen inte
speciellt för riten, men togs ur sitt vardagliga sammanhang för att senare ingå i en rit. Föremålen kan vara trasiga och betraktas som ”döda” och deras placering nedgrävda eller ”begravts” i en grop, en skärvstenshög eller tillsammans med en människa i en stensättning kan
understryka de levande människornas inställning, samtidigt som föremålen fungerar som
meningsbärare (Kaliff 1999; Chapman 2000). Det blir därmed svårt att separera jordbruket
från bronsåldersmänniskans rituella värld. Det är sannolikt att själva jordbruket betraktades
som en ritual eller omvänt riten kan ses som praktiskt arbete. Det senare med tanke på att
riten utförs med syftet att strukturera tillvaron (Kaliff 1995:82f).

3.6 Synen på hädanfärden
Begreppet grav används många gånger helt oreflekterat och särskilt då vi känner igen anläggningsformerna som rösen, runda, skeppsformade och rektangulära stensättningar. I
fornminnesregistret registreras ovan nämnda typer som just gravar. Ska sanningen fram
innehåller ofta denna typ av anläggningar brända människoben och då kan det tyckas att
t.ex. en stensättning just är en markering för kvarlevorna efter en människa. Vi vet från flera
arkeologiska undersökningar att t.ex. rösen helt eller delvis kan sakna det fulla antalet brända ben, som normalt blir vid en kremering. Flera arkeologer har behandlat just dessa frågor
och nedan ska jag återge några av deras funderingar (Kaliff 1997, 2005; Gansum 2004; Goldhahn 2009). Frågor som bör ställas är varför det inte finns eller varför det endast finns en
mindre andel av de brända benen i anläggningen? Är det då en grav om stora delar av den
brända kroppen fattas, eller är det vi moderna människor som låst oss vid detta begrepp?
Är det anläggningens utformning och symbolspråk som är det viktigaste, är den del av en
rit, som absolut inte måste vara en behållare för en avliden människa? Jag själv använder
mig flitigt av begreppet grav, men har givetvis ovan nämnda problematik med mig när jag
diskuterar begreppet. Kanske är det så att rösen och stensättningar verkligen ska ses som
gravar, men att själva begreppet grav och synen på hanteringen av de döda är det som skiljer
oss från bronsålderns människor. Idag begraver vi våra anhöriga och återkommer ofta för
att minnas, ta hand om och vårda själva gravmarkeringen, tända ett ljus eller lägga blommor.
För bronsålderns människor tycks ibland en grav vara ett pågående projekt något som kunde
förses med ytterligare begravningar, byggas om och förändras. Joakim Goldhahn menar att vi
i stor grad försöker få bronsålderns människor att likna oss, med vår egen syn på livets ändlighet. Det är dock ofrånkomligt att inte göra dessa jämförelser, då gravar finns i vår tid. Vi vill
kanske se dessa likheter med nutidens sätt att ta hand om sina anhöriga (Goldhahn 2009).
I flera religioner utgör graven en passage mellan de levande och dödas värld. Graven kan
därför sägas vara en markering för det som ligger bortom vår kända värld. Det är ett tidlöst
monument och påminner de levande om en okänd värld bortom vår. Graven byggdes med
sten ett beständigt material på en plats med betydelse för dess samtid. Kanske valdes platsen för att den döde skulle kunna övervaka de levandes värld, en värld där hon/han tidigare
själv vandrat i och deltagit i utformandet av. Med denna betydelse blir det viktigare att blicka
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ut ifrån än bli sedd, men det går inte att utesluta att de stora monumentala rösena verkligen
skulle bli sedda. Gravarna med sina ”inneboende” symbolik och dess statusroller fortsatte
där med att spela en roll för de levande (Holm 1997:69).

För att kunna fortsätta den här diskussionen måste begreppet grav diskuteras mer ingående. Kaliff (2005) har med all rätt riktad kritik mot många arkeologers okritiska benämning
grav för t.ex. rösen och stensättningar. Ofta benämns stensättningar och rösen gravar fast
då endast innehållande 100 gram brända ben. När samma benmängd framkommer i röjningsrösen, stolphål, brunnar och skärvstenshögar faller ovan nämnda anläggningar bort.
Det Kaliff menar är att vi utgår från samma begrepp som vi sedan analyserar, det blir då en
cirkelslutning. En brunn eller ett stolphål med samma mängd ben, som ett röse borde därför
kunna betraktas som en grav. Att betrakta dessa anläggningar som gravar och för en tid långt
bortom vår, där begreppet och synen på grav knappast kan delas med den nutida västländska
synen. Kaliff menar att det är bättre att se det vi vanligen kallar för gravar som ”altare” dvs.
rituella platser. Altare kan ses som en mötesplats mellan olika världar och en plats för transformation (jfr Eliade 1958; Kaliff 2005). Samtidigt är det svårt att diskutera rösen och stensättningar utan att använda begreppet, vilket Kaliff påpekar. Begreppet återkommer i benämningar som gravgåvor, gravgömma och gravriter. Det viktiga måste vara att vara försiktig
i sin bedömning av en anläggning för att undvika cirkelslutning. Det blir särskilt påtagligt då
det ska återges i forskningsresultat där benämningen används med betydelsen att rösen och
stensättningar är platser för människors sista vila, men att behandlingen av de döda skiljer
sig från den moderna västerländska (jfr Bennet 1987; Widholm 1998). Det viktigaste måste
trots allt vara att definierar vad som menas med begreppet grav. Att helt sluta att använda
det ser jag som en omöjlighet, då det är djupt rotat bland arkeologer.
Då som nu måste döden ha inneburit påtagliga förändringar för den avlidnes familj och vänner. Givetvis är det mänskligt att sörja, men utöver detta måste det tänkas på att bronsålderns samhälle var lågtekniskt och att det fanns betydligt färre människor att fördela kunskap på, dvs. kunskapen om ekonomiska resurser, sociala kontakter och kunskap om riter.
Inom bronsålderns familjebegrepp fanns dessutom barnpassning och äldreomsorg och detta
säger en hel del om vad som kan ”rubbas” om ordningen störs. Den vardagliga ordningen
måste ordningsställas och det är vid dessa tillfällen som döds- och gravritualer säkerligen
spelade en avgörande roll. Det är möjligt att dödsögonblicket och tiden fram tills att gravriten började och dess genomförande var en känslig tid för den döde. För att den avlidne skulle
hamna ”rätt” efter sin död behövde han/hon hjälp och det är där ritualen är av stor vikt. Det
är viktigt att påpeka att det känsliga momentet mellan död och begravning återkommer i
många idag existerande religioner (Barrett 1996:397; Holm 1997:67f; Stensköld 2004).
Syftet med ritualen har säkerligen varit att hjälpa den döde till ”andra sidan”, och en viktig avskedsstund för de anhöriga. Ritualen uppfattades troligen som att en kontakt upptogs mellan
de levande och döda (Holm 1997:67f). Idag ser arkeologen rester efter denna ritual i form
av rösen och stensättningars läge, utformning, konstruktionsdetaljer, skålgropar intill rösen
och gravgåvor med symbolisk innebörd. Allt detta hade säkerligen ett genomtänkt syfte där
de försäkrade sig om att den döde hamnat rätt och inte längre kunde påverka de levande
(Widholm 1998).

Summan av de bevarade spåren efter gravriten som konstruktionsdetaljer, gravgåvor och
begravningsmetod kallas gravskick. Graven kan ses som en idéstruktur där konstruktions39
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detaljer utgör delar av en helhet som åskådliggör människans sociala och religiösa föreställningar (Andersson 1999:12f). Ibland kan sekundärbegravningar påträffas i äldre högar och
rösen, och dessa fortsatte att anläggas under hela bronsåldern. Detta intygar att t.ex. ett röse
inte var ett avslutat projekt efter första gravläggningen, utan tycks ha varit en del av en förfäderskult. Förfäderna på gravplatsen kunde där med ha setts som en viktig och naturlig del
av deras landskap (Widholm 1998, 1999). De döda var kanske inte på samma sätt som idag
skilda från de levandes landskap och gravarna blev historiska dokument över de efterlevandes rätt till landskapet (Säfvestad 1993).

Det finns tankar att gravsymboliken nyttjats för rätten till landskapet, utan att i egentlig mening innehålla kvarlevorna efter en människa. Fyndtomma stensättningar kanske aldrig varit
menade för begravningar, utan haft en funktion för att markera jordbruks- och betesmarker.
Detta skulle betyda ett medveten nyttjande av gravsymboliken för att förstärka rätten till det
brukade landskapet dvs. en referens till förfäderna (Jansson 2002). Gravens utformning är
något som med största säkerhet var symbolladdat och speglade säkert den dödes tidigare
plats i samhället, vilket understryker ekonomiska, sociala och rituella betydelser (Widholm
1998, 2006; Goldhahn 2009). Samtidigt finns det inget som motsäger att symboliken nyttjats
för helt andra syften, vilket tidigare diskuterats i problematiken kring röjningsrösen ur ett
både funktionellt och rituellt perspektiv (Varenius 1994; Svanberg 2000; Hansson 2008).

Förutom döds- och gravriter kan det ha funnits delar av fruktbarhetsriter. Kaliff menar att
graven kan ses som en cirkulation av födelse, liv och död. Ibland märks facetterade malstenslöpare och andra jordbruksredskap i gravarna och detta kan symbolisera den transformation
som sker vid malning av säd och beredandet av ett föda. Detta är ett bra exempel på hur en
vardaglig handling kan ritualiseras och få en vidare betydelse (Bell 1992; Bradley 2005). På
samma sätt kan den dödes ben bearbetats med malstenen likt säd och blir därmed en del av
gravritualen att hjälpa den döde (Kaliff 1997). Många gånger tycks löparna knappt använda
och de har kasserats fullt funktionsdugliga. Detta kanske för att de används i en rit som transformatorer och spelat ut sin roll och på så sätt kastats i en skärvstenshög (Karlenby 1999). I
ett lågtekniskt jordbrukssamhälle som bronsåldern är tankar om liv och död inte långt borta.
Jordbruket visar att nytt liv kan skapas genom odling och omformning av säd till bröd. Tankarna om att något kan övergå till något annat eller återuppstå är inte långt borta. Att bruka
jorden och att ägna sig åt de döda är inte företeelser som ligger långt bortom fruktbarhetsriterna. Att bruka jorden och användandet av jordbruksteknik kan enligt Kaliff ses som ett
system av ritualer, som kan förbättra och styra livet och grödorna. Brukandet av jorden i dess
rituella form kan ses som om människan hjälper en fruktbarhetsgudom med befruktningen
(Kaliff 1999:97).

3.7 Samhällsutvecklingen under senneolitikum och bronsålder
Senneolitikum och bronsåldern är ett långt tidsskede och under denna långa tid har människan hunnit påverka och förändra sitt landskap. Generation efter generation har tagit beslut
om hur de ska följa rådande strukturer eller om de ska omgestalta landskapet. Allt detta beror på värderingar, försörjningssätt och förändrad eller bibehållen syn på landskapet. Fornlämningarna ger en möjlighet att studera dessa oförändrade eller förändrade strukturer.
Flera forskare ser tiden för den Europeiska och Skandinaviska senneolitikum och bronsålder
som en tid för ett stratifierat samhälle med hövdingar (Kristiansen 1994; Harding 2000; TB
Larsson 2002).
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Jan Apel har framhållit senneolitikums sociala strukturer som upprätthållna av klanbaserade
hövdingasläkter och de har haft kontroll över den bästa marken och behärskade flintsmedyrket. De har alltså kunnat urskiljas ur den totala befolkningen, då de haft del i tillverkningen
och byteshandeln av flintdolkar. Medlemmarna i den ledande gruppen har förärats plats i en
hällkista. Apel ser övergången till det senare och det individuella höggravskicket under äldre
bronsålder som en nedgång i det mer klanbaserade samhället som kännetecknade senneolitiukum (Apel 2001). Det Apel beskriver har noterats av andra arkeologer och samhällsförändringarna blir särskilt tydliga 1600–1400 f.Kr. Förändringarna märks inom flera områden
och detta tyder på att den sociala stratifieringen ökat markant. Det är givetvis genom den
materiella kulturen som detta märks och den tycks ha använts för att framhäva och manifestera dessa sociala skillnader. Främst är uppförandet av högar och rösen som genom sitt
gravskick tycks framhålla den enskilda individen i samhället (Artursson et al 2005).

Det finns dock de som framhåller dessa förändringar redan för slutet av mellanneolitikum
och början av senneolitikum, med tanke på stridsyxekulturens enkelgravsskick och monopolsituationen över flintteknologi (Apel 2001; Lekberg 2002). Under senneolitikum kan det
i det arkeologiska materialet märkas att den materiella kulturen blivit mycket mer homogen
i jämförelse mot föregående perioder. Detta kan bero på att det under senneolitikum vuxit
fram ett stratifierat samhälle och strukturer som berott på ökande konkurrens av social karaktär (Nordqvist 2001:190f). Den gemensamma materiella kulturen gör att det nu funnits
en gemensam värdegrund och ett gemensamt symbolspråk, där t.ex. flintdolken haft en viktig roll för att uppvisa hög status. Samtidigt har det efter hand funnits behov av nya föremålstyper och då har långväga kontakter varit till en stor fördel. Inte bara kontrollen över,
utan även genomförandet och föremålen kring dessa kontakter har varit statusbringande.
Kontakter som efterhand lett till exklusiva föremål, nya idéer och ett stärkande av de hierarkiska strukturerna. Idéerna har bestått av religion, ideologi och social organisation från
Syd- och Mellaneuropa (Karlenby 2002:109; Artursson et al 2005).

Det har redan framhållits att det sker viktiga förändringar under bronsålderns period II och
uppförandet av rösen och högar kan ses som ett förtydligande av de hierarkiska strukturer
som funnits i samhället. Thomas B Larsson har framhållit att period II när det gäller den materiella strukturen uppvisar en mycket hög statusbetoning och under perioden når denna betoning sitt maximum (Larsson 1986). Från senneolitikum och fram till bronsålderns period
II ser vi en utveckling från en förhållandevis enkel organisation till en mer institutionaliserad
makt. Makten har ansetts vara ärftlig av flera forskare, men vad gäller dess genomförande
har frågan gått isär. Jan Apel (2001) och Per Lekberg (2002) förespråkar att hövdingamakten varit ärftlig under perioden redan under senneolitikum, medan Vandkilde har föreslagit
att den kunnat genomföras först en bit in i den äldre bronsåldern (Vandkilde 1996). Deras
tolkningar bygger främst på analyser gjorda på den materiella kulturen och betydelsen av
nya föremålstyper som skaffas med hjälp av långväga kontakter. Det är med hjälp av ovanliga
och exklusiva föremål som enstaka individer kan framhålla sig och distansera sig från en kollektivt präglad ideologi.

Artursson at al (2005) framhåller att en ärftlig maktstruktur skulle ha kunnat vara genomförbar redan under mellanneolitikum B och senneolitikum. De framhåller tre viktiga faktorer som tidigare diskuterats av Timothy Earle (2002a, 2002b). Faktorerna har bestått av
ekonomi, militär och ideologisk dominans och kontroll. Idealet har varit att kunna knyta
dessa tre faktorer till en person eller en sammanhållen grupp. Kännetecknande för dessa
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maktområden har varit stora långhus, gravhögar och att kunna genomföra betydande offer
(Earle 2002a, 2002b). Behovet av en förfäderskult har framhållits, då det varit av vikt att
kunna peka på kontakt med dessa och att förfäderna var knutna till den ledande gruppen. Ett
tecken på att det varit av vikt att stå i kontakt med förfäderna har varit att begravas i deras
tidigare monument, så som hällkistor och högar (Nordqvist 2001:278). Kontrollen över de
långväga kontakterna kan inte heller nog understrykas, då det måste ha varit ett av de största
maktmedlen i samhället. För att kunna genomföra dessa resor bör samhället ha kunnat kontrollera och organisera skeppsbyggen, kunna navigation, sjömanskap och kunna investera
i tid och resurser. Kristian Kristiansen har framhållit att de hällristningstätaste områdens i
Skandinavien bl.a. Bohuslän, Uppland, Norrköping, Simrishamn och Tjust varit de viktigaste
knutpunkterna i denna handel. Mot detta resonemang står dock Danmark, som i stort saknar
omfattande hällar och hällristningsområden. Kristiansen framhåller att det i Danmark kan
ha målat bl.a. skeppsbilder på husväggarna istället för att knacka in dessa i berghällar (Kristiansen 2002).

Under den äldre bronsålderns period II–III, 1500–1100 f.Kr., märks svärd och spjut som
gravgåvor i mansgravar. Detta har tolkats som ett av flera tecken på ett stratifierat samhälle,
som redan antytts ovan. Denna typ av samhälle har säkerligen krävt en överskottsproduktion för att försörja detta ideologiska system. Flera forskare har tyckt sig kunna se belägg
för detta. Det är främst produktion av spannmål, boskap och boskapsbaserade produkter,
flint- och metallföremål och prestigevaror som bärnsten. Centralområden kan ha funnits där
odling och betesdrift varit fördelaktigt. Ofta märks storhögar eller storrösen och andra spår
efter mer avancerade gravriter som t.ex. dödshus. Flera platser som kan utgöra exempel är
Kivik i östra Skåne, Stuvenäs utanför Kalmar och Håga utanför Uppsala. Det är till denna
typ av områden som bronsålderns stratifierade, politiska strukturer anses ha existerat som
tydligast. Det har givetvis funnits andra viktiga bygder, men detta får utgöra exempel på där
det framträder som tydligast (Hyenstrand 1979; Thrane 1989; Earle 2002; Kristiansen 2002;
Victor 2002).

Sammanfattningsvis kan det framhållas att den långa perioden som bronsåldern utgör
tycks det ske flera förändringar inom ideologi och mentalitet. Den tidigare kollektivt präglade ideologin tycks försvagas och det tycks som en allt mer stratifiering av samhället sker.
Uppvisningen av politisk, ekonomisk och militär makt tycks nå sitt maximun runt period II,
1500–1300 f.Kr. Troligen är det de långväga kontakterna och påverkan från kontinenten som
är av störst betydelse för denna förändring. Det är under denna period flera storhögar och
storrösen uppförs och det tycks som de velat skapa tydliga förändringar i landskapet. Även
äldre monument nyttjas för begravningar och kanske för att understryka sin rätt till makten
genom att hänvisa till förfäderna, som tidigare nyttjat landskapet. Under den yngre bronsåldern ser vi i materialet flera viktiga förändringar inom byggandet av långhus, jordbruk och
i övriga samhället. Dessa har särskild stor betydelse för detta arbete och har därför fått ett
eget delkapitel här nedan (kap. 3.8).
3.8 Jordbruk och förändring 2300–500 f.Kr.
I Östergötland märkes förändringar av betesdriften under loppet av senneolitikum med en
dominans av skottskogar och öppnare betade ytor med en dominans av hassel, vilken utveckling fortsatte in i bronsåldern (Petersson 2006:21). Det är inte bara i pollenproverna
som förändringen märks, utan i spridningen av den enkla skafthålsyxan. Den uppvisar en
tätare och vidare spridning i landskapet än många av de tidig- och mellanneolitiska yxty42
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perna (Gurstad-Nilsson 1993; Larsson 1994; Lekberg 2002). Bronsåldern är en period med
omfattande omdaningar inom jordbruk och djurhållning. Redan under senneolitikum kan
det på flera håll i Skandinavien iaktta förändringar inom sättet att bruka landskapet, med ett
förändrat bosättningsmönster som följd (Petersson 2006:21ff).

Vid övergången till den yngre bronsåldern märks i det arkeologiska materialet med artefakter, elementen i landskapet en genomgående förändringar av samhället. Förändringarna har
berört både de profana och sakrala delarna av det dåvarande samhället. Vi kan se vegetationsförändringar där det på flera håll i Skandinavien övergått till att odla skalkorn, och börjat experimentera med flera sorters grödor. Inom Ystadsprojektet kunde under 1980–90-talen läggas fram en ny bild av odlingen och betet under bronsåldern. Under äldre bronsåldern
kunde det urskiljas att det främst odlats olika former av vete och naket korn. Genom de paleoekologiska studierna framkom tecken på ett skifte bland de odlade grödorna vid övergången mellan äldre och yngre bronsålder. Vid övergången till yngre bronsålder och en bit
in i perioden kom det s.k. skalkornet att bli den dominerande grödan. Det gick att se en expansion av öppnandet av landskapet och indikationer på att de börjat gödsla mer regelbundet, vilket underströks av fröer och pollen från kvävegynnande växter. Att det förekommer
mycket fröer efter kvävegynnande växter kan ha att göra med ett förändrat sätt att skörda.
Om människan skördar säden vid marken istället för uppe vid själva axet är det större chans
att ogräsfröerna följer med. Det råder därför en viss osäkerhet om gödsel verkligen var något
nytt under yngre bronsålder (Regnell & Sjögren 2006a:155ff, 2006b).

Det har framhållits att skalkornet svarar mycket bra på gödslade marker. Det har satts i relation till stallningen av djuren, där de stallat för att underlätta tillvaratagningen av gödseln.
Detta har ifrågasatts, då det kan finnas många förklaringar till varför de stegvis börjat stalla
vid övergången till yngre bronsålder. Gödsel behöver inte stall för att kunna tillvaratagas
(Myhre & Øye 2002; Petersson 2006; Ranheden 2007).

Mycket talar dock för att skalkornet åtminstone i Sverige blivit den dominerande grödan
under yngre bronsålder, vilket bl.a. har bekräftats vid markkemiska analyser vid bl.a. Pryssgården i Östergötland. Huslämningarna uppvisade naket korn under äldre bronsålder och
skalkorn under yngre bronsålder. Tillsammans med ogräsresterna tolkades detta som att det
under bronsåldern i första hand ägnade sig åt vårbruk i ensäde och på gödslade åkrar. Skalkornet kan betyda att det under yngre bronsålder kan ha att göra med intensifierad markpåverkan. Det skalklädda kornet är ett tåligt sädesslag och passar bra inom ett ökat intresse för
odling. Det har som redan angivits inte med säkerhet gått att sätta skalkornet i relation till
gödslingen (Borna-Ahlkvist 2002:118; Ranheden 2007:83ff).

Stallning har på sina håll introducerats redan under den äldre bronsåldern och mer allmänt
först under yngre bronsålder. Stallningen av djuren som tar sin början vid övergången mellan äldre och yngre bronsålder kan inpassas i de förändringar som beskrivits ovan. Michael
Olausson menar att ideologiska/politiska och rituella incitament och manifestationer med
boskap och stallning var dominerande i början och efter ett tag fått en mer ekonomisk betydelse. Med ekonomisk betydelse avses avel, mejeriproduktion, gödselproduktion mm.
Fähusdelar är kända från Stora Köpinge och Fosie i Skåne, Pryssgården i Östergötland och
möjligen på Vråboplatsen i Uppland. Däremot fattas belägg för fähusdelar i Apalle i Uppland
(Ullén 1994; Olausson 1999; Borna-Ahlqvist 2002). Stallning av boskap är känt i Holland
sedan 1700–1500 BC i Skandinavien från 1400 BC i Bjerre, norra Thy i Danmark. I Sverige
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har vi belägg för stallning i långhus från Stora Köping och med datering bronsålderns period
(II) III–IV, dvs. mitten av bronsåldern. Det är viktigt att framhålla att det främst är husens
konstruktion som talar för båsindelningar (Årlin 1999). Bilden av stallningens införande blir
särskilt intressant, då den betraktas tillsammans med den utveckling vi ser under loppet av
bronsåldern, vad gäller en tätare spridd bebyggelse, mer mark i användning och röjningsrösen. Denna utveckling har diskuterats av Widholm. Hans tolkning bygger på spridningen i
landskapet av den runda stensättningen, vilket tyder på en omläggning av landskapsutnyttjandet (Widholm 1999).

Widholms resonemang stärks ytterligare med hänvisning till Peter Skoglunds tidigare arbeten. Skoglund menar att flera av de skillnader som märks mellan äldre och yngre bronsålder
kan bero på att en övergång från den kollektiva samhällsorganisationen till ett system som
vilade på det enskilda hushållet och kärnfamiljen. Han ser skillnader i bebyggelsemönstret
utifrån spridningen av gravar i landskapet. Samtidigt tycks det ha funnits en tillgång och
fördelning av odlings- och bestesmarker, vilket kan ha lett till en förändrad ägostruktur och
ökande sociala förändringar. Detta står då i kontrast till det tidigare mer kollektivbaserade
samhället. Detta var ett resultat av att det blivit lättare att expandera ut i markerna än tidigare inte bara av praktiska skäl, utan av ideologiska skäl. Det blev med andra ord lättare att
röja nya marker, samtidigt som antalet mindre gravfält och röjningsröseområden ökade. Han
ser paleoekologiska likheter mellan Ystadsprojektet och sitt studieområde utanför Växjöområdet i Småland. I pollendiagrammen märks en tydlig expansion av betesmarkerna vid
mitten av bronsåldern, och expansionen har inte några motsvarigheter i det arkeologiska
materialet som boplatser och gravar, vilket inte antyder en kraftig befolkningsökning. Detta
har då fått en del forskare att diskutera överskottsproduktion av boskap för att kunna exportera skinn, ull m.m. som utbyte mot brons (Thrane 1975; Olausson 1993; Elfstrand 1995;
Skoglund 1999).

Skoglund menar att familjejordbrukets roll på ett bra sätt kan exemplifieras med de arkeologiska resultaten från undersökningarna av Apalle i Uppland, de resultaten visar att de enskilda hushållen separerats från varandra, vilket tycks ske i övergången mellan äldre och
yngre bronsålder. Husen byggs inte lika stora längre, vilket inte bara märks i Uppland utan i
Sydsverige (Skoglund 1999; Artursson 2009). Det senare skulle tala för en anpassning till en
kärnfamilj och det var dessa familjer som nu utformade landskapet. Det kvarstår dock att utreda hur pass stort behovet var för överskottsproduktion och om det var det i Skåne behöver
det inte varit fallet på Sydsvenska höglandet. Den ovan nämnda förändringen var inget som
skedde över en natt och överallt, vi kan tänka oss ett utdraget förlopp, men kanske snabbare
genomförande på andra platser (Ullén 1994; Skoglund 1999:269ff). Dag Widholm håller det
för troligt att detta system även gäller för nordöstra Småland och kan vara mycket användbart för analyser av gravstrukturer. Det gäller då bl.a. spridningen av den ensamliggande
runda stensättningen och rösen som skulle kunna ha ett samband med övergången från kollektiv till enskild försörjningsnivå. De spridda gravarna och de mindre gravfälten med runda
stensättningar och rösen skulle med andra ord kunna spegla denna förändring. Det skulle
som redan antytts inte motsäga samhällets behov av särskilda rituella platser, med särskilda
gravformer, med en kult som inte rymdes inom kärnfamiljen (Widholm 1999:258f).
Gravar har genom sin spridningsbild satts i samband med betesdriftens områden. Maria Petersson har framhållit att stensträngssystemen har en liknande spridning som gravarna i Väderstad i Östergötland. Den spridda gravbilden tycks kunna dateras till yngre bronsålder och
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äldre järnålder. Kanske markerar detta de hävdade betesmarkerna. Detta berättar då mer
om markering av beteslandskapet än de ägorättsliga förhållandena (Petersson 2006:247f).

Skoglund (2008) har studerat bronsålderns jordbruksredskap och kommit fram till en hel
del intressanta och viktiga slutsatser. Han har visat att det under yngre bronsålder sker en
hel del förändringar inom de jordbrukstekniska redskapen, vilket kan visa på en intensifiering av odlingen, och introduktionen av ängsbruket.
Under stora delar av förhistorien använde bronsåldersmänniskan sig säkerligen av grävkäppar och ibland de s.k. krokårdret. Nackdelen med krokårdret var att själva billen fort slets
och årdret måste bytas ut med korta intervaller. I början av den yngre bronsåldern introduceras kompositårdret med utbytbar bill och som dessutom gick att vinkla, detta gjorde att
det gick att ärja tätare med fåror. När människan sedan sådde kunde säden spridas ut utan
att ta hänsyn till positionen av fårorna. Till Nordeuropa verkar kompositårdret ha kommit
eller introducerats 800–500 f.Kr. Studeras dessutom hällbilderna och dess motiv av årdertyperna stödjer det åtminstone delvis att kompositårdret introducerades ca 800 f.Kr. i Sverige
(Skoglund 2008:325).

Andra jordbruksredskap som kan ha introducerats under yngre bronsålder är den dubbla
grävspaden. Hittills tillhör de äldsta dateringarna järnålder och detsamma gäller spaden av
trä. En annan viktig nyhet som kan kopplas till 900 BC är den så kallade ”lövkniven” eller
spånkniven i flinta. Spånkniven i flinta har använts som ett skärande redskap och har sannolikt använts vid skörd (Högberg 2009:136ff, se även Skoglund 2008).

Två problem som måste ha varit tydliga för boskapsskötarna under bronsåldern. Det första
är att försäkra sig om att fodret ska räcka och att undvika sjukdomar bland djuren. Lösningen
på problemet skulle vara att hålla sig med en överdimensionerad besättning och hoppas på
att undernäring och sjukdomar endast tog en del av djuren. Det bästa ur ekonomisk synpunkt
är dock att slakta en del av djuren. Boskapen kan ses som ett rikedomstecken, maktmedel,
bytes- och transaktionsmedel (Benecke 1994; Earle 1998; Olausson 1999:384). Tamboskapen kan därför sägas ha en stark roll i samhället. Djuren har en bred betydelse och återfinns
inom olika områden av det arkeologiska materialet som boplatser, gravar, skärvstenshögar,
hällbilder mm och kan kopplas till föreställningar om omvandling och återskapande. De kan
därmed föras vidare i diskussionen om makt och social betydelse (Olausson 1999:389).

Som redan nämnts är det sällan alla benen från ett djur finns representerade vid en arkeologisk undersökning, vilket troligen berättar om slakten och hanteringen av djurets kött och
avfall. Detta kan förtydligas genom att studera vilka typer av ben som finns representerade.
Vissa ben kan vara överrepresenterade, vilket i sin tur kan ge antydningar om vilka delar som
föredragits eller möjligen kasserats. Djurarten kan antyda inriktning på t.ex. fåren/getterna
på ull/ragg (Eliasson & Kishonti 2007).

De osteologiska spåren från boplatsmaterialet i bl.a. Östergötland kan visa en märkbar fördelning mellan boskap och boplatsernas status. Fördelningen mellan djurraser kan studeras
och det märks då att andelen nöt är betydligt större på högre statusboplatser än på ordinära
boplatser. Kanske fanns det en högre status i att äta nötkött, men samtidigt kan det tänkas
att speciella rituella måltider och gästabud krävde mer kött och då lämpade sig större djur.
Det finns en koppling med hudar från nöt till rika högbegravningar i Danmark. Det senare
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understryker nötkreaturens roll utanför det ekonomiska planet. Kanske får det betänkas att
fördelning av djur kan bero på hur landskapet såg ut då får/getter, hästar och kor har olika
betesvanor (Petersson 2006:43f).

Frågan om ensäde har kommit att diskuteras dvs. att det årligen gödslats och såtts i åkrarna.
Kortare trädor kan säkerligen ha genomförts då hela eller delar av åkern lagts i träda (Widgren & Pedersen 1998:385). Detta motsägs av att de brukade åkerytorna skulle ha varit större under förhistorisk tid än under historisk tid. Ystadprojektet har dock visat att man inom
dess undersökningsområde gödslat åkermarken kontinuerligt redan vid övergången till den
yngre bronsåldern. Det finns dock inget avgörande argument mot att röjningsröseområdena
gödslats (Widgren 1997).

Leif Gren håller dock fast vid sin teori om långtidsträda och utesluter gödsling i dessa områden (Gren 1995:91). Ensäde kräver en stor tillgång på gödsel och god tillgång till foder till
djuren. Det är högst sannolikt att ett ensädessystem är av behov av ett ängssystem för en god
tillgång på foder och en bra grund för gödselproduktion (Connelid 2003:199). För ett effektivt ängssystem med höproduktion anses av flera forskare att järnskäran är en förutsättning
för att göra höbärgningen rationell. För att kunna införa ängsbruket behövs effektiva skärande redskap av järn. I slutet av bronsåldern märks de första skärorna av järn, vilka berättar om att det nu var fullt möjligt att skörda slåtterängar. Vid Norrgårda på Gotland har det
påträffats en skära av järn tillsammans med några smyckesplattor av brons, vilket daterar
den till yngre bronsålder (Hjärtner-Holdar 1993; Pedersen & Widgren 1998:263). Detta är
ett av de viktigaste stegen i utvecklingen mot det jordbruk vi kallar ”ängen är åkerns moder”
och som varit fullt ekologiskt hållbart ända in på 1800-talet. Detta har varit av stor vikt för
att insamla vinterfoder till djuren (Häggström 2005; Skoglund 2008). I vilken omfattning det
funnits järnskäror under yngre bronsåldern och om ängsbruket varit helt omöjligt utan skärande järnverktyg diskuteras inte helt tillfredställande. Frågan är dock om en kombination
av löv- och höfoder kan anses som tillräckligt som grund för att bedriva ensäde? Lövfoder
anses ha ett bra näringsvärde och kan insamlas med stenverktyg (Häggström 2005:140). Det
behövs mer forskning för att utreda frågan om stallning, ängsbruk och gödsling.

Lagerås och Regnell menar att det inte heller finns några tydliga belägg för att det kom tekniska förbättringar för jordbruket och vill därför inte tala om expansionen inom ramen för
förbättrad teknologi. Det som dock tycks vara klarlagts, men som kräver fortsatta studier, är
det succesivt försämrade klimatet under bronsåldern och hur det kan ha påverkat valet av
grödor (Lagerås & Regnell 1999:273f). Skoglund visar dock i sin artikel från 2008 att flera
tekniska nyvinningar inträffat under yngre bronsålder.

3.9 Bergsbruk, fiske och handel
Bergsbrukets roll har diskuterats inom Skandinavisk bronsåldersforskning, men några säkra
belägg för att det bröts koppar och tillverkades brons saknas. Även om det kan hållas för
troligt finns alltså mycket få indikationer på att bergbruk bedrevs här. Det närmaste som
kommer ett belägg för inhemsk kopparbrytningen är upptäckten och analysen av en smältdroppe från Hellerö i Västra Eds socken i nordöstra Småland. Smältdroppen av brons antyder
att den innehåller koppar från den omgivande berggrunden. Vid Hellerö vet arkeologerna att
kopparbrytning ägt rum under historisk tid (Janzon & Noréus 1996). Trots detta saknas fortfarande belägg för att det brutits koppar under bronsåldern. Det går dock inte undvika att se
den rumsliga kopplingen mellan förekomsten av koppar och den stora koncentrationen av
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bronsåldersmonument vid Hellerö. En liknande företeelse finns i Misterhult och då vid den
rika bronsåldersmiljön vid Solstad och Virum.

Fiskets roll under bronsåldern har diskuterats av Anders Berntsson och han framhåller både
dess heliga som profana sida i sin avhandling Två män i en båt från 2005. Hans avhandling
berör i första hand Skåne och Danmark, men en del kan vara av intresse för Ostkusten.

Under den äldre bronsåldern tycks det ha fångats ett stort urval av fiskarter. Även om det
studerade fiskbensmaterialet är knapphändigt tycker han sig kunna se att de mer och mer
övergått till att fiska på öppet vatten och på större djup. Berntsson menar att det nu är en
fråga om fångster på 30–40 kg och att intresset nu gått från mindre till större arter av fisk.
Han understryker dock att tolkningen är avhängig det bevarade fiskbensmaterialet, där de
större torskbenen bevaras i större grad än de från mindre fiskarter. Berntsson menar dock
att han kan urskilja en trend, då torskben inte är särskilt vanliga på de neolitiska boplatserna, samtidigt som han framhåller att ben över lag är ovanligt. Fiskben bevaras trots allt
sämre på grund av sin kemiska sammansättning. Det finns trots detta en trend som pekar
på att fisket i Skåne och Danmark förändrat sin inriktning från mindre till större fiskarter
(Berntsson 2005).

Bilden som Berntsson ger kan mycket väl stämma, men arkeologerna måste säkerligen
vara beredd på att stora lokala variationer kan finnas och att bevarandegraden kan variera
markant. Ett exempel på detta är Uppland där det på några platser har funnits stora mängder fiskben, vilket skulle kunna betyda att fisket spelat en viktig roll i ekonomin (Apel et al
2007:311). Detta understryker på ett övertygande sätt olika förhållanden, mellan olika delar
av Skandinavien. Det tycks finnas skillnader inom Berntssons undersökningsområde. Vid arkeologiska undersökningar i Malmö kunde utgrävarna se stora likheter mellan neolitikum
och bronsålder dvs. att de fiskat på både djupa och grunda vatten. Benen från fiskarna kunde
berätta om detta och bland fiskarterna fanns torsk, plattfisk och skrubbskädda (Eliasson &
Kishonti 2007:76).

Det finns en del källkritiska förhållanden som måste framhållas när det gäller fiskets roll
inom skillda geografiska områden. För det första har bevarandeförhållandena en avgörande
roll för om fiskben bevaras. Det är t.ex. troligt att fisket tillsammans med fågel- och säljakt
spelat en viktig roll längst Smålands- och Norrlandskusten. Här har fisket under yngre järnålder och historisk tid en väl dokumenterad och viktig roll (Norman 1993). Det finns inget
som motsäger att fisket redan under sten- och bronsåldern var av stor vikt. Spridningen av
den gropkeramiska kulturen tycks bekräfta att fiske och säljakt varit av stor vikt längst hela
Ostkusten (Edenmo 1997). Berntsson har för sin del stöd av 13C analyser i människoben
som understryker fiskets marginella del i kosthållet i delar av Skåne och Danmark (Berntsson 2005:118ff).
Handel anses vara en mycket viktig del av bronsålderns samhälle och en av faktorerna som
möjliggjorde att bronsåldern kunde existera. Gravmonument i form av skeppsformade stensättningar, hällbilder med skeppsmotiv och bronsföremål visar på ett tydligt sätt kontakter
och utbyte med andra människor. Jag ser handeln som en av de viktigaste faktorerna för
bronsålderns existerande och jag utgår därför ifrån att ett betydande antal individer tog del
i det som kan rymmas under begreppet handel, kommunikation och import av bronser. Kanske kunde olika bygder få framträdande roller längs handelsvägarna och bli viktiga punkter
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för proviantering, byteshandel mm. Långa riskfyllda transporter av bronser måste ha ökat
metallens eller andra varors värde. Även om varorna passerade flera mellanhänder kunde
aktörer längs handelsrutterna utnyttja situationen etablera mellanhänder, kontrollera handeln. Det fanns ingen stark centralmakt som kunde kontrollera metalltransporterna och det
bör ha krävt beväpnade följen. Människor förknippade med dessa färder måste ha varit handelsmän, människor med kunskap om metall och krigare. Detta betyder att kapital måste satsas för att genomföra dessa resor då det behövdes mat och skepp, vilket bör ha krävt en elit
som organiserade och finansierade det hela. Väl hemma behövdes bronssmeder det var inte
bara hela föremål som eftertraktades utan tenn och koppar för vidare bearbetning (Shennan
1995:306; Kristiansen & Larsson 2005; Uhner 2009).
3.10 Sammanfattande kommentar
I detta kapitel har jag velat förtydliga viktiga delar av det dåvarande bronsåldersamhället,
med syftet att skapa en förståelse för de olika fornlämningarna i landskapet och dess betydelse. Kunskapen om landskapet, ekonomi och riter utgör en grundläggande del för att
kunna närma sig denna förståelse.

Människan i landskapet med sin ideologi och symbolspråk avtecknar sig i terrängen genom
de uppförda elementen. Det vi ser i landskapet har haft ett syfte och människan har getts
möjlighet att uttrycka sin ideologi och deras sätt att betrakta verkligheten. Det måste tas med
i beräkningarna att de olika monumenten är ett uttryck för detta, men att dess mening stått
under förändring. Delar av denna förändring av återgetts ovan och det ger oss ett verktyg
för att förstå elementen i landskapet. Det visar också att elementen står i nära relation till
flera delar av samhället där vi finner ideologi, ekonomi och riter. Det är därför naturligt att
i kommande kapitel studera varje elementtyp för sig för att förtydliga dess relation till det
omgivande bronsålderssamhället.

En rösemiljö kan ha avfolkats och befolkats igen och den ärvda kunskapen om landskapet
kan ha gått förlorad och en förändrad ideologi kan ha kommit att påverka landskapet. Detta
är en viktig kunskap då bronsåldern är en lång period och att bronsålderns rösemiljöer är
påverkade av senare epoker.
Ekonomin är en del av människans formande av landskapet och den är inte på något sätt helt
separerad från ideolog och riter. Att betrakta de olika elementen i landskapet speglar med
andra ord inte bara ekonomi, utan även ideologi och riter. I landskapet ligger rösemiljön och
i den har människan valt att placera element. Det jag har försökt visa i detta kapitel är att
ekonomi kan ritualiseras.

I detta arbete ligger fokus på ett övergripande handlingssätt, där ritualiseringen av ekonomin och vardagliga göromålen utgör en viktig del i förståelsen och tolkningen av den materiella kulturen. I flera fall tycks ritualer resultera i materiella lämningar eller som delar av ett
meningsskapande. Det kan sägas utgöra en samverkan mellan människors tankar och handlingar. Det är därför inte särskilt konstigt att de idag bevarade elementen också är bärare av
bronsåldersmänniskans ekonomi, ideologi och riter.
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Kapitel 4

Elementet boplats

Begreppet boplats bör egentligen endast tillskrivas en arkeologiskt undersökt lokal, med
tydliga spår efter hydd- och huskonstruktioner, och där det kan antas att människorna levt,
verkat och tillbringat dygnsvilan (Lekberg 2002:136ff). I detta arbete kan dock inte denna
definition tillämpas, då det som här kallas boplats endast uppfyller kriterierna för att komma
med i fornlämningsregistret. Definitionen är att minst 5 avslag ska bekräftas inom en avgränsad yta och i ett topografiskt läge, som möjliggör bosättning. Det kan handla om keramik
och upplöjda härdar (Selinge 1969). Jag håller dock för troligt att platser som kan uppvisa
artefakter i en plöjd åkeryta och i ett topografiskt läge, som möjliggör bosättning verkligen
utgör resterna efter en boplats. Boplatsernas storlek kan vara mycket svårt att avgöra utifrån
spridningen av artefakter, men utifrån topografin kan det erhållas viktiga ledtrådar. Tillsammans med daterbara föremål och ibland höjden över havet kan boplatserna grovt dateras.
För senneolitikum och äldsta bronsålder är det vanligt att det på boplatserna finns fragment
av skafthålsyxor, fragment av flathuggna verktyg, keramik och facetterade malstenslöpare
(Holm et al 1997; Lekberg 2002; Dahlin 2004).

Studier av boplatserna och bosättningsmönstret kan leda till förståelse av de vardagliga aktiviteterna, markanvändning, resursutnyttjande och redskapstillverkning. Vid arkeologiska
undersökningar kan arkeologerna stundtals dokumentera delar av boplatsen som inte innehållit själva boningshusen och som kan kopplas till andra aktiviteter än just boende. Dessa
kan kallas aktivitetsytor och kan stundtals kopplas till hantverk och djurhållning. Denna bild
beskriver kanske en regelrätt boplats för en eller flera familjer, men det får inte glömmas
bort alla mindre boplatser, som kan kopplas till säsongvis fiske, betesdrift och jakt. Samtidigt
menar Richard Bradley att boplatsen inte kan förstås om det inte räknas med annat än praktiska funktioner (Bradley 1998:36ff). Att konstruera ett hus, röja ytor för odling, tillverka
föremål, skapa hällbilder är alla transformativa händelser, vilket säkerligen var kopplat till
särskilda riter. Ritualerna kan ha varierat på olika nivåer från individ, familj och större kollektiv. Det är därför viktigt att veta så mycket som möjligt om platsens kontext och samtidigt
inte glömma att den är en del av något större, där landskapet och elementen är viktiga meningsbärare (Bradley 1998; Chapman 2000; Goldhahn 2007).

Boplatsforskningen knuten till bronsåldern fick sitt genombrott i Danmark på 1960-talet
med undersökningarna av Grøntoft, Spjald och Bjerg. Det var först i samband med de stora
avbanade ytorna, som boplatsstrukturerna kunde studeras på allvar. Sedan dess har mycket
hänt runt om i Skandinavien och flera kända boplatslokaler med stolpburna hus klingar välbekant. Mycket tyder på att själva huskonstruktionerna varit lika, utan större variationer i
södra och mellersta Skandinavien från senneolitikum till den yngre bronsålderns slut. De
större förändringarna i bebyggelsetraditionen att bygga hus sker ungefär samtidigt inom
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ovan nämnda område. Ett bra exempel på detta är när det 1600–1400 f.Kr. går från två- till
treskeppiga långhus. Detta berättar på ett tydligt sätt att idéer spreds relativt snabbt och
togs upp i samhället. Det finns flera exempel över bronsålderns materiella kultur och likheter
över stora områden. Det gemensamma är ett långhus som huvudbyggnad och utöver detta
har funnits mindre stolphus, grophus och hyddor. De senare ofta med en ekonomisk funktion. Under de senaste 20 åren har flera undersökningar i Sydskandinavien visat på att det
finns större komplicerade och samtida husstrukturer från senneolitikum och äldsta bronsålder (Artursson 2009). Vid arkeologiska undersökningar har arkeologerna sett samtida
mångfasiga gårdslägen, överlagrande långhus, vilket antyder bebyggelsestrukturer utöver
ensamgårdens (Björhem & Säfvestad 1993).
För mellersta och yngre bronsåldern får ett antal undersökningar stor betydelse för förståelsen om husens utseende. Det förelåg dock en del dateringssvårigheter eller brist på säkra
dateringar och det var svårt att tolka de strukturer som faktiskt framkommit. Det var svårt
att säga något om eventuell samtidighet mellan husen på de avbanade ytorna. Denna problematik var delvis orsaken till att arkeologerna tidigare tolkade bronsålderns hus som kringflyttande ensamgårdar, vilken tolkning på 1980–90-talet redan fått fotfäste i Tyskland och
nu i Skandinavien. Vid Pryssgården i Östergötland gjordes en del framsteg och en nyanserad bild av bronsålders boplatsstrukturer kunde studeras ingående. Här har framkommit
flera mångfasiga gårdslägen från bronsåldern. Det har med andra ord varit lätt att identifiera
de enskilda gårdslägena, men huruvida det funnits en tidsmässig samstämmighet mellan
gårdslägena är inte fullkomligt uträtt. Det är inte heller helt klarlagt om gårdarna flyttat runt
inom området. Det sannolika är att det handlar om något som påminner om en byliknande
struktur (Borna-Ahlkvist 2002). Detsamma gäller Apalle i Uppland, som bör ha utgjort en
byliknande struktur under yngre bronsålder (Ullén 2003). Det är sannolikt att det funnits
olika strukturer runt om i Sverige under bronsåldern, både med ensamgårdar och byliknande strukturer (Artursson 2009).

Flera av bronsåldersboplatserna i östra Mellansverige har etablerats redan under senneolitikum och ibland redan tidigare. Det är inte heller ovanligt med kontinuitet in i den äldre järnåldern (Ambrosiani 1964; Holm et al 1997). I en del exempel från bl.a. Uppland kan studeras
att ett boplatsområde har etablerats redan under senneolitikum och då intill någon grund
havsvik. Allt eftersom kom landhöjningen att blotta nytt land och marker som kunnat nyttjas
till bete för boskapen. Det finns tecken på att bosättningsområdet fortsatt att användas och
inte alltid följt den vikande strandlinjen. Nya bosättningar har dock etablerats och en viss
kronologi av element och artefakter har avsatts i de nya lägena. De gamla och nya bosättningsmiljöerna fortsatte av naturliga skäl att användas och de hade därmed olika möjligheter
att nyttja landskapet ur både profana som sakrala aspekter. Det är möjligt att de båda miljöerna brukades parallellt, vilket fornlämningarnas spridning kan antyda (Karlenby 2011). De
tidigare neolitiska boplatslägena har med andra ord i högre grad varit knutna till havet, men
vid övergången till den äldre bronsåldern tycks strandmarkerna i större grad använts för betesdrift. Kanske har därmed det förändrade bebyggelsemönstret med en förändrad livsföring
att göra, vilket påpekats vid flera tillfällen för bl.a. Skåne (Regnell & Sjögren 2006a:143).

Vänder vi blicken mot de kända och arkeologiskt undersökta boplatserna från bronsåldern i
nordöstra Småland finns endast ett fåtal lokaler kända. Den första lokalen som undersöktes
var Hermanstorp utanför Västervik år 1992. Hermanstorp ligger idag intill sjön Kvännaren,
som under bronsåldern utgjorde en havsvik. Vid dess botten låg i det sandiga backlandskapet
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resterna efter flera bosättningar från neolitikum och in i järnåldern. För detta arbete är det
bronsåldersbosättningen som är av störst intresse. Runt om på bergen finns flera rösen och
stensättningar, som förstärker bilden av det grav- och boplatsområde som finns här. I backlandskapet mellan gravområdet och sjön Kvännaren stötte arkeologerna på två områden av
stort intresse för bronsåldersforskningen. De kom att kallas boplatserna A och B. Boplats A
var inte särskilt välbevarad, men uppvisade flera anläggningar som visar på en förhistorisk
bosättning med dateringar till bronsålder-järnålder. Boplats B utmärktes av rikligt med fynd
i matjorden och det bestod av slagen kvartsit, kvarts och flinta. Det fanns keramik, järnslagg
och två glaspärlor. Det dominerande redskapsmaterialet var utan tvekan den för Västervik så
typiska kvartsiten. Vid schaktningarna framkom härdar, kokgropar, gropar, och stolphål. Elva
av stolphålen visade sig utgöra resterna efter ett långhus. Tre av stolphålen kunde analyseras
med 14C metoden och uppvisade dateringar till mellersta bronsåldern. Intill långhuset fanns
stolphål efter ett fyrstolphus (Sarnäs 1994a; Palm et al 2012).
Under senare år har ett flertal arkeologiska undersökningar utfört i och kring Målserum, som
ligger precis mellan det ovan nämnda Hermanstorp och Västervik. De arkeologiska undersökningarna kan preliminärt berätta om flera huskonstruktioner från både äldre och yngre
bronsålder. Det är inte heller ovanligt med spår från mesolitikum och neolitikum (Palm 2007;
Petersson 2010). Den senaste undersökningen som utfördes våren och sommaren 2010 har
i skrivandets stund ännu inte rapporterats. I en artikel som presenterades 2012 kan delar av
resultaten studeras. Även om bronsåldern var närvarande i form av föremål, enstaka anläggningar och botaniskt viktiga fynd fattas tydliga bebyggelselämningar. Det hela tolkades så att
själva den arkeologiska undersökningen inte direkt berört det område som använts som boplats under bronsåldern, utan endast dess utkanter. Bland resultaten fanns ett skallben från
en människa och det låg i anslutning till en 14C analyserad härd, som arkeologerna daterade
till 1130–940 f.Kr. I härden fanns säd bestående av korn. På härdens yta fanns några fragment av bränt ben från svin. Förutom detta fanns inom området ett fåtal frön av brödvete,
frö av mjölon, hirs och snärjmåra. Den sistnämnda växer på näringsrika kulturmarker. De
växthistoriska fynden är för få för att det ska kunna gå att säga något säkert, men det antyder
att det i viss grad ägnat sig åt odling (Palm et al 2012: 81ff; Regnell 2012: 187ff).

Målserum ligger på en flack höjdrygg med sträckning i nord–syd. I väster sträcker sig en dalgång och en mindre våtmark. I öster finns ett klapperstensfält i den något brantare terrängen.
I landskapet runt Målserum finns flera områden med rösen, stensättningar, skärvstenshögar
och skålgropar. Detta utgör en för Tjust typisk bronsåldersmiljö, men undersökningar av bl.a.
en rest sten berättar på ett övertygande sätt om områdets kontinuitet in i järnåldern (Sarnäs
1993). I sluttningen ovanför det undersökta boplatsområdet har tidigare två mindre ”högar” undersökts, med fynd som kan datera dessa till yngre bronsålder-äldre järnålder. Bland
fynden finns en rakkniv av brons från period V (Brunk & Gustafsson 1964). Innan de större
arkeologiska undersökningarna vid Målserum utfördes en del mindre undersökningar i anslutning till Målserum. År 1997 påträffades anläggningar i form av härdar och stolphål, som
tolkades som ett större boplatsområde från bronsåldern (Gustafsson 1997). Norr om Målserum i riktning mot Kejserlund påträffades vid arkeologiska utredningsschaktningar 2007
boplatslämningar som härdar, stolphål, kulturlager och kunde genom fynd dateras till yngsta
stenålder och äldre bronsålder (Ternström 2007). Detta utgör ett bra exempel på där det
tycks finnas en tidsmässig samstämmighet mellan gravar och boplatser.
Våren 2010 påträffades i ytterligare ett treskeppigt långhus i Tjust med datering till mel51
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Figur 4.1. Karta som visar Tindered, Hellerö, Kurum, Hermanstorp.
Upprättad 2013 av Helena Victor. Kalmar Läns Museum.
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lersta bronsålder. Dateringen var något osäker då man inte lyckades finna något att datera i
stolphålen. Kol från två härdar i direkt anslutning till långhuset fick tillsammans med husets
konstruktionsdetaljer utgöra riktvärde för en datering. Platsen låg intill en sjö vid Tindered i
(RAÄ 345 Västra Eds sn) och ca 250 meter söder från huset delundersöktes en stensättning
med en datering till yngre bronsålder (Palm 2010:17ff).
Sedan början av 2000-talet har Stockholms universitet med bl.a. Helene Ermerud delundersökt det som tolkades som resterna efter ett långhus från bronsåldern vid Hellerö. Stolphålens antal och förekomsten av rabbig keramik antyder att huset ska dateras till yngre
bronsålder, vilket stämmer med gravar och skärvstenshögar i området (Ermerud 2010). Det
förmodade långhuset har legat i en väl sammansatt miljö och förutom de element som redan
nämnts finns här en del spridda förekomster av skålgropar.
Ytterligare ett exempel på där bronsåldersboplatser delundersökts är Kurum i Tryserums
socken i nordligaste Tjust. Här undersöktes en gropkermisk boplats, men ett mindre antal
anläggningar i form av härdar med keramik kunde dateras till bronsåldern. I härdarna fanns
bl.a. ben från får/get. Det gick inte säga mer än att det rörde sig om en aktivitetsyta från
bronsåldern, men med tanke på den rika bronsåldersmiljön kan det möjligen röra sig om delar av an större boplats. Inte långt ifrån boplatsen har det tidigare påträffats ett bronsföremål
en s.k. Eskelhemsskiva från per VI 700–500 f.Kr. (Gustafsson 1996).
4.1 Boplatser i Misterhult
Att identifiera bronsålderns boplatser i Misterhult var länge ett stort problem för bronsåldersforskningen. När Gillgren genomförde sin snabbinventering år 1937 kunde en boplats
konstateras och ytterligare två under Riksantikvarieämbetets förstagångsinventering på
1940-talet. När Riksantikvarieämbetets revideringsinventering var avslutad hade inga ytterligare boplatser registrerats (Gillgren 1937; Thålin 1955; Magnusson 1988).

Ofta fick fåtalet skärvstenshögar utgöra boplatsindikationer i diskussionerna om boplatsernas läge och utbredning. Ibland fördes en diskussion om själva gravmiljöerna som boplatsindikatorer (Magnusson 1988). Detta gjorde att diskussionerna ofta fick skenet av generaliserande modeller, utan att kunna påvisa några spår efter egentliga boplatser. Dag Widholm
avstod från att diskutera boplatsfrågan i Misterhult, men för Snäckedals del framhöll han att
rösemiljön inte varit kopplad till någon bosättning. Snäckedal utgjorde som redan nämnts
enligt Widholm som en ”helig” plats, där bosättningar inte varit tillåtna. Detta underströks
också enligt Widholm av det pollenprov han låtit analysera och som uppvisade inga eller
ringa pollen från odlade grödor och betesgynnade växter (Widholm 1998; Widholm & Regnell 2001).
Idag är läget något bättre. Det är dock fortfarande så att endast ett fåtal boplatser har undersökts och rester efter säkra huskonstruktioner saknas. Det kan dock tilläggas att författaren
påträffat och låtit registrera en boplats mitt i gravfältet vid Snäckedal (RAÄ 1996). Dess tidsställning är inte klarlagd, men bör provas och ställas mot Widholms teorier.

4.2 Inventeringar och arkeologiska undersökningar
År 2002 startade hembygdsrörelsen tillsammans med Kalmar Läns Museum ett inventeringsprojekt av sten- och bronsåldersboplatser. Efter projektet Forntid i Oskarshamns kommun var avslutat inom Misterhults socken 2004 kunde 126 boplatser identifieras och be53
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Figur 4.2. Utbredningskarta av boplatser i Misterhults socken.
Upprättad 2013 av Helena Victor. Kalmar Läns Museum.
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skrivas (fig. 4.2). Flertalet av de boplatser som påträffades var av mesolitisk och neolitisk
karaktär, vilket fynden och höjden över havet kunde berätta om. På en handfull platser kunde
boplatser utifrån keramik, flathuggna redskap av flinta, facetterade malstenslöpare och höjd
över havet (ca 10 m.ö.h.) tillskrivas tidsspannet senneolitikum-bronsålder (Svedberg 1988;
Dahlin 2004, 2006).
Boplatserna av bronsålderskaraktär har påträffats genom ytinventeringar i plöjd åkermark,
markberedda skogspartier och i områden med förekomster av rösen och stensättningar. Det
kan framhållas att all plöjd åkermark ytinventerades inom projektåren och detta för att undvika att bara hitta boplatser i klassiska lägen. Boplatser med artefakter, som kan knytas till
senneolitikum-bronsålder påträffades inte i områden utanför rösemiljöerna. Däremot fanns
enstaka lågt liggande boplatser med ett mycket anonymt fyndmaterial. Enstaka avslag kvarts,
flinta och kvartsit är det enda som påträffats på dessa platser.

För att fördjupa bilden av bronsålderns landskapsutnyttjande har studier av lösfynd utförts.
Den största mängden av lösfynd finns idag hos Kalmar läns museum, Statens Historiska museum och hos privatpersoner. När det gäller museernas samlingar är det ofta mycket dåligt
känt om hur fynden tagits tillvara. Stundtals har endast sockentillhörighet antecknats. En
annan allvarlig fråga i detta sammanhang är hur fynden kommit till museerna. Ibland kan
det ha handlat om uppköpare som följt landsvägarna i sin jakt på bönder, som varit villiga att
sälja sina fynd. Möjligen kan det påstås att denna felkälla har korrigerats genom att komplettera med uppgifter från hembygdsföreningar och privatpersoner. Detta är särskilt viktigt att
ha i åtanke när spridningskartorna studeras i detta arbete (fig. 4.3).

När det gäller Riksantikvarieämbetets inventeringar bör det påpekas att skogsområdena
varit betydligt mer svårinventerade än den öppnare bygden. Enligt en del arkeologer kan
oerhörda värden finnas oupptäckta skogsområdena, som tidigare under förhistorien inte behöver ha haft samma utpräglade utmarkskaraktär som idag. Detta gör att ytterligare element
och delar av miljöer kan finnas i skogsområdena, även om de inte kan förändra helheten av
detta arbete. Riktade inventeringar har bekräftad denna bild, där hela fornlämningsmiljöer
har framkommit vid skogsavverkningar och där det tidigare vuxit tät skog (Häggström 2003;
Dahlin 2012).
Ett viktigt tillägg till diskussionen om boplatsmiljöerna är spridningen och förekomsten av
enkla skafthålsyxor. De enkla skafthålsyxorna är en artefakt som kan dateras till senneolitikum-äldre bronsålder, 2350–1100 BC. Spridningen av den enkla skafthålsyxan är mycket
intressant, då den enligt lösfyndsspridningen uppvisar en förtätning av redan etablerade
områden. Den uppvisar en vidare spridning till nya områden i det inre av undersökningsområdet. Spridningen av yxan stämmer till största delen med rösemiljöerna (Dahlin 2004). Ytterligare lösfynd, som är mycket fåtaliga inom området, är 2 holkyxor av brons, 2 rombyxor,
flathuggna redskap av flinta såsom 4 pilspetsar och 3 dolkar (bilaga 2). I nuläget känner vi
inte till några skäror av flinta. Några av dessa artefakter kommer dock att beskrivas under
depåer, då de har en kontext som talar för detta. Samtidigt ska det framhållas att det i nuläget
finns väldigt få bronser kända i Misterhult. Det finns endast en handfull antecknade förutom
de som kommer från gravar. Vi talar om två bronsyxor, men samtidigt ska det påpekas att
endast två större depåer påträffats i nordöstra Småland och Misterhult uppvisar ett förhållandevis normalt antal fynd i jämförelse med andra socknar inom området (Montelius 1880;
Åberg 1923; Hansson 1933; Möller 1983; Magnusson 1988; Dahlin 2004, 2005).
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Figur 4.3 Utbredningskarta av fyndplatser och artefakter som typologiskt kan dateras till
senneolitikum-bronsålder. Kartan är upprättad 2013 av Helena Victor. Kalmar Läns Museum.
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Figur 4.4. Stensättning RAÄ 240:2, skålgrop RAÄ 1959 på hällkant och boplats
RAÄ 1855 på samma fotografi. Foto: författaren.
Det finns endast ett boplatsområde av bronsålderskaraktär i Misterhult, som undersökts arkeologiskt. Det delundersökta området ligger på fastigheten Solstad, men inom rösemiljön
i Virum. Platsen undersöktes arkeologiskt av Högskolan i Kalmar 2006 inom ramen för Wirumsprojektet. Platsen som delundersöktes låg på det s.k. Hägngärdet och huvuddelen av den
undersökta ytan låg på en igenväxt del av gärdet, som fick arbetsnamnet Flärpen. Platsen
ligger 15–20 m.ö.h. vilket berättar om att den vid tiden för bronsåldern låg ett par hundra
meter från stranden. Läget bestod av en S–SV sluttning ned mot en bäck och begränsades i
N–NO av hällmark och stigande berg (Dahlin 2007). Omgivningen runt Hägngärdet består av
uppstickande hällmarker, bergsryggar och moränbackar. På höjderna runt området finns ensamliggande rösen och stensättningar, och mindre grupper och gravfält. Vid ett av gravfälten
finns en skärvstenshög, men det finns tre skärvstenshögar i neddragna lägen i terrängen och
precis i kanten av ett boplatsområde. Intill den undersökta boplatsytan finns ett område med
fossil åkermark, och på ytterligare två platser i anslutning till boplatsen. Den fossila åkermarken ligger inklämd i moränen mellan berghällarna och överstiger sällan hektaret. Kring
Hägngärdet finns fyra lokaler med skålgropar om 1–5 gropar i varje (fig. 4.4). Två lokaler
utgörs av gropar på hällkanter i direkt anslutning till runda stensättningar, ett större block
i en moränsluttning med 5 gropar och ytterligare en häll med 3 gropar (Dahlin et al 2011a).

Totalt undersöktes ett par hundra kvadratmeter och ett betydande fyndmaterial framkom
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Figur 4.5. Karta över de undersökta områdena vid Solstad-Virum och fornlämningarna.
Upprättad 2013 av Helena Victor. Kalmar Läns Museum.
58

Elementet boplats

Figur 4.6. Fragment av skål. Foto: Lennart Widgård.
med anläggningar och artefakter (fig. 4.5). Totalt framkom två mindre stolphål, två härdar,
en härdgrop och ett intakt kulturlager. Härdgropen 14C analyserades och kunde ge en datering till ca 800 f.Kr. (bilaga 5). Fyndmaterialet bestod av avslag av mestadels kvartsit följt av
kvarts, kristianstadsflinta och sydvästskandinavisk flinta. Bland föremålen fanns en tvärpil
av kristianstadsflinta, fragment av ett flathugget redskap av sydvästskandinavisk flinta, fragment av en slipad flintyxa, en knacksten, en facetterad malstenslöpare och i det bevarade
kulturlagret framrensades inom en mindre yta rester av ett kraftigt fragmenterat keramikkärl, men dess datering är oviss. Inom ytan fanns keramikfragment av neolitisk karaktär med
ornering, vilket stämmer bra med den ovan nämnda tvärpilen. Tillsammans ger artefakterna
en uppfattning om att platsen nyttjats under neolitikum och bronsåldern (Dahlin 2007).
Den undersökta ytan kan genom sitt fåtal anläggningar inte tillskrivas regelrätta boplatsaktiviteter, där dygnsvilan tillbringats och ägnat sig åt några aktiviteter, som kan kopplas
till en familjs försörjning. Det får dock genom boplatsens läge i terrängen och de bevarade
anläggningarna och kulturlagret hållas för troligt att detta utgör de bevarade resterna efter
en bronsåldersbosättning.

Utanför den grävda ytan har i den plöjda åkermarken ytinventerats ett flertal facetterade löpare, keramikfragment, slipade flintor, avslag av främst kvartsit följt av kvarts, kristianstadsflinta och sydvästskandinavisk flinta. En av keramikbitarna utgör ett fragment av skål av en
typ som var vanlig under yngre bronsålder (fig. 4.6).
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Fynden kringgärdar en tidigare våtmark och bäck, som nu är täckdikade. Intill åkern ligger
den av Högskolan i Kalmar undersökta skärvstenshögen som kommer beskrivas ingående
nedan (Dahlin 2007).

4.3 Sammanfattande kommentar
Elementet boplats var endat känt med tre lokaler och det var en siffra som varit oförändrad
sedan 1930-talet. Det var först i samband med hembygdsrörelsen och författarens insatser
som flera tidigare okända boplatser konstaterades. Det är en mycket stor förändring från tre
kända lokaler till 126 (fig. 4.3). Detta understryker på ett tydligt sätt revideringsinventeringens svårigheter med identifiera och avsätta tid att avsöka plöjd åkermark efter artefakter.
Det är inte heller säkert att plöjd åkermark fanns tillgänglig vid inventeringstillfället och jag
talar då om vår- och höstplöjning. Det kan dock inte vara hela anledningen till att inga nya
boplatser påträffades vid revideringsinventeringen i Misterhult 1979.

Endast sju boplatser har med säkerhet kunnat föras till perioden senneolitikum-bronsålder.
Fem av platserna innehåller lösfynd i form av flathuggna redskap, enkla skafthålsyxor och de
ligger vid Solstad (RAÄ 1855, 1874, 1878), Virum (RAÄ 2050), Götebo (RAÄ 1834), Sandvik
(RAÄ 392) och Virkvarn (RAÄ 462). Den sjätte har i samband med en arkeologisk undersökning uppvisat keramik av yngre bronsålderskaraktär (RAÄ 1855). Den sjunde platsen har
delundersökts inom ett arkeologiprojekt och gett föremål och 14C dateringar som kan knytas till den yngre bronsåldern (RAÄ 1878). Sex av miljöerna ligger inom större rösekoncentrationer, medan en (RAÄ 462) ligger utanför de större områdena, men den ligger i närheten
av enstaka stensättningar. Fyndmaterialet består mestadels av slaget sten- och flintmaterial.
Kvartsit och kvarts utgör det vanligaste fyndmaterialet under perioden och det märks en
ökning av både Kristianstadsflinta och Sydvästskandinavisk flinta i jämförelse mot tidigare
perioder. Det är vanligt med facetterade malstenslöpare på boplatserna och de har framkommit i skärvstenshögar och stensättningar med dateringar till den yngre bronsåldern.

Det saknas i skrivandets stund en regelrätt arkeologiskt undersökt bronsåldersboplats i Misterhult. De enstaka boplatsindikationerna som framkommit vid ytinventeringar och delundersökningar visar att det finns boplatser inom rösemiljöerna. Terränglägen och artefakter
antyder hittills mindre bebyggelselägen med både strandbundna och mer uppdragna lägen.
Boplatserna har legat i rösemiljöerna med närhet till andra element och särskilt skärvstenshögar, röjningsrösen och skålgropar.

Den ringa kunskap om boplatserna som finns från arkeologiska undersökningar visar att
de förekommer i samma lägen som de neolitiska kustboplatserna. Detta är något som också
visat sig vid de arkeologiska undersökningarna i Hellerö, Hermanstorp och Målserum. Troligen har det att göra med att terrängen erbjudit goda boplatslägen, som fortsatt att nyttjas
fast strandbundenheten avtagit i takt med landhöjningen. Det behöver med andra ord inte ha
att göra med liknande ekonomiska strukturer, utan mer med terrängens beskaffenhet.
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Kapitel 5

Elementet röjningsröse

5.1 Vegetationshistoria
Röjningsrösena är kanske det element som tydligast markerar människans strävanden att
bryta ny mark för odling. Från början var stenröjningen troligen tänkt för att underlätta för
årdret, men efterhand kom röjningsrösena breda ut sig bland tidigare och senare uppförda
element. Röjningsrösena blev en del av landskapet och odlingen kom att avsätta pollen och
de kan berätta om vad som skett i landskapet. Röjningsrösena är som vi ska se en viktig del
av människans landskap och givetvis en del av det ritualiserade landskapet. Röjningsrösena
har mycket att berätta genom både sitt utseende, läge i terrängen och relation till andra element. Här är det av vikt att presentera ett av bronsålderslandskapets kanske mest förbisedda element.

Det är av vikt att kort beskriva de öppenmarkstränder som sker i Sydsverige under senneolitikum och bronsålder (fig. 5.1). En öppenmarksexpansion kan skönjas under senneolitikum
i stora delar av Sydsveriges kustnära områden. Det märks en expansion av det öppna landskapet under slutet av mellanneolitikum och senneolitikum i de kustnära områdena. Det är
sannolikt att det är betesdriftens ökade betydelse som speglas i detta. Stora delar av bronsåldern i Sydskandinavien framstår som en period med halvöppet beteslandskap och permanent åkerbruk i slättbygderna. I höglandet tycks ett rörligt åkerbruk vara mer utbrett. I detalj
tycks inledningen av den yngre bronsåldern i Sydskandinavien kännetecknas av både en expansion av odling och betesdrift. Inom Ystadsprojektet tolkades det som det var under denna
period som åkermarken blev permanent och skogsområdena utanför bebyggelsen nyttjades
för betesdrift (Berglund et al 2002:170ff).

I södra Kalmar län har vi pollenanalyser från E22-projektet och som avslutades med en större publikation 2001. Provtagningsområdet ligger precis söder om Kalmar vid Ljungby och
110 km söder om Misterhult. Sammanfattningsvis kan jag återge kvartärgeologen Nils-Olof
Svenssons resultat (Svensson 2001:669ff). Under senneolitikum ca 2200 f.Kr. ser vi en ökning av odlingsindikatorerna, men de minskar vid övergången till bronsåldern och björken
breder ut sig ca 1800 f.Kr. Under äldre bronsålder ca 1300 f.Kr. ser vi en röjning av björken
och en ny markant odlingsfas inleds. Ca 1000 f.Kr., tycks odlingen ha blivit sporadisk, medan
betesdriften tycks ha ökat. Både odling och bete tycks ha upphört ca 850 f.Kr. och björken har
ökat i området. Först ca 600 f.Kr. ser vi en kraftig röjning av björkskogen och vi ser betesindikatorer som gräs och svartkämpar. Sädespollen saknas dock och jordbruket tycks ha varit
inriktat på kreatursuppfödning. När vi närmar oss tiden för Kristi födelse breder skogen åter
ut sig och betesindikatorerna minskar. Denna bild för området söder om Kalmar stämmer i
stora drag med den bild som redovisades i Ystadsprojektet, den understryker tidigare teorier om en agrar expansion under yngre bronsålder (Skoglund 1999, 2008; Widholm 1999;
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Figur 5.1. Karta över orter som nämns i texten.
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Engelmark 2001:623). Vi ser att betesdriften ökat i större betydelse under yngre bronsålderäldre järnålder. Vi har dock att räkna med lokala variationer och det är därför av stor vikt att
redovisa ytterligare pollenprover.
I Västra och södra Östergötland har Maria Petersson (2006) studerat den yngre bronsåldernäldre järnåldern. Studien har främst varit inriktad på betesdrift och landskapsförändringar
som ständigt står under påverkan av människan och hennes verksamhet. Petersson sammanfattar delar av utvecklingen i landskapet enligt följande. En markant förändring märks i
landskapet under senneolitikum-tidig bronsålder. Förändringen märks främst genom ”svedjebränning”, men få boplatser märks i landskapet. Troligen avser Petersson röjningsbränning,
då svedjebränning är ett senare fenomen, som har att göra med barrskogens utbredning,
vilket inte var aktuellt i detta område vid denna tid. Då lövskog oftast växer på näringsrika
brunjordar är det inte särskilt fördelaktigt att svedja för att lösgöra näringsämnen, vilket
däremot sker i barrskogens sura jordar (Gren 1993). Ca 1100 f.Kr. tycks antalet boplatser
öka inom Peterssons undersökningsområde och pollendiagrammen skvallrar om ett ökat betestryck och nya gravfält anläggs. Ca 500 f.Kr. sker en markant förändring och påverkningar
på bebyggelsemönstret och nya boplatser och gravfält etableras. Pollenproverna kan berätta
om en utbredning av betesmarkerna på moränjordarna. Samtidigt påpekar Petersson att den
bild som pollenproverna ger inte motsvaras av de arkeologiska källorna t.ex. kan det iakttagas att boplatsernas läge förändras men inte markanvändningen (Petersson 2006:32).

En lokal provtogs utanför Gamleby i Tjust ca 50 km norr om Misterhult. Provet togs i en
nu genom landhöjning torrlagd dalsänka nedanför gården Måsebo. Kring Måsebo finns en
bronsåldersmiljö med flera rösen, stensättningar, skärvstenshögar, boplatser, skålgropar och
hällbilder. I provet kan studeras att det mellan 900–300 f.Kr., så har markerna runt provtagningsområdet varit tämligen öppna med partier av tall, björk, ek och hassel. Odling kan ha
bedrivits i liten skala, men landskapet tycks främst påverkat genom betesdrift (Widholm &
Regnell 2001).
Vid det tidigare nämnda Hermanstorp utanför Västervik har det framkommit en del intressanta växthistoriska resultat. I ett stolphål anl. 49 framkom 800 förkolnade sädeskorn, hälften utgjordes speltvete, medan 10 utgjordes av korn, 1 av skalkorn och 1 av naket korn. De
14C dateringar som utfördes från samma stolphål (Anl 49) kunde berätta om att de förkolnade sädeskornen var från bronsålderns period II–IV. Vid en härd inom boplatsområdet närmare bestämt vid anl. 229 påträffades 400 hirskorn, 60 sädeskorn av emmer eller spelt, 20
oidentifierade och råglosta. Det utfördes analyser som visade på att det fanns animaliskt fett
från landlevande djur i härden. De 14C analyser som utfördes på härden kunde datera denna
till 2030–1430 f.Kr. (Sarnäs 2004a, se bilaga 5).

När det gäller betesdjur och det osteologiska materialet i östra och nordöstra Småland är
det förhållandevis tunt. Det som finns stämmer dock i stort med det material vi ser i övriga Skandinavien och inga avvikelser i djurbeståndet kan ses (Welinder 1998). Däremot
är materialet för litet för att några beräkningar ska kunna göras. Söder om Misterhult ligger Döderhults socken och i ett röse med en preliminär datering till yngre bronsålder finns
det inslag nöt/häst och fisk (ATA Dnr 10/82). Väster om Misterhult i Kristdala finns från en
stensättningsliknande lämning, som förutom brända människoben innehöll ben efter får/
get (SHM 21506, Helander 2010). I Tjust finns ett fåtal fyndplatser med ben som kan knytas
till yngre bronsålder. I aktivitetsytan vid Kurum (Tryserums sn) påträffades brända ben av
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får/get (Gustafsson 1996:46). Vid boplatsen vid Hermanstorp påträffades ett fragmentariskt
ben av nöt, med en trolig datering till bronsålder (Sarnäs 1994a:32). Den fyndrikaste anläggningen med brända djurben var den skeppsformade stensättningen vid Hellerö i Västra Eds
socken. Benen tolkades som att de nedlagts i samband med begravningsriterna under yngre
bronsålder. Anläggningen överlagrade dock en gropkeramisk boplats, vilket är viktigt att ha
i minnet då sälben påträffades. Utöver sälbenen påträffades nötkreatur, svin, hund, får/get,
fågel- och fiskben (Hedengran & Janzon 1999:390).

En av de absolut mest vanliga fornlämningstyperna i södra Sverige är röjningsröset och röjningsröseområdena. Samtidigt som det är en vanlig fornlämning, så är det en lämningstyp
med mycket kort forskningshistoria. Det var egentligen först under 1980-talet som arkeologin och kulturgeografin började intressera sig för röjningsrösen. Kulturgeografins intresse
låg mestadels i att röjningsrösena hade god synlighet, bildade mönster och erbjöd diskussioner om odlingsstrategi och markindelning. Detta gjorde att kulturgeograferna ofta karterade områdena (Lagerås et al 2000:167). Kulturgeografin studerade röjningsrösen innan
1980-talet och ett exempel är de undersökningar som Staffan Nyblom gjorde i KrokshultBråbygden utanför Oskarshamn i början av 1970-talet (Klang & Norman 1991).

Några av det hittills viktigaste projektet som genomförts för att bringa klarhet i jordbruket
under bronsåldern var Ystadsprojektet och de arkeologiska och kulturgeografiska studierna
av Sydsvenska höglandet (Gren 1989; Norman 1989; Tollin 1989; Berglund 1991). När det
gäller röjningsröseområdena på Sydsvenska höglandet diskuterades de utifrån sina rumsliga
kopplingar till gravtyper från brons- och järnålder. En del undersökningar gjordes och 14C
analyser kunde bekräfta bilden av att röjningsrösena inte enbart skulle knytas till historisk
tid. Senare har röjningsrösen på småländska höglandet kunnat dateras till yngre bronsålderäldre järnålder. Enstaka nedslag finns i senneolitikum och flertalet områden har brukats under medeltiden (Häggström 2005).

Från trakterna kring Växjö finns en del intressant material, som kan tidigarelägga röjningsröseområdena. Norr om Växjö ligger Hovshaga och här har en mängd arkeologiska undersökningar utförts under 1980- och 90-talen (fig. 5.1). Här har sex långhus med datering till
yngre bronsålder undersökts och en skärvstenshög från äldre bronsålder. Norr och söder om
boplatsen finns åkermark och de arkeologiska undersökningarna kan berätta om en första
stenröjning under äldre bronsålder 1700–1400 f.Kr. Ett pollenprov har tagits i närheten av
den fossila åkermarken och kan berätta om att landskapet öppnades och betades kring 2000
f.Kr. Öppenmarksfasen indikeras genom att andelen björkpollen ökar i analyserna. Cirka
1000 f.Kr. kan sädesodling urskiljas i pollendiagrammet (Ekström & Lagerås 1995; Skoglund
1999:286f, 2005:73).

Peter Skoglund har gjort en sammanställning av de röjningsröseområden som undersökts
runt Växjö och totalt har han studerat 99 dateringar från 6 röjningsröseområden. Initialfasen
tycks ske under senneolitikum för att bli allt tydligare under äldre bronsålder och vidare in
i yngre bronsålder och järnålder. Skoglund menar dock att de stenröjda ytorna från äldre
bronsålder tyder på en agrarteknisk förändring, även om någon sådan inte går att belägga
förrän vid övergången och en bit in i den yngre bronsåldern. Årderbruket anses vara orsaken
till uppkomsten av permanenta åkersystem (Carlsson 1983:25; Skoglund 2005:76).
Leif Häggström har gjort en genomgång av dateringarna från 15 arkeologiskt undersökta
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områden med röjningsrösen i Jönköpings län i Småland. Det finns tydliga tendenser till att
medeltidens åkerytor utnyttjat tidigare brukade ytor. I ca 40 % av fallen fann arkeologerna
rester av kol från agrara element som har haft att göra med odling under bronsåldern (Häggström 2005:151ff).

Det finns delade meningar om hur åkrarna brukats och en tanke är att stenmängden varit så
pass stor att årdret inte varit brukligt. Det skulle då ha varit bättre att bearbeta jorden med
grävkäppar (Gren 1996:404). Det finns dock mark som vi idag vet brukades med årder och
den har inte alltid varit fullständigt stenröjd. De stundtals låga flacka röjningsrösena har inte
heller legat i vägen för dragdjuren (Pedersen & Jönsson 2003:58f; Skoglund 2005:79). När
bonden brukar marken med årdret och ärjar marken är det ofta de mindre stenarna i vägen
och inte de stora, som det gått att köra runt. Detta är delvis förklaringen till stenstorleken i
röjningsrösena och att större block inte är lika vanliga (Bernekow 2006:548).

Leif Gren tolkade först röjningsröseområdena som spår efter en extensiv odlarmöda med
långtidsträda. Han menade att ytorna bara odlades några år eftersom de inte gödslades och
näringen i jorden snabbt avtog. Trädan användes sedan till bete och möjligen som lövfodertäckt och under trädan togs nya ytor upp för odling och de återkom till de tidigare ytorna
först efter 20–30 år. Enligt Gren är detta orsaken till att röjningsröseområdena snabbt blev
så pass stora (Gren 1989:87ff, 1996:402). Mats Widgren har dock framfört att det inte finns
något som talar emot att röjningsröseområdena gödslades på samma sätt som föreslagits för
jordbruket i Skåne under bronsåldern (Widgren 1997).

Det har framförts kritik mot att röjningsröseområdena skulle vara extensivt utnyttjade genom långtidsträda, detta med tanke på den omfattande stenröjningen. Det förefaller märkligt
att röja stora mängder sten för en aktivitet som kommer i andra hand efter djurhållningen.
Röjningsrösena ligger ofta i områden med samtida gravar och boplatser. Detta antyder något
annat än extensivt bruk dvs. permanent bebyggelse. Dessa boplatser med förhistoriska hus
skulle hypotetiskt kunnat innehålla en stalldel. Detta motsäger att röjningsröseområdena
skulle stå för ett kringflyttande och extensivt brukande av jorden. Däremot behöver inte hela
röjningsröseområdet ha odlats samtidigt och lika intensivt. Det kan delvis ha haft en kringflyttande åkeryta. Gödslade åkrar förlorar efter en tid sin näring, vilket märks genom minskade skördar. Det är därför viktigt att se röjningsröseområdena i ett större tidsdjup, med
trädaperioder och upptagande med röjningsbränder dvs. en variant av ensäde och långtidsträda (Olsson & Wallin 1999; Lagerås 2000b; Högrell 2002; Häggström 2005:100).

Röjningsrösen är åtminstone i Sydsverige kända från bronsåldern och har satts i samband
med agrartekniska omvandlingar och intensifierad röjningsbränning och i viss mån stenröjning (Lagerås 2000b). De vanligaste frågorna som berör röjningsrösen handlar ofta om
deras ålder och till vilket odlingssystem de kan kopplas. Den som studerar röjningsrösen
märker ganska omgående vilken komplex fornminnesgrupp detta utgör. I Sydsverige kan det
finnas ganska markanta skillnader i datering mellan utseendemässigt lika röjningsrösen. De
kan handla om yngre bronsålder eller äldre järnålder medan liknande röjningsrösen i ett
annat område kan vara yngre järnålder eller medeltid. Likheten mellan de olika epokernas
röjningsrösen kan vara ett resultat av olika odlingssystem, men det är också tänkbart att det
speglar en lång tradition. Ett exempel på denna problematik är de s.k. hackerören dvs. låga
flacka röjningsrösen och som under 1980-talet gett dateringar till yngre bronsålder-äldre
järnålder. Problemet var bara att dateringarna grundades på ett fåtal undersökta anläggning65

I rösebyggares land
ar och deras rumsliga koppling till förhistoriska gravar. Det har senare visat sig att de kan
vara betydligt senare i tid och medeltida dateringar är inget ovanligt (Lagerås 2000b:170f).
Det kan urskiljas olika typer av röjningsrösen med små stenar, satta och övertorvade, stora
stenar och luftiga mellanrum mellan stenarna. Det kan vara en fara att utifrån ett röjningsröses utseende göra en datering. Röjningsrösen kan ha överlagrats med senare tiders odlarmödor och det kan finnas flera generationer av röjning avsatta. Det finns många exempel
på där röjningsröseområden plockats upp och samlats i nya och större röjningsrösen allt
eftersom jordbruket moderniserats. De dateringar som finns av röjningsrösen ger inget stöd
för de tidigare utsagorna om att flacka, jordfyllda alltid är äldre än de med toppig profil och
”luftigt” utseende och stort mellanrum mellan stenarna. Kantkedjor förekommer på både
röjningsrösen och gravar, vilket försvårar tolkningen ytterligare. Detta för tankarna till att
anläggningarna kan ha haft en liknande funktion som gravmonument (Lagerås, Olsson &
Wallin 2000:182; Hansson 2008). Det kan vara så att kantkedjan haft en funktionell uppgift
att avgränsa och hindra den uppsamlade stenen från att rasa ut.
Stora delar av problematiken ligger i dateringen av ett område med röjningsrösen. Det bästa
är att undersöka ett större antal röjningsrösen, vilket ofta görs inom exploateringsundersökningar. Det vanligaste är att det dateras en kolbit per röse, men ibland kan det vara idé att datera två eller tre från några av rösena. Dateringarna ska då ge en maximal ålder på varje röse,
då kolet kan vara äldre än röset och motsvara en röjningsbränning före själva uppförandet
av röset. Enstaka kolbitar från bränningar efter röjningsrösets uppförande eller bränningar
och påbyggnad av röset kan finnas. Det är dock osannolikt att sådant kol skulle kunna leta
sig ned till nivåer under de nedersta stenarna i röset och insekters påverkan är försumbar
(Lagerås 2000b:176).

Vid en del röjningsröseområden finns det indikationer på att de anlagts i samband med medeltidens och senare tiders svedjor. Det finns få historiska källor om svedjebruk från sydsvenska höglandet, vilket är intressant i sammanhanget. Detta beroende på att de etnologiska
nedteckningarna inte berättar om att svedjorna stenröjdes (Gren 1989:89; Tollin 1989:67).
Det finns dock uppgifter som kan berätta om att svedjor stenröjdes från bl.a. Västergötland
(Winberg 2003; Häggström 2005:99). Om en del av röjningsröseområdena verkligen utgör
spåren av svedjor från bronsåldern, så kan detta tyckas vara irrationellt. Detta med tanke på
svedjor först blir rationellt i och med granens intåg. Svedjandet höjer pH-halten i en podsoljord och detta behöver inte göras i lövskogarnas brunjordar, där näringen redan är tillräckligt
bra. Det arkeologen kanske ser spåren efter är säkerligen spåren efter röjningsbränderna vid
upptagandet eller röjningen av åkern. Det betyder att där röjningsrösena ligger i brunjordar
som t.ex. vid Sydsvenska höglandet kan svedjning ses som mycket irrationellt. Svedjebränning kan ibland skiljas från skogsbränder, då skogsbränder är mycket ovanligt i lövskogar.
Om träkolet kommer från lövträd är det med sannolikt att det kommer från en röjningsbränning (Gren 1993; Lindman 1995:59; Welinder 1998:134; Häggström 2005:99f).

Kaliff har påpekat röjningsrösenas likheter med gravar, som stensättningar och de kan innehålla brandlager, men inga ben. Resterna från den röjda marken kan liknas med de brända
benen från människan. Anläggandet av röjningsrösen blir då en del av en ritual där syftet är
att hjälpa en fruktbarhetsgudom (Kaliff 1999:111). Varenius har påtalat att själva stenplockningen och uppläggandet av röjningsrösen kan ses som en skörd och en del av en ritual som
ska främja återväxten (Varenius 1994:61ff). Det är inte heller ovanligt med gravar i och i
anslutning till åkermarken, vilket kan tolkas som om förfäderna hjälper till med och främjar
66

Elementet röjningsröse
återväxten (Högrell 2002:23). Det har konstaterats att det saknas eller finns betydligt mindre med röjningsrösen intill gravarna, vilket betyder att röjningsstenen används till gravarna (Högrell 2002; Häggström 2005; Skoglund 2005; Hanssson 2008). Högrell menar här att
gravanläggningen blir en del av åkern, då det uppförts av dess biprodukter. Sedan finns det
givetvis mycket gravlika röjningsrösen och som dessutom inte alltid lagts på ett för jordbruk
rationellt sätt, vilket för tankarna till ett högre syfte än att stenröja en åker. Kanske har de
används sig av gravens symbolspråk för att hävda rätten till åkern och landskapet (Högrell
2002, se även Jansson 2000).

Återkommande aktiviteter som stenröjning, sådd och skörd kan ha ritualiserats, vilket kan
leda till det vi kallar gravliknande röjningsrösen. De har då blivit en viktig del av odlingen, samtidigt som de formats av handlingar i en kulturell situation (Jansson 2000; Carlie
2002:320; Högrell 2002). Leif Gren motsätter sig detta och pekar på att det finns exempel på
gravar inom röjningsröseområden, vilket gör detta behov mindre troligt (Gren 2003:144).
Svanberg tycker att risken är hög för att dagens arkeologer överintellektualiserar den förhistoriska människan och att hon ständigt ägnade sig åt rituellt tänkande och pekar på att
strukturella likheter inte alltid behöver betyda idémässiga likheter (Svanberg 2000:121).
Områden med fossil åkermark kan vara nog så komplexa med tanke på deras stundtala likheter med gravar. Det finns tillfällen där tolkningen varit sådan att både röjningsrösen och stensättningar legat inom samma yta. Ett exempel är Hugelsta utanför Eskilstuna i Södermanland. Här tycks en rituell samverkan ha funnits mellan flera element i landskapet. På platsen
fanns förutom två fossila åkerytor bestående av röjningsrösen, stensträngar, röjda ytor, gravar, härdar och stolphål. Norr om ytan fanns en våtmark och den röjda ytan låg placerad mellan de två fossila åkerytorna. De två stensättningarna låg i anslutning till en av åkerytorna.
Från den ena stensättningen västra långsida sträckte sig en 14 meter lång stensträng, och
syftat till att avgränsa den röjda ytan. Stensättningen var omväxlande vällagd och slarvigt
byggd och graven fanns fyra benlager och ett brandlager. Det framkom ett minatyrkärl från
yngre bronsålder. I den andra graven som låg väster om den tidigare och både på den norra
och södra sidan av stensträngen. Det fanns ingen stratigrafisk åtskillnad mellan stensträngen
och stensättningen. I stensättningen fanns ett benlager. De båda stensättningarna tolkades
som en kombination av röjningsröse och gravöverbyggnad, där de tillsammans med stensträngen utgör en enhet. Det förefaller dock som behovet av gravöverbyggnad sammanfallit
med röjandet av åkern (Ericsson 2000).
Alf Ericsson har påtalat ett röjningsröse från östra Mellansverige, som innehöll ett benlager
i en fyllning av skärvsten. Ericsson menar att förfarandet måste betraktas utifrån den miljö
de anlagts i dvs. i en miljö formad av röjning för odling och andra aktiviteter. De anläggningar som undersöktes anknöt till boskapsskötsel, åkerbruk och begravningsriter från yngre
bronsålder och kan ses som en helhet (Ericsson 1995). Ericsson berör här svårigheten att
skilja stensättningar och röjningsrösen från varandra. Dessutom förekommer det i detta fall
skärvsten i fyllningen, vilket ytterligare försvårar tolkningen.

När det gäller de arkeologiska undersökningarna av röjningsrösen i östra-nordöstra Småland
finns endast enstaka och geografiskt utspridda undersökningar. Enstaka röjningsrösen med
dateringar från yngre bronsålder-äldre järnålder finns från Mönsterås söder om Misterhult.
Vid Mönsterås fanns ett förmodat bronsåldersröse med rumslig koppling till röjningsrösen,
terrasser och stensträngar. Huvuddelen av kolet kom från lövskog, som vanligen inte utsätts
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för skogsbränder. Kolet kommer troligen från röjningsfaser (Åstrand 2007). Vid Guttorp väster om Mönsterås undersöktes en ”handfull” röjningsrösen. Tre kolprover insamlades och
samtliga kunde dateras till bronsålderns slutskede (Källström 1993). Norr om Misterhult
vid Böljerum i Gladhammars socken i Tjust och i en avsattsliknande sluttning undersöktes
en boplats från mesolitikum, och en yta med förhistorisk åkermark och en terrassbildning,
ett mindre antal röjningsrösen. I ett av röjningsrösena påträffades ett lerkärl som sannolikt
är från yngre bronsålder-äldre järnålder (Sarnäs 1994b:25). Vid Mörghult i Gladhammars
socken har två röjningsrösen undersökts (fig. 5.1). Dateringarna ligger inom yngre bronsålder-äldre järnålder. Vid en makrofossilanalys påträffades rikligt med brända granbarr och
ett sädesslag av korn. Det gick inte att avgöra om det var frågan om skalkorn eller naket korn
(Reuterdahl 2011). De brända granbarren bör med tanke på granens invandring inte vara
äldre än 500 e.Kr. då pollenanalyser inte visar förekomst av skogsbildande granpopulationer före denna tid i denna del av Småland. Innan denna tid har granen av allt att döma varit
ett ovanligt inslag (Aronsson 1999:35; Almgren 2008:39). Träkolspartiklarna från gran förekommer och de kommer från stamved, vilket i sin tur antyder boplatsaktiviteter. Röjningsröseområdet var starkt skadat av skogsmaskiner och ris från tidigare avverkning och detta
kom starkt att påverka den visuella bedömningen av området. I omgivningarna finns flera
spridda stensättningar av bronsålderskaraktär (Alering & Nilsson 2010; Reuterdahl 2011)
Från romersk järnålder känner vi några enstaka undersökningar från Vimmerby och Höckhult utanför Kristdala socken (Dahlin 2011). Någon större sammanhängande undersökning,
där materialet relaterats till bebyggelse, gravar och pollendiagram har alltså inte gjorts i östra och nordöstra Småland och framtida undersökningar av denna problematik efterfrågas.
5.2 Betes- och odlingsindikationer
I östra och nordöstra Småland kan det i de fåtaliga undersökningarna ses en betes- och odlingstrend som stämmer med det övriga Sydskandinaviska kustlandet. Förvisso kan det ha
funnits vissa regionala skillnader, men för att kunna diskutera dessa måste ytterligare och en
förtätning av antalet pollenprover göras. Det som trots allt finns kan berätta om en intensifiering av bete och odling, främst betesdriften.

Betesdriften tycks tillta på många håll i Sydskandinavien under sennolitikum och ytterligare under yngre bronsåldern, fast tydliga indikationer saknas i nordöstra Småland. Det är
dock högst sannolikt att den gjort det i Misterhult, men ytterligare pollenprover krävs för
att säga något mer ingående. I pollendiagrammen från Kalmarområdet och delar av västra
Östergötalnd märks ett ökat intresse för odling ca 2000 f.Kr. Betets betydelse har sedan ökat
ytterligare och i viss mån odlingen vid övergången till den yngre bronsåldern i Gamlebyområdet. Detta märks genom pollenfrekvensen av betesgynnande och odlade grödors pollen i
diagrammet.
I Kalmarområdet och västra Östergötland märks en del förändringar. I Kalmarområdet tycks
odlingen och betetsdriften ha upphört i provtagningsområdets omgivningar ca 850 f.Kr. som
först återkommer ca 600 f.Kr. I delar av västra Östergötland märks det ca 500 f.Kr. förändringar av beyggelsemönstret och anläggandet av nya gravfält. Detta sammanfaller med en
utbredning av betesmarkerna på moränjordarna. Detta är intressesant då boplatsernas läge
tycks ha förändrats, men inte markanvändningen. Detta kan betyda att en förtätning av bebyggelsen genomförts och en vidare spridning ut i landskapet med en ekonomi baserad på i
första hand bestesdrift.
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Från undersökningar i södra Småland och Sydsvenska höglandet vet vi att det under den
yngre bronsåldern investerades i stenröjda åkrar och förmodligen ännu tidigare. Vi har i ett
tidigare kapitel i detta arbete sett att odlingen tog förnyad fart vid övergången till den yngsta
bronsåldern med nya grödor och förändrad teknik. Om årderbruk och gödslade åkrar funnits tidigare eller i ett system innehållande variation av odlingsmetoder, så var det under den
yngre bronsåldern som odlingen tycks ha tagit sig fastare former. Det är sannolikt att denna
förändring gäller stora delar av Skandinavien, men en sammanställning av tidigare forskning
och en systematisk genomgång av de få resultat som finns från östra och nordöstra Småland
saknas. Vi kan dock konstatera att röjningsrösen med dateringar till yngre bronsålder och
äldsta järnålder finns och dessutom med rumslig anknytning till rösen, stensättningar och
boplatser. Det är därför högst sannolikt att vi i framtiden kommer att få se att flera av de
röjningsröseområden som finns under högsta kustlinjens mer utsvallade moräner i hög utsträckning har en samtida odlingshistoria som den på Sydsvenska höglandet.

5.3 Röjningsrösen i Misterhult
I Kalmar län finns idag 1500 registrerade röjningsröseområden och fossil åkermark. Hur registreringen utförts varierar och ibland finns ingående beskrivningar av den fossila åkermarken med flera element, medan områden med enbart röjningssten bara beskrivits kortfattat
av inventerarna eller inte tagits med alls. Det senare beror på att de förts in i fornminnesregistret efter revideringsinventeringen på 1970-talet och det har då utgått ifrån inventerarnas
tidigare noteringar. Röjningsrösen har stundtals inte heller klassificerats som fornlämningar,
utan har markerats som kulturhistorisk lämning eller bevakningsobjekt (Åstrand 2007).
Detta gör att både antalet röjningsröseområden och kunskapen om dess utseende är mycket
bristfälligt i Kalmar län.
I början av 1940-talet inventerade Riksantikvarieämbetet Misterhult och dess grannsocknar.
Harry Thålin var en av alla inventerare som vandrade runt i bygderna i sin jakt på framförallt rösen och stensättningar. Även om den fossila åkermarken inte registrerades så noterades en hel del, som åtminstone kom att omnämnas i någon hembygdsbok (Thålin 1947,
1955). Thålin var kanske den första arkeologen som noterade det rumsliga sambandet mellan förhistoriska gravar och fossil åkermark i östra och nordöstra Småland. Han menade att
de måste vara samtida med gravarna och de små ytorna i moränbackarna måste ha haft en
mager avkastning. Han menade att jordbruket spelat en mindre roll för människorna i rösemiljöerna. Vidare underströk han att bronsålderns rösemiljöer låg i samma områden som
boplatserna från de neolitiska fångstkulturerna och att denna ekonomi kan ha fortsatt in i
bronsåldern med inslag av jordbruk (Thålin 1947:33).
I samband med Riksantikvarieämbetets revideringsinventering år 1979 i Misterhult inleddes särskilda ansträngningar med att dokumentera fossil åkermark inom Misterhults socken. Syftet med detta var att relatera den fossila åkermarken till koncentrationerna av rösen
och stensättningar. Detta kom dock inte att fullföljas, men inom Solstad-Virum kom detta att
genomföras, vilket tydligt märks i fornminnesregistret och i jämförelse med andra områden
inom Misterhult (Magnusson & Norman 2006).

Det finns ett betydande antal områden med röjningsrösen i Misterhult och de har ofta en
direkt koppling till rösemiljöerna. Det har dock aldrig prövats genom arkeologiska undersökningar, så kopplingen är inte helt säker. Erfarenheter från andra områden inom östra
och nordöstra Småland visar dock att det ofta föreligger dateringar som tidsmässigt stäm69
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Figur 5.2. Exempel från Solstad 1717 på hur åkermarken sammanfaller med registrerade röjningsrösen i FMIS. Upprättad 2013 av Helena Victor, Kalmar Läns Museum.
mer med rösemiljöerna. Det är därför sannolikt att fallet är så inom detta undersökningsområde. Röjningsrösena inom rösemiljöerna består ofta av 0,1–0,2 meter stora stenar och
ibland något större. De ligger ofta uppdragna i terrängen och på den lite sandigare moränen.
Landskapet i Misterhult gör att de ofta blir terränganpassade och åkrarna slingar sig fram
mellan berg i dagen. Det förekommer ofta rösen och stensättningar i direkt anslutning till
röjningsrösena och det kan ibland vara svåra att skilja anläggningstyperna från varandra,
vilket tydligt märks inom områden som Virum och Värnamo. Det är inte heller ovanligt med
skärvstenshögar intill dessa områden och en förklaring till detta är kanske den begränsade
zonen med morän mellan de leriga dalgångarna och berg i dagen.

Ytorna med röjningsrösen inom Misterhult består mestadels av någon hektar stenröjd moränyta inklämd mellan berg i dagen. Dessa små och ålderdomliga odlingsytor är lokaliserade
till den smala remsa av morän som ligger mellan berg i dagen och leran i sprickdalarna.
Det finns i nuläget ett 100-tal platser registrerade som röjningsrösen eller fossil åkermark
i Misterhult och de är av blandad karaktär och förmodligen varierande ålder. Utav dessa förekommer ungefär hälften med rumslig koppling till förhistoriska gravar och boplatser. Ofta
påträffas en handfull röjningsrösen och det är inte ovanligt med rösen och stensättningar i
nära eller i direkt anslutning till åkermarken. Det är inte heller ovanligt med skärvstensförekomster i form av flak och högar i direkt anslutning till åkerytorna. Skålgropar på hällar och
block förekommer i och i anslutning till åkerytorna. Röjningsrösena består ofta av små flacka
anläggningar med en stenstorlek på 0,1–0,3 meter. Då inga arkeologiska undersökningar låtit datera denna elementtyp i Misterhult är det svårt att uttala sig om dess ålder. Studeras
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det historiska kartmaterialet från 16–1700-talen kan det snabbt iakttagas att huvuddelen
av alla registrerade ytor odlats eller betats under historisk tid (fig. 5.2). Detta motsäger dock
inte att ytorna odlades redan under bronsåldern. Moränzonen inom Misterhult är stundtals
mycket blockig och all typ av odling i denna zon bör ha stenröjts i någon form. Skedde odling
utan stenröjning bör det ha odlats mycket småskaligt eller odlats längs de sandiga åssträckningarna.

Två arkeologiska undersökningar har berört röjningsrösen i Misterhult vid Flivik (RAÄ 949)
och Stora Fighult (se kap 8.4). Vid Flivik karterades ett röjningsröseområde och kol insamlades från två röjningsrösen. Röjningsrösena låg inom ett område bestående av 150x90 (NNV–
SSO) meter och innehöll ca 30 röjningsrösen. Röjningsrösena var 3–8 meter i diameter, 0,4–1
meter höga och uppbyggda med 0,1–0,3 meter stora stenar. Området hade inte någon direkt
koppling till någon rösemiljö, men områdets närhet till Fliviks gamla gårdsbebyggelse gör
det troligt att området varit uppodlat under historisk tid. Det tillvaratagna kolet kom aldrig
att analyseras (Sandell 1986).
Ytterligare ett område med en rumslig koppling mellan rösen, stensättningar och röjningsrösen är RAÄ 185, 188 vid Götebo (fig. 5.3).

Misterhults vegetationshistoria har ännu inte skrivits och det som finns för hand är ett pollenprov från ”torvhålan” vid Snäckedal och den intilliggande Stora Rögöl. I stort visar provet inga kulturindikatorer för bronsåldern och endast svaga indikationer för neolitikum och
järnålder. Från yngre järnålder märks från Stora Rögöl en höjning av pollen från enbuskar och
sädesslag i området, vilket berättar om både betesdrift och odling (Widholm 1998). Provet
från ”torvhålan” där emot kom att få förnyade analyser med syfte var för att bringa klarhet
i det stora gravfältet Snäckedal och dess absoluta närhet. Analysen visade inte några noterbara jordbruks- och betesindikationer för gravfältets närområde (Widholm & Regnell 2001).
Ska vegetationshistorien studeras under bronsåldern med inriktning på betesdrift och jordbruk är vi i skrivandets stund hänvisade till ett pollenprov taget vid Stensjö i Döderhults
socken (Almgren 2008). Stensjö ligger precis på gränsen till Misterhults socken och bör därför ge en del indikationer på markanvändningen i de sydligaste delarna av Misterhult. Sydligaste delarna av Misterhult består av en gles spridning av runda stensättningar, enkla skafthålsyxor och ett större boplatskomplex intill den tidigare åmynningen vid Virkvarn (Dahlin
2004). I den efterföljande analysen av pollenprovet fann man de första tydliga tecknen på bestesdrift under mellanneolitikum och senneolitikum (14C BP 3990±40, Cal 14C 2620–2350
BC).
Betesdriften ger sig till känna i pollenanalyserna genom en ökning av gräs och örter. Gråbo,
ängssyra antyder att skogen röjdes och betades av boskap. De första tydliga tecknen på odling kommer först under den äldre bronsåldern (14C BP 3270±40, Cal 14C 1657–1446 BC)
och det bestod av pollen från korn och vete. Samtidigt märks en hög kolpartikelhalt under
bronsåldern, som kan antyda att mark röjts för nya åkermarker. Artrikedomen ökar i diagrammet under bronsåldern och främst örter som växer på kulturpåverkad mark. Bland arterna märks svartkämpen (Plantago lanceolata) och grobladet (Plantago major). Det är växter som gynnas ljusa förhållandena som kännetecknar betade och öppna marker (Almgren
2008:30ff).
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Figur 5.3. Karterat grav- och röjningsröseområde vid Götebo RAÄ 185, 188. Vid senaste
revideringen kunde endast ett fåtal ”gravliknande” lämningar konstateras.
Kartan upprättad år 1937 av N. G. Gillgren.
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Odlings- och besteshistoriken är dåligt utforskad och det är trots allt sannolikt att Misterhult
följer de generella trender vi ser i Götaland under bronsåldern. Vi ser en dominans av betesdrift och stundtals perioder av tilltagande odling, men oftast en tydligare landskapspåverkan
av bete. Detta stämmer bra med Misterhult under historisk tid, där betesdriften var av störst
betydelse, inte odlingen.
5.4 Sammanfattande kommentar
Den totala sammanfattningen måste bli att nordöstra Småland i stora drag följer de betesoch odlingstrender, som sker i Sydskandinavien under senneolitikum och bronsåldern. Vi
kan se vissa skillnader inom områdena, men i huvudsak förblir betesdriften dominerande
över odlingen. Vi ser också att man på andra håll bl.a. från Hovshaga utanför Växjö att den
rumsliga kontexten mellan röjningsrösen och andra element kan antyda att de är samtida. I
fallet Hovshaga framkom ett helt komplext med samtida element som röjningsrösen, skärvstenshögar och boplatser.
I samband med revideringsinventeringen noterades röjningsrösen och fossil åkermark och
det fanns funderingar på att fördjupa inventeringsinsatserna kring den rumsliga kontexten
mellan dessa och rösemiljöerna. Detta kom dock inte att göras och röjningsröseområdena
registrerades bara översiktligt. Någon fullständig inventering av röjningsrösen har ännu inte
gjorts och nya omfattande röjningsröseområden ligger fortfarande oregisterade inom rösemiljöerna. De arkeologiska undersökningarna är dessutom mycket fåtaliga från Misterhult
och enstaka undersökningar från nordöstra Småland erbjuder spridda dateringar från yngre
bronsålder, äldre järnålder och medeltid. Någon samlad vetenskaplig insats har ännu inte
utförts och inte heller några försök att försöka studera odlingstrenderna i landskapet mer
ingående. Detta är ur forskningssynpunkt mycket beklagligt och försvårar tolkningen av rösemiljöerna.

Röjningsrösena är trots avsaknaden av riktade forskningsinsatser ett av de mest intressanta elementen inom rösemiljöerna. Det förefaller rimligt att de också varit en självklar del
av bronsåldersmänniskans ritualiserade landskap. Återkommande aktiviteter som röjning,
sådd och skörd.

En annan viktig aspekt är att produkter från den jordbrukande bronsåldersmänniskan återfinns i flera av de olika element, som arkeologerna studerar. Jag tänker främst på ben från
boskap, vilka återfinns i rösen, stensättningar, skärvstenshögar och i boplatsernas kulturlager. Samtliga av de uppräknade elementen återfinns dessutom i samma rösemiljöer som
röjningsrösena, vilka var en viktig del av odlingen. Bland röjningsrösena är det inte heller
ovanligt med spridda förekomster av skålgropar.

Att röjningsrösen stundtals beskrivs som ”gravliknande” eller utgöra ägo- och gränsmarkeringar är där med inte särskilt konstigt. De har varit en del av bronsåldersmänniskans vardag
och de bör ha upptäckt de likheter vi ser med ”gravar” och den röjningsbrända markens likhet med kremerandet av en människa. Detta tog inte ifrån röjningsröset dess praktiska del,
som en plats att dumpa den röjda stenen på. Istället får man tänka sig att det gav en mening
och djupare förståelse och innebörd för bronsåldersmänniskan.
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Kapitel 6

Elementet skärvstenshög

Få anläggningar erbjuder så pass många tolkningsmöjligheter som skärvstenshögarna. Det
har genom åren skrivits en mängd avhandlingar och artiklar som helt eller delvis behandlar anläggningstypen (Jensen 1989; Lundqvist 1991; Elfstrand 1995; Kaliff 1997; Widholm
1998; Karlenby 1999, 2011; Runcis 1999; Eklund 2001; Ericsson 2003; Dahlin 2008; Serning
2008). Huvudproblematiken har tydligt kretsat runt materialet som högen till största delen
är uppbyggd av, nämligen skärvsten. Huvuddelen av alla författare är överens om att skärvstenen har tillkommit genom att stenen upphettats och efter en tid spruckit sönder. Däremot
finns ibland en viss skillnad vad gäller tolkningen av vad som orsakat skärvstenen. Vad var
det under bronsåldern som resulterade i skärvsten och varför placerades detta i monumentliknade högar? Bland förslagen finns sophögar intill boplatser, metallhantverk, gravbål, koksten, skinnhantering, boskapsslakt, komposthögar, offeraltare, gravar och flera aktiviteter,
som kan knytas till samma anläggning. Skärvsten i gravsammanhang har dessutom satts i
samband med eskatologiska föreställningar om förvandlingen som sker vid förbränningen
av sten och människoben. Dateringsmässigt finner vi skärvstenshögarna, som fenomen i huvudsak från den äldre bronsåldern och den yngre bronsåldern. Det finns dock dateringar
från senneolitikum och vidare in i den äldre järnåldern. Erfarenheter från arkeologiska undersökningar visar dock att de i huvudsak ska räknas till bronsåldern och det stämmer bra
med den samlade erfarenheten från bronsålderns bebyggelse i bl.a. Uppland och Tjust i nordöstra Småland (Magnusson 1979; Ermerud 2010; Karlenby 2011:73).
Anders Kaliff menar att skärvstenshögarna utgör goda kandidater för en tolkning, som komplexa altarkonstruktioner. De är till största delen uppbyggda av bränd sten, ett material som
elden påverkat. De har många gånger en komplex inre konstruktion och ett fyndmaterial som
på ett övertygande sätt berättar om en ritualiserad vardag, där det inte skiljs på heligt och
profant. Det som kan rymmas inom begreppet skärvstenshög är stundtals så pass olika att
en benämning inte kan anses som rättvist. Medan andra har en klart rituell prägel med inre
stenkretsar, stenfundament under högens fyllning, ben och aska. Trots detta menar Kaliff att
den profana tolkningen som avfallshög dominerat under 1990-talet, men med ett antal undantag. När gravgömmor påträffats har skärvstenshögen framhållits som en avfallshög, men
med en sekundär uppgift som grav. Detta förefaller märkligt då liknande anläggningar med
obränd stenfyllning, men med gravgömma primärt tolkas som grav (Kaliff 2008:128f). Leif
Karlenby menar att det skulle kunna gå att dra paralleller mellan ”begravning” av avfall och
begravning av människor. En förbrukad kruka återgår till jorden, där ifrån den kom. Elden,
jorden, vattnet och luften som rök, vattenånga är gemensamma delar både vid begravningar
av människor och skärviga stenar, keramik, bronsgjutning, matlagning osv. Dessa företeelser
finns i varierande grad och variation i både rösen, stensättningar och skärvstenshögar (Karlenby 2011:116).
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Figur 6.1. Spridningskarta över skärvstenshögar i Misterhults socken.
Upprättad 2013 av Helena Victor, Kalmar Läns Museum.
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Ytterligare ett noterbart samband är då det vid inventeringar påträffas det som enligt Riksantikvarieämbetets definitioner ska noteras som stensättningar, men har ett påtagligt inslag
av skärvsten i fyllningen. Det finns tillfällen då en tydlig gräns saknas mellan vad som är grav
eller skärvstenshög. Det understryker att denna uppdelning varit ointressant för bronsåldersmänniskan.

Nu senast har skärvstenshögar kommit att studeras i Nibble i Uppland, ett område med mycket stor frekvens av skärvstenshögar. Det är Leif Karlenby som i sin avhandling har studerat
anläggningen ingående och han har tittat både på dess läge i landskapet och på dess komplicerade funktion. Han har noterat att skärvstenshögarna har en annan spridning än vad hällbilderna har. Han menar att hällbilder och skärvstenshögar utgör en viktig del i förståelsen
av områdets bronsålder. De skapar en möjlighet att ställa frågor om bygdens utbredning,
tillväxt och centralisering. Att de två fornlämningskategorierna avviker i sin spridningsbild
kan enligt Karlenby ha att göra med olika sätt att använda landskapet. Han utesluter inte att
skärvstenshögar verkligen kan markera bronsålderns boplatser. Detta är intressant i förhållande till att figurativa hällbilder sällan ligger intill samtida boplatser. Karlenby kan dock
peka på en plats, där den samtida boplatsen legat ca 50 meter ifrån en figurativ hällbild.
Denna tolkning bygger på analyser om hällbildernas typologi i förhållande till dateringarna
från boplatsen (jfr Goldhahn 2006; Karlenby 2011).
Karlenby menar att det kan gå att betrakta fornlämningarna som uppdelade i tre slag av
platser, oberoende av kombination sakralt/profant. Den första kategorin består av platser
där både skärvstenshögar och hällbilder ingår i större omfattning. Dessa kan ses som viktiga platser med en sakral/profan centralfunktion. De andra två platskategorierna består av
antingen skärvstenshögar eller hällbilder. Platsen med enbart skärvstenshögar kan då bestå
av boplatser eller verkstadsplatser. I fallet med enbart hällbilder kan det vara frågan om
särskilda sakrala platser, där människorna inte bott (Karlenby 2011). Det sannolika är trots
allt att de ensamt belägna skärvstenshögarna ingick i en större mångfald, där upprepade och
stundtals vardagliga aktiviteter hade ritualiserats (jfr Bell 1992).
Givetvis stämmer säkerligen Karlenbys analys av lämningarnas placering i landskapet, men
varför skulle platserna med hällbilder vara särskilt sakrala? Hällbilderna skulle mycket väl
kunna vara en del av årligen upprepade handlingar, som efterhand har ritualiserats på samma sätt som skärvstenshögarna.

I norra och nordöstra Småland har det undersökts en del skärvstenshögar och de har varierat i innehåll och kontext. Alf Ericsson (2003) har undersökt en skärvstenshög utanför Aneby
i norra Småland och med dateringar till äldre bronsålder. Skärvstenshögen innehöll endast
några obestämbara brända ben och några krukskärvor. Konstruktionsmässigt var skärvstenshögen speciell med sin inre och ovala stenkrets, som kan ha utgjort en tidigare kantkedja och sedan övertäckts. En mindre, men rest sten utanför själva skärvstenshögen fanns
också. Inga brända människoben kunde kopplas till den resta stenen (Ericsson 2003:52ff).

Vid Hellerö i Västra Eds socken i Tjust har flera skärvstenshögar kommit att undersökas, med
stor variation i fyndinnehåll. Fyndinnehållet har bestått av ben från djur, malstenslöpare,
fragment av flintdolk, keramik, en bronsten och slaget stenmaterial. Dateringen av högarna
har främst satts till den mellersta och yngre bronsåldern (Ermerud 2006:7, 2010). Flintdolken skulle kunna tyda på en mycket lång tradition och att skärvstenshögen anlades redan
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Figur 6.2. Vy över pågående undersökning och den eldskadade
hällen mitt i anläggning av RAÄ 1879. Foto: författaren.
under den äldsta delen av bronsåldern, samtidigt som vi inte kan utesluta bronsåldersmänniskans intresse för äldre artefakter med anknytning till deras förfäder.

6.1 Skärvstenshögar i Misterhult
År 2008 gjorde jag en sammanställning av samtliga registrerade skärvstenshögar i Misterhults socken. Syftet med artikeln var som hos många andra författare att visa på anläggningstypens komplexitet. I Misterhult har en skärvstenshög totalundersökts och ytterligare
en delundersökts (Dahlin 2007, 2008a, 2008b). Sedan artikeln skrevs har ytterligare inventeringar kompletterat bilden och visar att elementtypen troligen är betydligt vanligare än
vad som hittills antagits. Det är därför av vikt att studera deras kontext ännu en gång. Totalt
finns det i skrivande stund 36 stycken kända skärvstenshögar i Misterhults socken och det
upptäcks ständigt nya. Efter revideringsinventeringen fanns 26 registrerade skärvstenshögar och sedan dess har ytterligare påträffats i samband med ett fåtal riktade inventeringar
av författaren.

Sammanfattningsvis kan det sägas att huvuddelen av skärvstenshögarna ligger till idag brukad åkermark eller tidigare brukad åkermark (fig. 6.1). Samtliga skärvstenshögar ligger i rösemiljöer med andra typer av element som kan knytas till bronsåldern. De ligger till största
del i de större rösemiljöerna mellan Tunaåsen och i den tidigare och mer utpräglade innerskärgården. Det är därför inte så konstigt att huvuddelen av skärvstenshögarna ligger nära
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eller i direkt anslutning till andra typer av element som t.ex. rösen och stensättningar. De har
i åtta fall en så påtaglig närhet att de måste sättas i nära relation till rösen och stensättningar.
I åtta fall har skärvstenshögarna stora likheter med stensättningar genom konstruktionsdetaljer som kantkedjor. I landskapet ligger de först och främst i eller intill moränmarken och
i andra hand uppe på bergen intill rösen och stensättningar. Skärvstenshögarna har på två
platser rumslig koppling till skålgropar och på en plats är kopplingen så pass tydlig att skålgroparna, skärvstenshögen, gravarna, boplatsen och den fossila åkermarken utgör ur rumsliga aspekter en helhet.
6.2 Arkeologisk undersökning av skärvstenshög i Solstad
Sommaren 2006 upptäckte författaren en skärvstenshög (RAÄ 1879) i kanten av en åker,
vid det s.k. Hägngärdet (fig. 6.2). Skärvstenshögen låg neddragen i en sluttning på en mindre
bergsklack. Skärvstenshögen var först och främst anlagd på själva klacken, men visade sig efter avtorvning sträcka sig ytterligare ett par meter ned i sluttningen mot nordost. Denna del
visade sig sedan vara en del av en utbyggnad som sträckte sig utanför den tidigare kantkedjan. I den nedre kanten av utbyggnaden fanns ett rest stenblock och intill detta fanns rikligt
med sot och kol.

Nedanför skärvstenshögen finns två boplatser registrerade (RAÄ 1855, 1946)
och i åkern har flera facetterade löpare
påträffats, keramik och avslag kvarts,
kvartsit och flinta. Boplatsen kan utifrån
fynd i åkerytan dateras till neolitikum
och bronsålder. Keramik av neolitisk typ
har påträffats i åkern, och ett fragment
av en skål tillhörande yngre bronsålder
B-typ 825–500 f.Kr. (fig. 4.6). Fragmentet
uppvisar en typisk form och ytbehandling för denna period (Stilborg 2002:89).
Fyndspridningen sträcker sig runt en Uformad fuktsvacka i terrängen och där det
tidigare runnit ut en bäck, men som nu är
täckdikad. Under neolitikum kan det ha
funnits en strandbunden boplats här, men
under bronsålder hade den genom landhöjningen fått ett mer uppdraget läge,
med ett par hundra meter till den dåvarande stranden.

Skärvstenshögen var 7x5 (Ö–V) meter i
diameter och intill 1 meter hög (fig. 6.3).
I väster syntes innan undersökningen en
kantkedja av 0,3–0,5 meter stora stenar,
som var opåverkade av eld. Några meter
öster om skärvstenshögen stod ett rest
block och som var mycket eldpåverkat.
Anläggningen låg neddragen i terrängen

Figur 6.3. Plan över skärvstenshögen och fyndplatsen för de två löparna och knackstenen.
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Figur 6.4. Profil under framrensning och det resta blocket synligt till vänster i profilen. Foto:
författaren.
på en liten naturlig terrass och endast några meter från den idag brukade åkern. I stort sett
all sten i fyllningen utom några större block var eldpåverkad. Själva anläggningen var uppbyggd kring ett par famnstora block och en uppskjutande häll. Den uppskjutande hällen var
eldpåverkad, vilket framgick av lossbrutna flagor och skollor på ovansidan. Inget av de stora
markfasta blocken var synligt före avtorvning och de var delvis täckta av skärvsten. I fyllningen fanns en större andel med krossad kvarts och endast en liten del av denna kunde antas ha
slagits med någon tillslagningsteknik. Vid den okulära studien av kvartsen som utfördes av
författaren kunde endast en liten del uppvisa de tydliga kännetecken som bildas vid bipolär
och plattformsteknik (Dahlin 2007b). Förutom kvartsen påträffades endast en knacksten,
två facetterade löpare, en handfull avslag av flinta, hälleflinta, en bit av bränd lera och två
små smulor med bränt ben. Löparna och knackstenen låg samtliga intill eller innanför den
överbyggda kantkedjan i norr. Troligen hade kantkedjan i norr kommit att byggas över och
delvis förlora sin funktion. Skärvstenshögen hade byggts ut mot nordost och kringgärdade
det resta blocket. Intill det resta blocket påträffades en grop med stora mängder med sot och
kol. När blocket skulle flyttas sprack det sönder.
Kolprover togs i botten på skärvstenshögen och längre upp i fyllningen. Jordprover insamlades från kol och sotgropen intill det resta blocket. Kolproverna från själva skärvstenshögen
daterades och bottenprovet gav en datering till yngre bronsålder (Cal 2. 790–510 BC), medan
det övre provet visade en datering till historisk tid (Cal 2. 1490–1670 AD).
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Det senare kan förklaras med att provet togs relativt högt upp i anläggningen och senare
tiders jordbruksverksamhet orsakat den senare dateringen (bilaga 5). Detta stärks av historiska källor då vi vet att nyodlingar skedde i området under senare delen av 1600-talet
(Dahlin 2006).

Totalt insamlades fjorton fosfatprover i skärvstenshögen och utanför i dess absoluta närhet.
Intressant var att högen uppvisade något högre fosfatvärde än dess omgivning. Det kan nämnas att den totala stenmängden i skärvstenshögen uppskattas till 7952 kg. I genomsnitt bars
284 stycken 20-litershinkar med skärvsten från anläggningen och de vägde ca 28 kg styck.

Skärvstenshögen tycks ha kommit till genom eldande på platsen eller i dess närhet. Den eldskadade hällen antyder att eldande förekommit på platsen och att den sedan övertäckts med
skärvsten. Det tycks inte enbart ha varit skärvsten i högen, utan några benfragment och de
förhöjda fosfatvärdena antyder ytterligare aktiviteter. De två facetterade löparna och knackstenen är vanliga fynd i både gravar och skärvstenshögar. Löparna och knackstenen låg på
skärvstenshögens norra sida som exponerar mot den registrerade boplatsen. Nästan samtliga löpare på boplatsen och de i skärvstenshögen var hela. Skärvstenshögen kringgärdades
av en kantkedja, men som i sin norra del kom att byggas över av ytterligare skärvsten. Skärvstenen hade nu klätt in delar av det svagt sluttande berget och vidare öster ut mot det resta
stenblocket (fig. 6.3). Eldande intill det resta blocket hade utförts innan dess nedgrävda del
och sot och kolgropen täckts över av skärvsten. Skärvstenshögen hade från början varit ca 4
meter i diameter och sedan utökats i öster ytterligare 3 meter. Varför det eldats var en fråga
som inte lyckades få sitt svar vid den arkeologiska undersökningen. Den krossade och delvis
slagna kvartsen tillsammans med den gravliknande kantkedjan på anläggningen förde tankarna till grav och en tolkning som framfördes i rapporten var att skärvstenshögen utgjorde
platsen för ett gravbål (Dahlin 2006). Löpare och knackstenar har satts i samband med hanteringen av kremerade ben (Kaliff 1997, 1999).

6.3 Arkeologisk undersökning av skärvstenshög i Virum
Under 2007 beslutades att undersöka ytterligare en skärvstenshög inom miljön vid SolstadVirum. Anledningen till undersökningen var att få ytterligare dateringar på denna anläggningstyp, och att få klarhet om skärvstenshögarnas innehåll kunde skilja sig åt inom en sammanhängande miljö. Ytterligare ett syfte var precis som året innan att försöka finna brända
ben för att få en uppfattning om djurhållningen under bronsåldern (Dahlin 2008c).

Skärvstenshögen låg endast ca 40 meter sydväst från en annan skärvstenshög RAÄ 1474.
Anläggningen RAÄ 1881 var oval och valliknande 16x7 meter (Ö–V) diameter och 1,5 meter
hög. I öster fanns två större flyttblock och i väster fanns ytterligare ett block som avgränsade
anläggningen. Mitt på högens rygg låg ett famnstort block och dess placering syntes mycket
intressant och borde vara samtida med den övriga anläggningen (fig. 6.5). Intill ett av de större blocken i väster fanns en markfast slipsten precis utanför skärvstenshögens avgränsning
(fig. 6.6). Endast halva anläggningen kom att undersökas och intill denna en röjd yta om 100
kvm. Den röjda ytan visade sig ha används under lång tid och både fynd och anläggningar
kunde berätta om en användning från förhistorisk tid till modern tid. En härd och ett mindre
stolphål kunde med C14 dateras till 1800-talet och bland fynden fanns en 1:öring från 1941.
Utanför skärvstenshögen fanns flera käpp- och stolphål, vilka skulle kunna utgöra spår efter
hägnader som är samtida med härden och stolphålet. Bland de äldre och sannolikt förhistoriska fynden fanns slagen kvarts och flinta.
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Figur 6.5. Skärvstenshögen under utgrävning och stenblocket på
högens rygg. Foto: författaren.
Stenfyllningen bestod mestadels av skärvsten, och större obrända stenar. I västra delen av
anläggningen var stenarna särskilt stora i ytan och det var glest mellan stenarna innan arkeologerna kom ned till den tätare skärviga stenpackningen. I övriga delar av anläggningen
var fyllningen bestående av 0,1–0,3 meter stora skärviga stenar. Mellan stenarna fanns rikligt
med kvartsbitar som tycktes ha krossats och ”bankats” och kunde inte uppvisa någon tydlig tillslagningsteknik. I fyllningen framkom knackstenar, keramik, facetterad löpare och ett
fragment av en grönstensyxa av neolitisk karaktär (fig. 6.7). Keramiken var av typisk yngre
bronsålderskeramik med slät yta och ganska stora kärl och liknande (fig. 4.6). Krukskärvorna förekom i anläggningens östra del. I den östra delen togs ett kolprov, och det gav en
datering till sen historisk tid. Detta kan förklaras med det avvikande och glest lagda blocken,
vilka kan ha stört anläggningen.
Skärvstenshögen visade sig vara betydligt mer komplex än vad vi tidigare trott. Inne i skärvstenshögen fanns i norr en av skärvsten dold stenkrets runt ett större block. Stenkretsen eller kantkedjan bestod av ca 0,4 meter stora obrända block (fig. 6.8). Mittblocket var tidigare
synligt ovanför stenpackningen. Likheterna med en mittblocksstensättning var slående, men
någon nedsättning av brända människoben fanns inte. Däremot fanns intill mittblocket i väster en större koncentration av blandade brända ben från får/get och sintrad lera (fig. 6.9).
Vid undersökningen försökte vi på grund av förekomsten av den sintrade leran en smältugn
för brons eller rester efter en sådan att spåras, men utan resultat. Sintrad lera som består
av kvartsmagrad och hårt bränd lera var en viktig del i den tidiga metallproduktionen både
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Figur 6.6. Den röjda ytan intill skärvstenshögen under utgrävning. Den röda pilen markerar
den markfasta slipstenen. Foto: Karl-Bertil Gustafsson.
som material i gjutformar, deglar, men även som ett resultat av stark värme i samband med
metallsmältning (Hjärthner-Holdar 1993; Goldhahn 2007). Den sintrade leran tyder på hög
temperatur och det fanns inga avtryck som tydde på lerklining. Att leran låg sammanblandad
med de brända benen är mycket intressant i sammanhanget. Ett av de brända benen från
fyndkoncentrationen kunde 14C dateras till yngre bronsåldern period V–VI (Dahlin 2007c,
se bilaga 5).

I skärvstenshögen fanns två koncentrationer med brända ben i sydöstra delen och den andra koncentrationen i de centrala delarna i nordost. Totalt talar vi om 662 benfragment på
113,24 gram av i huvudsak får/get, men enstaka inslag av nöt. I sydost är revben främst representerade, vilket är det vanligaste benslaget i nordost, men med skillnaden att det finns
ett större inslag av andra delar som tänder, skulderblad, och ett hälben. Vi ser med andra ord
en selektion mellan kroppsdelar och en svag representation av käk- eller kraniedelar (bilaga
4).
Bevarandegraden kan diskuteras på platsen kan det trots allt iakttagas en selektering av benen. Tafonomiska processer kan ha påverkat materialet och hur det brutits ned. Det som kan
påverka är slaktningstekniker, behandling av benen, djur som gnagt och flyttat ben. Detta
måste ses som vanliga faktorer och där med ganska vanligt att samtliga ben inte finns kvar.
Den största källan till förändring måste nog vara slakten och hanteringen av köttet och avfallet. Det är inte säkert att djuren slaktats på samma plats som skärvstenshögen, även om
det inte går att utesluta. Lerkärl för blod, slipstenar för slaktverktyg, eldande för tillredning
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Figur 6.7. Bergartsyxa av grönsten. Foto: författaren.
av kött och skinnhantering är dock ingen omöjlighet. De påträffade benen kan representera
delar som kasserats eller föredragits. Fåren/getterna kan antyda ullen/raggens betydelse för
människorna, men givetvis betydelsen av mjölk, nötboskapen som dragdjur, kött och mjölk
(Petersson 2006:33ff; Eliasson & Kishonti 2007).

I anläggningen förekom endast enstaka flint- och bergartsavslag, men däremot krossad
kvarts. Krossad kvarts förekom dock som redan nämnts i riklig mängd, men uppvisade inga
tecken på att ha slagits utifrån någon speciell teknik. Detta är som redan nämnts inget ovanligt i denna typ av kontexter. Ofta har svaret sökts inom varierande typer av riter, men kvarts
ingår som magring i lera, när det eftersträvats ett eldtåligt gods för bl.a. deglar (Goldhahn
2007). Kvartsen blir särskilt spännande i denna kontext då här finns sintrad lera. Detta för
tankarna till metallhantering, men det finns ännu inga tydliga tecken på detta.

Sammanblandningen med brända ben och sintrad lera i en gravliknande kontext styr kanske
tolkningen åt ett annat håll, men behöver inte vara avgörande. Det kan handla om flera verksamheter som avsatt spår i skärvstenshögen. Samtidigt är det viktigt att påminna om erfarenheterna från andra håll i andra delar av Skandinavien där hanteringen av artefakter och
som påträffas i en skärvstenshög har behandlats på ett ”gravliknande” sätt (se Kaliff 2007;
Karlenby 2011).
6.4 Sammanfattande kommentar
Inom socknen finns 36 skärvstenshögar och två av dessa har undersökts arkeologiskt och
gett dateringar till yngre bronsåldern. De två skärvstenshögarna uppvisar ett liknande läge i
landskapet med sina neddragna lägen i terrängen, nedanför hällmarkerna. Den ena uppvisar
få fynd och ett innehåll som tycks indikera närvaron av gravriter. Den krossade kvartsen,
malstenslöpare och den gravliknade utformningen av högen antyder en koppling till gravriter eller riter där eldandet utgjort ett viktigt inslag.
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Figur 6.8. Inre konstruktionsdetalj under skärvstenshögen. Pilen till höger om blocket markerar platsen för en koncentration av sintrad lera och brända djurben. Foto: författaren.
Den andra anläggningen var av en helt annan typ och innehöll ett rikligt material som kan
kopplas till en mängd aktiviteter. Djurben, sintrad lera, knackstenar, malstenslöpare, slipstenar, keramik, en neolitisk grönstensyxa, slagen eller krossad kvarts. Alla dessa fyndkategorier antyder flera aktiviteter som slakt, matberedning, metallhantering, och aktiviteter som
antyder riter. Metallhanteringen är dock osäker, men den sintrade leran antydde eldande av
osedvanligt höga temperaturer. Närvaron av den krossade kvartsen kan antyda tillverkning
av keramik, eller förberedelser för att sintra leran, och riter som ofta kan ses i gravsammanhang. Den neolitiska yxan är spännande och den har varit ett antikt föremål redan under
bronsåldern och kan ha gett bronsåldersmänniskorna en påminnelse om de som nyttjade
marken före dom. Skärvstenshögarna i Misterhult faller väl in inom de erfarenheter vi har
från övriga Sverige dvs. att de är mångfacetterade och svåra att placera till en särskild verksamhet. De bör studeras utifrån sin egen kontext och fyndinnehåll.

Skärvstenshögar kan enligt Riksantikvarieämbetets revideringsinventering inte sägas vara
en helt vanlig fornminneskategori. Flera nyregistreringar har dock kunnat göras, utan större
inventeringsinsatser. Detta beror främst på att skärvstenshögarna har eftersökts i andra topografiska lägen, än de som registrerades 1979. De skärvstenshögar som registrerades 1979
låg främst väl synliga och i nära anslutning till rösen och stensättningar. De skärvstenshögar som framkommit under senare år har påträffats i hagmark och i röjningsröseområden.
Fortsatta inventeringar skulle säkerligen resultera i en större mängd tidigare okända anläggningar.
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Figur 6.9. Sintrad lera från Skärvstenshögen i Virum. Foto: Lennart Widgård.
De arkeologiska undersökningarna som utförts av skärvstenshögar i Misterhult har resulterat i dateringar till yngre bronsålder. Detta är helt i linje med resultat från andra områden i
Sverige, där anläggningsformen till största del ska tillskrivas äldre och yngre bronsåldern.
Vad gäller anläggningsformens konstruktionsdetaljer och innehåll finns en variation, även
om endast två har undersökts. Det som förenar skärvstenshögarna är just skärvstenen, medan innehåll och konstruktionsdetaljer kan variera.
Anläggningsformen har enligt rådande kunskap en tydlig och rumslig koppling till andra elementformer inom rösemiljöerna. Närheten till andra typer av element är tydlig, vilket är
typiskt för områdets rösemiljöer. De topografiska förhållandena gör att moränzonen klämts
in mellan hällmarker och de leriga dalgångarna. Detta har säkerligen bidragit till rösemiljöernas utseende och utformande. Skärvstenshögarna i Misterhult ligger främst i moränzonen
eller i neddragna lägen av bergssluttningarna. Detta är också en av orsakerna till att anläggningstypen har en tydlig koppling till boplatser, röjningsrösen och skålgropar.
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Kapitel 7

Elementen rösen och
stensättningar

I detta kapitel kommer jag att ge en forskningsöversikt av rösen, olika stensättningstyper
och uppallade stenar i Skandinavien. Jag går sedan vidare till nordöstra Småland för att slutligen diskutera kunskapsläget i Misterhult. För Misterhults del är den senaste inventeringen
från 1979 av stor vikt och hur det inventerade materialet stämmer med dagens kunskapsläge, bedömningar av elementtypernas utbredning, datering och förhållande till andra lämningstyper.

Rösen och stensättningar kallas ofta monument med betydelsen minnesmärke över en avliden eller att elementet reser sig över landskapet och är synligt på långt håll. Rösen är kanske
utifrån detta betraktelsesätt särskilt monumentala (fig. 7.1). De har satts i samband med ett
hierarkiskt samhälle, där enskilda individer eller grupper haft ett behov att markera sin sociala position och makt i landskapet på ett varaktigt och påtagligt sätt.

Bakgrunden till detta är det ekonomiska välståndet, maktrelationer som är nära knutna till
territoriella anspråk och tillgång till råvaror, kontroll över människor och kommunikationer.
Det framhålls att monumentens beständighet bidrar till att forma människans medvetande
och mentala förhållningssätt till sitt landskap. Monumenten bidrar till att skapa platser i det
naturliga landskapet, och hjälper till att framhålla och föra vidare minnen och traditioner.
Detta har en sammanhållande och identitetsskapande effekt på människan och gruppen. Monumenten kan genom ritualer ges flera och nya funktioner och en grav behöver därför inte
enbart vara en grav (Bradley 1993:5; Kaliff 2008).

7.1 Rösen, stensättningar och uppallade stenar i Misterhult
I Misterhult finns i dagsläget 219 rösen, 1153 runda, 28 rektangulära, 15 skeppsformade, 5
kvadratiska stensättningar och 23 uppallade stenar registrerade, alla med jordfri stenfyllning (fig. 7.2). Utöver dessa finns ett 80-tal mer svårdefinierade stensättningar med oregelbunden till oval form. Ett exakt antal stensättningar är svårt att ange och det hela är avgörande utifrån vilka anläggningar som valts ut, vilket beror på att inventeraren varit osäker på
dess form. Särskilt svårt har det varit att komma fram till antalet runda stensättningar och
det har krävt att man manuellt fått gå igenom fornminnesregistret och studera inventerarnas
beskrivning av anläggningarna. Orsaken till detta är den ovan nämnda svårigheten att i fält
beskriva den exakta formen av anläggningen.
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Figur 7.1. Monumentalt röse vid Solstad RAÄ 228. Foto: författaren.
7.2 Rösen
Rösen har ofta tillskrivits bronsåldern och ofta dess äldre del och då särskilt när röset legat
solitärt i landskapet (fig. 7.3). När rösen förekommit i gravfält har de stundtals ansetts ha att
göra med en yngre tradition, som framkommit i samband med uppkomsten av stensättningstyperna vid övergången till den yngre bronsåldern (Widholm 1998; Skoglund 2005). Det är
inte konstigt om rösen har kommit att få utgöra utbredningskartor över den Skandinaviska
bronsålderskulturen. Åke Hyenstrand menade dock att det finns en viss fara i att betrakta
kartorna på detta sätt, då informationen från många och viktiga arkeologiska undersökningar inte har sammanställts (Hyenstrand 1984).
Frågan har aktualiserats igen genom Artelius och Hennius (2003) arbeten om rösen i Röstorp
i Västergötland. Det har visat sig att rösen har en betydligt mer komplex användningshistoria. Det har framhållits att rösen börjat uppföras ungefär samtidigt som högar under period
II, det finns dock flera viktiga invändningar mot detta. Det är åtskilliga högar som undersökts
och de kan berätta om att de uppförts under den äldre bronsåldern, men det är frågan om betydligt färre undersökta storrösen i Skandinavien. Det har handlat om att arkeologin stundtals velat se rösen helt som motsvarigheter till de skånska högarna och att människorna på
flera håll norr om Skåne valt att bygga ”högarna” av den rikliga förekomsten av block och sten
(Widholm 1998).
88

Elementen rösen och stensättningar

Figur 7.2. Spridningen av rösen, stensättningar och uppallade stenar i Misterhult.
Upprättad 2013 av Helena Victor, Kalmar Läns Museum.
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Figur 7.3. Spridningen av rösen i södra och mellersta Sverige,
efter Hyenstrand 1984.
Det finns givetvis flera likheter mellan högar och rösen bl.a. det inre gravskicket, med inre
kistbegravningar s.k. skelettbegravningar, men med en successiv övergång till kremering
(Widholm 1998).

Brandgravskicket är knappast något nytt under bronsåldern och det handlar om en successiv
övergång från något som används inom gravriterna länge till att näst intill bli helt allenarådande. Brandgravskicket anses sedan ha varit helt fullbordat i Skandinavien vid övergången
till den yngre bronsåldern period III–IV (Widholm 1998). För nordöstra Smålands del och
Tjust är de äldsta kända brandgravarna från period III och de har utgjorts av gravgömmor i
rösen (Dahlin in print). Det finns dock åtskilliga exempel på där rösen täcker senneolitiska
hällkistor och detta antyder att traditionen att uppföra ett röse är betydligt äldre (Ryberg
2008).
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Det finns en variation vad gäller rösenas läge i terrängen, dels de som ligger exponerade ut
mot havet, och de som exponerar mot det inre av dalgångar och bosättningsområden. Oftast
är det de s.k. ”kuströsena” som legat på ett sådant sätt att de märkts på långt håll från havet
sett, medan det funnits tillfällen då de legat på öar och vända in mot fjärdmiljöerna. Detta understryker den stora medvetenheten om rösenas placering och de val som människan ställts
inför vid anläggandet av monumentet. Röset kan då ses som en ”förstärkare” av landskapet,
då människorna valt att exponera ett röse eller placera det i ett mer uppdraget läge (Skoglund 2005:191ff).

Några av de äldsta brandgravarna i Skandinavien från bronsåldern kommer från den äldre
bronsåldern period II (Petré 1961:72). Att kremera de döda var långt ifrån något nytt under
den yngre bronsåldern. Troligen kommer forskningen i framtiden kunna visa på betydligt
flera gravar med kremeringsgravskick från den äldre bronsåldern och då möjligen i den typ
av gravar som förekommer utan idag synliga markeringar ovan mark. Ludvig Papmehl-Dufay
har i en artikel om det senneolitiska Öland sammanställt de resultat som finns om epokens
gravskick, med både jordande och kremeringar dvs. högst varierande gravskick. Samtidigt
finns en del kvar att göra, då flera 14C analyser behövs för att stärka diskussionen ytterligare
(Papmehl-Dufay 2010).

Om brandgravskicket ska ses som en religionsförändring har diskuterats av flera forskare
genom åren. Brandgravskicket kan ha betraktats som en statusmarkering innan det blev den
vanligaste gravriten. Det finns flera exempel från andra kulturer i t.ex. romarriket, där en gemensam trosuppfattning inte hindrat att det praktiserats både jordande och kremering vid
sidan av varandra. Den successiva övergången till kremering under Skandinavisk bronsålder
anses vara en av orsakerna till att det inte handlar om en religionsförändring. Vi ser kremeringsgravskicket parallellt med jordande under den äldre bronsåldern. Vid slutet av den
äldre bronsåldern blir kremering det vanligaste och fortsätter så genom den yngre bronsåldern (Gräslund 1983, 1989; Widholm 1998).
Anders Kaliff ser kremeringsgravskicket som en förändring inom ramen för det befintliga
trossystemet, där det blivit viktigare att betona själens frigörelse från kroppen, vilket understryks av det grundliga utplånandet av kroppen (Kaliff 1992, 1997).

Riktar vi blicken åter till de stora monumenten och ser till den erfarenhet som finns gällande
dess ålder ser vi följande. Längst kusterna möter vi vid arkeologiska undersökningar ofta
fyndtomma rösena, med endast de bevarade kremerade benen. De bör enligt Ambrosiani
(1964) och Baudou (1968) inte vara äldre än bronsålderns period III, men kan vara betydligt
yngre. På andra platser i Sverige och Norden finns exempel på både äldre och yngre järnålder.
Rösen med primärgravar från äldre järnålder 500 f.Kr.–550 e.Kr. finns bl.a. i Uppland, Västergötland, Norrlandskusten, Finska Österbotten, Norska Västlandet och Danska Bornholm
(Ambrosiani 1964:36ff; Baudou 1968:59ff; Sollund Bøe 1996; Tuovinen, 2002; Artelius &
Hennius 2003).

I Uppland och på Öland har rösen med både primära och sekundära begravningar från vendel- och vikingatid undersökts (Anderbjörk 1939; Ambrosiani 1964; Jansson 1978). Fast
flertalet av rösena har visat sig tillhöra bronsåldern är det viktigt att ha ovan nämnda undersökningar i medvetandet när vi studerar områden med rösen.
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Figur 7.4. Rakkniv period III från Röset RAÄ 43 i Gamleby socken. Foto: Veronika Palm.
Det har tidigare diskuterats om rösenas dateringar i nordöstra Småland, men inte kommit till
närmare slutsats, än att de i huvudsak ska räknas till bronsåldern (Ekelund 1960; Widholm
1998), men med en tyngdpunkt i dess yngre del (Stale 1970). Totalt har 20 rösen undersökts
och flertalet av dessa hade endast de brända benen bevarade. Mycket få av rösena innehöll
annat än kremerade ben och i de fall det påträffades artefakter bestod de av flint- och bronsföremål från bronsålderns period III–V (se nedan). Totalt har 12 av rösena kunnat dateras, 3
till äldre bronsålder, 7 till yngre bronsålder och i 2 fall till äldre järnålder. Dateringarna bygger på de bevarade artefakterna och på de äldsta påträffade fynden i varje anläggning. Det
finns där med ingen tydlig avgränsning till den äldsta bronsåldern, men väl till bronsåldern
som helhet och med några nedslag i järnåldern (Dahlin in print).
I ett fall i Västra Eds socken dolde röset en hällkista (RAÄ 291) och den tycktes vid en första anblick innehålla en första begravning från övergången mellan senneolitikum och äldsta
bronsålder. Kistan innehöll även en sekundärbegravning, som enligt Hansson ska dateras
till romersk järnålder. Det senare är oklart då det inte fanns något mer än brända ben, en
hartstätning och ett litet bronsbleck (Hansson 1926). Den äldsta dateringen bygger i första
hand på ett dolkfragment (SHM 23323) som låg i kistan och den kan genom sitt utseende
kopplas till de senare dolktyperna (typ VI A eller B), vilka Apel daterar till den tidigaste fasen
av bronsåldern (Apel 2001:246).

Ett röse har undersökts utanför Gamleby (RAÄ 43) och det innehöll flera brandgravar och en
av dessa kunde dateras utifrån ett bronsföremål till bronsålderns period III, dvs. 1300–1100
f.Kr. (fig. 7.4). En liknande datering fanns i en bevarad rösebotten från Stjärneberg i Hjorteds
socken (RAÄ 216) i sydligaste Tjust, och detta i form av en brandbegravning med fynd av en
pincett från period III (fig. 7.5). De två rösena innehåller ännu så länge de två äldsta exem92

Elementen rösen och stensättningar

Figur 7.5. Pincett från period III från röset eller rösebotten RAÄ 216:1
i Hjorted socken. Foto: Veronica Palm.
plen på brandgravskick i Tjust (Dahlin in print).

7.2.1 Rösen i Misterhult
Av 219 rösena ligger 43 i gravfält, medan resterande del ligger ensamma eller vanligare i små
grupper med stensättningar (fig. 7.2, se bilaga 3).

Rösena inom Misterhult ligger oftast på bergskrön, krön av höjdryggar, bergsklackar och
stundtals i neddragna lägen av höjderna. När de ligger i gravfält har de både genom sitt utseende, och när det gäller placeringen ett dominerande läge över stensättningarna. Gravfälten
består oftast 5–10 anläggningar, men vanligen inte med mer än 1 eller 2 rösen. Rösena är
oftast mellan 10–15 meter i diameter, men bland de större finns de som är 20–26 meter i
diameter. Några av de största rösena ligger solitärt och det allra största ligger i ett krönläge
i inneskärgården (RAÄ 401). Detta är ett gemensamt drag med Tjustområdet, där rösena
oftast inte byggts större (Hyenstrand 1984). Konstruktionerna består vanligen av en kantkedja och mindre sällan av ett brätte. Utsikten från rösena är oftast god och man har inte sällan god överblick över dalgångar, fjärdar och boplatsområden. Topografin förändrats genom
vegetation och landhöjning och det är inte alltid man kan se anläggningarna från dalgångar,
havsvikar och boplatslägen.
Inom Misterhult har 7 rösen undersökts arkeologiskt och huvuddelen har kommit att undersökas i de områden som är kända ”stråk” för järnålder i Misterhult. Den topografiska zonen
mellan innerskärgård och Tunaåsen berörs sällan eller aldrig av arkeologiska undersökningar. Det är i denna mellanzon som de mer utpräglade rösemiljöerna finns. Rösenas tidsställning och gravskick är där med inte fullständigt utredd.
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7.3 Runda stensättningar
De runda stensättningarna med kal stenfyllning har som anläggning en lång historia och började uppföras redan under slutet av den äldre bronsåldern, men på allvar först under bronsålderns period IV, 1100–900 f.Kr. De har en samstämmighet med det egentliga genomslaget
av brandgravskicket. Den runda stensättningen är den vanligaste gravformen under yngre
bronsålder och äldsta järnålder i östra Mellansverige och längst Smålandskusten (fig. 7.2).
Flertalet av de arkeologiska undersökningarna kan bekräfta denna datering. Vanligen består
den runda stensättningen av en flack till svagt röseformad stenpackning och ofta avgränsad med en kantkedja. Det är inte ovanligt att anläggningarna ligger tillsammans med rösen.
Vi ser runda stensättningar med mittblock, vilka till övervägande del kan dateras till yngre
bronsålder (Hyenstrand 1984; Selinge 1994).
I Tjust i nordöstra Småland ser vi en liknande bild och ett antal undersökningar har en klar
samstämmighet med dateringarna av gravformen från andra håll längs Ostkusten (Ekelund
1960; Stale 1970). Tidigare har Dag Widholm framhållit att de svagt röseformade stensättningarna i rösegravfält i Tjust tillhör den yngre bronsåldern. Undersökningar i Bohuslän och
Göteborgsområdet har visat att de ensamliggande röseformade stensättningarna kan dateras till äldre järnålder (Hyenstrand 1984:61; Widholm 1998:100).

Widholm (1998) som har studerat nämnda gravform nämner inga specifika arkeologiska
undersökningar vad det gäller den allmänna bilden i Sverige, men hänvisar bl.a. till studier
gjorda av Hansson (1936), Ekelund (1960) och Hyenstrand (1984). Widholm radade upp
ett antal kriterier för att kunna tillföra de runda stensättningarna till bronsåldern och då
särskilt dess yngre del. De skulle ligga i anslutning till rösen. De skulle ha ett röseliknande
utseende med kal stenfyllning. De skulle finnas stensättningar med mittblock eller mittsten
i omgivningarna och så skulle de ligga i höjdlägen och på hällmark (Widholm 1998). Den av
Sarnäs undersökta röseformade stensättningen i Böljerum i Tjust ligger dock inte i någon
större koncentration av rösen och stensättningar. Sarnäs 14C analyser av denna anläggning
daterar den till mitten av den äldsta järnåldern (Sarnäs 1993). Det står klart att det utifrån
en okulär besiktning tidsmässigt inte går att knyta runda jordfria stensättningar närmare än
till yngre bronsålder-äldre järnålder 1100 f.Kr.–400 e.Kr.
I en genomgång av samtliga arkeologiska undersökningar i Tjust kan vi se att av 37 undersökta runda stensättningar kan 11 dateras till yngre bronsålder, men att 3 runda stensättningar ska dateras till äldre järrnålder. Huvuddelen av de undersökta runda stensättningarna
i Tjust är dock inte daterade. Det senare beror främst på frånvaron av artefakter och nästan
samtliga innehöll brända ben (Dahlin in print). Dateringarna bygger främst på olika typer av
keramik och bronsföremål som jämförts med Montelius föremål kopplade till bronsålderns
perioder (Montelius 1917; Söderström 2012). Den runda stensättningsformen är över lag
den vanligaste och ligger i Misterhult och Tjust på 95–97% av det totala antalet stensättningar (Widholm 2006:23).

Längs Ost- och Västkusten finns flera oregelbundna stensättningar, och stenfyllningar i bergskrevor. Dessa stundtals svårbedömda fornlämningar kan ibland kräva arkeologiska undersökningar för att avslöja om de döljer de brända benen efter en människa. De har kommit att
kallas ”Misterhultare” och ”Göteborgsäckel” och då beroende på var i landet de påträffats. De
har vid arkeologiska undersökningar visat sig ha en liknande datering som de runda stensättningarna med kal stenfyllning (Sarnäs 1993).
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7.3.1 Runda stensättningar i Misterhult
Den runda stensättningen utgör områdets vanligaste anläggningstyp och den vanligaste formen är rund till svagt oregelbunden. Inventeringsresultaten visar att den runda stensättningen förekommer främst som ensamliggande eller i mindre grupper, men den förekommer ofta i gravfält och vanligen med 4–7 anläggningar (bilaga 3). Anläggningstypen utgör
undersökningsområdets och rösekoncentrationernas vanligaste stensättningstyp. De runda
stensättningarna är ofta försedda med en kantkedja och stundtals med mittblock. Ett 40-tal
runda stensättningar är försedda med mittblock och de ligger i huvudsak inom de större rösekoncentrationerna (fig. 7.2).

Dag Widholm är den som tidigare och mest ingående studerat gravförekomsterna inom
nordöstra Småland och i Misterhults socken. Han menade utifrån den senaste revideringsinventeringen år 1979, så hade Misterhult inga järnåldersmiljöer, vilket gjorde att stensättningsmaterialet till största del kunde tillföras bronsåldern (Magnusson 1986, 1988; Widholm 1998). Det ska dock framhållas att Widholm i sina diskussioner om stensättningarnas
tidsställning hänvisade till undersökningsresultat från i första hand Tjust, vilket är märkligt
då flera arkeologiska undersökningar utförts inom Misterhult.

De mindre, oregelbundna stensättningarna kallas ofta för ”Misterhultare”. De förekommer
som oregelbundna fyllningar av mindre skrevor i bergen och de kan vara svåra att skilja från
naturliga stensamlingar. Vid de arkeologiska undersökningarna i Simpevarp 1975 och 1979
kom denna stensättningstyp att undersökas (Harrysson 1999; Dahlin 2000). Utifrån sitt utseende dateras de ofta till yngre bronsålder-äldre järnålder, men säkrare dateringar saknas
för Misterhult (Dahlin 1999, 2000).
7.4 Rektangulära och kvadratiska stensättningar
Rösen och runda stensättningar har en stor och utbredd spridning i landskapet och det kan
därför tänkas att de stått för en mer långsiktlig mentalitet genom bronsåldern och in i järnåldern. Deras spridningsbild är betydligt större än de skeppsformade och rektangulära stensättningarna. Begränsningen av de skeppsformade och rektangulära stensättningarna till
särskilda landskapsutrymmen antyder att de ska knytas till gravriter utanför den ”vanliga”
förfädersdyrkan.

Rösen och runda stensättningar är däremot vanligare gravformer och täcker tidsmässigt ett
större tidsskede från bronsåldern och in i den äldre järnåldern. Det är därför inte särskilt
märkligt om dessa gravformer står för en mer utpräglad och mer utbredd förfäderskult. De
rektangulära och skeppsformade stensättningarna ligger ofta inom samma områden och de
ligger ensamma eller ingår i större ansamlingar av gravar (läs gravfält). De ligger sällan eller aldrig i de mer marginella bygderna under den yngre bronsåldern. Detta antyder enligt
Widholm att det finns två aspekter av bronsålderns gravriter. Först en mer konventionell
gravritual med rösen och runda stensättningar i bebodda områden. Dels en gravritual som
utförs inom vissa bestämda områden, som markeras med rektangulära och skeppsformade
stensättningar (Widholm 1998, 1999).
Under den andra halvan av 1900-talet har ett större antal kvadratiska och rektangulära stensättningar kommit att undersökas i Mellansverige. Det har främst varit undersökningar av
kvadratiska stensättningar i gravfält, där både stensättningsformen och gravfälten daterats
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Figur 7.6. Karta över de rektangulära och kvadratiska stensättningarnas spridning i Misterhult. Upprättad 2013 av Helena Victor, Kalmar Läns Museum.
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till yngre järnålder och främst sen vikingatid (Hyenstrand 1974:20ff). Det har däremot visat
sig att då de har en flackare röseform och ligger i fornlämningsmiljöer med rösen, så har dateringen blivit yngre bronsålder (Hyenstrand 1974:17).
De rektangulära och kvadratiska stensättningsformerna har även undersökts vid Lovö och
de har då legat i rösemiljöer. Dateringarna har hamnat inom den yngre bronsåldern (Petré
1984:53ff). Det finns dateringar av rektangulära stensättningar i Sörmland både till yngre
bronsålder och äldsta järnålder (Damell 1985:83ff).

Flyttar vi ned blicken till nordöstra Småland och Tjust kan man konstatera att rektangulära
stensättningar undersökts på gravfält vid Hjortekrog (Törnsfall sn), Vinäs (Västra Ed sn) och
i en gravgrupp vid Frälsegården (Västrum sn). Samtliga dateringar ligger i den yngre bronsåldern och stensättningsformen har en tydlig koppling till större rösemiljöer (Hansson 1936;
Ekelund 1960; Stale 1970; Widholm 1998; Dahlin 2008).

De kvadratiska stensättningarna med jordfri stenfyllning har genom flera arkeologiska undersökningar i norra Småland och östra Mellansverige kunnat dateras till äldre järnålder
och då företrädesvis yngre romersk järnålder och folkvandringstid (Hyenstrand 1984; Häggström 2005). I tidigare arbeten har stensättningsformen fått utgöra markörer för den äldsta
järnålderns bosättningsområden. I Tjust har Gunnar Ekelund studerat dess spridning ingående och han kunde visa att de förekommer utanför de egentliga bronsålderbygderna, både
som jordfria anläggningar och med övertorvning. De övertorvade anläggningarna är vanligare i de mer utpräglade järnålderbygderna med ett ortnamnsmaterial som stämmer väl
med denna tid, dvs. namn som slutar på -stad (Ekelund 1960).

Vid Blackstad i det inre av Tjust har en övertorvad kvadratisk stensättning undersökts av Harald Hansson år 1928. Den låg i utkanten av ett större gravfält, som i huvudsak kunde dateras
till yngre järnålder. Den hade ett kraftigt neddraget läge i förhållande till andra anläggningar.
I anläggningen framkom brända ben och keramik. Keramiken var av ett sådant slag att den
bör dateras till mitten av den förromerska järnåldern (Dahlin in print). Det är inte helt osannolikt att den kvadratiska stensättningen kan vara något äldre i nordöstra Småland. Relativt
nyligen har det specialinventerats ett område i södra Tjust. Det har framkommit kvadratiska
stensättningar tillsammans med skärvstenshögar, rösen och rektangulära stensättningar
(Dahlin 2011, 2012). Det kan givetvis handla om en kontinuitet från yngre bronsålder och in
i äldsta järnåldern, men detta rumsliga samband har inte studerats tidigare i Tjust.

7.4.1 Rektangulära och kvadratiska stensättningar i Misterhult
De rektangulära stensättningarna i Misterhult utgör en säregen gravform och tillhör inte de
vanligaste gravformerna (fig. 7.6). Totalt finns 28 stycken, vilken är ett ansenligt antal i förhållande till övriga delar av nordöstra Småland (fig. 7.7). Intill gården Snäckedal återfinns
hela 12 rektangulära stensättningar, vilket är en mycket stor ansamling av denna gravtyp,
vilket tidigare och ingående behandlats av Dag Widholm 1998. Ansamlingen av denna gravtyp är en av de viktiga faktorer som framhåller Snäckedal som ett gravfält utöver det som kan
anses vara en normal sammansättning av ett gravfält i nordöstra Småland.
Studeras fornminnesregistret framgår det att 15 av de rektangulära stensättningarna ligger i
gravfält och i 4 fall ensamma, utan direkt anslutning till någon annan anläggning. I de andra
fallen ingår anläggningsformen i mindre grupper och ofta tillsammans med rösen och runda
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Figur 7.7. Kvadratisk stensättning med kullfallen ”mittflisa” i Snäckedal RAÄ 2000.
Foto: författaren.
stensättningar. I fallet Snäckedal finns de rektangulära stensättningarna i direkt anslutning
till 2 skeppsformade stensättningar och inom området finns ytterligare skeppsformade stensättningar.

En av de ensamt belägna rektangulära stensättningarna RAÄ 189 vid Götebo utgörs av en
utplockad och skadad anläggning. Kvar finns dock utmärkande hörnstenar och bland den
utrivna fyllningen på berget finns klumpar och bitar av slagna och krossade kvartsbitar. Det
framstår som tydligt att kvartsen varit en del av fyllnadsmaterialet. Anläggningen ligger ensam på en bergsklack i skogsmarken och exponerande ned mot den tidigare fjärdmiljön vid
sjön Götemaren. I omgivningarna ligger flera rektangulära och skeppsformade stensättningar (RAÄ 116). Ett annat utmärkande drag för Misterhult är anläggningstypens strategiska
läge vid mynningen intill havsvikar, längs sidorna på vikar och i dess botten.
En av de första stensättningarna som kom att undersökas arkeologiskt inom Misterhult var
en rektangulär stensättning. Den undersöktes år 1905 av Hans Hansson far till den mer kände Harald Hansson, senare Stale. Platsen var Snäckedal och ganska centralt i miljön kom
undersökningen att äga rum. Undersökningen blev dock en besvikelse, då endast ett par kolbitar påträffades i botten av anläggningen (Hansson 1906).
98

Elementen rösen och stensättningar
Ser vi till sonen Haralds arkeologiska undersökningar i Tjust under 1930–40-talen, så kan
man datera anläggningstypen till yngre bronsålder (Hansson 1936). En av de undersökta
stensättningarna vid gravfältet i Imbramåla var av rektangulär form och preliminärt daterad
till yngre bronsålder (Ring 2008). Tillsammans med de ovan nämnda erfarenheterna från
Tjust är det högst sannolikt att gravformen ska tillskrivas den yngre bronsåldern (Hansson
1936; Dahlin 2008).

I Misterhult finns endast 5 registrerade kvadratiska stensättningar och en av dessa har blivit
arkeologiskt undersökt och daterad till tidig medeltid (fig. 7.6). De andra har varierande placering i landskapet går det inte att finna några generella drag i dess placering. Vid Mederhult
ligger 1 kvadratisk stensättning tillsammans med 3 runda på ett bergskrön, och i anslutning
till en hagmark (RAÄ 497). I hagmarken finns ett tjugotal röjningsrösen (RAÄ 2032). Ytterligare en låg i ett gravfält med övertorvade runda stensättningar av äldre järnålderskaraktär
(RAÄ 1743), en låg ensam ute på en ö i skärgården (RAÄ 1687).

Den senast upptäckta av dessa påträffade författaren i utkanten av gravfältet Snäckedal (fig.
7.7). Den utgörs av en kvadratisk stensättning och i och utanför ligger en större stensflisa,
som tycks ha vält och spruckit på mitten. Stenflisan tycks ha varit 2 meter lång och stått rest i
stensättningens mitt (RAÄ 2000). Vi ser här ett fåtal kvadratiska stensättningar i varierande
landskapsavsnitt och kontexter. Kanske antyder den gravfältets kontinuitet in i den äldre
järnåldern?

7.5 Skeppsformade stensättningar
Att skeppet som symbol var av stor betydelse under bronsåldern är inte svårt att förstå.
Vi ser symbolen som hällbild, gravform och som ornamentik på enstaka bronsföremål. En
av anledningarna till dess viktiga betydelse var sannolikt skeppets stora roll för kommunikation till havs, dvs. en förutsättning för den skandinaviska bronsålderskulturen (Kaul
1998:110f). Tillgången på koppar, tenn och kunskapen om metallen fanns inte tillgängligt
över allt och för att få tillgång till metallen krävdes goda kommunikationer och kontakter.
Skeppet och kunniga sjöfarare var troligen bland det viktigaste som fanns för det dåvarande
bronsålderssamhället. Skeppet blev därför en viktig symbol och med tydliga kopplingar till
status och makt (Kristiansen & Larsson 2005). Skeppet var inte enbart en symbol enligt ovan
nämnda, utan en viktig del av bronsålderns kosmologi och rituella liv. Skeppet uttrycks i den
materiella kulturen och flera arkeologer har sett tydliga tecken på att skeppet funnits med i
föreställningar om döden, solens gång på himlavalvet och fruktbarhetsriter (Almgren 1927;
Artelius 1996; Kaul 1998; Goldhahn 2005, 2009).

Symbolen måste ha varit mycket tydlig för bronsåldersmänniskan, så pass tydlig att flertalet
människor förstod dess innebörd. Skeppet som symbol var dessutom väletablerat och den
behövde inte synas för att ha ett rituellt, socialt och ekonomiskt syfte (Andersson 1999:17).
Att skeppet som symbol inte nödvändigt behövde vara synligt för de levande finns flera exempel på inom Skandinavisk arkeologi. Skeppsformade stensättningar under högar är i första hand kända från nordvästra Skåne och Halland, men exempel finns från östra Mellansverige. Gravskicket kan variera mellan jordbegravningar och brandbegravningar. Vanligen
ligger skeppen i riktningen NV–SO. Tidsmässigt kan traditionen knytas till period II–III och
vidare in i den yngre bronsåldern-förromersk järnålder (Wehlin 2012). Vi känner 2 överbyggda skeppsformade stensättningar från period IV–V, 1100–700 f.Kr., vid Annelund och
Igelsta i Östra Mellansverige. Det finns exempel från senneolitikum med överbyggda skepps99
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Figur 7.8. Karta över de skeppsformade stensättningarnas
spridningsbild i Misterhults socken. Upprättad 2013
av Helena Victor, Kalmar Läns Museum.
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formade stenkistor, och stenkistor som bryter inre stenkretsar. Skeppet uttrycker rörelse
genom sin placering och sin utformade symbolik, färden mot det okända, eller färden till
”andra sidan” och vi talar då om transformationsprocesser, vilket passar bra i de rituella föreställningar som finns i tolkningen av gravkonstruktioner. Ett exempel bland de överbyggda
skeppsformade stensättningarna är de skeppsformade anläggningarna som bryter igenom
inre cirkelrunda stenkretsar. Det tycks indikera att skeppet färdas igenom stenkretsen. Detta
kan då ses som en transformationssymbolik och skeppets symbol för överskridande ”Rite de
passage” dvs. att bryta igenom tillvarons stadier som kan gestaltas av den inre stenkretsen
(Hedengran 1991; Holm at al 1997; Ängeby 1994; Artelius 1996; Hauptman Wahlgren 1998;
Goldhahn 2009; Wehlin 2012).

Artelius menar att eftersom skeppet varit dolt under en hög och inte visats upp för sin samtid
så ska det inte kopplas till social klasstillhörighet och makt, utan en rent religiös mening (Artelius 1996:101). Ytterligare ett exempel på dolda skepp under röse, men i det här fallet av
hällbilder kan hämtas från gravröset vid Hjortekrog i Tjust. Röset vid Hjortekrog kan enligt
Widholm till sin helhet dateras till yngre bronsålderns period IV 1100–900 f.Kr. (Widholm
1998).

I röset finns spår efter det som kan tolkas som sekundära handlingar och då t.ex. genom
keramikförekomster och en pilspets med tånge av järn (Söderström 2012:69ff). Skeppssymboliken har föreslagits som ett tecken på kommunikation, den dödes färd från detta liv till
ett annat. Denna mening eller tro har då med hjälp av skeppssymboliken uttrycks i röset eller högen, dold för de efterlevande (Hedengran 1991, 1993; Artelius 1996; Skoglund 2005;
Wehlin 2012).

7.5.1 Skeppsformade stensättningar i Misterhult
Den största koncentrationen med skeppsformade stensättningar med 4 anläggningar finns
inom fornminnesområdet vid Snäckedal. Inom socknen finns totalt 15 stycken kända och
de förekommer i första hand inom större koncentrationer av rösen och stensättningar och
ingår i 4 fall i gravfält (fig. 7.8, 7.9). Flertalet av de kända skeppsformade stensättningarna
ligger inom de utpräglade rösemiljöerna intill tidigare havsvikar och fjärdmiljöer. Även om
de inte alltid ligger i gravfält och grupper förekommer de alltid inom områden med flera rösen, stensättningar och uppallade stenar. Endast de 2 skeppsformade stensättningarna vid
Fårbo har ett annorlunda topografiskt läge med sin placering på en terrassliknande klack på
ostsidan av Jungfruåsen. De båda anläggningarna ligger reling mot reling och tillsammans
med 3 runda stensättningar.

I nuläget finns inte någon arkeologiskt undersökt skeppsformad stensättning inom området,
men det finns inte heller någon anledning att misstro en huvudsaklig datering till den yngre bronsåldern (Hansson 1936; Artelius 1996; Wehlin 2012). Det finns dock en undersökt
skeppsformad stenkrets under ett röse i Simpevarp (kap. 7.10.14).
Erfarenheter från nordöstra Småland och med särskild hänsyn till Tjust, där de vid arkeologiska undersökningar och i de fall de gett några fynd kunnat dateras till yngre bronsåldern
(Hansson 1936; Widholm 1998; Hedengran & Janzon 1999; Dahlin 2008; Goldhahn 2009,
2011). Däremot kan man misstänka yngre skeppsformade stensättningar utanför rösemiljöerna och då bland de mer spridda förekomsterna av stensättningar i den tidigare innerskärgården.
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Figur 7.9. Plan och profil över den skeppsformade stensättningen RAÄ 98 i Snäckedal, Misterhults socken, vilken också pryder omslaget till denna bok. Planen är upprättad i samband med
karteringen av gravfältet år 1937 av N G Gillgren. Riksantikvarieämbetet.
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Figur 7.10. Uppallad sten intill en rund stensättning RAÄ 206 vid Göljhult i Misterhults socken.
Foto: författaren.
7.6 Uppallade stenar
De uppallade stenarna är en förbisedd fornminneskategori och mycket få har berörts av arkeologiska undersökningar. När så varit fallet har det inte funnits mycket att undersöka, då
de många gånger ligger direkt på berget. Blocken kan vara allt från famnstora till flera meter
stora. De ligger oftast på 3 underliggare, därav den mer folkliga benämningen ”värpande
höna”.

I Tjust finns uppallade stenar som delar av domarringar på äldre järnåldergravfält. Domarringens stenkrets består då av uppallade stenar istället för resta stenar eller klumpstenar.
Detta kan bl.a. beskådas på det stora gravfältet Häckenstad utanför Gamleby (RAÄ 114). De
uppallade stenblocken har ofta en nära och rumslig anknytning till rösen och stensättningar i
Tjusts bronsåldersmiljöer (Klang & Norman 1991). Det är oklart hur blocken ska tolkas, men
de har en möjlig och rumslig datering till yngre bronsålder-äldre järnålder. De tycks inte ha
utgjort direkta markeringar för en samling brända ben eller urnor med brända ben. De tycks
mer vara en markering av något slag och de skulle kunna liknas vid altare.

7.6.1 Uppallade stenar i Misterhult
De uppallade stenarna inom undersökningsområdet har en tydlig koppling till rösemiljöerna
och förekommer endast i undantagsfall utanför dessa (fig. 7.10, 7.11). Nära Gersebo (RAÄ
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Figur 7.11. Karta över de uppallade stenarnas spridningsbild i Misterhults socken.
Upprättad 2013 av Helena Victor, Kalmar Läns Museum.
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139) och Grönö (RAÄ 603) finns 2 lokaler med uppallade stenar som ligger ca 5 m.ö.h., vilket
antyder en datering till järnåldern. Vid Gersebo ligger det uppallade blocket intill en rund
stensättning och vid Grönö kringgärdar 3 uppallade block en oregelbunden stensättning.

I huvudsak ser vi i Misterhult de uppallade blocken i de större och rika rösemiljöerna och
bl.a. på det stora gravfältet vid Snäckedal. Vid 4 tillfällen ligger uppallade block tillsammans
med skeppsformade stensättningar och vid 2 tillfällen vid rektangulära stensättningar. Detta
är särskilt intressant, då de visat sig att de två stensättningsformerna har en huvudsaklig
spridning inom de större rösemiljöerna och till gravriter utanför den mer ”normala” som
kan knytas till rösen och runda stensättningar (Widholm 1998, 1999). Vid Snäckedal har ett
av de uppallade blocken en rumslig koppling till block med skålgropar. Slutligen kan man
säga för Misterhults del att vanligen ligger anläggningsformen intill runda stensättningar
och rösen (fig. 7.10). Då blocken oftast är uppallade på 3 underliggare och ligger direkt på
berget finns det inget att undersöka mer än deras utseende och övriga kontext. Nästan samtliga ligger direkt på berg, utan några underliggande lager att undersöka. Det finns dock ett
undantag bestående av 2 uppallade stenar norr om Misterhults samhälle och de ligger på en
grusås (RAÄ 514).

Det är oklart om de ska räknas till gravar fast de uppallade stenarna kan ingå i domarringar från järnåldern (Klang & Norman 1991). Kanske ska de räknas till de anläggningar som
har en tydlig koppling till gravriter, men som av människan medvetet saknar nedläggning av
mänskliga kvarlevor. Detta är något som Joakim Goldhahn visat för de skeppsformade stensättningarna i bronsålderns gravritualer och föreställningsvärd (Goldhahn 2011). Troligen
ska anläggningstypen dateras till perioden yngre bronsåldern-äldre järnåldern.
7.7 Bronsålderns gravfält
Gravfält med rösen och stensättningar med jordfri stenfyllning tillskrivs ofta utifrån sitt utseende den yngre bronsåldern. Gravfält med enbart runda stensättningar kan däremot tillskrivas ett betydligt längre tidsspann, men erfarenheter saknas om detta just i Misterhult
(jfr. Klang & Norman 1991; Selinge 1994:28). Det är därför riskabelt att datera gravar utifrån
sitt utseende och mycket beroende på att utgrävningar med daterbara gravar från olika håll
i Sverige inte sammanställts på ett systematiskt sätt. Samtidigt kan anläggningar skadats,
tagits bort och antalet blivit mindre, än det som vid arkeologiska inventeringar kallas för
gravfält, dvs. minst 5 gravar och de får inte ligga längre än 20 meter ifrån varandra (Klang &
Norman 1991:63). Gravarnas förändrade lägen har ofta diskuterats vid dateringar och tydligast är skillnaden mellan yngre bronsålder och yngre järnålder. Där den yngre järnålderns
lämningar ligger på inägomarken till idag brukade gårdar är det vanligt med ortnamn som
slutar på -stad, -inge och -åker (Magnusson 1979; Klang & Norman 1991:74). Enligt Åke Hyenstrand kan denna förändring skett redan under den äldre järnåldern och ha att göra med
en gårdsstruktur som delvis legat kvar fram till idag (Hyenstrand 1984:172ff).

I nordöstra Småland saknas moderna undersökningar av större gravfält från bronsåldern.
Den mest omfattande undersökningen, som utförts är de arkeologiska undersökningarna
vid Hjortekrog som började på 1930-talet med Harald Hansson (1936) och slutfördes av
K-G Petersson på 1960-talet (Friberg-Johansson 1976; Widholm 1998; Söderström 2012).
Hjortekrog med sina varierande gravformer från främst den yngre bronsåldern är till sitt utseende typiskt för nordöstra Småland och har därför kommit att kallas ”Tjustgravfält”. Totalt
har det inom området undersökts ett 40-tal gravar, vilket gör området till en viktig grund105
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Figur 7.12. Rakkniven från Hjortekrog i Törnsfalls socken SHM 20182.
Foto: Statens Historiska Museum.
sten för förståelsen och tolkningen av bronsålderns gravriter i nordöstra Småland. Gravfältet
ligger på sjön Hjortens östra sida och på åsen Hjortkullen. Det var dess läge på den grusiga
åsen och dess eftertraktade sand som gjorde att gravfältet kom att undersökas i omgångar.
Harald Hansson började på 1930-talet att undersöka 9 stycken gravar av typen 3 skeppsformade stensättningar, 3 fyrsidiga, närmast rektangulära stensättningar, 2 runda stensättningar och 1 jordblandat röse. De skeppsformade stensättningarna innehöll endast brända
ben. Två av de rektangulära stensättningarna var sammanbyggda och de innehöll vars sitt
litet kärnröse och det påträffades endast brända ben i anläggningarna. I den tredje rektangulära anläggningen framkom ett fyndförande lager. I lagret framkom brända ben, krukskärvor
bestående av grovt rödbrunt delrabbat gods. Här hittades ett bronsföremål bestående av en
rakkniv med tillbakaböjt spiralhandtag (SHM 20182). Rakkniven var ornerad med en ensidig
ornering av korta halvbågar och ett skrafferat dubbelband, som slutar i en spira (fig. 7.12).
Rakknivar av detta utseende räknas till period V (Montelius 1917 nr 1243). De två runda
stensättningarna innehöll brända ben och keramik. Den ena av de runda stensättningarna
innehöll en liten stenkista. Det jordblandade röset kunde genom fyndet av en järnkniv dateras till äldre järnålder (Hansson 1936).
Efter Hansson undersökningar kom K-G Petersson under 1950–60-talen att undersöka betydligt fler rösen och stensättningar i området och med liknande dateringar. Han kom att
undersöka det nu mera mycket kända röset som tidigare dolt hällbilder vid Hjortekrog från
yngre bronsålder period IV (Widholm 1998). Några av de viktigaste bidragen till bronsåldersforskningen var dateringen av gravtyper, och att visa på ”Tjustgravfältens” kontinuitet
in i den äldre järnåldern.
Ytterligare ”Tjustgravfält” har delundersökts vid bl.a. Vinäs Västra Eds sn och Frälsegården
Västrums sn och samtliga med en huvudsaklig datering till yngre bronsålder. Anläggningarna
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bestod av mindre rösen, runda, skeppsformade och rektangulära stensättningar. Samtliga
undersökta ”Tjustgravfält” har legat inom det som i detta arbete kallas för utpräglade rösemiljöer (Hansson 1936; Stale 1970; Dahlin 2008).

7.7.1 Gravfälten i Misterhult
I samband med Riksantikvarieämbetets inventeringar 1979 registrerades 50 gravfält bestående av rösen och olika stensättningstyper. Idag finns 55 stycken registrerade och det betyder
att endast ett fåtal tillkommit (bilaga 3). Det första som tillkom efter 1979 var RAÄ 14 som
först var registrerat som en gravgrupp, men i samband med en arkeologisk undersökning
visade sig innehålla flera stensättningar och omregistrerades till gravfält. Under 1990-talet
tillkom ett gravfält bestående av 10 stycken oregelbundna stensättningar, men något svåra
att skilja från röjningsrösen (RAÄ 398). De 3 andra ligger idag intill Fårbo och det första består av ett gravfält med 3 runda och 2 skeppsformade stensättningar. Det andra består av 5
övertorvade runda stensättningar och 1 kvadratisk stensättning av äldre järnålderskaraktär
(RAÄ 1743). Det tredje gravfältet består av 12 högar av klar yngre järnåldersprägel (RAÄ
1958).
Gravfälten inom Misterhultsbygden är talrikast inom rösemiljöerna vid Snäckedal, Tjustgöl,
Solstad, Virum, Basthult och Späckemåla. De två största gravfälten påträffas vid Snäckedal
med 17 och 26 anläggningar (RAÄ 83, 98). Vanligen består gravfälten av 1 röse, med 4–7
runda stensättningar. Relativt vanligt är gravfält bestående av endast runda stensättningar
och ofta består antalet av 5–9 anläggningar. Gravfälten med störst variation på stensättningsformer återfinns inom stormiljöerna vid Snäckedal och Tjustgöl (bilaga 3).
Endast RAÄ 14 har totalundersökts och behandlas mer ingående nedan. Utöver detta har två
gravfält delundersökts RAÄ 245 och 454. RAÄ 98 vid Snäckedal har delundersökts, men gav
vid detta tillfälle inga fynd att datera, men några år senare framkom daterbara fynd i samband med en skadegörelse (se kap 8.28).

7.8 Spår efter särskilda gravriter
Vid arkeologiska undersökningar påträffas ibland spår efter det som kan tolkas som gravriter. Uppförandet av en stensättning och nedsättningen av de brända benen är de tydligaste
spåren finns det ibland företeelser som tyder på ytterligare föreställningar och symbolik. Här
kan nämnas förekomsten av malstenslöpare, krossad kvarts, skålgropar och hällbilder. De
två senare kategorierna och i gravkontext behandlas längre fram i detta kapitel.

Rösen, stensättningar, hällbildsplatser och skärvstenshögar kan ibland innehålla rester av
krossad kvarts i fyllningen (Carlie 1999; Bengtsson 2004; Goldhahn 2007). Stundtals kan
det tänkas att kvartsbitar har lossnat från några av de eldsprängda blocken, men stundtals
är tecknen på en medveten utspridning av kvarts tydlig. I detta sammanhang kan röset (RAÄ
14) vid Öggestorp utanför Jönköping nämnas. I fyllningen och i botten på röset påträffades
krossade kvartsbitar och det handlade om åtskilliga kilo kvarts. I anslutning till röset fanns
4 skålgropsblock en precis utanför rösets kantkedja och de andra i fyllningen nära kantkedjan. En malsten och en trolig löpare påträffades och i rösets botten fanns slagg (Häggström
2005:119ff). Någon säker datering på graven har inte gjorts, men den bör sannolikt ligga
inom yngre bronsålder-äldre järnålder. Kvarts i gravar är inte helt ovanligt under äldre järnålder och har tolkats som en fertilitetssymbol och tolkas som ett slutande av livscykeln eller
att de förseglat graven med kvarts (Carlie 1999; Häggström 2005:124).
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För att förstå kvartsens roll i gravarna måste vi förstå dess roll i bronsålderns samhälle.
Till att börja med var kvartsen fortfarande använd för redskapstillverkning under bronsåldern, vilket både boplatsinventeringar och arkeologiska undersökningar kan visa på (Sarnäs
1994a; Dahlin 2004). Utöver detta förekommer kvartsen som magringsmedel i gjutformar
och deglar för bronsgjutning, vilket gör den till en del av en transformationsprocess (Goldhahn 2007). I Lasse Bengtssons studie av 27 undersökta hällbildslokaler från Bohuslän och
Dalsland har man funnit slagen flinta och kvarts utom vid två. Bengtsson tolkar det hela som
en offerhandling och särskilt med tanke på att själva tillslagningstekniken av kvartsen och
flintan inte tyder på någon redskapstillverkning (Bengtsson 2002:267ff). Naturliga kvartsådror i berget har kommit att medvetet ingå i utförandet av hällbilder, vilket understryker människans intresse för kvartsen och att låta den utgöra en del av deras rituella kompositioner
(Goldhahn 2007). I skärvstenshögarna förekommer det ”krossad” kvarts och detta har setts
som dess viktiga roll i metallhantverket, som rituell rekvisita för transformationer (Karlenby
1999; Goldhahn 2007).

Löpare och knackstenar är inte helt ovanliga i gravar från yngre bronsålder och äldre järnålder. Löparna förekommer förutom i gravar i skärvstenshögar och på boplatser. Boplatserna är kanske den mest naturliga placeringen av dessa då deras uppgift tycks ha varit att
mala och krossa vegetabilier. Det finns också nötskador som indikerar att de kan ha använts
för att bearbeta sten t.ex. att friska upp malstenens ytor (Borna-Ahlkvist 2002:94; Hydén
2011:129). Säkerligen har löparna fungerat som en metafor för något helt annat, dvs. ytterligare ett vardagligt föremål med ytterligare en betydelse utöver den vardagliga. Då löparna
förekommer i gravar med brända ben, finns tankar om att löparna har använts för att ytterligare fördela och krossa benen (Stålbom 1998:29). Anders Kaliff har liknat detta med att de
genom krossningen av benen frigjort livskraft. Han ser tydliga likheter med malning av säd,
då redskapen i första hand tycks ha varit avsedda för detta (Kaliff 1997, 1999). Det handlar
då om transformation omvandling från säd till mjöl och från mjöl till färdig produkt. Här ifrån
är tankarna kanske inte så långt ifrån föreställningar om cyklisk återfödelse. Löparna kan
ses som en symbol för jordbrukssamhället och framförallt fruktbarhet (Fendin 1994:22ff).
Löpare har påträffats i stolphål och skulle då kunna ses som tecken på fruktbarhetsriter, en
försäkran om gårdens bärkraftighet och välgång (Borna-Ahlkvist 2002:94).

7.9 Det inre gravskicket
I detta arbete har jag valt att använda mig av de begrepp som används vid arkeologiska undersökningar. Jag ska definiera de begrepp som användes för brandgravar dvs. en brandgravsterminologi (Ambrosiani 1964; Bennet 1987). När nedan nämnda terminologi används, så
finns det mycket som tyder på att den inte längre kan anses som helt relevant att t.ex. skilja
på urnegrop eller urnebrandgrop. Det har framhållits att det egentligen är samma gravskick,
men att det i ena fallet skiljer sig genom närvaron eller resterna av ett gravbål. De rengjorda
eller tvättade benen, som de benämns behöver egentligen inte vara rengjorda annat än att de
plockats bort från kolresterna. Den höga temperaturen i sig gör att benen blir förhållandevis
rengjorda.

Samma problematik döljer sig då inom begreppen brandgrop och bengrop, där resterna efter
bålet finns kvar i brandgropen, men inte i bengropen. En grop med sot, kol och brända ben
kan i själva verket utgöra resterna efter en bålplats. Det finns som förslag att endast benämna
gravskicket som bengrop, benlager, urnegrop och endast benämna kolet som rester av eller
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nedgrävningar på platsen för själva gravbålet. Detta betyder att resterna efter ett gravbål av
arkeologerna kan komma att tolkas som en brandgrop och delar av samma individ kan ligga
ett stycke längre bort i något som arkeologerna kallar för urnegrop (Arcini at al 2005). Detta
är givetvis en del i diskussionen om vad, som egentligen ska räknas som grav. Vi som arkeologer måste vara försiktig med begreppet grav. Det är ett led i förståelsen till varför vi sällan
påträffar samtliga benrester från en kremerad individ (se kap 3.6).
7.10. De arkeologiska undersökningarna
I detta delkapitel kommer jag att mer i detalj beskriva de arkeologiskt undersökta rösena och
stensättningarna i Misterhult. Detta för att ge en tydligare bakgrund till den problematik som
gäller för undersökningsområdets bronsålder och dateringen av rösen och stensättningar.
En annan orsak till att jag valt att ge undersökningarna ett eget delkapitel är att jag vill diskutera de arkeologiska undersökningarna var för sig och inte dela upp undersökningarna
efter elementtyperna. Jag tror det är av stor vikt att se elementen i sin kontext och studera de
undersökta objektens förhållande till varandra och andra omgivande elementtyper.

Rösen och stensättningar med jordfri stenfyllning brukar utifrån sitt utseende dateras till
bronsålder och i en del fall till äldre järnåldern. Inom UO har 55 anläggningar undersökts
arkeologiskt och anläggningstyperna har kommit att uppvisa en mängd dateringar inom
bronsålder, järnålder och tidig medeltid. Flertalet av anläggningarna har dock inte kunnat
dateras närmare än yngre bronsålder-äldre järnålder, då de saknat ledartefakter och 14C
analyser inte utförts, vilket är beklagligt (Dahlin 1999, 2000). Jag har dock försökt datera
de gravar som innehållit keramik. Jag har tacksamt mottagit hjälp från två som vet betydligt
mer om keramik än vad jag gör. Thomas Ericsson har hjälpt mig med det material som finns
på Statens Historiska Museum (SHM 16058, 25695, 35073, 35074, 35079 ). Torbjörn Brorsson har hjälpt mig med det material som finns hos Kalmar Läns Museum (RAÄ 14, 456), men
även analyserat delar av materialet från Statens Historiska Museum (SHM 16058, 25695).
Informationen från Brorsson och Ericsson bygger på okulära besiktningar och har redovisats
i kortfattade brev till författaren.

Nedan kommer jag att gå igenom det undersökta materialet, vilket i sig berättar om en över
hundraårig arkeologisk forskning inom undersökningsområdet, som först nu blir helt sammanställd (fig. 7.13). Det är för detta arbete av stor vikt att diskutera anläggningarnas datering, läge i landskapet och dess förhållande till andra element.

7.10.1 Virkvarn RAÄ 460
Inför byggandet av Oskarshamns flygplats år 1968 undersöktes en rund stensättning ca 5
meter i diameter stor med en stenkista 3,6x0,8 (NV–SO) meter. Formen var något svår att
avgöra, då människor tidigare gått hårt åt anläggningen. Stenkistan var belägen på den plana
delen av sandåsen och kan inte påstås ha haft ett monumentalt läge med vid utsikt. Vid den
arkeologiska undersökningen kunde inga andra gravar påträffas och stenkistan framstod då
som en solitär företeelse i skogsmarken. Senare påträffades dock 2 runda stensättningar ett
par hundra meter från stenkistan (RAÄ 1689). Dessa låg på en bergsklack och med god utsikt
över åsen. Idag är det ingen skog på platsen, så man kan snabbt skaffa sig en bild av de topografiska lägena utanför själva flygplatsen. Stenkistan låg något förskjuten, vilket betyder att
den ena gavelsidan av kistan bröt igenom den omgärdande kantkedjan i norr (fig. 7.15 och
7.16). Det finns i detta läge ingen anledning att tro att kantkedjan byggts utan vetskap om
stenkistan, så man måste räkna med en genomtänkt konstruktionsdetalj. I stenkistan fanns
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Figur 7.13. Tabell över undersökta rösen och stensättningar i Misterhult socken.
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Figur 7.14. Plan över Virkvarnkistan upprättad år 1968 av
K. Sedendahls och F. Fåhraeus. Kalmar Läns Museum.
det spår av senare tiders plundringar genom fynd av en murken trästör, delar av en timmerkälke och en kritpipa. Det fanns dock ett lyrformat eldstål av järn inne i själva kistan av en
typ som enligt utgrävarna förekommer i en del vikingatida gravhögar på Birka (fig. 7.15 och
markeringen F11 på planen). I Kistan fanns även några brända benfragment av får/get om
2g (fig. 7.15 och F5 på planen). Det senare är dock något oklart eftersom kistan omrörts. Om
eldstålet ska räknas som en gravgåva i kistan är dock något oklart. Detta eftersom eldstålet
skulle kunna vara något senare än vikingatid och då sättas i samband med plundring av graven. I stenkistan fanns det en mörkfärjning bestående av jord och kolpulver som eventuellt
skulle kunna ha med själva begravningen att göra, eftersom denna fläck visade på kistans
ursprungliga läge. Några större kolbitar fanns, men de verkade inte ha med själva mörkfärgningen att göra (SHM 28972). Kolbitarna som påträffades i kistan har dock inte analyserats,
så en datering av anläggningen blir osäker.
Kistans utseende och omgivande konstruktion har likheter med Söderbykistan från Södermanland. Söderbykistan bryter en inre stenkrets i nordväst, medan Virkvarnkistan bryter
kantkedjan i norr (Holm et al 1997:227). Detta symbolspråk möter vi, som tidigare nämnts,
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Figur 7.15. Stenkistan under utgrävning. Foto: Kalmar Läns Museum.
i de överbyggda skeppsformade stensättningarna under högar i Halland, under den äldre
bronsåldern (Artelius 1996). Likheterna med Söderbykistan gör det dock sannolikt att kistan i Virkvarn anlades under senneolitikum eller en tidig fas av bronsåldern.

Det är dock svårt att datera hällkistan i Virkvarn, då säkra artefakter som kan knytas till
själva gravläggningen saknas. Mörkfärgningen i botten på kistan följer hällkistans avgränsning och kan ha att göra med en tidigare begravning och att man eldat i kistan, som en del
av en gravrit. Eldstålet som av utgrävarna daterades till vikingatid kan mycket väl höra till
en sekundärbegravning, vilket inte är ovanligt i denna typ av kistor. Till vilket tidsskikt de
brända benen ska räknas går inte att svara på ut ifrån nuvarande kunskapsläge.

7.10.2 Fårbo RAÄ 533, 456, 1746, 1747
Jungfruåsen är mycket fornlämningsrik och redan på 1800-talet undersöktes flera gravhögar från vikingatiden (Norman 1993; Dahlin 1999, 2000). Förutom det vikingatida gravfältet
med sina idag 12 bevarade gravhögar (RAÄ 1958) finns ett gravfält med en kvadratiska och 5
runda övertorvade stensättningar (RAÄ 1743), vilka troligen ska dateras till äldre järnålder.
Dessa mer klassiska järnåldersgravar med övertorvning ligger på inägomarken till säteriet,
vilket är intressant ur ett bebyggelsearkeologiskt perspektiv. Söder om Fårbo säteri ligger en
mindre koncentration bestående av 2 runda stensättning (RAÄ 1740, 1744) och ett gravfält
(RAÄ 1741) med 3 runda stensättningar och 2 skeppsformade stensättningar (NV–SO).
Denna koncentration har ett helt annat läge i terrängen och ligger betydligt högre och synligare i terrängen. Anläggningarna på gravfältet ligger på en av åsens tydligt markerade kanter,
vilket ger ett intryck av att man nyttjat terrängen för att ”lyfta fram” gravarna och göra dom
mer synliga.

Under 1970-talet kom kanterna av ett grustag att utökas intill Fårbo säteri och det skedde
vid minst två tillfällen. Grustaget ligger uppe på den del av Tunaåsen som kallas för Jungfruåsen och på dess krön slingrar sig mindre vägar och stigar.
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Figur 7.16. Röse och stensättning RAÄ 456. Foto: Kalmar Läns Museum.
De två arkeologiska undersökningarna har inte berört exakt samma plats, utan de båda lokalerna har legat ca 100 meter ifrån varandra och i anslutning till grustaget.

Undersökningen 1971 berörde 1 röse och 1 rund stensättning (RAÄ 456) på ett gravfält (fig.
7.16). Att undersökningen skulle ha utförts på ett gravfält är dock inte sanningsenligt enligt
dagens definition av ett gravfält. Röset var 9–10 meter i diameter och 1 meter högt. Röset
var skadat och hade en större grop i mitten. Anläggningens fyllning bestod av 0,2–0,4 meter
stora stenar. Röset var försett med brätte intill 0,3 meter högt och avgränsades i sydväst av en
kantkedja, som i sin tur var uppbyggd av 0,4–0,5 meter stora stenar. Röset var något skadat,
men hade 5 benkoncentrationer och 2 av dessa innehöll keramik. Ca 1,5 meter sydväst om
röset låg en rund stensättning.
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Figur 7.17. Röset RAÄ 533. Foto: Hella Schulze.
Stensättningen var 4 meter i diameter och 0,4 meter hög. Anläggningen var uppbyggd av
0,25–0,45 meter stora stenar. Stensättningen innehöll 2 koncentrationer med brända ben.
Det går inte föra några ingående diskussioner om artefakternas placering i anläggningarna,
då planer och profiler saknas fast idogt letande i ATA och Kalmar Läns Museum. Däremot
finns fotografier, som avbildar olika faser av den arkeologiska undersökningen. Författaren
har även upprättat en fyndlista (KLM 45085) och förutom brända ben och keramik finns två
små fragment av ett 10x10x1 mm stort bronsbleck.

Torbjörn Brorsson har studerat keramiken och anser att det är av en sådan typ att den kan
dateras till yngre bronsåldern eller möjligen till förromersk järnålder (Brorsson muntligt). Keramiken är fragmentarisk, men bör finnas bland de kärl som redovisas av Stilborg
(2002:86ff).
Undersökningen år 1977 var först inriktad på ett röse, men vid avtorvningen framkom 2
runda stensättningar (RAÄ 533, 1746, 1747). Totalt berördes 250 m² av den arkeologiska
undersökningen och området var beläget på den tallbevuxna åsen.

Röset var byggt som ett centralröse med kantkedja och ett brätte av skärvsten. Röset var
ca 11 meter i diameter och intill 1 meter högt (fig. 7.18). Anläggningen var uppbyggd av
0,2x0,15–0,6x0,4 meter stora stenar och en del skärvsten. På flera ställen framkom brända
tvättade ben (ca 2,5 liter) och keramik. Centralt i rösets botten fanns en 5x3 meter stort
område med stora mängder brända ben, enstaka hartstätningsbitar och 3 kärl från två keramiktyper. Kärlen F3 bestod av mynning- och bukfragment av ett fast rödbrunt gods, medan
F1 bestod av mynning-, buk- och fotfragment av ett grovt gulbrunt gods. F1 och F3 låg alltså
tillsammans med brända ben centralt i röset (fig. 7.18).

Vid rensningen av brättet framkom en bronsring (möjlig silverlegering) i dess nordöstra del.
Ringen låg till synes ensam och framkom inte tillsammans med brända ben eller keramik.
I den sydöstra delen av röset framkom 3 benkoncentrationer och mellan dessa framkom en
keramikkoncentration F2. Kärlet bestod av grovt magrade bukfragment.
De två runda stensättningarna var ca 2 meter i diameter och endast den ena av dessa innehöll rester av en lerkruka med brända ”tvättade” ben.
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Figur 7.18. Plan över undersökningen av RAÄ 533 år 1977
upprättad av Hella Schulze. Riksantikvarieämbetet.
En av stensättningarna (A2) var 3,3 meter i diameter och 0,3 meter hög. Stenpackningen låg
i 2–3 skikt och bestod av 0,1–0,6 meter stora stenar. Under stenpackningen framkom rikligt
med rena ”tvättade” ben (ca 1 liter) och keramik. Stensättningen (A3) var ca 3 meter i diameter och 0,3 meter hög. Anläggningen var uppbyggd av 0,3x0,2 meter stora stenar. Inga fynd
framkom som kunde datera anläggningen eller säga något mer ingående om gravriterna.

Inga 14C analyser gjordes som kunde datera anläggningarna från undersökningarna 1971
och 1977. Undersökningen från år 1971 har aldrig tidigare behandlats och inte heller rapporterats. Den analyserade keramiken var av en typ som användes under yngre bronsålderförromersk järnålder, närmare går det inte att tidsfästa röset och stensättningen i nuläget.
De brända benen från undersökningen år 1977 var inte sammanblandade med kol, vilket kan
tyda att de plockats från närbelägna bålplatser. Skärvsten ingick i röset som undersöktes,
vilket kan komma från en stenskoning under ett gravbål eller andra gravriter där eldande
ingått.
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Analysen av keramiken utfördes av Thomas Ericsson och han menar att den är
av allmän järnålderskaraktär och högst
sannolikt yngre förromersk järnålderromersk järnålder (Ericsson 2009:127ff).
Röset och den runda stensättningen kan
alltså genom keramikanalys dateras till
äldre järnålder, möjligen en äldsta fas
i yngsta bronsålder. Röset innehöll en
bronsring (möjligen silverlegerad) och
den hade ingen anknytning till brända ben,
utan framstod som om den nedlagts, utan
någon självklar anknytning till någon av de
gravlagda. Detta kan möjligen understryka
rösets roll som rituell plats för förfädersdyrkan eller en plats för kommunikation
mellan de levande och dödas världar.
7.10.3 Fårbo, Trästevik RAÄ 454
År 1918 undersökte arkeologen och folkskoleinspektören Knut Kjellmark en oregelbunden stensättning i kanten av ett
mindre gravfält. Gravfältet bestod av 4
runda stensättningar, 1 röse och 1 stenhäll
som av Kjellmark bedömdes tidigare ha
varit rest eller möjligen markerat platsen
för en grav. Den senaste revideringsinventeringen från år 1979 nämner dock inget
om hällen. Gravfältet trängs uppe på en liten höjd och troligen har man med mindre
skogsvegetation haft en god utsikt över
omgivningarna. Det är dock svårt att göra
sig en uppfattning om detta i dagens läge.

Figur 7.19. Plan över den undersökta stensättningen RAÄ 454 i Trästevik upprättad år 1918
av Knut Kjellmark.
116

Kjellmark tog några foton och gjorde några
skalenliga skisser över graven (fig. 7.19).
Studerar man Kjellmarks plan kan man
se att vid (I) framkom under en liten flat
häll en söndrig kruka med brända ben,
men inget brandlager. Vid (II) framkom en
urna och den täcktes av en häll som i sin
tur vilade på små stenar. Krukan var ca 25
cm hög och stod direkt på sanden. Krukan
innehöll brända ben, men inga rester efter
ett brandlager syntes. Vid (III) på planen
framkom nere på och i sanden under ett
block med flat undersida en större samling

Elementen rösen och stensättningar
med brända ben. Vid (IV) framkom ett par krukskärvor. Det är enligt Kjellmark troligt att
flera gravar är att vänta i stensättningens oundersökta del. Någon datering av gravmaterialet
görs inte i rapporten. Kjellmark ger sina egna och högst personliga kommentarer på urnorna
och han nämner att det i urnorna fanns snäckskal. Han menar att sniglar krupit ned i urnorna
för att suga kalk ur benen till sina skal.
Den bevarade keramiken (I) består av ett stort glättat kärl magrat med krossad bergart som
magring. Färgen på godset är näst intill rött, vilket betyder att det är kraftigt bränt, inte sintrat. Stora delar av kärlet är bevarat och främst bottenpartiet, medan mynningen saknas.
Kärlet kan dateras till yngre bronsålder-förromersk järnålder (Brorsson muntligt).
Keramiken som benämns (II) består av stort glättat kärl magrat med krossad bergart. Kärlet
har haft en rak eller svagt inåtböjd mynning. Stora delar av kärlet är bevarat och kan dateras
till äldre förromersk järnålder (SHM 16058, Brorsson muntligt).
Keramiken som benämns (IV) bestod av 3 skärvor och de tycks vara rabbade och kan dateras
till yngre bronsålder-förromersk järnålder (Brorsson muntligt).

Frånvaron av sot och kol antyder att kremeringen inte gjorts i direkt anslutning till den delundersökta stensättningen. Sammansättningen av gravfältets anläggningar är typisk för den
yngre bronsåldern, men samtidigt kan den resta stenen antyda att delar av gravfältet ska
dateras till äldre järnålder. Den delundersökta stensättningen kan berätta om att åtminstone
delar av gravfältet användes under yngre bronsålder-förromersk järnålder.

7.10.4 Stora Fighult RAÄ 489
I samband med byggandet av en väg utanför samhället Figeholm undersöktes och borttogs
en rund stensättning med jordfri stenfyllning. Undersökningen utfördes av Riksantikvarieämbetet inför en ny förbifart utanför Figeholm. Stensättningen låg uppe på en mindre mo-

Fig 7.20. Plan och skiss över undersökningsområdet RAÄ 489 upprättad av Gunilla Wickman-Nydolf år 1980, Riksantikvarieämbetet.
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ränkulle, som enligt rapporten tycks ha haft utsikt över en mindre dalgång i sydväst. Intill
moränkullen fanns 5 röjningsrösen och en odlingsterrass (fig. 7.20).

Den runda och svagt röseformade stensättningen var ca 12 meter i diameter och 0,5 meter
hög. Centralt fanns ett tiotal 1 meter stora stenar och mellan dessa framkom en järnkniv och
en kolkoncentration. Inga brända ben påträffades och inte heller några rester efter någon
behållare för eventuella ben och gravgåvor (RAÄ Dnr 5021/80).

Ytterligare anläggningar intill stensättningen var 5 röjningsrösen i en odlingsterrass. Röjningsrösena var upp till 7 meter i diameter och enskiktade och upplagda mellan markfasta
stenar. Ett 12,5 meter långt schakt drogs genom den eventuella fossila åkermarkens terrassliknande område, men endast ytligt med kol i ytan och en bit oornerad keramikbit framkom.
I nära anslutning finns idag bevarad åkermark som odlats långt fram i historisk tid och ligger
på Stora Fighults inägor.

Den undersökta röseformade stensättningen kan utifrån fyndet av en järnkniv dateras till tidig historisk tid. Kolkoncentrationen uppges sakna inblandning av brända ben. Det är därför
osannolikt att kolkoncentrationen kommer från rester av ett gravbål, eller efter andra former
av gravriter. Då stensättningen totalundersöktes och inga andra lämningar påträffades tycks
anläggningen till sin helhet kunna dateras till tidig historisk tid.

Intressant är dess rumsliga anknytning till några röjningsrösen och förekomsten av keramik
i den röjda ytan. Det framkom dock inga säkra spår efter någon bosättning, men sammansättningen av fynd kan antyda att vi har att göra med en förhistorisk åkeryta. Röjningsrösen i
gravkontext har aldrig tidigare eller senare kommit att undersökas i Misterhult. Tyvärr kom
aldrig några mer ingående undersökningar att genomföras och inte heller några vidare analyser. Frågan om relationen mellan röjningsrösen och gravar är således inte prövad i Misterhult.
7.10.5 Jämserum RAÄ 447
Jämserum utmärker sig genom sin markerande åsrygg och utsikten över dalgången och sjön
Jämsen. Även om åsen täcks av tallskog är dess sidor och närmaste omgivningar dominerad
av ett större inslag av lövskog. Detta bör nämnas då dalgångarna utgör tydliga avbrott i jämförelse mot de talldominerande hällmarkerna, som ofta förknippas med Misterhults socken.
Här har funnits ett röse och en rund stensättning med kal stenfyllning ca 300 meter ifrån
varandra. Röset schaktades bort av misstag i samband med utökning av grustäckt och när arkeologerna kom till platsen fanns endast sotfläckar kvar, där anläggningen legat. Den runda
stensättningen kom dock att undersökas.

Den runda stensättningen var något övertorvad och det är oklart om den varit det från början.
Anläggningen var ca 10 meter i diameter och 0,5 meter hög. Stensättningen var uppbyggd i
flera skift av 0,2–0,6 meter stora stenar. Mellan de större stenarna fanns sandblandad mylla
och skärvsten. Centralt under stenpackningen fanns inom ett område av 5 meter i diameter
ett 0,25 meter tjockt sotlager (fig. 7.21). Ca 2 meter nordost från anläggningens centrum
påträffades en härd som var nedgrävd i den sterila jorden. I härden fanns sot, aska, kol och
skörbrända stenar. Ytterligare en liknande härd påträffades i stensättningens sydvästra kant,
utanför något som skulle kunna vara de bevarade resterna efter en inre stenkrets eller en tidigare kantkedja. Stenkretsen sträcker sig endast inom den sydvästra delen av anläggningen,
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Figur 7.21. Plan över stensättningen RAÄ 477 upprättad av
Hella Shulze 1977. Riksantikvarieämbetet.
medan enstaka block antyder att den tidigare kan ha utgjort en hel cirkel. Det fanns inga spår
efter någon nedläggning av brända ben eller liknande.

En stensättning utan brända ben är inget nytt och för den delen inte heller något ovanligt
(Kaliff 2008). Denna anläggning uppvisade sot, kol och skärvsten, vilket för tankarna till resterna efter en kremeringsplats. Det borde i så fall ha påträffats brända ben, vilket det inte
gjorde. Resterna efter en förmodad inre stenkrets kan antyda att stensättningen varit mindre
från början, och sedan byggts ut. Det man kan nöja sig med är att eldandet har ingått i någon
form av ritual på platsen. Eld och eldande ingår i många riter och särskilt vid gravriter (Goldhahn 2007; Kaliff 2008).

7.10.6 Botestorp, Nygård RAÄ 433
År 1956 undersöktes ett större röse ca 17 meter diameter och ca 2 meter högt. Röset hade ett
brätte och en kantkedja. Röset var uppbyggt av 0,3-0,5 meter stora stenar. Röset var vad man
skulle säga ett klassiskt bronsåldersröse med sitt monumentala läge upp på krönet av grusåsen och sin kala stenfyllning (fig. 7.22, 7.23). Under röset fanns sotlager som täckte stora delar av rösets bottenyta och det var omkring 0,2 meter tjockt. Centralt i området fanns ett 3x4
meter stort område med en tjocklek till 0,2 meter varav stenfyllningens nedersta stenar låg
nedpressade i lagret. I det tjockare kollagret påträffades spridda brända ben, flera krukskärvor av ett grovt gods, men endast 3 krukskärvor av ett tunnare gods (Petersson 1956). Det
grövre godset är av en typ som skulle kunna vara från den yngre järnåldern, medan det tunnare är av en typ som förekommer under förromersk järnålder-romersk järnålder (Brorsson
muntligt).

I ytan av lagret fanns en järnkniv med tånge. Den låg ytligt i lagret så det var oklart om den
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Figur 7.22. Röse RAÄ 433 under utgrävning. Foto: Riksantikvarieämbetet.
hörde till brandgraven. Vid sållning av kollagret framkom något som först tolkades som
slaggstycken. Slaggstyckena visade sig sedan vara järnföremål bl.a. järntenar och en båtnit.
Brandgraven täckte en grop 1,9x1,4x0,7 meter stor, men var fyndtom (fig. 7.23). Under kollagret var åsens sand grå- och rödbränd. Den centrala graven var alltså från järnåldern och
båtniten antyder en datering till dess senare del. Inga andra gravar påträffades i det totalundersökta rösets eller i dess närhet och de närmaste kända gravarna ligger ca 70 meter
nordväst om röset (Petersson 1956, RAÄ 433). Där finns ett gravfält med 1 röse och 6 runda
stensättningar med kal stenfyllning. Enligt Gillgrens inventering år 1937 har en av de runda
stensättningarna ett mittröse, men detta omtalas inte vid revideringsinventeringen år 1979.
Mittröse på runda stensättningar brukar föras till den äldre järnåldern (Selinge 1994).
Längst ned under rösets botten fanns ett tjockare brandlager med brända ben, keramik och
föremål av järn. Placeringen av de brända benen, keramiken och järnföremålen antyder att
detta utgör den ursprungliga graven dvs. primärgraven. Keramiken ger ett anonymt intryck
men det tunnväggiga kärlet innehåller en fint krossad magring och är oxiderat bränt. Enligt
Brorsson kan typerna av keramik inte knytas närmare än till förromersk järnålder-romersk
järnålder och kärlet med grövre gods eventuellt till yngre järnålder (Brorsson muntligt).

Järnföremålen berättar om en datering till järnåldern och vanligen brukar denna typ av knivar och spikar dateras till vendeltid/vikingatid. Järnföremålen och keramiken gör att en datering äldre järnålder och en andra fas till yngre järnålder. Den stora sot och kolblandade
fläcken i rösets mitt antyder att röset uppförts på platsen för själva gravbålet. Brandlagret
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Figur 7.23. Plan och profil av röset RAÄ 433 upprättad år 1956 av
Gunnar Ekelund och K G Petersson. Riksantikvarieämbetet.
överlagrade en grop utan några ben, sot eller föremål. Ett brätteröse uppfört under en framskriden del av järnåldern måste ses som en mycket ålderdomlig tradition.

7.10.7 Botestorp, Högalid RAÄ 577
Vid Riksantikvarieämbetets revideringsinventering år 1979 registrerades här en oval stensättning (Ö–V) och 2 mindre ovala-runda stensättningar (fig. 7.24). Den ovala stensättningen
var 9,8x6,3 (NV–SO) meter i diameter och 0,6 meter hög. Det fanns inga synliga konstruktioner och anläggningen var uppbyggd av 0,2–0,8 meter stora stenar, med mestadels 0,2 meter
stora stenar. När stenarna började plockas bort i anläggningens centrum påträffades keramik och brända ben. Fyndet låg under en sten, med flat undersida. När ytterligare stenar
plockades bort framkom en keramikkruka fylld med brända ben och främst skallben. Krukan
stod på 3 mindre stenar och under dessa framkom ytterligare keramik och brända ben inom
ett område av 0,9x1,8 meter. I områdets södra del fanns en grop med brända ben och skörbrända stenar. Enstaka brända ben och fet mylla (1) påträffades i fyllningen. Ca 0,8 meter
ostsydost från keramikkrukan påträffades 3 kantställda stenar. Ytterligare en bit åt samma
väderstreck framkom en koncentration brända ben och keramik (2). Det fanns en tredje (3)
koncentration med brända ben och keramik (möjligen rabbig keramik) 2,2 meter västnordväst om ben och keramikkoncentration 1.
Över de brända benen och keramiken låg en sten med flat undersida. Krukan måste ha stått
på mindre stenar. Runt fyndet var jorden mycket mörk och det fanns kolrester. Koncentratio121
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Figur 7.24. Stensättning RAÄ 577 under utgrävning. Foto: Gunilla Wickman-Nydolf.
nen ökade under grävningens gång 0,7x1 meter i diameter och det förekom brända ben och
keramik. När koncentrationen rensats färdigt framkom en kruka.

Den andra stensättningen var skadad och låg ca 10 meter väster om den första och ovala
stensättningen. Stensättningen var något skadad i nordvästra delen och mätte nu 5,7x3,5
meter SV–NO och var 0,2 meter hög. Stensättningen saknad konstruktionsdetaljer och tydliga avgränsningar. Stensättningen var uppbyggd av 0,4–0,6 meter stora stenar, mestadels
intill 0,25 meter stora. Stenarna var glest lagda och mellan stenarna fanns rikligt med mylla
som fyllning. Vid borttagandet av en sten med flat undersida påträffades ett fåtal brända ben
och intill dessa ett fåtal keramikbitar.
Den tredje stensättningen var skadad i den sydvästra delen och hade en diameter av 6x4
meter ostsydost-västnordväst och 0,4 meter hög. Den ursprungliga formen bedömdes dock
ha varit 5,5x4 meter sydsydväst-nordnordost och ca 0,4 meter hög. Stenpackningen var lagd
i två lager med en stenstorlek av 0,05–0,35 meter stora, men mestadels 0,2 meter. I botten av
anläggningen fanns ett 0,08 meter tjockt myllager och under detta framkom grus. Mot gruset
fanns en del småsten 0,08 meter stora och de skiljde sig klart från den övriga stenpackningen
i stensättningen. I myllagret påträffades en koncentration av brända ben och en del ben framkom nere i gruset.

Det inre gravskicket variera från enstaka urnenedsättningar i små stenkistor med lockstenar
till bengropar och enstaka ansamlingar med brända ben. En av krukorna tycks ha stått på
resterna efter ett brandlager, vilket kan antyda resterna efter ett gravbål. Keramiken är enligt
Ericsson som studerat keramiken från dessa stensättningar främst av äldre järnålderskaraktär. Osäkerhet råder dock kring fyndkoncentration tre (3) då kärlet var svårt spjälkat, men
hade en möjlig rabbning (Ericsson muntligt). Detta skulle betyda att den första begravningen
i den ovala stensättningen utfördes i det nordvästra hörnet under yngre bronsåldern. Urnan
skulle då ha varit försedd med en täckhäll.
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Figur 7.25. Karta över de undersökta anläggningarna på Simpevarpshalvön.
Upprättad 2013 av Helena Victor. Kalmar Läns Museum.
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Figur 7.26. Röse RAÄ 352:1 under utgrävning. Foto: Åsa Svedberg.
7.10.8 Simpevarp
År 1975 undersökte Riksantikvarieämbetet totalt 25 anläggningar på Simpevarpshalvön inför utbyggnaden av kärnkraften i området (fig. 7.25). Inför den arkeologiska undersökningen
bedömdes flertalet av anläggningarna utifrån sitt utseende tillhöra bronsåldern. Misstankar
fanns dock om att några kunde tillhöra järnåldern, då de låg under den beräknade strandlinjen för bronsåldern dvs. under 10 m.ö.h. Flertalet av gravarna var fyndtomma, vilket förklarades med den glesa stenpackningens förmåga att släppa igenom regn, vind och snö. Ett
antal gravar innehöll endast de brända benen efter människor och endast 4 gravar innehöll
artefakter. Den arkeologiska undersökningen var endast inriktad på de synliga anläggningarna och det gjordes inte några schaktningar i den omkringliggande moränen efter boplatslämningar. Gravarna med fynd utgjordes av 1 röse med en inre skeppsformad stenkrets, 1
kvadratisk stensättning, 1 triangulär stensättning och 1 oval stensättning.

Fornlämningarna på Simpevarpshalvön bildar en väl samlad koncentration på den utskjutande halvön (fig. 7.25). Halvön sträcker sig från fastlandet VSV och rakt mot ONO. Hamnefjärden har tidigare utgjort en viktig naturhamn, vilket tidigare berörts av Peter Norman
(1993). I söder är halvön betydligt mer öppen mot havet och endast några småskär finns
här utanför. Fornlämningarna är främst koncentrerade till utloppet av Hamnefjärd, på öns
centrala delar och intill Simpevarp bytomt på halvöns södra sida. Halvön består främst av
hällmarker och tunna moränmarker med tallskog. Mycket av halvöns tidigare odlingar har
varit belägna i utdikade mossmarker.
Under de arkeologiska undersökningarna kommer en av ortstidningarna ut på platsen och
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Figur 7.27. Plan över RAÄ 352:1 upprättad år 1975 av Åsa Svedberg. Riksantikvarieämbetet.
en av grovarbetarna uppger att det största rösets stenmassor vägts och uppgår till en vikt
av 35 ton, dock framgår inte vilket röse som vägts och hur stort det varit (Oskarshamnstidningen 1975-05-06). De två största rösena utgörs av RAÄ 352 och 383.

RAÄ 351 utgjordes av en oregelbunden stensättning 3,5x6 meter och 0,3 meter hög. Fyllningen bestod av 0,3–0,4 meter stora stenar. Under stensättningen fanns en bergskreva som
var fylld med mörk jord, skärvig småsten, men inga brända ben påträffades. Innanför den
oregelbundna avgränsningen på stensättningen fanns det en inre kantkedja eller stenkrets.
Utanför själva stensättningen fanns två stensamlingar som tolkades som utrasningar. Stensättningen låg på en markerad bergsrygg ca 7,65 m.ö.h. och ca 160 meter från havet i söder.
Den mörka jorden och skärvstenen kan utgöra de bevarade resterna efter ett brandlager.
Skrevan i berget kan ha haft en funktion som behållare för själva gravgömman. Någon datering av anläggningen går inte att göra då inga 14C analyser utfördes. Anläggningens höjd
över havet talar för att den som äldst bör tillhöra den äldsta järnåldern (Påsse 2001).

RAÄ 352:1 utgjordes av 1 oregelbundet röse 6x9 meter i diameter och 0,85 meter högt (fig.
7.26). Röset låg ca 9 m.ö.h. och ca 40 meter från stranden uppe på Ö-V orienterad bergrygg.
Berget stupade brant i norr och enligt en av utgrävarna ”Röset har haft ett utomordentligt viktigt läge och varit synligt från väster och öster”. Under stenpackningen påträffades
en skeppssättningsliknande stenkrets, som delvis var kallmurad i två skift. Stenkretsen var
orienterad i VSV–ONO och var ca 9 meter lång och 3,5 meter bred. Från de båda stävarna
fanns utskott, vilket kan liknas vid förlängningar av själva skeppet. Dessutom fanns det en
utbyggnad, vilken skulle kunna liknas vid en styråra i aktern. Skeppet skulle då färdas mot
ONO (fig. 7.27). Centralt inom den skeppsformade stenkretsen fanns en kallmurad kistkonstruktion som var oval till rektangulär och mätte 5 meter i längd och 1,7 meter i bredd. I
kistan framkom svårt vittrade rester efter 1 ben och 2 tänder från får/get. Det tolkades av
utgrävarna som om kistan innehållit en skelettbegravning.
I norr och i nära anslutning och utanför den skeppsformade stenkretsen framkom en sekundärbegravning bestående av en urnegrav. Urnegraven kan genom sina fynd dateras till yngre
järnålder-tidig medeltid. Fynden bestod av kolfragment, spridda brända ben, tre beslags125
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Figur 7.28. Stensättning RAÄ 474 under utgrävning. Foto: Hella Shultze.
fragment av järn med kopparlegering, järnkniv, järnspik och järnten. Föremålen ansågs av
utgrävarna vara typiska för ovan nämnda period (Norman 1993:113).
Den inre skeppsformade stensättningen har stora likheter med de konstruktioner som påträffats i ett antal av de Halländska högarna och med dateringar till äldre bronsålder, exempel
finns dock från yngre bronsålder (Artelius 1996:63ff). De utskott som omtalas för tankarna
till skeppen på hällbilderna, vilket antyder en datering till bronsåldern. Den inre stenkistan
antyder en tidigare skelettbegravning med en obränd kropp. De obrända tänderna från får/
get kan antyda speciella delar av gravritualen.

Cirka 4 meter sydost om det ovan nämnda röset låg RAÄ 352:2 som utgjordes av en kvadratisk stensättning som var 3,7x4,2 meter och var 0,65 meter hög. Stenpackningen var ojämn
med antydan till välvning i mitten och i söder fanns en avgränsning med tre större klumpstenar. Stensättningens övre skikt bestod av 0,1–0,2 meter stora stenar. Centralt i stensättningen låg en 0,5–0,7 meter stor sten och några mindre stenar i rad och parallellt med de södra
kantstenarna. De visade sig att de utgjorde en del av en kvadratisk stenkrets. Längre ned i
anläggningen framkom skörbrända stenar. Här framkom ett sotskickt 0,05 meter tjockt och
innehöll skörbrända stenar. I söder framkom under småstenpackningen kol och brända ben.
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Här framkom en järnkniv, nit med kopparlegering, bryne, glasflusspärla, treklöverformigt
beslag, ring med kopparlegering, 4 järnfragment, ett helt och ett fragmentariskt silvermynt.
Det hela myntet är präglat i Groningen för biskop Bernold (1027-1054). Det påträffades förkolnade fruktkärnor och sädeskorn.
Vid den arkeologiska undersökningen tolkades anläggningen innehållande en nedläggning
med rester av gravbål, kremerade ben och föremål och inget tydde på att detta var en sekundär nedsättning. Detta betyder att den kvadratiska stensättningen bör ha uppförts i samband
med begravningen och under den tidiga medeltiden.

RAÄ 353 utgjordes av en oregelbunden stensamling 2,5x3 meter i diameter och 0,5 meter
hög, tolkades som ett förstört sjömärke. Det är inte heller osannolikt att stensamlingen utgjorde resterna efter en förstörd stensättning.
RAÄ 354 utgjordes av en oregelbunden stensättning 4x7 meter i diameter och 0,1–0,4 meter
hög, saknade kantkedja. Anläggningen låg ca 80 meter från stranden ca 6,5 m.ö.h. och på
krönet av en bergsplatå.

Centralt i stensättningen låg en cirkelformation med en yttre och inre diameter på 1,5x2
och 1x1,5 meter orienterad i N–S. Stenarna var 0,15–0,3 meter stora. Innanför låg en småstenspackning ca 0,1 meter stora stenar i sandblandad mylla. Utanför cirkeln i väster och
det övre stenskiktet var stenarna ca 0,3 meter stora. Under de större stenarna fanns en småstenspackning och större överlagrande stenar fattades i de övriga delarna av anläggningen.
I norr, väster och öster fanns ca 1,5 meter långa och 1,5 meter breda utskott. Under stensättningen vidtog mörk mylla och sedan berget.
Småstenspackningen under de större stenarna antyder att det kan ha funnits en mer genomtänkt gravkonstruktion. Stensättningens placering över havet antyder utifrån dagens kunskap att den som äldst bör vara från äldre järnålder (Påsse 2001).

Fornlämning RAÄ 355 utgjordes av 3 stensättningar som låg långt ut på halvön och nära inloppet till Hamnefjärden. De låg samlade i en liten grupp ca 7 m.ö.h. på en bergsplatå med en
del sprickbildningar.

Den tresidig stensättning (RAÄ 355:1) hade 5x5 respektive 5x6 meter breda sidor och var
0,4 meter hög och hade kantkedja. När stensättningen rensats framstod den mer som oregelbunden. Orsaken till detta var att anläggningen utgjordes av två tydliga åtskilda stenskikt. Ett
övre med grövre stenar och kantkedja och en undre med småstenspackning och båda skikten
hade tresidiga former.

I kanten av småstenspackningen ca 0,5 meter utanför nordvästra kantkedjan låg en liten
”minatyrdös” dvs. en platt kvadratisk sten 0,6x0,6 meter stor sten på 4 knytnävsstora stenar
direkt på berget. Om det verkligen var en förhistorisk anläggning eller ett resultat av sentida
aktiviteter i anläggningen gick inte att avgöra.
Utanför kantkedjan i nordväst och i södra delen fanns en brämliknande tätt liggande småstenspackning. Dessa fortsatt in och under kantkedjan och småstenspackningen låg i sot och
kolbemängd mylla inom ett område av 2,75x3,25 meter stort och 0,16 meter tjockt brandla127
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ger. Det fanns rikligt med brända ben upp till 4 liter. I lagret fanns 4 fragment av bränd flinta,
fragmentarisk spelbricka, slaggad lera och ett möjligt degelfragment.

Centralt i stensättningen påträffades under en klumpsten ett skallben och tänder från en
obränd människa. Sydväst och sydost om kraniet fanns flera obrända skelettdelar överarmsben, bäcken och lårben. Hur skelettet legat var svårt att avgöra med huvudet låg mot nordväst. Skelettet hade legat direkt på berget och nästan helt täckt av ett brandlager. I detta
brandlager påträffades mestadels parvis ca 0,2 meter utanför kraniets högra sida, men ovanpå och sydost om fotänden 13 hela och fragmentariska järnnitar med fyrkantiga brickor och
11 hela och fragmentariska järnspikar. I lagret fanns spridda delar av en hästskosöm och
en del järnkrampor och en fragmentarisk järnten, ett avbrutet bryne, en glasflusspärla vid
skelettets halsparti. Intill kraniet i nordost framkom en rund sölja med kopparlegering med
inristat vinkelmönster. En hel järnsölja, krukskärvor från två olika kärl. Söljan med kopparlegeringen var av en typ som var vanlig under yngsta järnålder-tidig medeltid (Norman 1993).

Ca 3 meter öster om föregående stensättning låg en oregelbunden stensättning RAÄ 355:2
som mätte 2x4 meter i diameter och var 0,3–0,7 meter hög. Den bestod av en stenpackning
som följde bergets avsatskanter. Stenpackningen bestod av ett 2–3 skikt med varierad stenstorlek 0,15x0,2–0,5x0,6 meter stora. Inga brända ben eller eldpåverkan kunde iakttagas.
RAÄ 355:3 låg ca 10 meter sydost om den första stensättningen. Den utgjordes av en oregelbunden stensättning belägen i skrevor kring en berghäll. Stenpackningen bestod av 0,1x0,1–
0,6x0,8 meter stora stenar. I stenpackningens norra kant fanns en lutande rektangulär sten
0,5x0,8 meter och den verkar ha varit rest. Dess bas passade utmärkt i en intilliggande hålighet i stensättningen. Ca 1 meter om denna fanns ytterligare en sten som tycktes ha varit rest
och den låg över en hålighet. Inget tecken på gravgömma fanns.

Tresidiga stensättningar utgör en mycket ovanlig stensättningsform i nordöstra Småland
och dess datering har varit långt ifrån självklar. Den samlade och nuvarande kunskapen om
stensättningsformen i Skandinavien kan uppvisa dateringar mellan 200–1000 e.Kr. (Andrén
2004:408). RAÄ 355:1 är dock från den yngre järnåldern, men dess läge i terrängen och
yttre utseende för tankarna till bronsålderns och den äldre järnålderns traditioner. Någon
datering till bronsåldern är dock inte känd av denna stensättningsform (Hyenstrand 1984;
Selinge 1994; Andrén 2004).
Stensättningen RAÄ 255:2 har till utseende och storlek utgjort en relativt vanlig form av
stensättning, men den kan i detta fall inte ge några ben eller kol så att den kunnat analyseras vidare. Den antyder genom sin höjd över havet att den som äldst bör vara från den äldre
järnåldern (Påsse 2001).
Möjligen har stensättningen RAÄ 355:3 varit försedd med en i norra delen belägen och rest
sten. Skrevorna i berget kan ha fungerat eller varit tänkta som behållare för brända ben.
Anläggning är svår att datera och precis som föregående är en äldsta datering till äldre järnålder möjlig.

RAÄ 360 bestod av en oregelbundna stensättningen var belägen i en bergskreva ca 7,5 m.ö.h.
Anläggningen låg på ett mindre impediment med branta sluttningar mot norr och öster. Stensättningen var oregelbunden 2,5x3,5 (SV–NO) meter i diameter och från de underliggande
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sprickorna ca 1,2 meter djup. En del sprickor under stensättningen var 0,5 meter breda.
Stenpackningen bestod av både runda och skarpkantade stenar i två skikt och var i nordväst
0,3–0,5 meter stora inom ett område av 1,25x2,75 meter. Utanför detta område i sydost fanns
något mindre stenar och i nordvästra delen ca 0,2 meter i diameter.

Stenpackningen dolde en bergskreva och mellan stenarna fanns sotig mylla och stundtals
skärvig småsten. Här påträffades två 0,2 meter jämnstora stenar tätt tillsammans. Dessa verkade särskilt utvalda för att passas mot varandra. Dessa täckte en ca 0,08 meter tjock och
0,3x0,3 meter stor granithäll. Denna utgjorde ett lock över ett delvis sotbemängt myllblandat
ljust sandlager. I detta lager påträffades hartstätningsbitar och en rund bärnstenskula, men
inga brända ben. Sot och kol vittnade om eldande, men själva berget under stenpackningen
tycktes inte eldpåverkat.
En bergsskreva tycks ha utgjort platsen för de brända benen. Sot och kol antydde aktiviteter,
men några brända ben påträffades inte. Denna anläggning är svårdaterad, men utifrån höjden över havet bör den som äldst kunna vara från äldre järnålder (Påsse 2001).

Anläggning RAÄ 366 bestod av en oval stensättning 3x4,5 meter i diameter och intill 0,25
meter hög. Stensättningen hade en gles stenpackning som var 0,1–0,4 meter stora stenar.
Det fanns inslag av skärvig småsten. Anläggningen låg på en bergknalle och ett av de högsta
områdena med sina 11 m.ö.h. Själva berget under stensättningen tycktes inte eldpåverkat.
Skärvig småsten ingår i fyllningen, vilket antyder att man eldat i närheten eller i samband
med uppförandet av anläggningen. Anläggningen kan utifrån dess höjd över havet som äldst
vara från bronsåldern.
Anläggningen RAÄ 367 bestod av en oval stensamling invid bergskreva 2x7 meter i diameter
och 0,25 meter hög. Stenpackning bestod mestadels av 0,2–0,35 meter stora stenar lagda i
ett skikt. Troligen utgjorde anläggningen resterna efter en förstörd fornlämning.

Anläggning RAÄ 368 bestod av en röseliknande stensättning (Flackt röse) oregelbundet 1,52,5x5 meter och 0,2–0,6 meter högt. Röset låg i krönläge på en bergsknalle och var omgiven
av sprickig och ojämn berggrund. Stenpackningen bestod av 0,2–0,5 meter stora rundade
stenar. Röset tycktes ha innehållit en kistliknande konstruktion av sten, som rasat in. Stenpackningen var enskiktad mitt i anläggningen där större stenar med den flata sidan vänd
nedåt fanns. En N–S orienterad sprickbildning kan ha utnyttjats som en del av konstruktionen. Utgrävarna tolkade det hela som att graven innehållit ett jordat lik, detta på grund av
den kistliknande konstruktionen centralt i anläggningen.
RAÄ 369 bestod av en oregelbunden stensamling ca 1x2,5 meter i diameter och 0,3 meter
hög tolkades som stöd åt en gärdesgård eller varit ett sjömärke.

Anläggning RAÄ 371 bestod av ytterligare en tresidig stensättning och var belägen ca 8 m.ö.h.
på krönet av en bergsklack. Stensättningen var 5x5, 5x6 meter sida och 0,3 meter hög och
täckte två bergskrevor. Stenpackningen bestod av skarpkantade 0,2 meter stora stenar. Det
fanns rundade klumpstenar 0,3–0,4 meter stora. I bergsfickorna fanns sotfärgad mylla och
partier med skärvsten. Berggrunden under stensättningen var i öster och väster eldpåverkad.
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Bergsskrevorna kan ha varit avsedda för brända ben och sot och skärvsten antyder att man
eldat i samband med anläggningens uppförande. En datering till yngre bronsålder och äldsta
järnålder är möjlig utifrån höjden över havet (Påsse 2001).

Fornlämning RAÄ 373 bestod av 3 stensättningar som var belägna 10–11 m.ö.h. på nordligaste och mellersta delen av en höjdklack med berg i dagen.

RAÄ 373:1 bestod av en rund stensättning som var ca 6 meter i diameter och 0,2–0,5 meter
hög. Stenfyllningen bestod av en flerskiktad stenpackning med 0,3–0,55 meter stora stenar.
I en del sprickor i berget under stensättningen fanns endast mörkfärgad mylla och kol. Vid
närvaron av sprickor i berggrunden, som kan ha varit avsedda för brända ben, men att endast sot och kol finns bevarat. Höjden över havet antyder en äldsta och möjlig datering till
bronsålder (Påsse 2001).

RAÄ 373:2 bestod av en oregelbunden till oval stensättning ca 2,5x4,5 meter i diameter och
0,3–0,4 meter hög. Stensättningen låg 5 meter sydsydost om 373:1 och bestod av en enskiktad stenpackning. Stenarna var 0,15–0,45 meter stora och mestadels kantiga stenar. I norra
delen av anläggningen fanns ett 0,4–0,7 meter stort platt block. Under stenpackningen fanns
0,05 meter tjockt skikt med småsten som låg i myllan och därunder själva berget. I norra
delen av stensättningen fanns en ficka i berget och där påträffades ett smuligt fragment av
obränt ben. Det obrända benet i stensättningen är svårt att uttala sig om och det är oklart
om det har med en skelettbegravning att göra. Den ringa höjden och avsaknaden av kistkonstruktion gör detta mindre troligt. Höjden över havet antyder en äldsta och möjlig datering
till bronsålder.
RAÄ 373:3 bestod av en oregelbunden stenanhopning ca 3x4 meter stor och 0,3 meter hög.
Om anläggningen var en grav eller inte gick inte att avgöra. Stenfyllningen bestod av 0,15–0,4
meter stora stenarna och uppvisade likheter med stensättningar i omgivningen och behöver
ingen ytterligare tolkning.
Anläggning RAÄ 382 bestod endast av en oval stensamling, ägogränsmarkering?

Anläggning RAÄ 383 utgjordes av ett röse 6,5x7–8x10 meter stort och 0,6–0,7 meter högt
och hade klar begränsning, men ingen kantkedja. Den brämliknande stenpackningen i väster
var 1,5 meter bred och med två utskott 1,5x3 meter i norr och öster täckande bergskrevor.
I rösets mitt fanns en försänkning 2,8x4 meter bred och i denna fanns en rektangulär grop
0,8x1 meter bred. Röset hade en flerskiktad stenpackning bestående av 0,3-0,4 meter stora
stenar och i rösets mitt kunde man se en rak N–S 2,8x4 meter bred oval försänkning. Röset
var fyndtomt.

7.10.9 Simpevarp RAÄ 474, 634, 635
År 1979–1980 undersökte Riksantikvarieämbetet 1 röse och 2 runda stensättningar (ATA
Dnr. 4153/79). Anläggningarna RAÄ 474, 634, 635 låg i barrskogsbeväxt kuperad hällmark.
Planer och profiler från dessa undersökningar har eftersökts, men inte kunnat hittas.
Anläggningen RAÄ 474 bestod av en röseliknande stensättning, som låg på krönet av en
bergknalle. Anläggningen mätte ca 4 meter i diameter och var ca 0,5 meter högt. Fyllningen bestod av 0,3–0,5 meter stora stenar. Under stenpackningen framkom bergskrevor och
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inom ett område av 0,7x0,8 meter kol, skörbränd sten och brända ben. Bergskrevorna hade
nyttjats som behållare för själva gravläggningen och sedan fyllts med skörbränd sten. Under
stenpackningen framkom förutom den ovan nämnda gravläggningen ett 40-tal stenar som
bildade två glesa och ojämna kretsar. Anläggningen bestod av en stensättning och anläggningen täckte bergsskrevor delvis fyllda med kol och skörbrända stenar. Här finns dock till
skillnad från flera andra anläggningar i området brända ben. Det är oklart hur pass mycket
man kan lita på anläggningens höjd över havet, men det går inte utesluta en datering till
yngre bronsålder-äldre järnålder.

RAÄ 634 bestod av 1 röse som låg på områdets högsta punkt ca 12 m.ö.h. och var ca 9 meter
i diameter och var ca 1,3 meter högt. Röset var jämnt välvt och var uppbyggt av gråsten och
inslag av skärvsten. I öster fanns en ca 5 meter lång ”gång”, dvs. en lutande bergskreva som
var packad med sten en bit högre än själva berget. Under röset fanns sprickor och skrevor
som var fyllda med sot och kol. På endast en plats bland skrevorna fanns endast en handfull
brända ben. Anläggningen bestod av 1 röse och berghällen under anläggningen uppvisade
brandskador. Mängden sot och kol intygade att man eldat på berget innan röset uppfördes.
RAÄ 635 rund stensättningen var ca 5 meter i diameter och var ca 0,5 meter hög. Stenfyllningen bestod delvis av skärvsten, men i övrigt var stenen 0,3-0,4 meter stor. Ytterkanten på
anläggningen var lagd i 3–4 skiktad kallmur och som delvis var inåtlutande. Inga fynd påträffades och inga ytterligare tolkningar behövs i detta läge.

7.10.10 Simpevarp RAÄ 441
År 1984 undersökte Kalmar läns museum 1 röse centralt beläget på Simpevarpshalvön. Röset ligger betydligt högre i terrängen än flera av de andra rösena och stensättningarna. Röset
var 14,5 meter i diameter och ca 1,4 meter högt. Fyllningen bestod av 0,15–0,8 meter stora
stenar. Flera av stenarna från stenpackningen bestod av spjälkade stenar. Under röset framkom ett tunt humuslager och här påträffades en svinkäke och ett fågelben som bedömdes
vara recenta (Delden & Rasch 1984).

Någon exakt avvägning på rösets höjd över havet finns inte, men då det ligger en bit in på ön i
den stigande terrängen bör det ligga ovanför 10 m.ö.h. Det är på grund av alla kraftledningar
och byggnader svårt att få en rättvis bild av det landskap som röset tidigare legat i, men utifrån kartstudier kan man klart se att det avviker i fråga om placering i terrängen i jämförelse
mot gravarna nere vid Hamnefjärden. Då röset saknade begravning och fynd är det omöjligt
att datera röset, men dess avvikande placering kan betyda att det ska räknas till bronsåldern.
7.10.11 Simpevarp RAÄ 474
År 1998 undersökte Kalmar läns museum ytterligare en anläggning under RAÄ 474 (se ovan)
och bestod av en mindre och oregelbunden till oval stensättning med kal stenfyllning av en
typ som kallas ”Misterhultare”. Stensättningen mätte 2x1,5 (NNO–SSV) meter och var 0,2
meter hög. Anläggningen låg på en svagt sluttande berghäll 4–5 m.ö.h. och innehöll endast
recenta artefakter (KLM dnr. nr. 33-759-98). Det är oklart om anläggningen ska ses som en
fornlämning och dess låga placering över havet antyder att anläggningen har en senare datering än äldre järnålder.

7.10.12 Snäckedal RAÄ 98
År 1905 undersökte Hans Hansson en rektangulär stensättning i Snäckedal och detta resul131
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Figur 7.29. Den av Hans Hansson undersökta rektangulära
stensättningen i Snäckedal. Foto: författaren.
terade endast i kolbitar (fig. 7.29). Enligt Hanssons fotografier bör den undersökta graven
utgör någon av nr 32–34 på Gillgrens karta från 1937 (fig. 2.9).

Vid byggandet av en väg år 1924 nedanför gravfältet i Snäckedal kom en ”rösebotten” att
skadas. Anläggningen utgjorde troligen någon form av rundad stensättning, men den exakta
formen är omöjlig att fastställa (Gillgrens karta nr 36). Det var två drängar som plockade
ned anläggningen och fann en rakkniv av brons från period IV, 1100–900 f.Kr. (fig. 7.30).
Vid mina vandringar på gravfältet har jag i fyllningen från den skadade anläggningen funnit
en facetterad malstenslöpare. Malstenslöpare är inget ovanligt fenomen i gravar från yngre
bronsålder-äldre järnålder (Kaliff 1999).

De rektangulära stensättningarna i Snäckedal har inte daterats och rakkniven av brons ger
endast en datering på en stensättning. Den skadade stensättningen kan genom fyndet av
rakkniven dateras till period IV, 1100–900 f.Kr. (fig. 7.30). Fyndet av den facetterade löparen
antyder speciella gravriter, vilket är mycket intressant utifrån Anders Kaliffs tidigare diskussioner (Kaliff 1999).
7.10.13 Västra Ramnebo
Ett av de tidigast inlämnade bronsfynden från Misterhult kommer från Västra Ramnebo. Vi
vet egentligen inte särskilt mycket om omständigheterna kring detta fynd, mer än att ett
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Figur 7.30 ( ovan). Rakkniven från Snäckedal SHM 17553. Foto: Statens Historiska Museum.
Figur 7.31 (nedan). Tvådelat spiralupprullat bronstråd från Västra Ramnebo SHM 335.
Foto: Statens Historiska Museum.
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Figur 7.32. Gravfältet och den undersökta stensättningen RAÄ 245. Foto: författaren.
antal bönder brutit ned ett ”röse” och funnit ett bronsföremål och inlämnat detta vid mitten 1700-talet (SHM 335) Bronsartefakten består av ett tvådelat spiralupprullat tenformat
föremål och typen brukar dateras till bronsålderns period V, dvs. 900–700 f.Kr. (fig. 7.31).
Föremålet är mycket ovanligt och Birger Nerman menar att det har sitt ursprung i Kaukasus
(Nerman 1954).
Det är oklart hur bronsföremålet ska tolkas, men det bör komma från någon av eller någon
nu bortförd stensättning eller röse i området. Det kaukasiska föremålet ger vid handen en
aning om vilka kontakter som fanns med omvärlden och en viktig påminnelse om bronsföremålens roll i samhället.
7.10.14 Virum RAÄ 245 och 255
År 2008 undersökte författaren RAÄ 245 inom ramen för Högskolan i Kalmars arkeologiska
forskningsprojekt Bilder av ostkustens bronsålder. Syftet med den arkeologiska undersökningen var att utreda skärvstenens varierande kontexter och i detta fall en gravkontext. De
två föregående åren hade 2 skärvstenshögar undersökts och det var därför av stor vikt att
fortsätta undersökningen av skärvstensförekomsterna.

Stensättningen var belägen på ett gravfält (RAÄ 245) med 1 röse, 1 rösebotten och 9 stensättningar (fig. 7.32, 7.33, något mindre antal anläggningar vid registreringen år 1979, se FMIS).
Intill gravfältet fanns fossil åkermark och 2 skålgropsförekomster. Endast en av stensättning134
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Figur 7.33. A1 utgör markeringen för den undersökta stensättningen. Kartering av gravfältet
skala 1:200, utförd av författaren och Åsa Svedberg.
arna var försedd med mittblock och denna hade rikligt med skärvsten i ytan. Stensättningen
var 5 meter i diameter och 0,4 meter hög. Stenmaterialet i fyllningen avvek från flera av de
andra stensättningarna, då det bestod av småsten dvs. 0,05–0,1 meter stora stenar. Anläggningen avgränsades av en kantkedja av 0,2–0,5 meter stora stenar. Centralt i anläggningen
låg ett 1,5x1,5 meter stort mittblock och stensättningen var väl avgränsad av en kantkedja
bestående av både klumpstenar och kantställda hällar 0,4–0,7 meter stora. Småstenspackningen fortsatte enda ned till botten av anläggningen och bottnen bestod av sand. Småstenen
i stenpackningen bestod av ovanligt små stenar och den påminde starkt om den sten som
återfinns i de ålderdomliga röjningsrösena som finns i omgivningen. Stenen tycks inte ha
påförts i efterhand, utan småstenen följer stensättningen ned i stenpackningen och innanför
dess avgränsningar. Norr och öster om mittblocket fanns 2 härdar med rikligt med skärvsten,
sot och kol. Härd A2 tycktes till största del eldats med hassel medan A3 eldats tall, al och
hassel. Mittblocket hade påverkats och tillmakats av värmen från härdarna. I en av härdarna
påträffades en bit av keramik. Söder om mittblocket påträffades en liten 0,4x0,2x0,05 meter
stor häll och under denna fanns en liten samling om 100 gram brända ben. Den osteologiska
analysen visade på att den gravlagda var ett barn mellan 6–12 år gammalt eller möjligen
yngre tonåren. Flertalet av benfragmenten kommer från kraniet och några från halskota,
överarmsben och mellanfotsben. Kol från härdarna och ett av benen kunde visa på en samstämmig analys till 600–500 f.Kr. (Storå 2008; Dahlin 2009, 2010, bilaga 5).

År 1943 påträffades en skadad grav på Virums säteri av arkeologen Folke Hallberg (SHM
inv. nr. 22996). Han kom därför att undersöka det som fanns kvar av anläggningen som han
tolkade som en rund stensättning med kal stenfyllning (fig. 3.34). Den låg på en bergsklack
tillsammans med två andra liknande anläggningar. Inne i stensättningen påträffades två koncentrationer av keramik och brända ben. Det tycks dock som om benen ursprungligen legat
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Figur 7.34. Plan och profil RAÄ 255 upprättad 1943 av Folke Hallberg, Riksantikvarieämbetet.
i ett av kärlen, och med spridda brända ben runt urnan (Storå 2008; Dahlin 2009). Kärlen
bestod av ett större rabbat kärl och ett glättat kärl. Kärlen var av en typ som var vanliga
under yngre bronsålder-förromersk järnålder (Brorsson muntligt). Benen intill keramiken
var bäst bevarade, medan de kringströdda var sämre bevarade, vilket antyder att de legat
kringströdda innan graven skadades. Den osteologiska analysen år 2008 kunde sedan visa
att benen kom från en och samma individ och då medelålders individ 20–39 år. Totalt bestod benmängden av ca 2,5–3 dl. Mängden ben understryker att inte hela individen finns
representerad. Det är huvudsakligen ben från kraniet som är representerade, och lårben och
överarm. Förutom benen efter den kremerade människan framkom ett kremerat armbågs136
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ben från en hund, vilket låg bland benen som varit spridda i anläggningen. Ett av benen kom
att 14C analyseras och daterats till yngre bronsålder period V–VI (Storå 2008; Dahlin 2009,
2010, bilaga 5).

RAÄ 245 låg i ett mindre gravfält och var den enda stensättningen som var försedd med ett
mittblock. Förutom mittblocket var de handstora fyllningsstenarna något som utmärkte sig.
Stenarnas storlek påminner om de man brukar påträffa i röjningsrösen. Inne i anläggningen
fanns två härdar med skärvsten och delar av skärvstenen tycks ha ingått i stensättningens
fyllning. Under en flat häll framkom en handfull brända ben från ett barn. Kopplingen mellan
grav och röjningsröse är märkbar. Stensättningen kan dateras till yngre bronsålder 600–500
f.Kr. (bilaga 5).

RAÄ 255 var skadad när den undersöktes, men mycket tyder på att den varit rund eller möjligen något oregelbunden. Den delvis skadade anläggningen hade säkerligen resulterat i
skadan av kärlen, varav minst ett av kärlen innehållit kremerade delar av en meldelålders
individ och ett underarmsben av en hund. Närvaron av hunden är intressant och kan berätta
om flera möjliga tolkningar. Är det frågan om sällskapsdjuret som fått följa med på gravbålet,
eller är det frågan om hundens symboliska roll som beskyddare? Stensättningen kan dateras
till ca. 600 f.Kr. (bilaga 5).
7.10.15 Gravfältet i Imbramåla
Endast ett gravfält har totalundersökts arkeologiskt i Misterhults socken och det var från
början registrerat som en gravgrupp om fyra anläggningar (RAÄ 14). Stensättningarna undersöktes år 1985 av Åsa Svedberg och de låg på fastigheten Imbramåla i de nordostliga
delarna av socknen. Gravfältet ingår i en av alla rösemiljöer i Misterhult och miljön är en
klassisk rösemiljö i ett sprickdalslandskap. Gravfältet låg uppe på krönet av en bergklack
med ett omgivande landskap bestående av berg i dagen moränbackar och leriga sprickdalar.
Sprickdalen bildar vid ca 10 m.ö.h. en från norr inträngande havsvik.
Gravfältet mätte 20x15 (Ö–V) och såg vid en första anblick ut som en enda stor stensamling.
Anläggningarna var svåravgränsade och utrasade, vilket man förstod att anläggningarna varit
redan 1937 då arkeologen Gillgren kom till platsen för att kartera. Gillgren tyckte sig kunna
se totalt fyra anläggningar dvs. 3 runda och 1 rektangulär stensättning. Han noterade dock
att anläggningarna var svåravgränsade. Vid den arkeologiska undersökningen 1985 kunde
anläggningarna efter rensningen och en förnyad kartering delvis stärka Gillgrens tolkning
av platsen. Något nytt var att dock att det tillkommit 2 mindre stensättningar och 2 övriga
stensamlingar.

Den första anläggningen bestod av en rund stensättning 3,8x3,4 meter i diameter och var 0,4
meter hög. Anläggningen var uppbyggd av 0,2–0,3 meter stora stenar (fig. 7.35). I mitten av
anläggningen fanns något som en tidigare rest sten (ca 1 meter hög), men som nu låg kullfallen. Vid basen av det spetsiga blocket fanns en fördjupning som antydde att blocket varit rest.

Enligt den ekonomiska kartan ligger gravfältet mitt i en ägogräns, vilket gör att den resta stenen kan ha varit en gränssten under senare tid. Något nordost om stensättningens mitt och
stenflisa framkom på botten av anläggningen inom en yta av 0,5 meter i diameter 217 gram
brända ben och 1 fragment av keramik som vägde 1 gram.
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Figur 7.35. Vy över gravfältet RAÄ 14 längs bort i bilden kan den
rektangulära stensättningen skymtas. Foto: Åsa Svedberg.
Nordnordost om den första anläggningen låg den andra anläggningen bestående av en rektangulär stensättning 3x2 (NV–SO) meter i diameter och 0,3 meter hög. Anläggningen var
uppbyggd av 0,2–0,3 meter stora stenar, men det fanns antydan till att större block legat
intill kanterna. I anläggningen sydöstra del påträffades under stenpackningen och inom ett
område av 0,3 meter i diameter 12 brända ben om minst 3 gram och 22 keramikfragment om
10 gram.

Den tredje anläggningen bestod av en rund närmast oval stensättning intill 4x3 (NV-SO) meter i diameter och 0,4 meter hög. Anläggningen var uppbyggd av 0,2–0,3 meter stora stenar
(fig. 7.35). I anläggningen något förskjutet mot nordväst från centrum fanns sotig, kolflisbemängd mylla påträffades 1 fragment av bränt ben och 1 keramiksmula om 1 gram.

Den fjärde anläggningen bestod av en rund stensättning intill 5,5x6 meter i diameter och 0,4
meter hög. Anläggningen var uppbyggd av 0,2–0,3 meter stora stenar och en del något större
ut mot kanterna. I mitten av anläggningen fanns fet sotig mylla inom ett område av 2,5x1,6
(NV–SO) meter. Spritt i den sotiga myllan fanns totalt 88 gram brända ben och berget under
lagret var eldpåverkat. I den sotiga myllans södra del fanns en 0,25 meter stor koncentra138
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Figur 7.36. Städsten eller skålgropssten? Foto: författaren.
tion av brända ben, keramik och ett litet bränt flintfragment. Koncentrationen hade legat
under en 0,3 meter stor sten, som kan ha fungerat som en täcksten. Totalt påträffades 54
gram brända ben och 79 keramikbitar om 245 gram. Keramiken bestod av flera fragment
av mynning, buk och godset var stundtals rödbränt. En av bitarna antydde att kärlet bör ha
haft ett öra. Omedelbart sydväst om denna koncentration och i direkt anslutning framkom
ytterligare 88 gram brända ben inom en 0,2 meter stor yta. Inom det stora området med sot
och mylla fanns ytterligare små koncentrationer med några gram brända ben och keramik.
En något större koncentration med brända ben framkom i stensättningens östra del och utanför den stora utbredningen med sot och mylla. Här framkom under stenlagret och inom en
1,2x0,5 (NNV–SSO) meter stor yta 150 gram brända ben.
Den femte anläggningen bestod av en närmast rund stenpackning intill 1,5 meter i diameter
och 0,4 meter hög. Anläggningen var uppbyggd av 0,2–0,3 meter stora stenar. I anläggningens centrala del påträffades 17 gram brända ben och keramiksmulor om 1 gram. Något sydost om centrum framkom ytterligare 3 stycken brända ben om 1 gram.

Den sjätte anläggningen låg mellan den tredje och fjärde anläggningen och bestod av en ca
1 meter i diameter stor stenpackning. Anläggningen var uppbyggd av 0,2–0,3 meter stora
stenar. I anläggningens norra del framkom 1 bränt ben om 1 gram och keramikfragment om
1 gram.

Den sjunde anläggningen låg väster om den sjätte anläggningen och bestod av 1,5x2 meter
i diameter stor anläggning. Anläggningen var uppbyggd av 0,2–0,3 meter stora stenar och
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framstod som en del av den större stensättningen anläggning 4. Inom anläggningen fanns ett
1x0,8 (N–S) meter stort område med 47 gram spridda brända ben. Inom detta område fanns
i norr en mindre koncentration med 24 gram brända ben inom en yta av 0,4 meter i diameter.
Söder om det större området framkom ytterligare en liten koncentration med totalt 2 gram
brända ben inom en yta av 0,5 meter i diameter. Intill fanns ett fragment av keramik om 1
gram.

Den åttonde anläggningen låg söder om den sjunde och låg inom den fjärde anläggningens
begränsning och bestod av en fyndkoncentration. I fyndkoncentrationens centrala del fanns
ett yxämne (442 gram) närmast liknande en trindyxa 13,4 cm lång, 4,7 cm bred, 3 cm tjock
och 2x2,8 cm tjock nacke. På vardera bredsida finns en skålgrop och detta har fått lite olika
tolkningar, dels som en städsten eller en skålgropssten (fig. 7.36). Groparna är mjukt skålade
och består av 3–3,5 cm stora gropar. I koncentrationens centrala delar fanns brända bensmulor om 10 gram och i en intilliggande koncentration med 122 gram brända ben. Här fanns
7 fragment med keramik om 10 gram. Väster om denna fanns 30 keramikfragment om 107
gram varav 3 mynningsfragment och 2 fragment har intryck i ytan och godset var något rödaktigt. I norr fanns ytterligare en koncentration 16 gram brända ben och 2 keramikfragment
inom en yta av 0,3 meter.
Den nionde anläggningen bestod av 1x1,5 meter stor stensamling, och var 0,4 meter hög.
Anläggningen var uppbyggd av 0,2–0,3 meter stora stenar. Anläggningen var fyndtom.
De kärlfragment som påträffades i graven har bedömts av Brorsson och fragmenten kan genom sitt utseende dateras till yngre bronsålder-förromersk järnålder (Brorsson muntligt).

Gravfältet bestod av 4 stensättningar och ytterligare anläggningar som kan tolkas som rester
av tidigare stensättningar och utbyggnader. Gravskicket består i huvudsak av enstaka små
och spridda koncentrationer med brända ben. Enstaka keramikskärvor antyder att de kan legat i urnor. Samtidigt är det mycket av urnorna som fattas och man kan fråga sig om det varit
tal om hela urnor från början. I en av de större stensättningarna fanns ett stort lager med sot
och kol. Berget var eldpåverkat och det är troligt att det där stått ett gravbål. Bland de mer
spektakulära fynden var en yxliknande grönsten med 2 skålgropar. I rapporten föreslogs att
det kunde vara en städsten, men då det är ett gravsammanhang håller jag det för troligare att
det ska tolkas som en skålgropssten.

7.11 Sammanfattande kommentar
Misterhult har inventerats tre gånger, översiktligt 1937 av Gillgren, förstagångsinventerat
på 1940-talet och revideringsinventerat 1979. De två första inventeringarna var näst intill
”rena” röse- och stensättningsinventeringar, medan inventeringen 1979 tog upp och inventerade ett större urval av fornlämningar. Det kan därför sägas att kunskapsläget om rösen
och stensättningar är bra. Kunskapsluckan ligger istället i deras tidsställning och övriga kontext. Ett försök till beskrivning av rösemiljöerna har utförts av Gert Magnusson och han tog
särskilt hänsyn till elementens spridning och förhållande till naturgeografin. Magnussons
artiklar (1986, 1988) var för sin tid mycket bra, men det saknades fördjupade kunskaper
om områdets boplatser, hällbilder, lösfynd och genomgångar av tidigare arkeologiska undersökningar. Detta medförde att beskrivningarna av rösemiljöerna endast blev generaliserande modeller, utan att kunna uppvisa och diskutera deras relation till boplatser, lösfynd
och hällbilder. Flertalet grävningar som diskuterades ovan i detta arbete nämndes inte heller
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Figur 7.37. Kartan visar spridningen av de arkeologiskt undersökta rösena och stensättningarna i undersökningsområdet. Kartan är upprättad av Helena Victor 2013.
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av Magnusson och Widholm och därför förlorade de viktiga kunskaper om rösemiljöernas
uppbyggnad, tidsställning och vidare kontinuitet.

En viktig källkritisk aspekt består i att de arkeologiska undersökningarna, som utförts kommit att beröra två tydliga geografiska områden dvs. Tunaåsen och Simpevarpshalvön (fig.
7.37). Anledningen till att de arkeologiska undersökningarna utförts här beror på åsen i sig
och utökning av grustag, men även på vägbyggen. Simpevarp har vid flera tillfällen undersökts arkeologiskt i samband med kärnkraftverkets utbyggnad. Det betyder att de större rösemiljöerna, som ligger mellan dessa zoner sällan eller aldrig berörts av arkeologiska undersökningar. I denna mellanzon ligger de större rösemiljörna intill idag uppgrundade vikar och
fjärdar. Sammansättningen av fornlämningarna och ett fåtal arkeologiska undersökningar
antyder att det är i dessa arkeologiskt orörda rösemiljöer som bronsåldern ska sökas. Troligen ser vi här områdets egentliga bronsåldersbebyggelse.

De arkeologiskt undersökta rösena och stensättningarna har tagits upp och diskuterats i detta kapitel och de uppvisar spridda dateringar från senneolitikum till tidig medeltid. Flertalet
av rösena och de runda stensättningarna har kunnat dateras till skedet yngre bronsålderäldre järnålder. Det har visat sig vara svårt att skilja epokerna från varandra och i undantagsfall har nivåerna över havet kunnat ge en vägledning om dess datering. Redan nu kan man
se vissa tendenser, där den centralt belägna Tunaåsen och delar av kusttrakterna innehåller en större andel rösen och stensättningar från järnåldern. De bronsåldersdateringar som
framkommit i Misterhult har alla en tydlig koppling till de större rösemiljöerna. Det är dessa
miljöer som traditionellt brukar kopplas till bronsåldern. Källkritiskta aspekter består dock
i att huvuddelen av alla de arkeologiska undersökta rösena och stensättningarna ligger inom
de kända stråken för järnåldern.
En hällkista har undersökts i Misterhult och traditionellt dateras denna anläggningstyp till
senneolitikum-äldsta bronsåldern. I hällkistan framkom inget som kunde styrka denna datering, men i sin konstruktion har den likheter med den senneolitiska Söderbykistan från
Sörmland. Det daterbara fyndet som framkom i kistan var ett eldstål, som skulle kunna markera en sekundär användning under yngre järnåldern.

Totalt har sju rösen (RAÄ 352, 383, 433, 441, 456, 533, 634) undersökts i Misterhult och
totalt har fyra innehållit daterbara artefakter (RAÄ 352, 433, 456, 533). Röset vid Botestorp utgjorde ett monumentalt placerat ”brätteröse” och med en äldsta datering till förromersk järnålder och minst en sekundär datering till yngre järnålder. Det tycks som om röset
uppförts under förromersk-romersk järnålder. De båda rösena vid Fårbo var ca 10 meter
i diameter och försedda med brätte. Dateringarna bygger på förekomsten av keramik och
artefakter, vilket berättar om att rösena använts under en lång tid från yngre bronsåldern
och in i den äldre järnåldern. Det fjärde röset vid Simpevarp innehöll en inre skeppsformad
stenkrets, med en inre kistkonstruktion. Centralgraven innehöll endast några benfragment
från får/get, vilka är odaterade. En sekundärbegravning kunde utifrån sin sammansättning
och artefakter dateras till yngre järnålder. Den huvudsakliga gravriten har bestått av urnenedsättningar eller koncentrationer av brända ben. Delar av gravriten märks tydligt i tre
av monumentet i form av sot, kol, skärvsten och eldpåverkat underlag. Kännetecknande är
att monumenten använts under en lång tid, vilket understryker dess roll och betydelse för
människorna. Det är sannolikt att de undersökta rösena tillkommit under yngre bronsåldern
eller äldsta järnåldern.
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Elva runda stensättningar har undersökts i Misterhult och av dessa har en mittblock. Stensättningen med mittblock kan dateras till yngre bronsåldern (RAÄ 245). Stensättningen med
mittblock har 14C analyserats, vilket gäller ytterligare en rund stensättning som kan dateras
till yngre bronsåldern. Ytterligare 5 har daterats utifrån förekomsten av keramik och dess
typologiska ålder till yngre bronsålder-förromersk järnålder. De andra fyra har på grund av
frånvaron av daterbara fynd inte kunnat dateras. Av de fyra odaterade utmärker sig RAÄ 447
genom förekomsten av 2 härdar och frånvaron av brända ben. Stensättningen med mittblock
innehöll 2 härdar intill mittblocket, vilket haft en tillmakande effekt på blocket. Den kan med
andra ord ha funnits ett syfte att forma mittblocket.

Gravskicket i stensättningarna har främst bestått av urnenedsättningar och ofta har urnorna
täckts av en flat sten eller häll. Ett lika vanligt gravskick har bestått av koncentrationer av
brända ben, vilka kan ha legat i någon form av behållare. Det tycks också som om mindre
koncentrationer eller utspridda brända ben legat direkt på marken eller under någon flat
sten. Sot, kol och skärvsten har varit särskilt utmärkande i två av stensättningarna. När anläggningarna legat på berg tycks sprickor i berget nytttjats som behållare för de brända benen och gravgåvorna. Ut ifrån det nuvarande kunskapsläget tycks de runda stensättningarna
kunna dateras till yngre bronsålder-äldre järnålder. De lågt liggande stensättningar i skärgården, men som ännu inte kommit att undersökas kan högst sannolikt tillskrivas den yngre
bronsåldern och den tidiga medeltiden.
När det gäller röseformade stensättningar har 3 undersökts den första innehållande en kolkoncentration och en järnkniv och den andra var fyndtom, men med en kistkonstruktion.
Den tredje har legat på ett brandskadat berg och endast innehållit skärvsten, kol och brända
ben. Fåtalet fynd och frånvaron av 14C analyser gör att man inte kan datera anläggningsformen närmare än yngre bronsålder–järnålder.

De oregelbundna stensättningarna av typen Misterhultare har varit 7 till antalet, men ingen
har gett säkra daterbara fynd. De har i regel täckt en skreva i berget och i ett fåtal fall har kol
och brända bensmulor påträffats. Samtliga undersökta har legat på Simpevarpshalvön och 5
av de höjdavvägda anläggningarna ligger så pass lågt att de enligt den rådande kunskapen
om landhöjningen inte kan vara från yngre bronsåldern. Det talar för att huvuddelen av elementtypen som kallas för Misterhultare ska dateras till järnåldern. De högre belägna anläggningarna kan med andra ord vara från yngre bronsåldern, vilket skulle stämma med erfarenheterna från Tjust. De oregelbundna stensättningarna i Misterhult har enbart undersökts på
Simpevarpshalvön, vilket ger en geografiskt skev bild. Det finns betydligt fler av denna typ
spridda inom hela undersökningsområdet.
De ovala stensättningarna som undersökts är 4 till antal och tre av dess har gått att datera
ut ifrån förekomsten av keramik. Det gäller de tre vid Högalid, där den första tycks ha anlagts under yngre bronsålder och fortsatt att användas in i den äldre järnåldern. Under den
äldsta järnåldern tycks de två andra stensättningarna tillkommit. Den ovala vid Simpevarp är
höjdavvägd och skulle kunna vara så pass tidig som yngre bronsåldern. De ovala vid Högalid
innehöll främst urnegravar stående i små kistor med täckhällar.

Två rektangulära stensättningar har undersökts och den första vid Snäckedal innehöll endast kol, medan den andra från gravfältet vid Imbramåla innehöll keramik som typologiskt
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kan dateras till yngre bronsålder–förromersk järnålder.

Inga skeppsformade stensättningar har undersökts i Misterhult, men inget tyder på att anläggningsformen avviker från de dateringar som framkommit i Tjust och på andra håll i
Skandinavien. Anläggningsformen ska av allt att döma dateras till yngre bronsåldern (Wehlin 2012).
De uppallade stenarna uppvisar en rumslig koppling till miljöer från både brons- och järnålder. Deras syfte är dock okänt, men har sannolikt med gravriter att göra, då de nästan uteslutande ingår i dessa typer av miljöer.
Ett gravfält har totalundersökts vid Imbramåla och 2 stensättningar har legat på gravfälten
vid Snäckedal och vid Virum. Gemensamt för dessa undersökningar är att de utförts i de
större rösemiljöerna mellan Tunaåsen och innerskärgården.

Stensättningen eller rösebotten vid Snäckedal kan genom fyndet av en rakkniv av brons dateras till bronsåderns period IV 1100–900 f.Kr. Den andra graven består av en rund stensättning med mittblock och den analyserades med 14C och daterades till bronsålderns period VI
700–500 f.Kr. De brända benen som påträffades vid Imbramåla och Virum bestod av spridda
brända ben och stundtals i små koncentrationer under täckstenar och hällar. Stensättningarna vid Snäckedal och Virum kan bara erbjuda deldateringar av gravfälten, men det totalundersökta gravfältet vid Imbramåla kan genom keramikens utseende dateras till sin helhet till
yngre bronsålder-förromersk järnålder.
Ser vi till spridningen av rösen, stensättningar och uppallade stenar ligger huvuddelen av
antalet inom de större rösemiljöerna mellan Tunaåsen och skärgården. De ligger först och
främst på hällmarken ovanför moränmarkerna. Det gör dem till de högst placerade elementtyperna, nödvändigtvis inte alltid i krönläge, men väl högt i terrängen. Närheten till andra
elementtyper förekommer, då moränzonen sträcker sig högt i landskapet. Det betyder att
samtliga elementtyper kan förekomma både direkt intill eller ett tiotal meter ifrån varandra.
Detta kännetecknar främst de större rösemiljöerna i zonen mellan Tunaåsen och skärgården.
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Kapitel 8

Elementet hällbild

Meningen med detta kapitel är att ge en forskningsbakgrund för Skandinavien och en fördjupad förståelse för kunskapsutvecklingen gällande hällbilder i Misterhult.

Hällbildsforskningen går långt tillbaka i historien och en av de äldsta dokumenterade beskrivningarna går tillbaka till 1600-talet (Goldhahn 2011). Det var dock under andra halvan
av 1800-talet som forskningen på allvar började och några viktiga arbeten kom med Brunius
om de bohuslänska hällbilderna och Oscar Almgrens Hällristningar och kultbruk (Almgren
1927). Almgren såg hällbilderna som belägg för kultiskt bruk inom en fruktbarhetsreligion
och traditionerna hade spridit sig från Orienten till Nordeuropa. Fruktbarheten diskuterades
ur vid mening som de dödas fortsatta liv, växtlighet, fruktsamhet hos människor och djur (fig.
8.1).
I Sverige och Skandinavien har hällbilder väckt människors och framförallt arkeologers uppmärksamhet under lång tid. Redan under 1600-talet omtalas älvkvarnar och ristningar i bl.a.
de s.k. rannsakningarna (Wikell 2008). Under mer modern tid har flera arkeologer och andra
forskare gjort viktiga studier i ämnet. Bland forskare och viktiga arbeten kan nämnas Nordén
(1925, 1926, 1936), Bertilsson et al (1989), Kjellén & Hyenstrand (1977), Widholm (1998),
Goldhahn (1999, 2005, 2006), Hauptman Wahlgren (2002), Kaul (2004) och Ling (2008).

Tolkningarna av hällbilderna har varierat och Oscar Almgrens Hällristningar och kultbruk
(1927) har haft stor påverkan på senare forskning. Samtidigt har hällbildernas betydelse
och tolkningen av den kanske redan förändrats under bronsåldern. Joakim Goldhahn menar
att meningen av en bild aldrig är låst. Hällbilden påverkas av sociala och ideologiska förändringar (Goldhahn 2005). Tiden är avgörande och Richard Bradley har påpekat att genom antropologiska och etnologiska studier att en oral tradition sällan är konstant längre än under
200 år (Bradley 2002).

De figurativa hällbilderna i Sydskandinavien har i huvudsak kommit att dateras till bronsåldern. Det råder inga tvivel om att de ska dateras till bronsåldern, då hällbilderna många
gånger har stora likheter med t.ex. bronsföremål, och dess höjd över havet stärker denna datering (Almgren 1927; Ling 2008). Flertalet skålgropar kan dateras till bronsåldern, det finns
dock exempel på både tidigare och senare dateringar (Bengtsson 1989; Hultkrantz 1989).

Den som inventerar hällbilder märker ganska snart att de inte är utplacerade lite var som i
terrängen. De är en del av en genomtänkt inredning av landskapet, där dess bildspråk och
betydelse är bärare av ett budskap. Platserna som valdes för hällbilderna hade en speciell
betydelse och utgjorde viktiga delar av landskapets helhet. Det finns exempel på utmärkande
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Figur 8.1 Jaktscen, en av alla hällbildsmotiv vid Himmelstalund
utanför Norrköping. Foto: författaren.
block genom sitt läge, storlek och färg. Placeringen av hällbilder och skålgropar bildar ofta
ett mönster och detta understryker dess genomtänkta placering i terrängen och betydelse.
Det verkar som om hällbilder och skålgropar har en koppling till det tidiga jordbrukslandskapet och det har ju sedan gammalt kallas för jordbruksristningar. De ligger ofta i anslutning till de bördiga jordar som åker eller hag-/ängsmark, nästan aldrig i ”storskogen”. I Bohuslän och Östfold är det vanligaste terrängläget för hällbilder, där det tidigare varit vatten
eller hav (Ling 2008).

Stundtals finns det idag brukad mark intill hällbilderna, det är dock inte säkert att den brukningsbara jorden varit odlad under bronsåldern, utan täckdiken kan skvallra om tidigare våtmarker. Våtmarkerna kan givetvis nyttjas som betesmarker, medan odling skett i sluttande
självdränerande marker. Det är i anslutning till dessa lägen man finner det stora antalet och
ofta på de sista hällarna innan våtmarker och brukad jord tar över landskapsbilden. Hällbilderna är kanske inte synliga på långt håll, men ofta är själva platsen där hällbilden finns synlig på långt håll. Bilderna framstår som markörer i det fysiska, sociala och rituella landskapet
(Hygen & Bengtsson 1999; Sundqvist 2007; Wikell 2008; Karlenby 2011).

Det är inte heller ovanligt med hällbilder intill eller strax ovanför den dåvarande strandlinjen. Kopplingen till havet är tydlig, och till våtmarker. Hällbilderna med koppling till havet
har utförts i det inre av skärgården och stundtals kan utmärkta hamnlägen skönjas i terrängen i nära anslutning (Ling 2008).
146

Elementet hällbild
Det är inte ovanligt med skålgropar intill rösen och stensättningar. Det vanligaste är dock
skålgropar på hällkanter och block i nära anslutning till rösen, stensättningar, skärvstenshögar och röjningsrösen. Detta är en bild som ofta upprepas enligt de erfarna hällristningsinventerarna Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam (2010). Hällbilder intill och inuti
rösen är kända på flera platser som Kivik, Sagaholm, Hjortekrog och Almvik. De två sistnämnda platserna ligger bara några mil norr om Misterhult. Skålgropar i rösen och stensättningar
är säkerligen relativt vanligt. De förekommer då oftast på lösa block och stenar. Ett par mil
norr om Misterhult finns exempel på skålgropsblock i ett röse utanför Gamleby (Gamleby
RAÄ 42) och i en rektangulär stensättning vid Frälsegården (Västrum RAÄ 10), Västrums
socken (Dahlin 2008). Det har föreslagits lösa block med skålgropar och som ligger i gravar
har haft med fruktbarhetsriter och pånyttfödelse att göra (Kaliff 1997, 1999).

Fruktbarhet tycks ha varit ett återkommande tema och flera exempel som tycks ha haft med
detta att göra finns. Hällbilder med män och djur redo för parning, samlag, djur med ungar,
och ärjning. Skålgropen har stundtals tolkats som en kvinnlig symbol (Moberg 1956; Bengtsson 1999). Detta då skålgropar har påträffats med stark kvinnlig symbolik. Skålgropar placerade i sprickor i berget har tolkats som kvinnliga könsorgan dvs. vulvor. När skålgropen
ingår i figurativa hällbilder har den tolkats som en könsmarkering, då den placerats mellan
människofigurens ben. Det finns dock exempel på klart manliga figurer med skålgropar placerade på samma sätt. Faktum är dock att skålgropen kan tolkas som vilken rund form som
t.ex. solen, månen, stjärnor osv. och måste därför studeras i sin övriga kontext (Bengtsson
1999).
Hällbilder visar inte särskilt ofta något som kan kopplas till vardagliga situationer, utan
skepp, vagnar, vapen, symboler som kanske kan kopplas till berättelser, myter och människornas världsuppfattning. Det är inte det man åt och hur husen såg ut som avbildas, utan
det som var viktigt för utövandet av makt och riter. Ibland avbildas ärjning, eller plöjning
som det ofta felaktigt benämns. Detta tycks ha vardagliga anspelningar, men att ärja, så och
skörda har starka rituella kopplingar. Det gäller främst fruktbarhetsriter som blir särskilt
tydliga i den ovan nämnda symboliken med förberedelser inför nytt liv, skapa liv och ta liv
(Hygen & Bengtsson 1999).

Bland de figurativa hällbilderna är skeppsmotivet den vanligaste avbildningen och i Bohuslän finns över 10 000 skepp. I bronsålderssamhället var säkerligen skeppet av stor vikt för
kommunikation, handel, krig och fiske. Skeppet återfinns som symbol på hällbilder, metaller
och skeppsformade stenkretsar och stensättningar. Allt detta understryker skeppets stora
och djupa betydelse för sin samtid (Hygen & Bengtsson 1999; Ling 2008).
Ett annat vanligt motiv är fotsulan och den har ansetts markera närvaron av en gudom som
inte fick avbildas (jfr Bradley 1998; Goldhahn 2012).

Skålgropen tillhör den vanligaste symbolen på hällar och block. Den har en spridning som
stämmer med andra hällbilder, men den finns i områden med få eller inga kända figurativa
hällbilder. Skålgroparna kan utgöra delar av figurer, men finns som enda symbol ofta utspridda, och på rader och inom avgränsade områden (Hygen & Bengtsson 1999). Skålgropar
har påträffats på megalitgravar och i anslutning till järnåldersgravar och har säkerligen en
vidare datering än de figurativa hällbilderna (Bengtsson 1989).
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Studerar man områden med ett stort antal registrerade skålgroplokaler, som t.ex. Tjust i
nordöstra Småland och socknarna Gamleby, Lofta och Västra Ed, kan man ofta se att flertalet lokaler består av ett fåtal gropar, medan någon enstaka lokal kan ha betydligt fler och
ibland hundra och hundratals gropar. Groparna ligger ofta spridda inom ett område med
rösen, stensättningar, skärvstenshögar, fossil åkermark och boplatser (Goldhahn et al 2012).
De tycks vara placerade i det område som kan liknas vid en gårds inägor dvs. närmast själva
gården. Detta är något som Inga Ullén framhållit för Apalles del i Uppland. Hon menar att de
ska ses i en social kontext och har fungerat i ett boplatssammanhang. Samtidigt menar hon
att de figurativa hällbilderna låg en bit från själva boplatsen och vände sig bort från denna
och ut mot en dalgång (Ullén 1997:456ff). Liknande samband för Nibble i Uppland har beskrivits av Leif Karlenby. Skålgroparna har genom sin spridning framstått som avgränsare av
landskapsytor och ibland varit vända eller exponerade mot själva boplatsområdet (Karlenby
2011). Det finns dock områden där skålgroparna tycks ha legat i utkanten av boplatsområdena som på Bjärehalvön i nordvästra Skåne (Nord 2009).

8.1 Hällbilder i Misterhult
När Riksantikvarieämbetets revideringsinventering slutfördes år 1979 var fem skålgropsblock kända inom Misterhults socken. Undersökningsområdet har framhållits vara ett område med mycket få skålgropar och inga figurativa hällbilder, vilket givetvis var sant utifrån det
då rådande kunskapsläget (Magnusson 1986, 1988; Widholm 1998). Någon förklaring till de
magra inventeringsresultaten har inte diskuterats, men de framstod som en tydlig skillnad
mot Tjust. De tycks ha funnits en stark tilltro till inventeringsresultaten, att området kännetecknades av få skålgropar och figurativa hällbilder.
Det skulle dröja fram till 2006 innan nästa block påträffades och då i samband med Högskolan i Kalmars arkeologiska undersökningar i Solstad-Virum. Författaren började därefter
på egen hand inventera skålgropar i Solstad-Virum. Ytterligare ett tjugotal block och hällar
påträffades under det följande året och detta föranledde en specialinventering av hällbilder
i samarbete med Sven-Gunnar Broström, Kenneth Ihrestam och Roger Wikell. Under åren
2009–2011 påträffades och registrerades 79 lokaler på hällar och block (fig. 8.2, bilaga 1). Av
dessa lokaler fanns endast en hällbildslokal och den påträffades vid Hökhult (fig. 8.9, 8.10).

Flertalet av hällbilderna består av gropar mellan 3–5 cm stora och någon cm djupa. I 56 fall
av 79 har skålgroparna inknackats på block i terrängen (bilaga 1). I de andra fallen har hällar
valts som underlag för skålgroparna och för hällbilden vid Hökhult. Antalet gropar består till
största delen av 1–2 gropar och det är inte ovanligt att något av blocken har ett något större
antal gropar. På en del block har det påträffats mellan 30–90 gropar och de blocken har alla
legat intill större gravfält eller centralt i rösemiljöerna. De har haft en utmärkande plats och
varit väl synliga i landskapet. Enstaka gropar förekommer intill en del stensättningar och
oftast har gropen placerats på en hällkant och exponerar tillsammans med stensättningen ut
mot en dalgång, eller ett boplatsläge.

Vid gravfältet i Snäckedal finns ett annat exempel, där enstaka skålgropar på block ingår som
en del av gravfältet (fig. 8.3). Blocken med skålgropar ligger intill större och utmärkande
block och den rumsliga kopplingen känns påtaglig. Samtidigt är det inte ovanligt med närvaron av ett utmärkande block med flera gropar, som i sin tur omges av omgivande svärm med
enstaka eller få skålgropar på block och hällar. Blocket med flera gropar brukar genom sitt
läge i terrängen, storlek eller genom en utmärkande bergart. Läget i terrängen kan vara högt
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Figur 8.2. Karta över skålgropar och den figurativa hällbilden (svart punkt) i Misterhult.
Upprättad 2013 av Helena Victor, Kalmar Läns Museum.
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Figur 8.3. I utkanten av det stora gravfältet vid Snäckedal finns spridda
skålgropsblock (RAÄ 2014 ) och stensättningar. Foto: författaren.
och blocket väl synligt i terrängen, men också ha en rumslig koppling till vattensjuk mark eller vattendrag (bilaga 1).

Blocket med totalt 90 skålgropar och 5 rännor i Snäckedal består av sandsten, en bergart
som inte finns naturligt i fast klyft inom området (fig. 8.4, 8.5). Ett liknande block som det i
Snäckedal, men av granit återfinns vid rösemiljön i Hökhult (fig. 8.6). Runt denna typ av block
finns då enstaka inknackade och spridda förekomster av skålgropar på block och hällkanter.
Lokalerna utmärks av sin närhet till betesmarker, åkermarker och gravar, dvs. de mest utmärkande delarna av rösemiljöerna.
När det gäller skålgropar på hällar är antalet skålgropar påtagligt få och oftast är det sällan
fler än 1 eller 2 gropar på dessa. Undantaget är hällbilden vid Hökhult som består av 2 skepp,
1 fotsula och 4 skålgropar (RAÄ 2047). Hällbilden har en utmärkande plats i landskapet, där
moränlandskapet övergår till den mer leriga dalgången. Under bronsåldern bör den leriga
dalgången utgjort den inre delen av en havsvik och svackan i terrängen intill hällbilden antyder ett skyddat hamnläge.
På flera platser märks skålgropar i samma områden som röjningsrösen och detta är särskilt
påtagligt vid Virum och Värnamo i Misterhult. Vid Värnamo finns en skålgrop i ett block i en
skärvstenshög (RAÄ 2025).
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Figur 8.4 (ovan). Skålgropsblocket (RAÄ 2008) från Snäckedal spräckt och
liggande på sidan. Foto: författaren.
Figur 8.5 (nedan). Plan över skålgropsblocket (RAÄ 2008) i Snäckedal.
Upprättad 2009 av Sven-Gunnar Broström, Kenneth Ihrestam & Roger Wikell.
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Figur 8.6 (ovan). Skålgropsblocket (RAÄ 28) liggande nedanför en grupp runda stensättningar. Ett klassikt läge med ett skålgropsblock på slänten nedanför ett gravfält. Foto: SvenGunnar Broström.
Figur 8.7 (nedan). Plan över RAÄ 28 upprättad 2010 av Sven-Gunnar Broström,
Kenneth Ihrestam & Roger Wikell.
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Figur 8.8. Tre skålgropar (RAÄ 1967) på en hällkant intill ett röjningsröse. Notera hur läget
exponerar ut mot en tidigare åker. Foto: författaren.
Hällbilder och skålgropar har framgångsrikt inventerats inom området och numera vet vi att
skålgropar är ett vanligt inslag inom rösemiljöerna. De har en tydlig anknytning till skilda delar av miljöerna från betesmarker, åkermarker och närhet till stensättningar. Vid ett tillfälle
i Imbramåla (RAÄ 14) tycks skålgropar vara en del av de gravriter som berört det inre gravskicket. Den vanligaste förekomsten består av ett större eller utmärkande block med flera
skålgropar och runt i den omgivande terrängen finns enstaka eller ett par gropar. Vanligen är
de placerade på block.

Den i nuläget enda figurativa hällbilden ligger i den stora rösemiljön vid Hökhult. Denna
omges av en större spridning av enstaka skålgropar i den omgivande terrängen. Läget för
hällbilden utgör ett tänkbart hamnläge, och i en brytningszon i landskapet mellan morän och
en lerig dalgång (fig. 8.9, 8.10).
8.2 Sammanfattande kommentar
Det magra resultatet från tidigare inventeringar kan tolkas, som att de utgör en svårinventerad elementtyp. Skålgroparna i området förekommer som enstaka gropar på mindre block
och hällkanter och endast i enstaka fall med ett större antal gropar på stora utmärkande
block. Elementtypen lämpar sig därför särskilt väl för riktade inventeringar och det har visat
sig vara framgångsrikt, då det från de magra resultaten med fem kända skålgropslokaler på
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Figur 8.9 (ovan). Hällbilden (RAÄ 2047) vid Hökhult. Foto: författaren.
Figur 8.10 (nedan). Plan över den figurativa hällbilden (RAÄ 2047) vid Hökhult upprättad
2010 av Sven-Gunnar Broström, Kenneth Ihrestam & Roger Wikell.
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block nu sedan de riktade inventeringarna startades nått ett resultat av 79 lokaler (se bilaga
1).

Ser vi till förekomsten av skålgropar och de rösemiljöer som kommit att beröras av de riktade inventeringarna har resultaten varit goda. Det är därför högst sannolikt att fortsatta
inventeringar inom Misterhult kommer resultera i flera skålgropslokaler. Det tycks därför
som om skålgropar varit ett vanligt inslag i rösemiljöerna. Fortsatta inventeringar måste riktas mot de rösemiljöer som ligger kusttrakterna och längst Tunaåsen. Detta för att förtydliga
spridningsbilden, men även för att se om skålgroparna förekommer utanför de mer utpräglade rösemiljöerna i mellanzonen.

De resultat som hittills framkommit uppvisar en kartbild med enstaka i terrängen utmärkande större block med flera gropar centralt placerade i rösemiljöerna. De större blocken med
ett större antal skålgropar är stundtals inte enbart utmärkande genom sin storlek och antal
gropar. Vid Virum ligger ett av de större blocken intill en porlande bäck, och vid Snäckedal är
själva blocket av sandsten. Detta bör ha varit företeelser som människan beaktade och lade
en betydelse vid.

I ”svärmar” runt de större blocken finns det vanligen en spridning av mindre förekomster. Det
betyder att det på block och hällar förekommer mestadels 1–5 skålgropar. Oftast är groparna
knackade på krönet och längst ”ryggen” på ytan, men det finns block med enstaka lodrätt
placerade gropar. Enstaka gropar på hällkanter intill rösen och stensättningar är inte heller
ovanligt och de tycks stå i ett tydligt ”samspråkande”. Terrängmässigt ligger skålgroparna
i den brukade och hävdade moränmarken. Enstaka förekomster söker sig ut mot tidigare
våtmarker och enstaka ligger i högt i terrängen i nära relation till rösen och stensättningar.
Skålgroparna förekommer i det landskap som brukades och hävdades av människan.

På fyra platser förekommer inknackade rännor tillsammans med skålgroparna på två platser
i Virum, en i Snäckedal och en i Hökhult. De har det gemensamma att de är belägna på block
och i tre av fyra fall på block med ett flertal gropar. Även om två av blocken kan ha tänkts ha
flyttas från sin ursprungliga plats ligger de samtliga platser neddragna i terrängen och nedanför större koncentrationer med rösen och stensättningar.
Vid inventeringarna i rösemiljön vid Basthult-Värnamo uppvisade skålgroparna en nära relation till röjningsrösen och skärvstenshögar. Intill de låga flacka röjningsrösena förekom
enstaka gropar på block. Den rumsliga kontexten kan med andra ord understryka en betydelse för åkerbruket på platsen. I denna rösemiljö påträffades en skålgrop placerad på ett
mittblock i en skärvstenshög.

I området finns i nuläget endast en känd figurativ hällbild. Motivet består av 2 skepp, 1 fotsula och 4 skålgropar. Hällen med hällbilden ligger lågt placerad i terrängen och vänd mot norr
och en dalgång. Platsen utgör ett utmärkt hamnläge och symboliken med skepp och fotsula
kanske understryker kommunikationen mellan hav och land.

Spridningen av skålgroparna från de lågt placerade våtmarkerna, deras tilltagande i moränzonen för att åter minska i antal på höjderna intill gravarna. Detta understryker skålgropens
viktiga betydelse, men även dess vida betydelse som symbol. En symbol som breder ut sig
i flera terränglägen och intill flera elementtyper bör ha varit mycket viktig för sin samtid.
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Skålgropen var ständigt närvarande och bör därför ha stått för något mycket grundläggande
i människans värld.
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I det arkeologiska materialet identifieras offret oftast genom sitt läge i landskapet och sitt
utseende. Det är inte ovanligt att föremål påträffas där det tidigare varit våtmark, eller vid
ett utmärkande stenblock. Fynd av stenyxor och bronser i våtmarker och under stenblock är
inget okänt fenomen och det har förekommit både före och efter bronsåldern. Främst är det
frågan om olika typer av stenyxor och då vanligen som enstaka fynd. Från bronsåldern känner vi flera nedläggelser av bronser i våtmarker, och under stenblock. På en del platser har
man vid upprepade tillfällen deponerat bronser.
Våtmarken antyder på ett tydligare sätt än stenblocken att det inte varit mening att man ska
återvända för att hämta föremålen igen, utan de har avsatts i ett viktigt syfte. Det betyder att
man valt en särskild plats och ofta är föremålen utmärkande på något sätt (Karsten 1994,
2006). Janet Levy menar att skillnaden mellan rituella och icke rituella depåer ligger i de
rituella objektens värde som symboler. De har varit delar av ett kodsystem, där den rituella
aktiviteten måste vara stereotyp för att kunna förstås och uppfattas av både människa och
gudom (Levy 1982:20).

Att definiera vad ett offer är har sysselsatt arkeologerna under lång tid, men några arbeten som jag ska framhålla och som enligt mig själv belyser problematiken bäst är arbeten
av Per Karsten (1994, 2005) och Per Lekberg (2002). Arbetena bygger bl.a. på offrade yxor
och andra stenartefakter från sten- och bronsåldern. Karsten delar upp offren i enkel- och
samlingsoffer. Fynden ska vara påträffade i våtmarker, då man där igenom kan utesluta att
det är frågan om gravfynd. Fynden ska vara flera och typologiskt av samma ålder (Karsten
1994:19). Lekberg ställer sig kritiskt till detta, då offertraditionen kan ha pågått länge och
flera fynd av varierande typologisk ålder kan finnas inom en relativt liten yta. Lekberg ser i
sin sammanställning att offrade skafthålsyxor vanligen är längre än yxor som påträffas i boplats- och gravkontexter (Lekberg 2002). Att de yxor som uppfattas som offrade är längre än
yxor som påträffats på boplatser och gravar är en mycket viktig del i denna diskussion. Detta
med tanke på att det förtydligar och utmärker våtmarksfyndet och stärker dess roll som offer
(Levy 1982; Lekberg 2002).
Under senneolitikum och den äldre bronsåldern märks oftast den enkla skafthålsyxan, flintskäran och flintdolken som viktiga offerfynd i våtmarker och under stenblock. Enstaka bronser märks under denna tid vanligen i form av koppar- och bronsyxor (Karsten 2005). Under
yngre bronsålder tycks offerseden att förändras, från en mer manlig till kvinnlig gudom. Detta märks i offrens sammansättning och under yngre bronsålder tycks fruktbarheten framhållas och med kopplingar till jordbruksekonomin (Selling 1999).
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Figur 9.1 Holkyxan från Stora Basthult (SHM 15887). Foto: Kalmar Läns Museum.
9.1 Offerplatser i Misterhult
När man talar om offer från bronsåldern tänker många på dyrbara bronser, som påträffats
i samband med utdikning av våtmarker. Inom Misterhult är endast ett bronsfynd känt, som
kan sättas i samband med våtmarker (fig. 9.1). Jag talar då om holkyxan från period II och
som påträffades i samband med utdikning i Stora Basthult (SHM 15877). Det har tidigare
påtalats att Misterhults ringa uppodlingsgrad och möjligheter till odling gjort att få bronser
upptäckts. Det är dock inte sant och den som studera de geologiska kartbladen tillsammans
med det historiska kartmaterialet kan snabbt konstatera att befolkningsökningen under
17–1800-talen resulterade i en uppodlingsgrad av sällan skådat slag inom området. Huvuddelen av den bättre marken låg redan intill de etablerade gårdarna och det var nu alla torpare
som påbörjade utdikningen av våtmarker för att kunna tillgodogöra sig en bit åker. På gårdarna skedde det omläggningar som resulterade i att den tidigare våtmarksängen på leriga
jordar nu började brytas med starka dragare och plog (Dahlin 2006). Detta betyder att flera
tänkbara offerplatser måste ha berörts av denna uppodling och man måste då fråga sig om
bygden varit fattig på bronser eller om de trots allt undgått upptäckt?

I tabellen (fig. 9.2) på motstående sida har jag gjort en sammanställning av föremål, som traditionellt brukar tillskrivas senneolitikum och bronsålder (Montelius 1917; Baudou 1960;
Pedersen 1993:68f; Apel 2001; Lekberg 2002).

Artefakternas antal från yngre bronsålder är i påfallande grad få från Misterhultsbygden.
Den bild som uppvisades på andra håll inom nordöstra Småland berättar om nedläggning
av halsringar, bälteskupor mm, och under äldre bronsålder har vi sett offernedläggningar
av koppar- och bronsyxor. Samtidigt är det viktigt att påpeka att östra och nordöstra Smålands socknar i allmänhet har inga eller mycket få bronser kända, så Misterhult är inte på
något sätt utmärkande fyndfattigt på bronser (Montelius 1880; Åberg 1923; Dahlin 2004,
2005). Ett svar på fyndfattigdomen kan bestå av flera orsaker som att de fåtaliga fyndplatser
som kan finnas inte anmälts eller helt enkelt undgått upptäckt. Det är dock inte troligt att
förutsätta att undersökningsområdet skulle ha haft andra offertraditioner, då de omgivande
områdena följer en liknande tradition som i övriga Skandinavien. Samtidigt har den rikliga
förekomsten av facetterade löpare som påträffats på boplatser, stensättningar, skärvstenshögar och våtmarker en möjlig rituell funktion (se kap 4).

Studerar vi tabellen (fig. 9.2. 9.3) ser vi att de 6 skafthålsyxor har påträffats vid utdikning
av åkermarker, som tidigare varit åstränder eller våtmarker. De ligger samtliga i eller i di158
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Figur 9.2. Tabell över de kända våtmarksfynden inom Misterhults socken.
Reg nr
RAÄ 751

Fastighet

Typ

Jämserum Skafthålsyxa

Status

Längd

Bredd

Tjocklek

Hel

226

65

43

Typ

Våtmark

Övrigt

RAÄ 1848

Lilla
Basthult

Skafthålsyxa

Fragment

170

70

40

Våtmark

RAÄ 1825

Lilla
Laxemar

Skafthålsyxa

Hel

168

68

45

Våtmark

SHM 4901

Manketorp

Rombyxa

Hel

RAÄ 1864

Vicksjöhult

Skafthålsyxa

Hel

90

60

32

RAÄ 959

Snäckedal

Flintdolk

Hel

125

29

16

SHM
15877

Stora Basthult

Holkyxa
period II

Hel

191

55

24

Våtmark

RAÄ 733

Stora Basthult

Skedskrapa
av flinta

Hel

103

38

13

Våtmark

Privat

Tjustgöl

Skafthålsyxa

Hel

RAÄ 740

Värnamo

Skafthålsyxa

Hel

Vattendrag
Våtmark
VIc

Våtmark

Våtmark
102
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rekt anslutning till rösemiljöer eller boplatsmiljöer. Samtliga yxor är mellan 9–22,6 cm långa
och samtliga utom en har varit hela och funktionsdugliga vid nedläggelsen. De har inga ansenliga dimensioner, vilket brukar vara vanligt bland våtmarksdepånerade yxor. De andra
föremålstyperna har påträffats i våtmarker i samband med jordbruksarbete och i liknande
miljöer som skafthålsyxorna.

Ett frågetecken råder dock kring flintdolken (RAÄ 959) från Snäckedal. Den uppges ha påträffats i en jordhög och platsen för upptäckten ligger i anslutning till en tidigare våtmark
eller sjöbotten i utkanten av gravfältsområdet. Då dolken är försedd med s.k. mosspatina dvs.
en järnoxid, är det troligt att den tidigare legat i en våtmark och att jordhögen är ett resultat
av jordbruksarbete på platsen.

När det gäller lösfyndmaterialet från perioden och de fynd som påträffats i en våtmarkskontext dominerar den enkla skafthålsyxan i antal. Antalet kända artefakter som påträffats i våtmarker är få. Betydligt fler av de antecknade skafthålsyxorna har troligen hittats i liknande
kontexter, men saknar närmare fynduppgifter (bilaga 2). Platserna för våtmarksdepåerna utmärks av vattendrag, utdikade mossar och sjöar (fig. 9.2). Platserna har mestadels legat inom
rösemiljöerna och undantagsvis i utkanten av dessa. De föremål som påträffats har nästan
samtliga bestått av hela och funktionsdugliga föremål. Detta är ett förfarande som stämmer
med övriga delar av Skandinavien (Lekberg 2002).
Skafthålsyxan har i första hand daterats till senneolitikum och den äldre bronsåldern. Någon exakt period, då den enkla skafthålsyxan upphört att användas har inte presenterats
(Lekberg 2002). Sannolikt kan man räkna med artefakttypen genom stora delar av den äldre
bronsåldern.

Artefakterna av flinta bestod av en skedskrapa och en flintdolk. Skedskrapan är en skrapa
som användes under senneolitikum och äldsta bronsålder (Pedersen 1993:68f). Flintdolken
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Figur 9.3. Karta över de kända våtmarksfynden i Misterhults socken.
Kartan upprättad av Philip Seward.
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var av en typ som kallas typ VIc, vilken daterats till äldsta bronsålder (Apel 2001). Någon exakt tidsgräns har inte angetts, men troligen handlar det om någon av de två första perioderna
av bronsåldern, 1700–1300 f.Kr.

Holkyxan från Basthult (fig. 9.1), har daterats till period II, 1500–1300 f.Kr., vilket gör den till
områdets äldsta kända metallföremål (bilaga 2). Basthult utgör en av de största rösemiljöerna i Misterhult och man kan misstänka att holkyxan kommer från någon av alla de utdikade
mossmarkerna inom miljön.

Det yngsta av de våtmarksdeponerade fynden består av rombyxan från Manketorp och den
kan typologiskt dateras till yngre bronsålder (Baudou 1960). Det förefaller märkligt att inga
andra fynd i våtmarkskontext eller intill utmärkande stenblock är kända inom bygden (jfr
bilaga 2).
9.2 Sammanfattande kommentar
Då depåfynden är en svåråtkomlig fornminneskategori och oftast registreras som fyndplats
gjordes ingen sådan under inventeringarna 1979. Ofta är det i efterhand vid genomgången
av registrerade fyndplatser och lösfynd, som platserna för depåerna kan rekonstrueras. Det
kan som vi sett handla om fyndplatsens karaktär och artefaktens utseende.

Misterhult är långt ifrån en jordbruksbygd och större utbredda åkerområden i moränområden saknas. Det är främst de uppodlade dalgångarna och havsvikarna som idag dominerar
som åkermarker. I skogsmarken och i de områden som under 17–1800-talen fick ta emot en
större torpexpansion är i stort sett allt som gått att odla uppodlat och då främst genom utdikning av mossmarker. Det har med andra ord funnits goda möjligheter att göra bronsfynd.
Studerar man tabellen över kända våtmarksfynd i Misterhult (fig. 9.2), kan man se att fynd
gjorts, även om få ha rapporterats och kommit till antikvariska myndigheters kännedom.
Fattigdomen och kännedomen av bronser i våtmarkskontexter kan bero på en mängd orsaker och det vill säkerligen till en del omständigheter för att sådana ska hittas. Jag visade
ovan att även Tjust har ett mindre antal depåer inom ett område som är betydligt större än
Misterhult. Detta kan möjligen understryka hur pass svårupptäckta eller hur pass få i antal
de var redan under sin samtid. Att deponera artefakter i våtmarken kan ha varit vanligt, men
troligen av betydligt enklare föremål.

I nästa kapitel kommer rösemiljöerna att beskrivas mer ingående. Detta för att ge en tydligare bild av rösemiljöernas utseende och bild av elementens förhållande till landskap och
varandra.
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Kapitel 10

Rösemiljöer

10.1 Inledning
Under de år som mina riktade inventeringar och utgrävningar pågick var det Virum som
kom att bli föremål för huvuddelen av dessa insatser. Det är den främsta anledningen till att
denna miljö beskrivs mer ingående i detta kapitel. Studeras tabellen nedan kan det konstateras vilka rösemiljöer som kommit att inventeras och i vilken grad (fig. 10.1, 10.2). Tabellen
visar också om arkeologiska undersökningar utförts inom rösemiljöerna. Syftet med detta
kapitel är att ge en djupare förståelse för rösemiljöernas utseende och sammansättning. Den
nämnda katalogen visar också på en del källkritiska aspekter, då rösemiljöerna inte i samma
grad kommit att beröras av inventeringar och arkeologiska undersökningar.

I Misterhults socken finns flera sammanhållande koncentrationer med rösen och stensättningar. Koncentrationerna togs fram utifrån resultaten från Riksantikvarieämbetets revideringsinventering år 1979 och de avgränsades och beskrevs utifrån anläggningarnas spridning och topografi. Exakta avgränsningar gick av naturliga orsaker inte att göra, då man kan
säga att miljöernas avgränsning är flytande och måste avgränsas utifrån andra faktorer än
synliga objekt. I enstaka fall förekom skärvstenshögar, fossil åkermark och någon skålgropslokal. Boplatser omtalas inte, men väl att bosättningen bör ha legat inom den avgränsade
koncentrationen med anläggningar. Fornlämningskoncentrationerna beskrivs utifrån sin naturgeografi och lämplighet för odling. Rösemiljöerna daterades ofta genom sina rösen och
stensättningar till bronsålder-äldre järnålder (Magnusson 1988; Klang & Norman 1991).
Syftet med beskrivningarna var att ge en kortfattad överblick och ge en förståelse för koncentrationernas utseende och uppbyggnad. De lägger med andra ord en grund för fortsatta och
fördjupade studier. Sedan ovan nämnda studier genomfördes har flera specialinventeringar
utförts och bilden måste då kompletteras och ytterligare rösemiljöer beskrivas (fig. 10.2).
En av Magnussons beskrivna miljöer vid Vinö har jag valt att inte specialgranska, då den endast innehållit ett fåtal lämningar och jag har valt att presentera denna inom den mer övergripande bilden (se kap 10.2).

Figur 10.2 sammanställer de rösemiljöer som studerats i detta arbete och beskriver vilka
inventeringar och undersökningar som utförts. Det framgår tydligt att vissa miljöer saknar
mer ingående specialinventeringar och arkeologiska undersökningar. Detta påverkar givetvis tolkningen av rösemiljöerna, men genom att studera Misterhult på olika nivåer från
övergripande, vidare till rösemiljöer, fördjupade studier av elementtyperna, beskrivning av
inventeringar och arkeologiska utgrävningar kan det säkerligen ge en rättvis översikt över
Misterhults bronsålder.
163

I rösebyggares land

Figur 10.1. Karta över rösemiljöerna i Misterhults socken.
Kartan är upprättad 2013 av Helena Victor.
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Figur 10.2. Tabell över de rösemiljöerna som omnämns i arbetet och i vilken omfattning de berörts av arkeologiska inventeringar och utgrävningar. Tabellen upprättad av författaren 2013.
Nr

Rösemiljö

1

Solstad

2

3

4

5

6

7

8

1937

Virum

Västra Ramnebo

Imbramåla-Hökhult–
Tjustgöl–Snäckedal

Ölvedal

1979

FOK

Arkeologisk
utgrävning

Inventering

X

X

X

X

X

X

Kallsebo

Torshult

1942

X

X

X

X

X

X

Göljhult–Vällehorva

X

Botestorp–Plåttorp–
Hälsingsö–Snarås

X

15

Stora Fighult-Virvhult

Fårbo

X

X

17

Djurvadsnäs

X

9

Göljhult–Misterhult

10

Sandvik-Späckemåla

12

Basthult-Värnamo

11

13
14

16

Simpevarp

Glostad-Stora LaxemarNäs–Södra Uvö
-Uthammar

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

10.2 Misterhult – den övergripande bilden
Att bara beskriva röse- och stensättningskoncentrationer skulle inte ge en rättvis bild av
Misterhults bronsålder. Åtskilliga är de fornlämningar som ligger spridda mellan rösekoncentrationerna och betydande är de rösen och stensättningar som är kända ute i skärgården.
Den mest påtagliga bilden är spridningen av de runda stensättningarna och rösena som ligger spridda utanför de större rösemiljöerna och flera av dessa ligger ute i hällmarken och
intill och runt mindre vattendrag, tidigare havsvikar och våtmarker. Denna bild är främst
tydlig mellan de större rösemiljöerna och vidare öster ut mot dagens skärgård. Ute i skärgården finns ensamt belägna rösen och stensättningar, och mindre grupper. I skärgården finns
ännu inga större koncentrationer med gravar, skärvstenshögar och boplatser kända, men det
handlar säkerligen om källkritiska aspekter, där riktade inventeringar skulle förändra bilden.

Den enkla skafthålsyxans spridning i landskapet har en utbredning som i stort stämmer med
utbredningen av rösemiljöerna och den ger en indikation på kontinuitet i valet av boplatser
mellan senneolitikum och bronsåldern (kap. 4). Skafthålsyxan finns dock på boplatser utanför rösemiljöerna och då på samma platser som de mellanneolitiska boplatslokalerna. Skafthålsyxorna antyder i flera fall att när området valdes för bosättning så hade det havskontakt, men rösena och de runda stensättningarna antyder att man fortsatt att nyttja samma
område, när den direkta havskontaken brutits (kap. 2). Detta är intressant då den vikande
strandlinjen blottat nya strandmarker, som kanske nyttjats för bete. Vid de tidigare nämnda
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specialinventeringarna av boplatser påträffades flera boplatser med slaget kvarts- och flintmaterial, men utan ledartefakter. Deras nivå över havet har dock utifrån tidigare erfarenheter
varit för låg för att kunna vara från mellanneolitikum, utan måste räknas till senare perioder
(Bagge 1936; Svedberg 1988). Dessa lågt liggande boplatser var ofta fyndfattiga och låg i det
inre av de tidigare fjärdmiljöerna och nära till rösemiljöerna vid t.ex. Götebo, Virum och Solstad (Dahlin 2004). Flera av de lågt liggande boplatserna har inte godtyckligt höjdbestämts
utifrån ekvidistanserna på den ekonomiska kartan, utan är avvägda med latta och teodolit.

På några andra platser fanns det dessutom artefakter som vid fallet Götebo och i detta fall
en fragmentarisk skafthålsyxa. Kännetecknande är en större andel sydvästskandinavisk flinta och en minskning av kvartsen. Vi ser den slagna västervikskvartsiten, men inte i sådana
mängder som man möter längre norr över i Tjust. Samtidigt är det viktigt att påpeka att man
här jämför ett ytinventerat material med större arkeologiska undersökningar och att bilden
kraftigt kan komma att förändras (jfr Sarnäs 1994a; Dahlin 2004). Detta var något som redan
antyddes vid de småskaliga forskningsgrävningarna i Virum, som beskrivits ovan.

Det finns exempel på bronsåldersbosättningar från Stockholms skärgård vid Ingarö, Ornö,
Stora Björn och den åländska skärgården. Det handlar om nyupptäckta miljöer med rösen,
stensättningar, skärvstenshögar och kulturlager av ett annat slag än säljägares övernattingsplatser. Mycket tyder på att det funnits både stadiggivande och säsongsmässiga bosättningar
ute i skärgården under bronsåldern och de har inte enbart levt av de maritima näringarna
(Tuovinen 2002; Wikell & Pettersson 2012). Den bilden vi har idag av skärgården i Misterhult bygger i stort på den senaste fornminnesinventeringen från 1979 (fig. 10.3).

Förutom de rösen och stensättningar som påträffades registrerades det som kallas för tomtningar. Tomtningar utgör små husgrundsliknande av stenar uppbyggda fyrkanter. Arkeologiska undersökningar visar att de används för fiskeaktiviteter under yngre järnålder-medeltid.
Enstaka tomtningar har används in i modernare tid och har varit en del av ett utmarksutnyttjande, och en del av en större organisation som styrts av bl.a. kronan. Peter Norman pekar på
att rösen och stensättningar i skärgården kan ha att göra med fiske och sjöfart. Arkeologiska
undersökningar, och rösenas läge över havet kan berätta om att de anlagts vid slutet av järnåldern eller början av medeltiden (Norman 1993).
Skärgården är med andra ord svårförstådd dels på grund av bristen på kännedomen om
bosättningar från bronsåldern och på grund av vetskapen om att rösen och stensättningar
anlades betydligt senare än bronsåldern. Idag känner vi bara till skärgårdsutnyttjandet fram
till den gropkeramiska kulturen 3200–2300 f.Kr. och sedan är det en kunskapslucka fram
till medeltiden (Moström 2004). Från senneolitikum-äldsta bronsålder känner vi endast två
lösfynd i form av enkla skafthålsyxor, en från Hunö och en från Vinö. Märkligt nog är detta de
två öar som är tillräckligt stora och som har förekomst av rösen och stensättningar. På Hunö
finns ett område med röjningsrösen och i kanten på detta finns en rund stensättning. Skafthålsyxan har påträffats i närheten av dagens bebyggelse som ligger i ett skyddat topografiskt
läge bakom berget ”Hunö böte”. Det har vid denna gamla vårdkaseplats funnits goda möjligheter att hålla utkik över skärgården och platsen kröns av ett röse (Dahlin 2004, 2011).

Dessa företeelser med lälägen intill bergshöjder, med utsiktspunkter är kännetecknande för
bosättningarna från bronsåldern ute i Stockholms skärgård (Wikell & Pettersson 2012). Vinö
kan passas in här och med sina lätta sandiga jordar, likt en åsrygg av svallsediment och om166
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Figur 10.3. Utsikt över inneskärgården vid Klintemåla. Foto: författaren.
givande bergsryggar har det funnits möjligheter till annat än de maritima näringarna. Säkerligen finns flera öar som t.ex. Skavdö, som genom riktade inventeringar skulle kunna tillföra
forskningen nytt material.

De platser jag nu nämnt ovan skulle vid ett vattenstånd som är 10 meter högre än idag komma
hamna i en inner- och mellanskärgård. Däremot kan man se att flera halvöar med grupper av
rösen och stensättningar utgjort större och mindre öar i en innerskärgård. Ett bra exempel
på detta är Upp-Långå och Kråkelund, som vid 10 meter högre vattenstånd övergår till en
relativt liten ö, endast några 100 meter i diameter. På ön finns Misterhults största röse med
en diameter om 26 meter och nedanför i terrängen klart under 10 meter ligger två runda
stensättningar och ett mindre röse (RAÄ 400, 401, 1563, 1564). Platsen är rik på block och
sten i terrängen och det har troligen inte varit några svårigheter att få tag i byggmaterial. De
nedanför liggande stensättningarna och röset ligger 5–10 m.ö.h., vilket talar för en datering
till järnåldern. Även om så är fallet kvarstår frågan om det stora röset, dess betydelse och
varför man besvärat sig med att uppföra det ute i skärgården, på en liten ö.
Det finns både högt och lågt belägna rösen och stensättningar i innerskärgården. De ligger
på öar som knappast kan ha hyst någon jordbrukande befolkning. Många gånger har öarna
vid tiden för bronsåldern varit så pass små och saknat möjligheter för fast bosättning, att
förklaringen till förekomsten av rösen och stensättningar måste sökas utanför frågan om boplatser. Samtidigt passar de stora monumentala rösena in i begreppet ”kuströsen” och längs
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kusterna finns med jämna mellanrum stora rösen och de har inte alltid en självklar anknytning till boplatslägen (Hyenstrand 1984; Magnusson 1988).

Ofta ser man ”kuströsena” på långt håll och säkerligen har man sett dem tydligare med mindre vegetation och högre vattenstånd. Samtidigt måste det framföras att det vid flera tillfällen finns högt belägna rösen, som omöjligen kan ha setts från en båt, då de haft en kraftigt
uppdraget läge uppe på berget, utan att exponera mot havet. Det finns givetvis inte några
konstanta variabler och det kan också bero på hur långt man befinner sig från röset. Det är
ofta så att när man kommit upp till röset har man från berget många gånger haft en god utsikt
och stundtals kan det ha varit viktigare att se ut, än att bli sedd (Dahlin 2008). Allra längst ut
i bronsålderns ytterskärgård är det mycket glest med rösen och stensättningar. Detta motsäger inte att denna del av skärgården nyttjats under bronsåldern. I några tidigare arbeten
(2007, 2011) framförde jag tanken om utmarksnyttjande och spridningen av monument
skulle ses ut ifrån de större bygdernas omland och dess profana och rituella landskap. Om så
verkligen varit fallet skulle det betyda ett landskapsutnyttjande styrts från rösemiljöerna under bronsålder och järnålder. Det kan vara så att vi ser två helt skilda landskapsutnyttjanden,
ett under bronsåldern och ett helt annat under järnåldern (Dahlin 1999, 2000).

En plats som är värd särskild uppmärksamhet, men som faller utanför de rösemiljöer som
jag kommer presentera längre fram är platsen för Misterhults enda registrerade kulthus
(RAÄ 1688). Kulthuset ligger utanför samhället Figeholm och platsen heter Hägnad. Platsen
är registrerad som ett röse med en intilliggande rektangulär stensättning (fig. 10.4). Röset
är endast 4 meter i diameter och ligger 47 meter från kulthuset. Stensättningen mäter 10x8
(NNV–SSO) meter och är uppbyggd av stenvallar, som i sin tur består av övermossade stenar.
Centralt i anläggningen finns en 5x3 meter stor stenfri yta. Förutom röset finns i omgivningarna ytterligare någon stensättning. Ca 100 meter öster om kulthuset finns en fyndplats för
en holkyxa av brons (RAÄ 1764). Holkyxan är skadad och det är svårt att datera den ut ifrån
sitt utseende. Den påträffades vid grundgrävning till ett hus och dess höjd över havet ligger
klart över bronsålderns.

Det är i samband med specialinventeringar som det uppdagades att den rektangulära stensättningen egentligen bestod av ett kulthus (Ericsson 2009). Placeringen av kulthuset utanför de större koncentrationerna av rösen och dess närhet till havet och förekomsten av en
holkyxa är klart utmärkande. Närheten till havet är dock inget anmärkningsvärt, då det finns
på flera platser längs Ostkusten och intill andra betydande monument som högar och rösen (Victor 2002). Kulthuset vid Hägnad tycks ha separerats från den egentliga bygden, men
samtidigt vet man inte hur många rösen och stensättningar som skadats och tagits bort vid
tillväxten av Figeholm. Det ska nämnas att det finns en fornborg inom området, men då den
är arkeologiskt undersökt och dess höjd över havet på ett övertygande sätt berättar att den
inte kan vara från bronsåldern (Norman 1993).
10.3 Misterhult och dess rösemiljöer
I Misterhult bildar rösen och stensättningar ett antal större koncentrationer. Det är sannolikt att dessa miljöer var av särskild betydelse för bronsålderns människor. Det är inte en
orimlig tanke att detta var små bebyggelseområden, med en eller flera gårdar. I dessa bebyggelseområden avspeglade sig samhället genom boplatslämningar, rösen, stensättningar,
skärvstenshögar, skålgropar och röjningsrösen. Rösemiljöerna avgränsas av monumenten
och sannolikt har dessa bygder varit större än vad som avspeglar sig i lämningarna. Det är
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Figur 10.4. Kulthuset i Hägnad. Foto: Philip Seward.
högst sannolikt att de spridda förekomsterna runt dessa koncentrationer ska räknas. Trots
detta ger det en god bild av var och hur rösemiljöerna ser ut idag och vad som kännetecknar
dessa. Sedan beskrivningarna gjordes 1988 och 1991 har författaren bedrivit inventeringar
av boplatser och skålgropar.

Detta arbete har som redan nämnts sin tyngdpunkt i rösemiljön vid Virum. Här har ett flertal specialinventeringar kompletterat Riksantikvarieämbetets revideringsinventering från
1979. Det handlar om inventeringar av boplatser, skärvstenshögar, skålgropar och ett antal
arkeologiska undersökningar. Detta betyder att kunskapsunderlaget är betydligt bättre här
än i de andra miljöerna som redovisas i detta arbete. Detta är givetvis något som kan komma
att påverka tolkningen (Dahlin 2004, 2006, 2010). Det är troligt att denna miljö och flertalet
av de andra representerar en bofast bronsåldersbefolkning. Givetvis förflyttade sig människorna långt från sin egen miljö för säsongsvisa aktiviteter av profan eller rituell karaktär
(Lindström 2009). Platsernas betydelse kan understrykas genom elementen och deras sammansättning av fornlämningar kan ge ledtrådar till vilken betydelse de har haft för sin samtid.
Ett bra exempel på en utmärkande plats ger Dag Widholm i sin avhandling Rösen, ristningar
och riter från 1998. Där beskrivs gravfältet vid Snäckedal ingående, som utgör en miljö med
ett ovanligt stort antal och ovanliga gravformer, vilket enligt Widholm måste betyda att platsen haft en funktion frånskild från den ”vanliga” bosättningsmiljön. Oavsett om miljön har
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Figur 10.5. Karta över rösemiljön i Solstad. Upprättad 2013 av Helena Victor,
Kalmar Läns Museum.
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varit bebodd eller inte ansluter jag mig till att Snäckedal har haft en betydelse långt över det
som arkeologer traditionellt förknippar med en boplats. Några arkeologiska undersökningar
som kan stärka Widholms teorier har dock inte genomförts på platsen.

10.3.1 Solstad
Solstad utgörs idag av en halvö, som i sin tur består av en bergsplatå med stundtals branta
sidor och mindre dalgångar (fig. 10.5). På höjderna runt de små dalgångarna finns ett 30-tal
fornlämningar bestående av rösen och runda stensättningar. Ett typiskt drag är de rösen
och stensättningar som ligger högt i terrängen exponerar ut mot havet, medan de i mer neddragna lägen i terrängen exponerar in mot själva dalgångarna och de lägen där det påträffats
boplatser, skärvstenshögar och röjningsrösen. Sidorna av dalgångarna består ofta av morän
och svallsand, medan de centrala partierna av dalgångarna består av lera. På en plats bildar 5
runda stensättningar ett gravfält och i anslutning till detta finns i en mindre dalgång, 1 röse,
1 skärvstenshög som i sin tur ligger i en röjd yta. I anslutning till skärvstenshögen finns ett
fåtal röjningsrösen. Här finns en boplats och 2 skålgropsförekomster. Skålgroparna ligger på
större block och dessa exponerar mot boplatsen som är av oklar ålder, men som skulle kunna
vara från neolitikum och bronsåldern. I åkerytan har det påträffats avslag av kvarts, kvartsit
och flinta.

På halvön finns ytterligare ett flertal områden med röjningsrösen och ytterligare 10 boplatser med varierande dateringar. På en av dessa platser har man påträffat en pilspets av flinta
med urnupen bas. Denna boplats har tidigare legat väl skyddad inne i en vik med ett strandnära läge. Fyndmaterialet består av avslag av kvarts, kvartsit och flinta. Det är högst sannolikt att bronsåldersbebyggelsen legat i dalgångarna, dvs. centralt i rösekoncentrationerna.
Fornlämningarna ligger på ett liknande sätt över hela halvön. Bland lösfynden utan närmare
preciserad fyndplats känner vi till två enkla skafthålsyxor. I anslutning till den rika fornlämningskoncentrationen finns idag lämningarna efter den numera nedlagda Solstad koppargruva. Genom historiska källor vet vi att gruvan har varit i drift i omgångar sedan 1600-talet
och en bit in på 1900-talet (Klang & Norman 1991; Dahlin 2004, 2006). Den rika kopparförekomsten i anslutning till rösemiljön är mycket intressant, men i nuläget fattas tydliga
indikationer på tidig brytning av koppar.

10.3.2 Virum
Området kännetecknas av bergsryggar, mellanliggande moränområden och nedanförliggande leriga och uppodlade dalgångar (fig. 10.6). Högt i terrängen, och på de lägre höjdryggarna
intill den uppodlade och betade moränmarken, finns en stor koncentration bestående av ca
200 rösen och stensättningar. På 7 platser bildar fornlämningarna gravfält med 5–9 anläggningar i varje. Gravfälten består vanligen av 1 eller 2 rösen och runda stensättningar. Spritt
i terrängen ser vi ensamma och i mindre grupper liggande rösen, runda stensättningar, en
uppallad sten och en rektangulär stensättning. Andelen runda stensättningar inom miljön
är anmärkningsvärt hög, vilket tidigare påtalats (Syllner-Gustafsson 1988; Widholm 1998).
Kännetecknande för rösena och stensättningarna är att det största antalet av element ligger
i det inre av området och inte exponerat ut över havet. De är istället vända mot områden som
kännetecknas av mindre dalgångar med boplatslämningar, skärvstenshögar, skålgropar och
röjningsrösen. Enstaka rösen högt i terrängen och i utkanten av området har en klar exponering ut över de tidigare havsvikarna, men det kan inte sägas att de vänt sig ut mot öppet
hav, utan mot havsvikar. En liknade bild uppvisar områdets skålgropslokaler, som består av
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Figur 10.6. Karta över rösemiljön i Virum. Upprättad 2013 av
Helena Victor, Kalmar Läns Museum.
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ett 30-tal lokaler. Då denna rösemiljö är grundligt och systematiskt inventerad på skålgropar
kan man få en god överblick av områdets skålgropslokaler.

Centralt i området vid det s.k. Hägngärdet finns en mindre dalgång och här ser vi skålgroparna i liknade lägen som stensättningarna och skärvstenshögarna. Två av lokalerna ligger
på hällkanterna intill runda stensättningar och utgörs av ensamma gropar som tillsammans
med stensättningarna exponerar ned mot ett boplatsläge med bronsåldersdateringar. Boplatsen har haft ett uppdraget läge i förhållande till den tidigare strandlinjen och tycks vara
starkare knutet till dalgången och dess lägre terrängpartier. En intilliggande skärvstenshög
är undersökt med datering till den yngre bronsåldern (kap. 6). Längre ned i terrängen möter
vi ett större altarformat block med 5 skålgropar och det är väl synligt från boplatsen. Från
blocket har man en god överblick av det omgivande boplatsområdet och över ett område
med röjningsrösen. Den fjärde lokalen ligger på en uppstickande häll i direkt anslutning till
den omtalade boplatsen och hällen har endast enstaka gropar.

Den största ansamlingen med skålgropar finns vid det s.k. Sjögärdet och platsen kan liknas
vid en moränplatå som ligger ovanför en tidigare havsvik. Det plana läget och de enstaka
låga hällarna har gjort att röjningsrösen, skålgropar och rösen ligger på liknande nivåer över
havet. Skålgroparna består av 11 lokaler på hällar och block och de är starkt avgränsade till
denna platå (bilaga 1). En av lokalerna består av ett block och som är kraftigt neddraget i
kanten av platån och är det enda blocket som avviker med skålgropar. De ligger så pass lågt
att det kan antas ha legat nära bronsålderns strandlinje och det exponerar ut mot den tidigare havsviken och ett läläge i terrängen. Det är lockande att tro att vi här har att göra med
en tilläggningsplats för båtar.

Precis ovanför detta läge ligger ett röse och vid dess hällkant en skålgropsmarkering. Utöver dessa har de andra skålgropslokalerna en exponering som i större grad vänder sig mot
röjningsrösen och boplatslägen. I kanten av den sandiga platån återfinns mycket riktigt en
boplats av senneolitisk och bronsålderskaraktär, med fynd av ett fragment av en skafthålsyxa, keramik, två facetterade löpare och avslag av kvarts, flinta och kvartsit (fig. 10.7). Intill
boplatsen ligger ytterligare ett röse och en skärvstenshög. Boplatsen och röset exponerar
ut mot den tidigare havsviken och denna boplats bör ha haft ett direkt strandnära läge. På
andra sidan platån i söder återfinns ytterligare ett boplatsläge, men som saknar daterbara
artefakter. Denna boplats är dock av intresse då man i samband med plöjning kan skymta en
större skärvstensförekomst. Denna boplats har haft ett strandnära läge.

Centralt i Virum finns ett område med en större koncentration av skärvstenshögar, röjningsrösen, rösen och stensättningar. Röjningsrösena ligger uppdragna i terrängen ovanför de
mer leriga dalgångsbottnarna och de ligger i jordarten morän. Området har legat i botten av
en mindre havsvik som har utgjort en utstickare från den större havsviken. Stensättningarna
har ett varierande läge och vänder sig både mot den mindre havsviken, och mot de registrerade boplatserna. Boplatsen har endast noterats genom lösfynd och en säker datering finns
inte. Mitt på boplatsen finns ett mindre impediment och på detta finns ett större, men ett i
senare tid spräckt stenblock med 73 skålgropar och 3 rännor (bilaga 1). Förmodligen har
blocket från början legat i närheten, men det är oklart exakt var. Blocket är det skålgropsrikaste i Virum och det har sannolikt legat centralt i området omgiven av en ”svärm” av mindre
lokaler dvs. lokaler med ett mindre antal gropar (se Wikell 2008). På en avsats ovanför boplatsen ligger ett gravfält bestående av ett röse och fem runda stensättningar (RAÄ 249). En
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Figur 10.7. Vy över Nedre Sjögärdet och boplatsen RAÄ 2050. Lägg märke till lövskogen och i
denna återfinns idag en koncentration med rösen, stensättningar, skärvstenshögar, röjningsrösen och skålgropar. Foto: författaren.
av stensättningarna har en påtaglig andel skärvsten i fyllningen, men är försedd med kantkedja och ligger mellan två mer typiska stensättningar. Intill avsatsen bryter ett område med
morän igenom och här återfinns låga, flacka och mindre röjningsrösen.

Bland röjningsrösena går berget i dagen och på en hällkant som exponerar in mot den röjda ytan finns några skålgropar. Utanför det nyligen omtalade gravfältet finns ytterligare en
skärvstenshög i ett monumentalt läge mot en klippkant och exponerar ned mot den tidigare
havsviken. I sluttningen nedanför i dagens betesmark ligger ytterligare två skärvstenshögar
och en av dessa har delundersökts och behandlats tidigare i detta arbete (RAÄ 1881).

I landskapet och betesmarkerna ovanför den röjda ytan finns ytterligare tre skärvstenshögar. I beteslandskapet mellan den tidigare havsviken och en tidigare men nu utdikad göl
finns några skålgropslokaler och röjningsrösen. På en mindre terränganpassad yta ser vi en
handfull röjningsrösen och på block och hällar intill dessa finns några skålgropar. Röjningsrösena i området ligger ofta spridda inom moränzonen och bildar små oregelbundna och
ofullständigt stenröjda partier. Den rumsliga kopplingen till den övriga fornlämningsbilden
är påtaglig. I kanten av området ligger ett gravfält med 9 anläggningar 1 röse och 8 runda
stensättningar (RAÄ 245).
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En av stensättningarna var försedd med ett mittblock och en avvikande stenfyllning. Det undersöktes 2008 och kunde dateras till bronsålderns period VI. Samtidigt som denna undersöktes beslutades att en tidigare undersökt rund stensättning skulle genomgå en osteologisk
analys och 14C datering, vilken visade på period VI (RAÄ 255). Denna stensättning hade
legat i utkanten av rösemiljön och tillsammans med två andra stensättningar (Dahlin 2009).

Sydväst om den större koncentrationen vid Loggärdet finns en mindre koncentration med
rösen, stensättningar och ett antal boplatser, utan känd ålder. Boplatsernas höjd över havet
antyder ett sent skede av neolitikum eller senare. I boplatsområdet finns en moränkulle med
ett röse och nedanför denna rinner en bäck, som efter att den passerat kullen mynnar i ett
grävt dike. Precis innan kullen med röset och på motsatt sida passerar bäcken intill några
större block. Ett av blocken exponerar ned mot boplatserna. På den exponerande ytan finns
ett 70-tal skålgropar. Flertalet av groparna finns på blockets högsta punkt, medan ett mindre
antal är spridda på blockets sluttande sida. Att groparna i huvudsak inte exponerar mot något särskilt håll ger en känsla av platsbundenhet och att det handlar om blockets läge intill
den porlande bäcken.

På flera platser i denna stora rösemiljö upprepas detta landskap med gravfält, röjningsrösen
och skärvstenshögar. Huvuddelen är de element som exponerar mot den ”egna miljön” dvs.
de exponerar inte ut, utan tycks stå i en dialog med de omgivande och närmast liggande
landskapet. De element som vänder sig bort och ut mot ligger i miljöns utkanter eller på de
mer och utpräglade bergshöjderna. Några av områdets mest monumentala rösen vänder sig
ut mot den tidigare havsviken, men de har i sin närhet röjda ytor och stensättningar, som
vänder sig mot motsatt håll och in mot det brukade och hävdade landskapet. Samtidigt kan
de element som exponerar mot havet visa på den relation människorna hade till havet dvs.
profana och rituella delar av samhället.
Totalt fem platser har undersökts och 14C analyserats och samtliga ligger inom yngre bronsålder, vilket ger en god bild av rösemiljöns tidsställning (bilaga 5).

10.3.3 Kallsebo
Kallsebo domineras av bergig skogsmark och låglänta sankmarker (fig. 10.8, 10.9). Det finns
en från havet avsnörd sjö. Området framstår som ett påtagliga lägre liggande våtmarksområden med berg i dagen. Det framstår som det funnits få möjligheter till odling. Den nu avsnörda Kalvsjön är central i miljön med sitt utmärkta och skyddade läge innanför den mer
öppna fjärdmiljön.

Relativt högt i terrängen finns 3 rösen, 33 runda stensättningar och 1 rektangulär stensättning. På två platser ligger gravarna samlade i gravfält om 5–10 gravar i varje. Ansamlingen
med monument exponerar ned mot Kalvsjön och byklungan vid Kallsebo. På några andra
platser exponerar stensättningarna mot ett mindre och smalt dalstråk nordväst om sjön.
Anläggningarna vid byn bildar en mindre koncentration, där huvuddelen av den uppodlade
marken finns. Flera av rösena och stensättningarna har en tydlig koppling till denna mark,
både genom sin exponering, och dess läge intill denna. Inga boplatser är kända i området,
men väl en rombyxa utan exakt fyndplats. Norr och väster om sjön har under historisk tid
hällmarken utsatts för en storskalig stenhuggarindustri och mycket av områdets utseende
har påverkats, och det kan i sin tur påverka tolkningen av området.
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Figur 10.8. Karta över rösemiljön i Kallsebo. Upprättad 2013
av Helena Victor, Kalmar Läns Museum.
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Figur 10.9. Kännetecknande för Kallsebo är dess karga hällmarkslandskap. Detta gör att de i
större avseende avviker från de mer lövskogsdominerade områdena. Foto: författaren.
En studie av det historiska kartmaterialet visar dock att stenbrottet tycks ha förlagts till ett
område med berg i dagen och man kan hålla det för troligt att monument tagits bort, utan
översyn av antikvariska myndigheter. Kartorna visar dock på småskalig odling och rikligt
med våtmarker och ängsmarker. Huvuddelen av den odlade marken fanns under historisk
tid intill dagens bykärna (Ekonomisk karta 1943 6G6i). Intressant är att huvuddelen av områdets element anknyter till dagens bykärna och stundtals kan man studera de röjningsrösen
som fortfarande finns kvar. Landskapet har under historisk tid främst nyttjats för betesdrift
(Moström 2004).

10.3.4 Torshult
Torshult utgörs av ett moränbundet landskap och stundtals med berg i dagen och i de lägre
terränglägena möter vi idag uppodlade leriga partier (fig. 10.10). I anslutning till den uppodlade markerna, i den terräng som idag nyttjas för betesdrift finns inslag i form av röjningssten som berättar om den tidigare odlingen. Enstaka röjningsrösen och röjda ytor i de
mer kuperade moränmarkerna antyder odling vid tiden innan de stora jordbruksomvandlingarna. Ovanför moränen breder hällmarkerna ut sig och här återfinns 2 rösen, 9 runda
stensättningar och 1 skärvstenshög. Rösekoncentrationen ligger i huvudsak i en sluttande
terräng ned mot den tidigare havsviken, men samtidigt över utmärkta boplatslägen och betesmarker. Skärvstenshögen ligger på ett litet impediment intill åkermarken och uppvisar ett
för Misterhult klassiskt läge, neddraget i terrängen och exponerande ut över boplatslokaler.
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Figur 10.10. Karta över rösemiljön i Torshult (område 4) och Ramnebo (område 5).
Upprättad 2013 av Helena Victor, Kalmar Läns Museum.
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10.3.5 Västra Ramnebo
Ett moränbundet och bergigt landskap som sluttar ned mot sjön Lilla Ramn (fig. 10.10). Sjön
är avvägd och dess ringa höjd över havet ca 7 meter berättar om att den varit en del av en
havsvik under bronsåldern (Sjögren 1955b:494; Påsse 2001). Rösemiljön har legat i botten på en fjordliknande havsvik, men i ett klart mer inlandspräglat backlandskap med mer
utbredd morän än ute vid kusten. På bergen och de högre liggande moränområdena ligger
1 röse och 10 runda stensättningar. Flertalet av elementen exponerar ned mot den uppodlade moränen och vidare ned mot den tidigare havsviken. Det finns enstaka röjningsrösen
och röjningssten intill. Röset ger med sina 20 meter i diameter ett dominerande intryck i
landskapet och ligger på ett impediment omgiven av odlingsmark. I landskapet finns det
minst tre betydande områden med röjningsrösen, de har ingen tydlig och rumslig koppling
till själva rösemiljön. På 1700-talet i samband med odlingsverksamhet framkom i ett ”röse”
en dubbelspiral av brons från period V (SHM 335). Det är oklart i vilken anläggning som
detta föremål påträffades. Det ger dock en viktig pusselbit till delar av områdets tidsställning
och kontakter med omvärlden.
10.3.6 Imbramåla-Hökhult-Tjustgöl- Snäckedal
Området utgör till ytan den största rösekoncentrationen i Misterhults socken (fig. 10.11).
Landskapet präglas av ett bergigt moränbundet landskap med inslag av ler- och torvfyllda
dalgångar. Flertalet av dalgångarna var under bronsåldern djupa havsvikar och en av de mest
framträdande är den som hade sin mynning vid Flivik och passerar ca 500 meter från det
stora gravfältet vid Snäckedal. På flera platser går bergen i dagen, men mellan de leriga dalgångarna och bergen finns en påtaglig zon med morän, som kan följas i hela det avgränsade
landskapet. I det historiska kartmaterialet kan man se att det var i dessa områden man odlade och dalgångarna utgjorde ängsmarker (Dahlin 2006).
Flera ålderdomliga åkerytor påträffas i moränzonen och stundtals med rumslig koppling till
rösen, stensättningar och skärvstenshögar. På en plats är detta särskilt tydligt och då vid
Tjustgöl där röjningsrösena trängs på den smala remsan av morän innan den leriga dalgången tar över och dominerar landskapbilden. Vid Tjustgöl finns det intill rösen och stensättningar ålderdomliga områden med röjningsrösen. Det finns två områden varav det första är
130x60 meter stort och består av ett 10-tal röjningsrösen som är 1–2 meter i diameter stora
och 0,4–0,5 meter höga. Det andra området består av en yta som mäter ca 200x100 meter
stort och består av 10–15 röjningsrösen 3–4 diameter stora och 0,4–1 meter höga. Närheten
till rösen, stensättningar och en skärvstenshög är intressant (fig. 10.12).

I området finns över 200 förhistoriska gravar och på flera platser ligger de samlade i gravfält
(fig. 10.13). Det största gravfältet återfinns vid Snäckedal och det innehåller 26 anläggningar
bestående av rösen, runda stensättningar, rektangulära och skeppsformade stensättningar.
Flertalet av elementen ligger uppe på själva berget i ett krönläge och det största röset tycks
ligga på dess högsta punkt. När hällmarken övergår till morän ligger en skärvstenshög och
nedanför denna ligger ett större skålgropsblock med 90 gropar och 5 rännor. Blocket är av
sandsten och har under senare tid spräckts och flyttats (se fig. 8.4, 8.5). Det är svårt att avgöra om blocket legat där en skogsväg går fram eller om det dragits upp från åkerkanten. Säkerligen har blocket inte flyttats särskilt lång. Blocket utgör ett av de skålgropsrikaste blocken i
Misterhult och själva blocket är av sandsten dvs. en bergart som inte finns naturligt i området (Bergman et al 1999). Blocket bör vara ett s.k. flyttblock, som flyttats hit av inlandsisen
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Figur 10.11. Karta över rösemiljön i Imbramåla, Hökhult, Tjustgöl och Snäckedal.
Upprättad 2013 av Helena Victor, Kalmar Läns Museum.
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Figur 10.12. Skärvstenshögen på gravfältet RAÄ 98 vid Snäckedal. Foto: författaren.
och kanske på grund av sitt speciella utseende valts till skålgropsblock. Antar vi att blocket
inte flyttats särskilt långt har det legat i utkanten av gravfältet och i en brytningszon mellan
moränen och den tidigare våtmarken, som idag är utdikad. Ett par hundra meter från detta
skålgropsblock finns en mindre spridd ansamling med 1 skeppsformad, 1 kvadratisk och 3
runda stensättningar, 1 skärvstenshög och 2 uppallade stenar. Den kvadratiska stensättningarna tycks tidigare ha haft en ca. 2 meter lång flisa rest i mitten, men som nu ligger nedrasad
och spräckt.

Ansamlingen av element ligger intill en boplats av okänd ålder (RAÄ 1996). Här och var
sticker berget upp, men i huvudsak utgör terrängen av morän, som efter ett hundratal meter
övergår till den leriga åkern. Vid den leriga åkerns kant, in bland elementen och på ett avgränsande sätt runt anläggningarna finns sex skålgropsförekomster. De består av ensamma
eller två skålgropar på block. Ett block är kraftigt eldskadat och vittrat, men minst fyra skålgropar har funnits på dess krön. Blocket är speciellt då det är placerat precis på utkanten av
området med morän och där den möter den leriga åkermarken.

Ett liknande ordnande av skålgroparna märks på en annan plats inom denna stora rösemiljö.
Vid Hökhult finns ett famnstort block med ett tjugotal gropar och rännor (se kap 8). Detta
block ligger i kanten på ett gravfält och neddraget i terrängen och exponerande mot en dalgång eller tidigare våtmark. Precis som i fallet Snäckedal finns runt detta block en spridning
av block och hällar med enstaka eller några gropar (fig. 10.14).
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Figur 10.13. Gravfält RAÄ 90 visar på ett utmärkt sätt ett typiskt gravfält i Misterhult, med ett
röse och mindre runda stensättningar intill. Foto: författaren.
I Hökhult påträffades groparna i en tydlig övergångszon mellan moränbackar och den leriga dalgången. På en plats låg skålgroparna på ett block intill en stensättning. Både gropen
och stensättningen var exponerade mot dalgången och tycktes förstärka varandras syfte och
symbolik. Ett liknande läge finns intill ett gravfält med ett röse och runda stensättningar
uppe på ett bergskrön. Ett tiotal meter från gravfältet precis innan berget kraftigt viker av
ned mot dalgången har en enstaka grop placerats på hällkanten.

Vid Hökhult återfinns i kanten av en dalgång en hällbild med 2 skepp, 1 fotsula och 4 skålgropar. Hällbilden är utförd på en svagt sluttande häll och den exponerar ut mot en dalgång
i norr och en tidigare havsvik. Två kilometer öster ut slutar dalgången och här har sannolikt
mynningen på den tidigare havsviken legat. I hällbildens närhet finns endast någon enstaka
skålgropsförekomst, men inga andra element. På motsatt sida av dalgången från hällbilden
sett dvs. ett par hundra meter längre norr ut finns i den terrassliknande bergsluttningen, ett
gravfält med 1 röse, 4 runda och 1 skeppsformad stensättning (RAÄ 24). De ligger alla exponerade ned mot dalgången i söder. Nedanför gravfältet i den svallade moränen finns röjda
ytor, men inga ytterligare element har påträffats här. De ristade skeppen och den skeppsformade stensättningen har legat mitt emot varandra, men med dalgången emellan. Det handlar
om samma symbolik, men i sin utformning olika. Intill bildristningen finns en liten svacka i
terrängen och då den ligger ca 10 m.ö.h. är det möjligt att den legat precis vid den tidigare
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Figur 10.14. Blocket i förgrunden har en skålgrop mitt på den sluttande ytan RAÄ 2013 och
i bakgrunden ligger en uppallad sten RAÄ 2001. Dessa fornlämningar är något neddragna i
terrängen nedanför de större gravfälten. Foto: författaren.
strandkanten. Hällbildens höjd över havet är avvägd med latta och teodolit av författaren och
Philip Seward, den har legat strax under 10 m.ö.h.

Studerar man denna stora rösemiljö och dalgångarna, som under bronsåldern var djupa havsvikar, ser man att hällbilden haft ett centralt läge i landskapet, men inte i direkt anslutning till
rösen och stensättningar. Några boplatser är inte kända i dess närhet, men i sluttningen på
den motsatta sidan av dalgångssluttningen finns utmärkta lägen för bosättning, och längre
öster ut mot ett åkerparti med svallsand. Här finns en av områdets få kända skärvstenshögar. Detta område utmärks av en fuktig terrängsvacka, men som ligger så pass högt att den
varit avsnörd från havet redan under bronsåldern. Flertalet av Hökhults element kringgärdar denna terrängsvacka och exponerar mot den. Vi ser här en flerriktad exponering med
skeppssymboliken riktad ut mot den större dalgången och tidigare havsviken, och flera rösen
och stensättningar som exponerar mot tänkbara betes- och fodermarker.
Inom den totala ytan finns flera skärvstenshögar och skålgropsförekomster (fig. 10.15).
Mycket få boplatser är kända inom området och mycket beroende på att den plöjda åkermarken består av tidigare havsvikar och torvmarker. I fornminnesregistret återfinns röjningsröseområden om några 100 meter i storlek (RAÄ 963, 1432) och de ligger ovanför dalgångarna
i moränområdena. De bör därför vara betydligt äldre än den odlingsverksamhet som idag
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Figur 10.15. En nyupptäckt skärvstenshög vid Tjustgöl och tyvärr skadad av en skogsmaskin.
Skärvstenshögens läge i den igenväxande skogsmarken är inget ovanligt
och de är stundtals svårupptäckta. Foto: författaren.
påträffats i de utdikade dalgångångarna. Detta betyder att få tillfällen funnits att finna bosättningar, men lösfynd i form av enkla skafthålsyxor antyder bosättningar inom rösemiljön.
Det finns exklusivare lösfynd som en flintdolk vid Snäckedal och en större malstensliggare
vid Hökhult (Dahlin 2004). Flintdolken (RAÄ 959) är av en speciell typ med utformat hjalt
(Typ VI C) och kan dateras till äldsta bronsåldern (Apel 2001; Stensköld 2004:103ff). Arkeologiska undersökningar har tidigare genomförts vid Snäckedal och Imbramåla. De båda
arkeologiska undersökningarna är några av de få undersökningar som gjorts i de mer särpräglade rösekoncentrationerna.
10.3.7 Ölvedal
Miljön vid Ölvedal domineras av en bergsrygg med nedanför liggandes moränområden (fig.
10.16). På bergsryggen finns 1 röse och 8 runda stensättningar. De ligger nära ett bergskrön
och har ingen tydlig exponering. Säkerligen har de varit väl synliga från våtmarksområdet i
väster, men är idag synliga från röjningsröseområdet i öster (fig. 10.17, 10.18).

Nedanför berget i öster och i moränområdet finns röjda ytor och ett 70-tal röjningsrösen
inom en yta av 450x150 (NNV–SSO) meter. Röjningsrösena är 4–8 meter i diameter och 0,4–
0,8 meter höga (fig. 10.17). Stenarna i fyllningen består av 0,1–0,5 meter runda och övertorvade stenar. Mellan de tätt liggande röjningsrösena finns röjda ytor och rännor 20x15–40x35
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Figur 10.16. Karta över rösemiljön i Ölvedal. Upprättad 2013 av
Helena Victor, Kalmar Läns Museum.
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Figur 10.17. Ett av alla röjningsrösen som ingår i RAÄ 350. Foto: författaren.
meter stora (RAÄ 350). Detta är ett av få röjningsröseområden som är utförligare beskrivet
under revideringsinventeringen år 1979. I kanterna på röjningsröseområdet och på bergknallar ute i området finns 4 runda stensättningar och 1 skärvstenshög. De centrala delarna
av röjningsröseområdet har varit odlat in på 1900-talet, men dess sidor har övergetts tidigare. Inte långt från fornlämningskoncentrationen finns några kända boplatser av mesolitisk
och neolitisk karaktär. Att boplatserna har kontinuitet in i bronsåldern går inte att utesluta,
men fynd som kan knytas till perioden saknas. En arkeologisk undersökning krävs dock för
att man ska kunna förtydliga detta. Nedanför boplatserna rinner ett mindre vattendrag mellan två sjöar och i detta vattendrag han man vid rensning funnit en hel rombisk skafthålsyxa
och de dateras till yngre bronsålder (SHM 4901, se Baudou 1960; Dahlin 2004). Vid bronsåldern har den nedanför liggande sjön varit avsnörd från havet, men vattensystemet bör trots
detta ha utgjort en fördelaktig kommunikationsled. Havsviken har sträckt sig vidare ut mot
havet och dess mynning har befunnit sig intill de större rösekoncentrationerna vid Solstad
och Virum.
10.3.8 Göljhult-Misterhult
Få rösemiljöer är så välavgränsade som denna, och elementen ligger inom en yta av ca
300x300 meter (fig. 10.19). Givetvis är det endast avgränsningen av elementen som ligger
inom detta område och rösemiljön har givetvis varit en del av ett betydligt större landskap.
Rösemiljön ligger i ett förhållandevis flackt bergigt landskap i moränbunden mark mellan
20–25 m.ö.h. Flera utdikade våtmarker, dalgångar och mindre vattendrag avgränsar miljön
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Figur 10.18. En av stensättningarna vid gravgruppen RAÄ 535. I bakgrunden märks det ovan
nämnda röjningsröseområdet. Foto: författaren.
på ett tydligt sätt. Själva rösemiljön kännetecknas i sydväst av en bergsrygg och i nordost av
ytterligare bergsryggar i dagen. Mellan bergsryggarna finns en idag igenväxande betsmark,
vilket ger dess speciella karaktär, långt från dagens gårdsmiljö.

I terrängen finns 6 skärvstenshögar och ett gravfält med 1 röse och 7 runda stensättningar
(fig. 10.20). I området finns ytterligare ett 15-tal ensamma eller i grupper liggande rösen och
stensättningar. Dessa har sin huvudsakliga spridning på de två bergsryggarna. Flertalet av
elementen tycks exponera mot områdets mitt. Inom hela miljön, men särskilt påtagligt i dess
mitt en del spår som förekommer efter odling. Här finns minst 12 röjningsrösen, som mäter
3–5 meter i diameter, 0,4–0,8 meter höga och består av 0,1–0,3 meter stora och runda stenar.
Ytterligare anhopningar med röjningssten finns längs de röjda ytornas sidor. Det finns minst
fem röjda ytor mellan röjningsrösena och de mäter 9x9–30x25 meter.

Den rumsliga kopplingen till de övriga elementen är mycket tydlig. Den välavgränsade miljön
blir särskilt spännande då man förstår att mycket av det som verkligen har gått att uppodla
mellan våtmarkerna verkligen har uppodlats och att elementen ligger samlade inom detta
område. Stensättningarna och skärvstenshögarna ligger i närheten av varandra och ett klart
rumsligt samband finns mellan elementtyperna. Denna rösemiljö har inte haft någon kontakt med havet, men väl våtmarker. I en av de tidigare våtmarkerna har författaren tidigare
funnit en facetterad löpare (RAÄ 2037).
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Figur 10.19. Karta över rösemiljön i Göljhult-Misterhult. Upprättad 2013
av Helena Victor, Kalmar Läns Museum.
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Figur 10.20. I den lummiga terrängen nedanför de röseprydda hällmarkerna trängs röjningsrösen och skärvstenshögar RAÄ 895:3. Uppe till höger på berget skymtar röse RAÄ 895:2.
Foto: författaren.
10.3.9 Göljhult-Vällehorva
Här möter vi ett ganska bergigt, moränbundet landskap och med leriga uppodlade marker
i dalgångarna (fig. 10.21). Äldre spår efter odling finns genom röjda ytor och röjningsrösen
i moränen ovanför de idag odlade och mer leriga åkrarna. I anslutning till den idag odlade
marken finns ett 50-tal fornlämningar, mestadels runda stensättningar fördelade inom två
delområden. Göljhult ligger i botten på en tidigare havsvik och Vällehorva ligger i ett skyddat
läge intill dess mynning. Vid gården Göljhult finns tre fyndplatser för enkla skafthålsyxor och
några boplatser av äldre karaktär. Vid Göljhult återfinns hälften av de ovan nämnda fornlämningarna, som i sin tur består av mestadels runda stensättningar, rösen och en uppallad sten.
Områdets stensättningar exponerar ut över dagens uppodlade landskap och den omnämnda
dalgången.
Längs dalgångens sidor finns enstaka spridda runda stensättningar och en boplats av okänd
ålder (Dahlin 2004).

Vid Vällehorva tilltar fornlämningskoncentrationen igen och utmärks av ett tjugotal rösen
och stensättningar. Flera av rösena och stensättningarna exponerar inte ut mot den tidigare
havsviken, utan mot den uppodlade marken inom rösemiljön. I det yttre av miljön finns en
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Figur 10.21. Karta över rösemiljön i Göljhult-Vällehorva. Upprättad 2013 av
Helena Victor, Kalmar Läns Museum.
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Figur 10.22. Philip Seward betraktar det märkliga stenhägnaderna
RAÄ 112:3 vid Vällehorva. Foto: Författaren.
samling med runda stensättningar och en skeppsformad stensättning. Dessa exponerar där
emot mot den tidigare havsviken eller fjärden Götemaren. I området finns en skärvstenshög,
vilken ligger neddragen i terrängen, intill i samma neddragna läge finns två skålgropsförekomster med ett fåtal skålgropar på block (bilaga 1). Skärvstenshögen och de två skålgropsförekomsterna ligger i ett utmärkt boplatsläge. Ovanför skärvstenshögen uppe på en berghäll
ligger ett röse och en stensättning, vilka var för sig ingår i kanten i var sin fyrsidig stenhägnad
med måtten 18x15 respektive 6x4 meter, den mindre är i sin tur uppdelad i mindre hägnader
(fig. 10.22). Det är oklart hur dessa hägnader ska tolkas. I området finns ett flertal röjda ytor
med röjningssten längst kanterna.

10.3.10 Sandvik-Späckemåla
Området i ett bergigt moränbundet skogslandskap med ett 10-tal rösen och ett 60-tal mestadels runda stensättningar varav ett par är försedda med mittblock (fig. 10.23). Under bronsåldern tycks området ha legat i det inre av en fjärdmiljö. Intill Sandvik har fornlämningarna legat intill ett tidigare sund i en djupare havsvik. Vid Sandvik finns tre boplatslokaler av
sten- och bronsålderskaraktär. Boplatserna har legat skyddade vid det tidigare omnämnda
sundet och har omgetts av rösen och stensättningar upp på de omgivande bergen. Vid en av
de strandbundna boplatserna har man bl.a. påträffat en pilspets med urnupen bas. Fynd191
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Figur 10.23. Karta över rösemiljön i Sandvik-Späckemåla. Upprättad 2013
av Helena Victor, Kalmar Läns Museum.
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materialet utmärker sig av slagen kvarts och flinta. På en halvö sydost om Sandvik och på
en tidigare halvö som mot norr skjutit ut i denna vik ligger huvuddelen av fornlämningarna
vid Späckemåla. Idag kännetecknas den tidigare halvön av ett småbrutet beteslandskap och
enstaka röjningsrösen. Lämningarna ligger i första hand eller i små grupper, men på fyra
platser finns det gravfält med 6–9 röseliknande stensättningar i varje.

10.3.11 Botestorp-Plåttorp-Hälsingsö-Snarås
Området domineras av Tunaåsen som sträcker sig NV–SO genom landskapet. Åsen omges av
våtmarker och kuperad terräng (fig. 10.24). De nu utdikade sjöarna kan berätta om att åsen
på flera platser slingrat sig igenom ett antal sjöar. På åsen och intill denna finns fem gravfält
med 5–7 anläggningar i varje. Vanligen består gravfälten av ett röse och ett antal svagt röseformade runda stensättningar. Ett betydande antal av rösena och stensättningarna ligger
inte på själva åsen utan ligger på hällmarkerna, som i sin tur omgärdas av tidigare odlade
och betade områden, vilket flertalet röjningsrösen kan berätta om. I området finns ett 40tal mestadels runda stensättningar och några rösen spridda i omgivningarna. Det finns en
skärvstenshög och ett tiotal boplatser registrerade i området. Boplatserna består av varierande ålder, men ledartefakter från mesolitikum och neolitikum. Enkla skafthålsyxor finns
som lösfynd och berättar om en kontinuitet in i senneolitikum och äldsta bronsålder. Det
finns uppgifter om spjutspetsar av järn, som framkommit vid grustäckt vid Hälsingsö. Inom
området har tre ovala stensättningar undersökts och de låg i utkanten av en större koncentration av rösen och stensättningar vid Högalid. De tre stensättningarna har en huvudsaklig
datering till äldre järnålder och möjligen en äldsta datering till yngre bronsålder (kap. 7). Ett
större röse har undersökts vid Nygård och det låg i utkanten av ett gravfält uppe på åskrönet. Röset låg tidigare på den plats där åsen passerade mellan två sjöar, vilket gett röset ett
mycket markerande läge i landskapet. Rösets centralgrav kunde genom sin speciella keramik
och järnföremål dateras till äldre och yngre järnålder (kap. 7). Delar av en boplats har undersökts, men dess ålder är oklar (Alexandersson 2009a, 2009b).

Denna rösemiljö kan egentligen delas upp i två delområden både ut ifrån sin topografi, men
genom sammansättningen av element. På själva åsen och på dess sidor finns flertalet av de
kända boplatserna och då de utifrån fynd gått att datera har det varit mesolitikum och neolitikum. Fynd av skafthålsyxor, men som endast kan härledas till fastighet antyder dateringar
in i senneolitikum-äldre bronsålder. På åsen finns flera långsträckta gravfält och de kännetecknas av stora flacka stensättningar och enstaka rösen. Sammanlagt fyra gravanläggningar har undersökts, med främst dateringar till järnåldern (Dahlin 1999, 2000). Sannolikt är
dessa gravfält betydligt större än de synliga anläggningarna markerar.

I den nordvästra delen av röseområdet vid Hälsingsö och en nu igenväxande sjö finns ett
större delområde med 20-tal rösen, stensättningar och en skärvstenshög. Området omges av
flera mindre röjda ytor och minst ett 30-tal röjningsrösen. Röjningsrösena mäter mestadels
1–4 meter i diameter och är 0,3–1 meter höga. Här ligger elementen betydligt mer samlade
än längst åsen. Skärvstenshögen antyder att åtminstone delar av miljön kan vara från bronsåldern.
10.3.12 Basthult-Värnamo
Rösemiljön vid Basthult-Värnamo ligger i ett område rikt på morän, med lägre liggande dalstråk med lerig uppodlad mark (fig. 10.25). På bergsryggarna har man vid de arkeologiska
inventeringarna påträffat 19 rösen, 88 runda, 3 skeppsformade stensättningar, 2 uppallade
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Figur 10.24. Karta över rösemiljön i Botestorp, Plåttorp, Hälsingsö och Snarås.
Upprättad 2013 av Helena Victor, Kalmar Läns Museum.
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Figur 10.25. Karta över rösemiljön i Värnamo-Basthult.
Upprättad 2013 av Helena Victor, Kalmar Läns Museum.
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Figur 10.26. Den runda stensättningen är den vanligaste fornlämningskategorin i Misterhult,
denna återfinns vid RAÄ 100 i Snäckedal. Foto: författaren.
stenar och 18 skålgropsförekomster (fig. 10.26). Inom området ligger 7 rösen, 35 runda och
1 skeppsformad stensättning fördelat på områdets 6 gravfält. Områdets största röse mäter
25 meter i diameter och av de runda stensättningarna har två mittblock (Klang & Norman
1991; Dahlin at al 2011).

Inom rösemiljön finns ett område med ett 80-tal röjningsrösen och stensträngar, som har
rumslig koppling till de förhistoriska lämningarna. Området ligger delvis i naturliga terrasser i moränen och ned mot dalgången och den tidigare havsviken som trängde in från öster.
I dalgången har i samband med dikning en skafthålsyxa påträffats och i en mindre mosse
på norra sidan av dalgången har man påträffat en skedskrapa av Sydvästskandinavisk flinta
med datering till senneolitikum. Ytterligare två skafthålsyxor är kända från området. Den ena
är hel och funnen i kanten på en utdikad åker och den andra är fragmentarisk och funnen i en
moränbacke ned mot dalgången vid Stora Basthult. Inom fornminnesområdet har en holkyxa
av brons från period II påträffats i samband med utdikningar (SHM 15877). Den exakta fyndplatsen av holkyxan är inte känd.

Sju av områdets skålgropslokaler ligger inom det ovan nämnda röjningsröseområdet, där
återfinns två skärvstenshögar och en boplats av okänd ålder. Norr om detta område finns ytterligare fem skålgropsförekomster på block, de har en nära anknytning till igenväxande hagmark och ett gravfält. En av skålgropslokalerna har en lodrätt placerad skålgrop och en tydlig
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Figur 10.27. Karta över rösemiljön i Simpevarp. Upprättad 2013 av
Helena Victor, Kalmar Läns Museum.
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Figur 10.28. En av de vanligaste stensättningsformerna vid Simpevarp var de sk ”Misterhultarna”. Denna återfinns dock i Göljhult RAÄ 893:3. Foto: författaren.
exponering mot hagmarken. Ytterligare en koncentration med 6 skålgropsförekomster finns
runt byn Stora Basthult. Centralt i miljön intill områdets största röse finns ett ca 2 meter högt
block och på dess ovansida 41 skålgropar. I dess omgivningar i den igenväxande hag- och
åkermarken finns block och hällar med enstaka gropar. Här finns den rumsliga kopplingen
mellan skålgropar och tidigare åkermark.

10.3.13 Simpevarp
Rösemiljön vid Simpevarp utgörs av en halvö med bergsryggar och utsvallade tunna moräner i de lägre områdena (fig. 10.27). I norr finns en väl skyddad vik och den omges av
branta bergssidor. Halvön kan inte påstås utgöra ett fördelaktigt läge för jordbruk, fast att
vi vet att det förekommit under historisk tid. Platsen är mestadels känd för sitt kronofiske
under 1500-talet (Norman 1993). Här fanns totalt innan kärnkraftverket byggdes 8 rösen,
18 runda, 1 kvadratisk, 4 ovala och 1 triangulär stensättning (fig. 10.28). Ett tjugotal av fornlämningarna har undersökts och endast ett fåtal av gravarna har gått att datera och då till
yngre järnålder-tidig medeltid. Flertalet av lämningarna ligger ca 10 m.ö.h., men ett mindre
antal ligger endast 5 m.ö.h. (Harrysson 1999).
10.3.14 Stora Fighult-Virvhult
I ett moränbundet och kuperat skogsområde och med små uppodlade åkrar i de lägre par198
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Figur 10.29. Karta över rösemiljön i Stora Fighult-Virvhult (område 14) och Fårbo (område
15). Upprättad 2013 av Helena Victor, Kalmar Läns Museum.
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tierna (fig. 10.29). På de högre morän- och bergspartierna finns 6 rösen, 29 runda och 2
rektangulära stensättningar. Fornlämningarna ligger runt och exponerar mot en tidigare
havsvik. Inom området finns två gravfält det ena med 1 röse, 7 runda och 2 rektangulära
stensättningar. Detta gravfält ligger intill gården Virvhult och området kännetecknas av hagmarker och spridda röjningsrösen. Det andra gravfältet har 14 runda stensättningar och har
legat direkt anslutning till den odlade marken. En av de runda stensättningarna i utkanten
av området har undersökts och innehöll en järnkniv. Intill den undersökta stensättningen
undersöktes fem röjningsrösen och en terrassering. Endast en keramikbit påträffades och
inga ytterligare analyser gjordes. Detta var första gången som fossil åkermark undersöktes i
Misterhult (ATA dnr. 5021/80).

10.3.15 Fårbo
Rösemiljön vid Fårbo domineras av den sk. Jungfruåsen, som utgör en del av den tidigare
nämnda Tunaåsen (fig. 10.29). Området nedanför åsen utgörs av utsvallade sand- och moränområden i öster och ett sprickdalssystem med sjöar i väster. Det långsträckta åsystemet med
Virån ansluter till Fårbosjön. På åsen och i det omgivande landskapet finns ett 40-tal fornlämningar i landskapet. På Fårbosjöns västra sida finns endast några spridda stensättningar,
men i dess norra ände finns ett av områdets fyra gravfält. Gravfältet består av 1 röse och 4
runda stensättningar och en av stensättningarna har delundersökts år 1918 (RAÄ 454, SHM
inv. nr. 16058). Flertalet fornlämningar ligger intill Fårbo säteri och här återfinns tre gravfält
varav ett med 12 högar och det delundersöktes under 1800-talet, och ska tillföras den yngre
järnåldern (Dahlin 1999). Det andra gravfältet består av 5 delvis övertorvade runda stensättningar och 1 kvadratisk stensättning. Gravfältet har en klar äldre järnåldersprägel, även
om osäkerhet råder i denna fråga. Det tredje gravfältet ligger på åsens markerade östra sida
och består av 3 runda stensättningar och 2 skeppsformade stensättningar, vilka ligger reling
mot reling. Söder om det tredje gravfältet har under 1970-talet 2 rösen och 3 runda stensättningar undersökts. Anläggningarna kan genom sin keramik sannolikt dateras till yngre
bronsålder–äldre järnålder (kap. 7). I detta område finns några spridda och oundersökta
stensättningar. Inom området finns en boplats av neolitisk karaktär och en fyndplats med
slagen kvarts. Inom Fårbo finns tre lösfynd utan närmare angiven fyndplats och de består av
två enkla skafthålsyxor och en flintdolk (Lomborg III) av senneolitisk typ. Rösemiljön är ett
av få områden i Misterhult som kan uppvisa en så pass lång kontinuitet.

10.3.16 Glostad-Stora Laxemar-Näs-Södra Uvö-Uthammar
Området består av en moränbunden bergig terräng med leriga lägre uppodlade dalgångar
mellan 5–10 m.ö.h. (fig. 10.30). En större dalgång har sin mynning intill Glostad och fortsätter in mot rösemiljön vid Basthult-Värnamo. I terrängen ligger ett 15-tal spridda rösen
och stensättningar mestadels under 10 m.ö.h. Stensättningarna är mestadels runda, men det
finns rektangulära och skeppsformade. Lämningarna ligger i ett tydligt skärgårdslandskap
och vid nivån ca 10 m.ö.h. ser vi ett flertal öar utanför ett inlopp till en djup havsvik. Rösekoncentrationen har beskrivits som en av Kalmar läns mest betydande fornlämningsmiljöer för
studier av extensivt eller säsongsmässigt boende under bronsålder och järnålder (Klang
& Norman 1991:156). Det är dock oklart om rösemiljön, verkligen markerar de närmaste
omgivningarna till någon boplats. Rösekoncentrationen ligger intill inloppet av den tidigare
havsviken, vilken nådde sin botten vid rösemiljön vid Basthult-Värnamo.
10.3.17 Djurvadsnäs
Området domineras av en dalgång som sträcker sig mellan sjön Götemarens nordvästra sida
200

Rösemiljöer

Figur 10.30. Karta över rösemiljön i Glostad, Stora Laxemar, Näs, Södra Uvö och Uthammar.
Upprättad 2013 av Helena Victor, Kalmar Läns Museum.
201

I rösebyggares land

Figur 10.31. Karta över rösemiljön i Djurvadsnäs. Upprättad 2013
av Helena Victor, Kalmar Läns Museum.
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Figur 10.32. En rund stensättning vid RAÄ 123:2 Djurvadsnäs. Foto: författaren.
och vidare ut mot kusten vid Gersebo (fig. 10.31). Området ligger i huvudsak ovanför ca 10
m.ö.h. och domineras av berg i dagen och tunna mer utsvallade moräner. I dalgången finns
idag en del uppodlade områden, men de är utdikade och berättar om odlingsverksamheten
under historisk tid. Den huvudsakliga koncentrationen med element påträffas vid Djurvadsnäs och ligger på bergen intill dalgången och sjön Götemaren. Rösen och stensättningar exponerar i huvudsak ned mot dalgången. I området finns 3 rösen, 34 runda, 2 rektangulära
och 1 oval stensättning (fig. 10.32). Av dessa ligger 1 röse, 11 runda och 2 rektangulära stensättningar i områdets gravfält.
10.4 Sammanfattande kommentar
Detta kapitel har koncentrerat sig på uppgiften att framhålla det som kännetecknar bronsålderns rösemiljöer i Misterhult. Den övergripande bilden av undersökningsområdets rösemiljöer består av en stor spridning av rösen och stensättningar intill tidigare strandlinjer,
våtmarker och vattendrag. På ett antal platser bildar rösen och stensättningar sådana stora
koncentrationer att man kan kalla dessa för rösemiljöer.

Rösemiljöerna består inte bara av dessa två anläggningstyper, utan det finns röjningsrösen,
boplatser, lösfynd, skärvstenshögar och skålgropar. Naturgeografin har påverkat människans val av bosättningsområden och tillsammans har människans ritualisering bidragit till
flera kännetecknande drag i gestaltningen av rösemiljöerna.
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Allt beror givetvis på hur människan nyttjat rösemiljön, men typiskt för de större rösmiljöerna är de som legat vid djupa fjärdsystem. Det betyder att platserna legat en bit in på fastlandet, med större moränzoner för odling och betesmarker. I moränzonerna är det inte ovanligt
med boplatser, skärvstenshögar, röjningsrösen och skålgropar. Flertalet av lösfynden består
av enkla skafthålsyxor, de har genom sin spridning visat att något nytt har hänt i landskapet
och att detta bestått in och igenom bronsåldern. De har som tidigare visats i detta arbete en
rumslig koppling till rösemiljöerna, vilket antyder att de etablerats så pass tidigt som under
senneolitikum. De riktade inventeringarna har på ett tydligt sätt visat att boplatser, skärvstenshögar och skålgropar är väl representerade.
Huvuddelen av de mindre rösemiljöerna har ofta ett topografiskt läge till Tunaåsen, innerskärgården eller en sjö i det inre av undersökningsområdet. De har oftast ett 20-tal element.
Dessa rösemiljöer är de som kommit att undersökas i minst utsträckning. Det senare beror
främst på att riktade inventeringar ännu inte utförts i dessa områden, men att goda resultat
är att förvänta i framtiden. Av det vi ser ut ifrån rådande kunskapsläge är att de mindre rösemiljöerna har en liknande struktur som de större, medan de i innerskärgården inte uppvisar
samma topografiska möjligheter för bete och odling. De framstår därför mer som områden
där de maritima näringarna var av större vikt. Det saknas riktade inventeringar av skärvstenshögar, röjningsrösen och skålgropar. Boplatsinventeringar har utförts i områdena, men
de uppvisar ofta lågt placerade och fyndfattiga lokaler. Det är svårt att säga något om deras
tidsställning, då de inte är höjdavvägda och ledartefakter saknas. Om boplatserna är samtida
med de spridda rösena och stensättningarna, så berättar detta om strandbundna boplatser i
den tidigare innerskärgården.

Det kvarstår dock att fördjupa studierna i rösemiljöerna intill Tunaåsen och i innerskärgården. Rösemiljön vid Snäckedal kvarstår dock oförändrat som Misterhults sockens i särklass
mest monumentala område med rösen och stensättningar. Den nyligen upptäckta boplatsen
vid Snäckedal bör tidsfästas för att konstatera eller utesluta bosättning under bronsåldern.
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Kapitel 11

Misterhults bronsålder

11.1 Den förändrade fornminnessituationen
I detta arbete har jag främst försökt påvisa hur tidigare inventeringsresultat påverkat och
påverkar dagens forskning. Jag har försökt visa hur riktade inventeringar på ett betydande
sätt kan komma att förändra bilden radikalt. Kunskapsläget kan också förändras med genomgång av tidigare arkeologiska undersökningar, och genom riktade arkeologiska undersökningar, där det finns kunskapsluckor. Mitt arbete har kommit att lyfta diskussionen om
Misterhults bronsålder och den problematik som finns här. Jag har betonat kunskapsläget
och efterlyst vidare arkeologiska undersökningar i området. Det finns mycket kvar att göra
och detta arbete sätter fingret på vad som behöver göras för att komma närmare svaret på
vad som lockade människor till denna plats för 3000 år sedan. Misterhult utgör en av Nordeuropas största och bäst bevarade bronsåldersbygder och förutsättningarna för ytterligare
fördjupad forskning finns.
Förutom inventeringarna och fornlämningsbilden har fokus legat på den bakomliggande
ekonomin dvs. ekonomin bakom rösemiljöerna. Jag har velat visa att ekonomin varit avgörande för ritualiseringen av rösemiljöerna och deras utformande.

11.2 Det ritualiserade landskapet
Min syn på det ritualiserade landskapet utgår från de rådande ekonomiska förhållandena,
som enligt den agrara forskningen berättar om jordbrukets ökande betydelse från senneolitikum och genom hela bronsåldern. Jag har satt ekonomin som den största drivkraften för
omformandet och ritualiserandet av landskapet. Ekonomin bestod av boskapsskötsel, odling, fiske, jakt och handel. I detta arbete ligger fokus på boskapsskötsel och odling, vilket inte
betyder att jag uteslutit de andra näringarna som betydande, utan att de arkeologiska spår
som hittills framkommit gör det möjligt att diskutera de två första näringarna.
Att diskutera ekonomi har varit känsligt inom den postprocessuella arkeologin, där ett varningens finger ofta höjts för att lägga för stor vikt vid att människan var helt rationell och
ständigt strävade efter bästa avkastning. Det gör jag inte heller och jag vill rikta kritik mot
motsatt håll, där ovan nämnda inriktning nedtonar några av de absolut viktigaste drivkrafterna som finns hos människan. Det betyder inte att ritualiseringen av landskapet också ska
nedtonas, utan tvärtom. Ritualiseringen av landskapet har varit en viktig del av ekonomin
för människan att skaffa sig förståelse för världens ordning och uppbyggnad. Människan har
ständigt betraktat sitt landskap och sökt svar om livet, döden, den spirande grödan, och försökt kontrollera och söka sig en försäkran hos högre makter för att slippa missväxt och svält.
Naturens gång med sådd-skörd, kalvning-slakt och förädlingen av produkterna är en del av
bronsåldersmänniskans vardag, men det är just sådana händelser som är viktiga och kan
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komma att ritualiseras. Här ryms makt med anspråk på större betesmarker, goda skördar,
och att framhålla kontrollen av landskapet genom monumentbyggande. Det senare för att
människan vill känna att hon kan styra eller hjälpa till att nå de önskade resultaten. Ekonomi
ska där med inte skiljas från det heliga i landskapet. Heligt och profant samverkar och ibland
väger det rituella och kulturellt betingade betydligt tyngre en det rationella ekonomiska strävandena i landskapet.

11.3 Inventeringarnas betydelse för tolkningen
Fråga: Hur såg fornminnessituationen ut direkt efter Riksantikvarieämbetets inventeringar
och hur har den kommit att ändras genom riktade inventeringar och arkeologiska undersökningar?
Kännetecknande för den förändrade fornminnessituationen är det ständigt växande kunskapsläget genom inventeringar, exploaterings- och forskningsundersökningar.

Uppfattningen om antalet fornlämningar samt vilka kategorier av element och företeelser
som ska räknas har av förståeliga orsaker förändrats sedan prästerskapet på 1600-talet fick
i uppgift att undersöka fornminnesbeståndet. Att endast ett fåtal kategorier omnämndes berodde givetvis på att kunskapsläget inte kunde erbjuda mer än så. Först under 1800-talet
med företrädare som Johan Haquin Wallman kunde de egentliga och viktiga frågorna börja
formuleras. Han intresserade sig för antalet fornlämningar, dess datering och placering i landskapet. Detta var en förutsättning för att kunna påbörja kunskapsjakten, men kunskapsläget
och den antikvariska institutionen var inte tillräckligt utvecklad för detta under Wallmans
dagar. För att systematiskt kunna inventera krävdes en bredare kunskap och en yrkeskår av
arkeologer. Det var därför som det kom att dröja en bit in på 1900-talet innan den systematiska inventeringen av Sveriges fornlämningar kunde påbörjas.

Studeras de tidigare genomförda inventeringarna i Misterhult kan det tydligt urskiljas ett
intresse för de väl synliga rösena och stensättningarna. De synliga monumenten specialkarterades, medan enstaka lösfynd, röjningsrösen och boplatser endast omnämns i en inventeringsrapport. Varför detta intresse för gravar? Svaret ligger säkerligen inom det rådande
kunskapsläget, då det saknades arkeologiska undersökningar av bronsåldersboplatser och
röjningsröseområden. Det senare är förståeligt då kunskapen om röjningsrösen först vunnits genom möjligheten att kunna analysera och datera kol från anläggningarna, vilken inte
fanns vid denna tidpunkt.
Riksantikvarieämbetets förstagångsinventering i början av 1940-talet följde delvis i samma
spår, men den var mer heltäckande en den förstnämnda. Inventeringen blev i första hand en
röse- och stensättningsinventering, men det viktiga var nu att fornlämningarna kunde noteras på det ekonomiska kartbladet. Detta var oerhört viktigt för kulturmiljövården, och för
den akademiska forskningen. Det var nu möjligt att studera elementens utbredning, vilket
gav helt nya möjligheter. Gunnar Ekelunds (1960) licentiatavhandling om Tjust är ett gott
exempel på detta.

Under 1970- och 1980-talens exploateringsgrävningar kom kunskapen om boplatser och
röjningsröseområden att ta ett stort kliv framåt. Riksantikvarieämbetets revideringsinventering som genomfördes på flera platser i landet under 1970-talet hade ett betydligt bredare sortiment av fornlämningar. Fortfarande visade det sig dock för Misterhults del att de
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fornlämningskategorier som varit svårinventerade redan under förstagångsinventeringen
förblev så. För Misterhults del tillkom vid revideringsinventeringen 1979 flera rösen och
stensättningsformer, medan antalet boplatser förblev detsamma. Ytterligare fornminneskategorier som tidigare inte varit kända eller inte tagits upp tidigare var skärvstenshögar, skålgropar och röjningsrösen.

Variationen av de registrerade fornlämningarna och en större kunskap om elementen resulterade i en större förståelse för rösemiljöernas sammansättning. Gert Magnussons (1986,
1988) artiklar och Dag Widholms (1998) avhandling bygger i stort på resultaten från revideringsinventeringen. De brister som fanns i inventeringen kom därför att speglas i forskningsresultaten. Boplatser, röjningsrösen och skålgropar tillhörde de mest eftersatta fornlämningskategorierna, men där har de senaste tidens riktade inventeringar och arkeologiska
undersökningar kunnat bringa klarhet (Dahlin 2004). Mycket kvarstår fortfarande att utforska, men de nya resultaten har fört oss ett stort kliv framåt. Någon större arkeologisk
undersökning av en bronsåldersboplats har inte utförts inom Misterhult, men artefakterna
från ytinventeringarna har på ett övertygande sätt visat oss att de finns.

Under revideringsinventeringen påträffades inga nya lokaler med boplatser, men flera fyndplatser med stenyxor noterades. Här handlar säkerligen inventeringsresultatet om tillgången på plöjd åkermark, inventerarens tid och i viss mån kunskap. Det visade sig sedan under
de riktade inventeringarna 2002–2004 att boplatser med slagen kvarts, kvartsit och flinta
är mycket vanliga i Misterhult, men att det är tidskrävande och säsongsberoende att finna
dessa.

Vid revideringsinventeringen gjordes flera insatser att finna och registrera röjningsrösen.
Det var särskilt intressant att studera den rumsliga kopplingen i rösemiljöerna mellan denna elementtyp och övriga fornlämningar. Särskilda insatser kom att utföras, men kom dock
inte att fullföljas. Resultaten visar dock att det finns en tydlig koppling mellan röjningsrösen
och övriga förhistoriska lämningar inom rösemiljöerna. Samtidigt är det viktigt att påpeka
att den naturgeografiskt begränsade zonen med morän i stor utsträckning redovisas som
uppodlad på det historiska kartmaterialet från 16–1700-talen. Detta utesluter inte på något sätt att flera områden kan ha odlats redan under bronsåldern, men att riktade arkeologiska undersökningar av områdena krävs för att få kunskap om detta. Enstaka arkeologiska
undersökningar har utförts i Misterhult, men de har inte resulterat i några vidare analyser.
Fortfarande är det endast den rumsliga kontexten, som antyder att flera områden i Misterhult med röjningsrösen kan vara från bronsåldern. Detta betyder att vi fortfarande har en
stor kunskapsbrist i området och att en viktig del i förståelsen om den agrara utvecklingen i
området saknas. Ett pollenprov som geografiskt berör sydligaste Misterhult visar på odling
under äldre bronsålder, medan ytterligare ett från Snäckedal inte visar någon eller mycket
liten odlingsverksamhet vid samma tid. Detta antyder geografiska skillnader, men antyder
att olika landskapsavsnitt och rösemiljöer kan ha haft varierande användningsområden. Ett
förtydligande av detta krävs dock genom riktade arkeologiska undersökningar av röjningsrösen och flera pollenprov.

När skärvstenshögarna registrerades 1979 hade flera varit kända sedan tidigare, men tagits upp under andra kategorier, som stensättningar eller tolkats som röjningsrösen. De
låg på gravfält eller i sluttningarna nedanför, vilket förklarar den tidigare kategoriseringen.
Ytterligare och riktade inventeringar under senare år har visat att det är en relativt vanlig
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fornminneskategori, men då de ingår i igenväxta boplats- och röjningsröseområden kan de
vara svårupptäckta. Detta gör att skärvstenshögar utgör en elementtyp som väl lämpar sig
för specialinventeringar. Hittills framtagna resultat visar att elementtypen är vanlig i rösemiljöerna, men inte i de mer skärgårdsbundna rösemiljöerna och längs Tunaåsen. Det ska
dock framhållas att framtida inventeringar säkerligen kommer att resultera i betydligt fler
skärvstenshögar. Skulle spridningsbilden kvarstå och förstärkas, kan det anas en tidsskillnad
i rösemiljöerna eller en skillnad i hur rösemiljöerna nyttjats. De lågt liggande rösemiljöerna i
kustzonen och gräverfarenheterna från Tunaåsen antyder dock det förstnämnda.
De arkeologiska undersökningarna som utförts av skärvstenshögar inom Misterhult visar
dateringar till yngre bronsålder och att de kan skilja sig åt i innehåll och betydelse.

De tre större inventeringarna som genomförts inom undersökningsområdet har främst varit
inriktade på rösen och stensättningar. Området kan anses som mycket bra inventerat på denna elementtyp och förhållandevis få nyupptäckter görs vid specialinventeringar. Vid tidigare
arbeten har de i stort sett uteslutande räknats till bronsåldern, med det kända undantaget
vid Simpevarp. Genomgången av äldre arkeologiska undersökningar visar att huvuddelen
av de undersökta rösena och stensättningarna anlagts under yngre bronsålder, men fortsatt
att nyttjas under den äldre järnåldern. Ett röse vid Botestorp har anlagts under förromersk
järnålder och försetts med en sekundärbegravning under vendel-vikingatid. Huvuddelan av
dessa anläggningar ligger på Tunaåsen och flera av rösena och stensättningarna med fynddateringar till yngre järnålder-tidig medeltid har påträffats vid Simpevarp. De mer utpräglade
och sammansatta rösemiljöerna ligger i en natugeografisk zon som nästan aldrig berörts av
exploateringsgrävningar. När arkeologiska undersökningar väl genomförts i dessa områden
har dateringarna uteslutande varit yngre bronsålder.

Vid revideringsinventeringen påträffades fem lokaler med skålgropar inom fyra rösemiljöer. Det är därför inte särskilt konstigt att Misterhult framstod som ett område med mycket
få skålgropar. Vid de riktade inventeringarna som tog sin början 2008 och som fortfarande
pågår har hittills 78 skålgropslokaler och en lokal med en figurativ hällbild påträffats. Inventeringarna genomfördes i de större rösemiljöerna och inventeringarna leddes av mycket
erfarna hällbildsinventerare. Utslaget av inventeringarna blev över all förväntan och resultatet av en hällbild understryker bronsålderns närvaro. Då inventeringsresultatet i huvudsak
uppvisade enstaka spridda skålgropar och på mindre block och övermossade hällar är det
inte särskilt konstigt att revideringsinventeringen påträffade så pass få lokaler. Detta understryker vikten av riktade inventeringar och hur omfattande resultat kan ändras.
Offerdepåerna som det talas om i detta arbete var givetvis inget som det lades särskilda inventeringsinsatser på 1979. Dels för att sådana är sällsynta och dels för att de ofta faller inom
kategorin fyndplats. År 1979 lades en hel del arbete på att fråga runt på gårdarna efter ”lösfynd” och undersöka om det fanns kända fyndplatser. Det visade sig att enstaka fyndplatser
var funna i tidigare våtmarker, två skafthålsyxor, en flintdolk och en skedskrapa.

När lösfynd- och boplatsinventeringen startade 2002 var situationen oförändrad. Arbetet
med att dokumentera och kartlägga privatpersoners samlingar och att granska museers
fyndsamlingar resulterade i ytterligare fyra skafthålsyxor. Det kan tyckas vara ett litet antal
artefakter, men säkerligen har ett större antal av de kända fynden utan närmare fynduppgifter sin bakgrund som våtmarksdepåer. Särskilt utmärkande har inte yxorna varit i sitt
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utseende, men fyndplatsen antyder att de varit en del av den offertraditionen vi möter inom
senneolitikum och bronsåldern.

I SHMs samlingar möter vi en holkyxa av brons från period II och en rombyxa från yngre
bronsåldern (SHM 15887 och 4901). Här framstår holkyxan som en främmande fågel och
som ett mycket exklusivt föremål och det har framkommit inom en av de rikaste rösemiljöerna vid Stora Basthult. Tyvärr vet vi inte exakt var på markerna yxan påträffades, men väl
vid utdikning av en våtmark.
Rombyxan framkom i rösemiljön vid Ölvedal och är det ända kända våtmarksoffret från
den yngre bronsåldern. Vi ser med andra ord en nedgång av artefakter i offermiljöer under
yngre bronsålder. Detta är dock säkerligen en falsk bild och beror troligen på det rådande
kunskapsläget. Det kan tänkas att andra typer av våtmarksoffer som facetterade löpare och
föremål som nu vittrat eller förmultnat. Samtidigt kan offret ha ändrat karaktär i samband
med de tidigare agrara omdaningarna vid övergången från äldre till yngre bronsålder. Kanske har föremål kopplade till jordbruket fått en ökad betydelse och möjligen har miljöerna
ändrat kraktär till boplatsmiljöerna. Det senare kräver då ytterligare forskning inom undersökningsområdet.
Sammanfattningsvis kan det framhållas att de senaste tio årens riktade inventeringar, arkeologiska undersökningar och genomgång av tidigare undersökningar resulterat i en klart
förbättrad bild av fornminnessituationen och elementens datering och förekomst.

De stora skillnaderna ligger i kunskapen om boplatser och skålgropar. Det har visat sig att
riktade inventeringar av särskilda fornminnesgrupper är lämpade för specialinventeringar.
Boplatser är främst tidskrävande och avhängig tillgången på plöjd åkermark eller marberedda skogspartier. Det är inte alltid inventeringarna sammanfaller med tillgången på plöjd
åkermark. En viss kunskap om områdets topografi och kunskapen om tidigare strandlinjer
är också värdefull kunskap för inventeraren.
Skålgropar och figurativa hällbilder är svårinventerade och den erfarna hällbildsinventeraren vet att de har sin speciella placering i landskapet. Studeras inventeringsresultaten från
1979 märks att tre av de fem påträffade blocken innehöll ett större antal gropar. De har varit
väl synliga i terrängen och inte särskilt svåra att upptäcka. Problematiken ligger i de enstaka
groparna på block och hällkanter. För att finna dessa krävs erfarenhet och en fördjupad kunskap om skålgropar.
Dessa exempel visar på ett tydligt sätt hur det rådande kunskapsläget om fornminnesbeståndet påverkar forskningsresultaten. Det visar också hur det förändrade kunskapsläget
och riktade inventeringar ständigt leder forskningen framåt att ställa nya frågor och utöka
kunskapen om rösemiljöerna. Mycket kunskap ligger idag också i obearbetade och ofullständiga rapporter, där finns en kunskapsskälla, som många arkeologer idag helt missar eller
underskattar.
11.4 Element–Ekonomi–Riter
Fråga: Vad kan varje enskild fornlämningskategori och artefakt berätta om bronsålderns
ekonomi och riter?
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Att uppföra hus, röja sten från åkerytor, tillverka föremål, mala säd är exempel på transformativa händelser, som kan ritualiserats. Ytterligare aktiviteter som är lättare att förstå att
de är delar av riter är kremering av människor, knackande av hällbilder och nedläggandet
av bronser i våtmarker, men de är alla en del av bronsåldersmänniskans föreställningsvärld.
Händelserna spelade förmodligen på flera nivåer från individ, familj och det större kollektivet. För att förstå händelsernas roll i samhället måste arkeologen veta, så mycket som möjligt
om levnadssättet på platsen, platsens relation till omvärlden, både den nära bygden, och det
omgivande samhället i stort. Boplatsen utgjorde inte enbart ett centrum för människornas
vardagliga vedermödor, utan bör ha varit utgångspunkten för formandet och ritualiserandet
av landskapet. Det var till boplatsen som produkterna från boskapen, åkrarna, fisket, jakten
och handeln fördes. Här förädlades och konsumerades produkterna, de var en del av gårdens
omgivningar och givetvis en del av dess ritualiserade landskap. Det senare ger en förståelse
varför delar av den materiella kulturen och andra företeelser kommit att ingå i speciella riter.
För att gestalta och symbolisera delar av föreställningsvärlden, där fruktbarhet har varit ett
av de mest framträdande och dominerande inslagen och en förutsättning för deras ekonomi
med tillgång på betesmarker, fruktsamma jordar, kalvning och tillgång på fisk och jaktbart
vilt. Samtidigt ser vi hanteringen av brons och långväga kontakter som en av de grundläggande delarna för att upprätthålla det vi kallar för bronsålderssamhället.

Det är sannolikt att de åkrar som användes samtidigt som boplatsen låg relativt nära varandra, detta med tanke på att grödorna behövde skötas och skyddas mot skadedjur. Nuvarande
kunskapsläge antyder att odlingen spelade en underordnad roll under boskapsskötseln och
fisket. Fiskets roll är dock ännu svårare att svara på, då endast rösemiljöernas geografiska
och topografiska placering antyder detta. Det får hållas för sannolikt att flera av rösemiljöernas geografiska placering berättar om fiskets roll och erfarenheter från andra delar av
Skandinavien berättar förvisso om geografiska skillnader i nyttjandegrad, men att fiske kan
sägas ha varit av betydelse.

Vid övergången mellan den äldre och yngre bronsåldern märks i Sydskandinavien flera skillnader genom valet av grödor, intensifierad odling, betesdrift och en del nya redskap. Mycket
tyder på att betesdriften varit den starkaste näringen, medan odling, jakt och fiske delat andraplatsen. Det finns givetvis regionala skillnader och nu har jag beskrivit de trender som
märks i Sydskandinavien och när det gäller Misterhult måste ytterligare arkeologiska undersökningar och pollenprover genomföras för en noggrannare bild. De spår som framkommit
genom osteologiskt benmaterial och pollenprover antyder att Misterhult åtminstone delvis
följt den generella utvecklingen i södra Skandinavien.

Röjningsrösenas dateringar är inte kända inom undersökningsområdet, men den rumsliga
kopplingen är stark till flera av rösemiljöerna. Det finns flera rösemiljöer med koncentrationer av boplatslämningar, skärvstenshögar, skålgropar, rösen, stensättningar och röjningsrösen. Särskilt framträdande är detta vid Solstad, Virum och Basthult-Värnamo. Den odlingsbara moränen är naturgeografiskt begränsad, men inte obefintlig. De få pollendiagram som
finns från Snäckedal och Stensjö berättar om odlingens marginella roll. Diagrammet från
Stensjö berättar om vete- och kornodling under äldre bronsålder. Bara någon kilometer från
Stensjö ligger Virkvarn, med flera kända lösfynd i form av enkla skafthålsyxor och en hällkista. Det saknas i nuläget pollenprover från flera av de större rösemiljöerna, där det påträffats röjningsrösen.
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Skärvstenshögarna utgör några av de mest komplexa elementen som kan studeras, vilket
märks i dess forskningshistoria. Tolkningarna av de skörbrända stensamlingarna och dess
innehåll av artefakter har satts i samband med en mängd aktiviteter. Den mest spridda och
utbredda tolkningen är att de utgör spåren efter bronsålderns boplatser, vilket inte är helt
fel. I flera fall har skärvstenshögar undersökts i direkt anslutning eller i närheten av boplatser bl.a. vid Hellerö i Tjust och Nibble i Uppland. Det finns också flera exempel där skärvsten
ingår i rösen och stensättningar, och regelrätta skärvstenshögar intill dessa. De skiftande lägena beror på var ifrån skärvstenen kommer och till vilken verksamhet den tillhör. Skärvsten
från boplatsen eller aktiviteter i närheten av boplatsen kommer resultera i en anläggning
som speglar denna aktivitet och den hamnar då i ett boplatsläge. Skärvsten från gravritualer kommer att resultera i en skärvstenshög på gravfältet eller skärvsten i stensättningarnas fyllning. Den transformativa processen som skedde då skärvstenen bildades går igen i
mängder med aktiviteter som intresserat bronsåldersmänniskan och gjort att de gett den en
särskild plats. Detta är också ett exempel på där en naturlig produkt från en aktivitet ges en
djupare innebörd och ritualiserats. Det är därför inte märkvärdigt att andra artefakter som
deltagit i ritualiserade verksamheter knutna till jordbruk, bronsgjutning, gravriter, boskapsslakt och liknande aktiviteter har hamnat i skärvstenshögen. Leif Karlenby (1999, 2011) har
visat att de föreligger paralleller mellan ”begravning” av avfall och begravning av människor.
Krukskärvor och slaktavfall återgår till jorden där ifrån det kom. Elden, jorden, vattnet och
luften som rök, vattenånga är gemensamma nämnare både vid begravningar av människor
och skärviga stenar, keramik, bronsgjutning, matlagning osv. Dessa företeelser finns i varierande grad och variation i både rösen, stensättningar och skärvstenshögar. Den stundtals
stora likheten mellan stensättningar och skärvstenshögar är därför ingen överraskning.

När jag nu ska beskriva rösen och stensättningarnas roll märktes det snart att flera av de fenomen som räknas upp går igen i flera av de andra elementen. Detta är också en bekräftelse
på den gemensamma ideologin och ritualiseringen som förekommer i samband med aktiviteter och uppförandet av elementen.
Rösen och stensättningar för tankarna till gravlagda individer, men deras roll som gravar har
diskuterats. De tycks ha varit betydligt mer än behållare för avlidna människor och Anders
Kaliff (2005, 2008) har liknat dem vid altare, en plats för transformativa ritualer. Att det totala antalet brända ben från en människa sällan påträffas antyder att det viktigaste inte varit
att hela människan placerats på en plats. Caroline Arcini (at al 2005) har visat att rester efter
en individ kan finnas på flera platser, vanligen i en bensamling eller en urna, medan ytterligare brända ben återfinns vid platsen för gravbålet. Det har visat sig att bålplatsen tidigare
har tolkats som en regelrätt grav och gett upphov till begrepp som brandlager, urnebrandgrav och bålmörja.

Rösen och stensättningar har varit pågående projekt och lång tid kan ha förflutit mellan den
första och sista urnenedsättningen. Anläggningarna innehåller ofta skärvsten, vilket tidigare
diskuterats som rester efter den stenskoning som byggts under själva gravbålet detta för
att få en extra tillförsel av syre. Den kremerade kroppen blir till brända ben och stenen blir
skörbränd och skärvig. Stenen har varit en del av gravriten och det förefaller därför sig naturligt att den blir en del av gravfältets uppbyggnad. Bland den dödes tillbehör påträffas vanligen inget som bevarats till eftervärlden. Vid de tillfällen något påträffas ser vi en rakkniv av
brons, en facetterad malstenslöpare, skålgropssten och fragment av keramikurnor. Bland de
uppräknade föremålen möter vi vardagliga föremål som keramik och malstenslöpare. Det är
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möjligt att keramikurnorna har tillverkat särskilt för ändamålet, men de är ofta till sitt utseende lika de kärl som använts vid vardagens göromål. Den facetterade malstenslöparens roll
har tidigare diskuterats och den får en särskild roll och den kremerade människokroppen
liknas med säd, som ska malas till mjöl och omvandlas till föda. Vi ser ännu en gång indikationer på den vardagliga praktiken, som kommit att ritualiserats och givits en vidare betydelse.
Bronsföremålet bestående av en rakkniv från Snäckedal är utan tvivel en del av en gravrit.
Rakkniven har ingått i gravriten, men den är också exklusiv. Den ger riten en särskild betydelse och den leder till tolkningar om att den som förärats riten haft en särskild betydelse.

Rösen och stensättningar visar på människors närvaro och de ger en känsla av att landskapet
brukas och har gjort det under en längre tid. Kopplingen mellan denna elementtyp och det
brukade landskapet är tydlig. Det tillskriver rösen och stensättningar en roll som markör,
visande av rättigheter och referens till förfäderna. Spridningen av monumenten i landskapet
skulle där med kunna visa den marken som användes av människorna både betesmarker och
skärgårdsnyttjandet. Utformningarna av stensättningarna visar att de skeppsformade och
rektangulära typerna förekommer inom de större rösekoncentrationerna, medan de runda
har en vidare spridning. Jag ansluter mig till Widholms (1999) tidigare tolkning att de runda
stensättningarna kan spegla den jordbrukande familjeenhetens strävanden i landskapet. De
av avvikande form ligger centralt i rösemiljöerna och skulle stå för en mer avancerad rit utanför familjeenheten enligt Widholm.

Jag tror inte att denna typ av riter utförts helt utanför familjeenheten. Det senare beroende
på att flertalet av rösemiljöerna innehåller ett varierat antal rösen och stensättningar av varierad form, men där den runda är vanligast. Jag ser rösemiljön som en fungerande enhet,
där flera uttryck har förekommit och där enstaka riter inneburit uppförandet av mindre vanliga element. Vad som orsakat att en rit resulterat i en viss form av stensättning eller röse kan
bottna i samhällets behov att uttrycka sig i landskapet och de dödas sociala ställning.
En plats som Snäckedal är dock så pass avvikande att den måste tolkas som en plats, där
särskilda värden varit viktiga att uttrycka i landskapet. Det betyder dock inte att den ska ses
som en helt fristående plats utanför det omgivande landskapet. Det kan med andra ord ha
funnits ett särskilt syfte att uttrycka sig med flera stensättningsformer just här. Arkeologiska
undersökningar skulle kunna ge svar på platsens karaktär och ge svar på frågor om hantverk,
handel eller om det varit en boplats med särskild status. I nuläget kan det enbart framhållas
att platsen är avvikande i sin sammansättning av anläggningar och att den skiljer sig från
flertalet av rösemiljöerna i nordöstra Småland.

Skålgroparna går igen i flera kontexter som beskrivits i denna text. De förekommer från dalgångarnas bottnar tilltar i antal i moränzonen och minskar i antal när de ligger högre i terrängen och i anslutning till rösen och stensättningar. Skålgropen och dess symbolik ryms
där med inom flera situationer i bronsålderns rösemiljö. Vanligast är den i moränzonen, det
terrängavsnitt där vi återfinner boplatser, röjningsrösen och flertalet skärvstenshögar. Det
tycks som om skålgropen är vanligast i den del av rösemiljön där människorna tillbringade
stora delar av ett dygn. Detta förstärker dess roll som en grundläggande symbol och möjligen
med ett syfte att understryka betydelsen av människans närvaro och hennes roll i landskapet. Kanske kan skålgropen ses som ett sakrament med uppgift att förstärka ritualer, där
fruktbarheten utgjorde en av de viktigaste. Det senare med tanke på dess placering i rösemil212
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jön och dess förekomst i rösen och stensättningar.

Vid gravfältet i Imbramåla påträffades en fyrsidig grönstensyxa med två skålgropar. Yxan
utgjorde redan under bronsåldern ett antikt föremål och att den dessutom försetts med
skålgropar gör det mycket speciellt. En lockande tanke är att skålgroparna haft, som syfte
att lösgöra ”stoft” från det uråldriga föremålet och använda detta i gravriten kanske har det
hämtats kraft från förfäderna. Skålgropen förekommer på hällar och block både i och utanför
rösen och stensättningar. Nedan ger jag den en grundläggande betydelse och en koppling till
fruktbarhet. Kopplingen till de levande och dödas värld finns genom skålgroparnas rumsliga
placering i landskapet.

Misterhult har en känd hällbild och den ligger vid Hökhult. Platsen ligger på en häll, som sluttar ned mot den tidigare havsviken och det är kanske inte så konstigt att bilden består av två
skepp, en fotsula och fyra skålgropar. Figurerna har en möjlig koppling till kommunikation,
men återfinns i ett läge i terrängen, där land möter hav. Placeringen intill ett möjligt hamnläge kanske pekar på en mötesplats, med betydelse för handel och kommunikationen med
andra människor.

I våtmarker har det påträffats artefakter främst enkla skafthålsyxor, men endast en holkyxa
av brons. Huvuddelen av de kända våtmarksdepåerna utgörs av yxor, men en flintdolk och en
skedskrapa har påträffats. Föremålen är främst från senneolitikum och den inledande fasen
från bronsåldern. Endast en rombyxa av sten har påträffats och är typologiskt det ända föremålet från yngre bronsåldern i en våtmarkskontext. Detta kan ha källkritiska orsaker, men
det kan inte uteslutas att andra typer av föremål offrats. Större depåer med bronsföremål
saknas helt i Misterhult.

Den offrade skafthålsyxan förekommer främst inom rösemiljöer, men enstaka skafthålsyxor
har påträffats utanför rösemiljöerna. Yxorna har varit en förutsättning för röjandet av betesmarker och upptagandet av åkermark och skördandet av lövtäckter till foder. Det understryker yxans viktiga roll och delaktighet i utformandet av landskapet. Ett offer till högre makter
ligger inte långt ifrån sanningen.
Vi ser här att de ekonomiska delarna är tydligt ritualiserade och betydelsefulla. Sådd, skörd,
kalvning, slakt, hanteringen av råvarorna, handeln och alla aktiviteter som ingår i dess planering är viktiga. Alla var de en viktig del av bronsålderssamhället och för samhällets fortlevnad måste människan försäkra sig om att anskaffandet av mat fungerade. Att verksamheten
ritualiserades hjälpte människan att minnas vad som skulle utföras, men kanske också för
att försäkra sig om en god återväxt och stå på god sida med ”de högre makterna”. Det hjälpte
säkerligen människan att ge en förståelse och en förklaring till hur deras värld var sammansatt och fungerade.

Varje enskilt element och artefakt är bärare av sin tids levnadsvillkor, ideologi och föreställningar. Detta har gjort att mycket ”går igen” och mycket är gemensamt mellan elementen. En
jordbrukande och boskapsskötande befolkning, där fruktbarheten bör ha varit ett centralt
tema tycks kunna urskiljas i flera av elementen. De utgör exempel på där ekonomin har ritualiserats och genom riterna kunnat hjälpa människan att minnas, förklara och ge en djupare
innebörd till det hon ägnat stora delar av sitt liv till.
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11.5 Den levande bygden
Fråga: Hur speglar landskapet och dess fornlämningar bronsålderns bosättningsmönster,
ekonomi och riter?

Landskapet ändrar ständigt utseende både genom de geologiska förutsättningarna, men genom människans påverkan. De geologiska förutsättningarna är grundläggande både genom
berggrunden, jordarterna och östersjöstadiernas påverkan på jordtäcket.

Skillnaderna finns i geologi och människors strävan att forma och nyttja sitt landskap. Detta
gör att koncentrationer med fornlämningar kan urskiljas som bygder och varje bygd har sina
kännetecken både i landskapet, men också i fornminnesbeståndets utseende. Detta gör att
det efter idogt studerande av en bygd kan urskiljas vad som utmärker den. Det samma gäller
vad som kännetecknar en bronsåldersbygd dess bosättningsmönster, ekonomi och rituella
landskap.

Från Misterhult och vidare upp längs ostkusten är det vanligt med leriga dalgångar, tunna
och begränsade zoner med morän och vidsträckta hällmarker. Ofta dominerar tallskogen på
hällmarken och de tunnare moränjordarna, medan lövskogen trivs i de tjockare moränerna
och längs dalgångarnas sidor. Detta är en stark kontrast mot Skånes vidsträckta åkervidder.
Den kanske tydligaste kontrasten utgör ett gott exempel på när skillnaderna mellan landskap
är som störst. Det finns flertaliga exempel, där topografins utformning och människans påverkan på landskapet ger sig till känna för besökaren.

De kända kategorierna av fornlämningar som pryder landskapet i Misterhult består främst
av rösen och stensättningar. De förekommer både i koncentrationer och mer spridda i topografin och främst på höjderna i terrängen. Koncentrationerna kallas i detta arbete för rösemiljöer och det tycks som om de markerar platsen för ett bosättningsområde. Det som
stärker detta är att det inom rösemiljöerna återfinns flera andra kategorier av fornlämningar
som boplatser, röjningsrösen, skärvstenshögar, skålgropar och lösfynd.
Om vi studerar det inventerade antalet av boplatser med artefakter som kan kopplas till senneolitikum och bronsåldern kan vi snabbt skissa en bild av hur boplatserna legat. Vi kan inte
förutsätta att boplatserna varit samtida och flera förändringar kan ha kommit att påverka
denna långa period och dess bosättningsmönster.

Den bäst inventerade rösemiljön utgörs av Virum och själva miljön har legat i ett fjärdsystem
med tillgång till goda kommunikationer, fiskevatten, betes- och åkermarker. Fyra boplatser
uppvisar artefakter som kan knytas till senneolitikum-bronsålder och de uppvisar både i terrängen uppdragna lägen utan direkt havskontakt. En traditionell tolkning skulle vara att de
strandnära boplatserna speglade en maritim ekonomi, medan de i uppdragna lägen speglade
en mer varierad ekonomi med jordbruksinslag. Detta räcker knappast som argument och
arkeologen måste studera hur landskap och fornlämningar utmärker sig.
För Virums del berättar den stundtals branta terrängen att utrymmet är komprimerat dvs.
att goda boplatslägen, moränjordar, betesmarker hamnar nära den tidigare strandlinjen.
Detta ger rösemiljöerna i Misterhult sitt speciella utseende och då särskilt i de s.k. fjärdmiljöerna. Detta ger en rik rösemiljö med ett brett spektrum av ekonomiska möjligheter inom
begränsade ytor.
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Flera rösemiljöerna har inte haft kontakt med havet och de har legat intill en sjö eller ett vattendrag. Här har moränjordarna varit tjockare och haft större utbredning. Detta kan antyda
en inriktning på insjöfiske, åkerbruk och betesdrift. Ett av de största röjningsröseområdena
och med rumslig koppling till boplatser rösen, stensättningar och skärvstenshögar ligger vid
den mer inlandsbetonade rösemiljön vid Ölvedal (se kap. 10). Detta tycks antyda geografiskt
och topografiskt skilda områden, som kan ha haft flera ekonomiska inriktningar inom en
bygd som Misterhult.
Bosättningsmönstret bottnar i flertalet av fallen i att människan sökt en försörjning. Kunskapsläget antyder en blandekonomi, men där boskapsskötseln varit av stor vikt. Boskapsskötseln förutsätter betesmarker och dessa marker har varit viktiga för människorna, då de
varit en förutsättning för deras ekonomi. De har förädlat mjölken, tagit hand om kalvarna/
lammen och slaktat boskap då det behövts eller nöden krävt. Slakten har inneburit tillvaratagande av kött, ull, hudar, ben och horn. Detta är självklara handlingar, men det betyder
inte att de inte haft en djupare innebörd och varit ritualiserat. Hållandet av boskap kräver
som redan nämnts betesmarker och bergen runt betesmarkerna har många gånger krönts
av rösen och stensättningar. Detta som en påminnelse om förfäderna och de som tidigare
brukat marken. Det gav säkerligen en trygghet i att förfäderna vakade över markerna, och
bekräftade användandet och rätten till markerna. Betesdjuren var ekonomiskt värdefulla och
utgjorde tillsammans med åkerbruk, fiske och jakt viktiga delar av försörjningen.
I skärvstenshögen vid Virum påträffades en selektion av ben från nöt och får/get, vilket kan
antyda att vissa delar av kroppen behandlades på ett särskilt sätt. Keramik, slipstenar, knackstenar och hanteringen av benen kan därför spegla hanteringen av kropparna. Det kan visa
på handlingar som kommit att ritualiserats.

Röjningsrösena är kanske det element som tydligast markerar människans strävanden att
bryta ny mark för odling. Jordbruket med röjningsbränning, stenröjning, ärjning, sådd och
skörd kan enligt Kaliff framhållas som en eller flera ritualer. Det har tidigare framförts kritik
mot detta och att människan överintellektualiserats. Enligt min mening har inte detta något
med överintellektualisering att göra och eventuella rituella handlingar behöver inte påverkat den praktiska nyttan med att stenröja en åker. Riterna har istället haft som funktion att
säkra avkastningen och gett de praktiska handlingarna en djupare innebörd, som varit nödvändig för den forntida människans förståelse om sig själv och hennes världsuppfattning. Ritualiseringen av jordbruket kan istället ses som något naturligt, där den medfört bevarandet
av traditioner kopplade till jordbruk. Jag vill med detta visa att röjningsrösena och bondens
produkter ständigt var närvarande och en självklar del av det ritualiserade landskapet.
11.6 Misterhult och Skandinavien
Fråga: Vad är utmärkande för bronsåldersmiljöerna i Misterhult?

Bronsåldern i Misterhult var en del av den Skandinaviska bronsålderskulturen och ofta talas
det om likheter i den materiella kulturen inom området. Det är dock värt att poängtera vad
som faktiskt skiljer Misterhult från andra geografiska områden. Vi ser en del viktiga skillnader mellan bronsåldersbygderna inom Sverige.

När det gäller boplatserna ser vi likheter i långhusens utseende och vi ser förändringar i
dess konstruktion. Förändringarna sker inte samtidigt överallt och det kan förklaras på flera
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sätt, som idéspridning och människans behov av förändringen. De stora arkeologiska undersökningarna i Fosie (Skåne), Pryssgården (Östergötland) och Apalle (Uppland) visar på ett
övertygande sätt de byggnadstekniska likheterna över stora geografiska områden.

Misterhults rösemiljöer har likheter med flera andra rösemiljöer i Skandinavien och särskilt
längs Ostkusten. Likheterna finns i ordnandet av rösemiljön, vilket till stora delar beror på
naturgeografin. Detta påverkar valet av byggnadsmaterial, valet av råmaterial till redskap,
placering av elementen, och vad som möjliggörs ur ekonomisk synpunkt. Detta gör att vi
upplever skillnader inom bronsålderns rösemiljöer och större bygder. Det har tidigare påtalats att vardagshandlingar med tiden kan komma att ritualiseras. Det skulle betyda att det
funnits lokala och speciella rituella uttryck i landskapet.

Under senneolitikum märks en förändring i fornsaksmaterialets spridning. De enkla skafthålsyxorna påträffas i samma områden som de tidigare neolitiska yxtyperna, men främst har
de en vidare spridning ut i landskapet, som i stort sammanfaller med rösemiljöerna. I de analyserade pollendiagrammen i nordöstra Småland har det framkommit tecken på en öppenmarksexpansion i de kustnära områdena. Detta har tolkats som ett tecken på betesdriftens
ökade betydelse. Det är frågan om ett halvöppet beteslandskap och i slättlandskapen märks
tydliga spår efter odling. I nordöstra Småland märks röjningen av vegetationen och de betesgynnande växterna tydligast. Odlingen märks inte lika tydligt, som betesdriften i nordöstra
Småland. Pollendiagrammet från Stensjö som speglar den sydligaste delen av Misterhult visar odling av korn och vete under den äldre bronsåldern. Betesdriften tycks ha fortsatt in i
den yngre bronsåldern. När den gäller den yngre bronsåldern finns inga eller mycket svaga
tecken på odling från området runt Snäckedal. Misterhult är en stor bygd och flera pollendiagram skulle säkerligen berätta om en variation i landskapsutnyttjandet.

När det gäller spåren efter jordbruket i Skandinavien finns flera liknande drag, som i valet
av grödor, och i betes- och odlingstrenderna. På flera håll i södra och mellersta Skandinavien
ser vi det skalklädda kornets ökade betydelse under yngre bronsåldern. Betes ökande betydelse har betonats under senneolitikum och bronsåldern i stora delar av Skandinavien, som
inom Ystadsprojektet. I pollensammanställningar över Småland och Östergötland märks en
liknande trend. Hur intensivt det varit har givetvis varierat och skillnader har noterats inom
så korta avstånd, som inom Kalmar län.

Röjningsröseområden är särskilt vanliga på Sydsvenska höglandet, men förekommer på flera
andra håll i Sverige. De arkeologiska undersökningarna berättar om varierande utseende
och dateringar. Forskningen kring dessa element har i särskilt hög grad kommit att kopplas
till Sydsvenska höglandet, medan forskningen om dessa elementtyper är kraftigt eftersatt i
Kalmar län, vilket resulterar i svårigheter att bedöma markutnyttjande och jordbruksekonomin under bronsåldern. Det märkliga är att flera enstaka arkeologiska undersökningar genomförts i Kalmar län och med flera dateringar till yngre bronsålder-järnålder har erhållits.
Trots detta har det inte resulterat i några fördjupade studier. Detta visar att röjningsrösen
kan dateras till åtminstone yngre bronsålder inom Kalmar län och nordöstra Småland.
En skillnad mellan Sydsvenska höglandets röjningsröseområden och röjningstseområdena i
nordöstra Småland kustland och Misterhult är att röjningsröseområdena är betydligt mindre
i ytan och antalet röjningsrösen. Den främsta orsaken till detta är utrymmesskäl, då moränområdena under högsta kustlinjen har svallade och tunnare moränskikt. Detta har gjort att
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bergen skjutit i dagen och de vidträckta hällmarkerna ramat in moränområdena och begränsat dess expansionsmöjligheter.

I Misterhullt ser vi ett utnyttjande av rösen och stensättningar med jordfri stenfyllning från
åtminstone den yngre bronsåldern och vidare in i tidig medeltid. Det senare anses ha att göra
med sjöfart och säsongsvis fiske, då anläggningarna avviker både i utseende och placering i
terrängen jämförelse med samtida höggravfält. Det kan dock vara så att vi ser fortsättningen
på ett landskapsutnyttjande med likheter med bronsålderns. Det saknas dock belägg för detta, men det är en intressant tanke. På Tunaåsen ser vi både höggravfält och sekundärbegravningar i ”brätterösen” från vendel-vikingatid. Detta är inget unikt i Sverige, men långt ifrån
något vanligt i utpräglade bronsåldersmiljöer.

Misterhult avviker när det gäller antalet hällbilder i jämförelse med de angränsade områdena i Tjust, och med andra områden längst den svenska Ostkusten. Antalet skålgropar i
rösemiljöerna kan i skrivandets stund anses vara normalt, men de figurativa hällbilderna
tycks inte vara särskilt vanliga. Det förekommer variationer och skillnader i den geografiska
spridningen av figurativa hällbilder i Skandinavien. Misterhult tycks kunna räknas till de områden, med få hällbilder.
När det gäller antalet kända bronsföremål har det visat sig att få bronser är kända inom
nordöstra Småland. Misterhult avviker inte i någon högre grad i jämförelse med andra rösebygder i nordöstra Småland.

Sammanfattningsvis har Misterhult stora likheter med utvecklingen vad gäller elementens
utseende och dateringar. Den stora skillnaden ligger i landskapets utseende och topografi,
vilken kan ha haft stor påverkan på ekonomin, ordnandet och ritualiserande av landskapet.
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Kapitel 12

The Bronze Age in Misterhult

12.1 A changed view of sites and monuments
In this work, I have mainly aimed to show how the results of previous field surveys in Misterhult parish, Småland province, Sweden have influenced past and current research. Targeted
surveys may in fact still change the picture radically. Our state of knowledge may also change
through reviews of previous fieldwork and new excavations targeted at knowledge gaps. I
have discussed Misterhult’s Bronze Age and problems in that field. I have emphasised our
current state of knowledge and made a call for further fieldwork in the area. There is still
much to be done, and this study pinpoints what, in order to approach an answer to what attracted people to the area 3000 years ago. Misterhult is one of Northern Europe’s most extensive and best preserved Bronze Age settled landscapes, and conditions for research are good.
In addition to surveys and the spatial site distribution, my focus has been on the underlying
economy, i.e. the economy behind the burial-cairn environments. I have tried to show that
the economy was crucial to the design and ritualisation of those environments.

12.2 A ritualised landscape
My view of the ritualised landscape is based on the prevailing economic conditions which,
according to agrarian researchers, suggest a growing importance for agriculture from the
Late Neolithic and throughout the Bronze Age. I see the economy as the main driver for the
redesign and ritualisation of the landscape. The economy was based on animal husbandry,
farming, fishing, hunting and trade. In this work the focus is on livestock and farming, which
does not mean that I have excluded the other sources of support as significant, but that the
archaeological evidence known today only really makes it possible to discuss the two aforementioned ones.

Ancient economy has been a sensitive topic in post-processual archaeology, where a warning
finger has often been raised against placing too much weight on any assumption that people
were completely rational and constantly strove to maximise returns. Nor do I make this assumption. But I wish to criticise an extreme post-processual stance which de-emphasises
some of the most important driving forces found in people. This does not mean that the ritualisation of the landscape should be ignored – quite the contrary. It was an important part
of the economy, where people arrived at an understanding of the world’s structure. Farmers
have always observed their landscape and sought answers about life, death and crops, and
tried to control and seek assurances from higher powers to avoid crop failure and famine.
Nature’s cycle with harvest, calving, slaughter and the processing of products was part of
Bronze Age people’s lives, but such important mundane events are in fact what people may
most readily ritualise. This touches upon power, with claims to pastureland, better harvests,
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and emphasising control over the landscape through monument building. People want to
feel in control. The economy should not be seen as separate from the sacral landscape. The
sacred and the secular interact, and sometimes ritual and cultural matters are considerably
more influential upon the landscape than rational economic efforts.
12.3 The importance of field surveys to the interpretation
Question: What did the known site distribution look like immediately after the National Heritage Board’s survey, and how has it changed subsequently through targeted surveys and
excavations?

One characteristic of the changed spatial site distribution is an ever-increasing knowledge
base thanks to surveys, rescue archaeology and research excavations.

Archaeology’s ideas of the number of ancient monuments and the site categories that should
be counted have, understandably, changed since the clergy in the 1600s were told to investigate what ancient monuments were to be found in each parish. Only a few categories were
mentioned at that time due to the preliminary state of knowledge. It was not until the 1800s
with pioneers like Johan Haquin Wallman that real and important questions could begin to
be formulated. Wallman was interested in the number of ancient monuments, their dates,
morphology and location in the landscape. This was a prerequisite to begin our ongoing quest
for knowledge, but the state of knowledge and the antiquarian administration were not sufficiently developed during his day. In order to do systematic surveys, wider knowledge was
required as well as an established archaeological profession. This is why it took until well
into the 1900s before any systematic survey of Sweden’s archaeological sites could begin.
When studying the first survey-based site inventories for Misterhult, one notices a clear interest in eye-catching cairns and flat stone memorials. Visible monuments received detailed
mapping, while stray artefact finds, clearance cairns and settlement sites were only mentioned in a survey report. Why this interest in grave memorials? The answer lies in the era’s
state of knowledge, as there had not yet been any excavations of Bronze Age settlements or
clearance cairn areas. The great age of certain clearance-cairn landscapes was not realised
until radiocarbon dating became available.

The National Heritage Board’s initial survey in the early 1940s partly followed in the same
tracks, but it was a more comprehensive than the first survey. Surveyors still mainly listed
cairns and flat stone memorials, but importantly the ancient monuments were entered onto
the new Economic Map. This would become extremely important both for heritage management and for research. It now became possible to study spatial distribution, resulting in
completely new possibilities. Gunnar Ekelund’s 1960 dissertation on nearby Tjust is a good
example.

During the 1970s and 80s, rescue excavations increased the knowledge of settlements and
clearance cairn areas greatly. The National Heritage Board’s revised site inventory, for which
surveys were conducted in several parts of the country during the 1970s, covered a much
wider variety of sites than before. Nevertheless, in Misterhult site categories that had been
difficult to survey during earlier attempts remained largely unlisted. The revised inventory
for Misterhult of 1979 added several cairns and new types of flat stone memorial, while the
number of listed settlements remained unchanged. Added site categories that had previously
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been unknown or unrecorded were burnt mounds (Sw. skärvstenshögar, consisting of firecracked stones), cupmarks and clearance cairns.

The variation among the recorded sites and improved knowledge of the various kinds of
structure resulted in a greater understanding of the composition of the burial-cairn environments. Gert Magnusson’s 1986 and 1988 papers and Dag Widholm’s 1998 dissertation
were based largely on the results of the revised site inventory. Shortcomings in the inventory
thus carried through into their research results. Settlements, clearance cairns and cupmarks
were some of the most under-represented categories, where recent targeted surveys and excavations have improved the situation (Dahlin 2004). There is still much to explore, but the
new results are a considerable step in the right direction. No major excavation of a Bronze
Age settlement site has as yet been done in Misterhult, but small finds from fieldwalking has
shown convincingly that such sites exist.
As noted, during surveys for the revised site inventory no new settlements were identified.
But several locales with stone axes were noted. In all likelihood the survey results here depended on the availability of ploughed farmland, manpower and to some extent the individual surveyor’s skill level. Targeted surveys in 2002–2011 have showed that settlement sites
with knapped quartz, quartzite and flint are in fact common in Misterhult, but finding them
is a time-consuming and strictly seasonal task.

During the Board’s re-survey much effort was put into finding and recording clearance cairn
areas. The surveyors were particularly interested in the spatial relationship between clearance cairns and other features in burial-cairn environments. Special efforts were initiated
but never followed through. The results, such as they are, nevertheless demonstrate a clear
link between clearance cairns and other monument types in burial-cairn environments. Note
though that the geographically restricted moraine zone is shown as almost entirely cultivated on 17th and 18th century maps. This does exclude that several areas may have been
cultivated as early as the Bronze Age as well, but targeted excavations are needed to learn
more about this. A few excavations have been done in Misterhult, but they have not resulted
in any further studies. We still only have the spatial context to support the suggestion that
several areas in Misterhult with clearance cairns may date from the Bronze Age. We thus
still have a great lack of knowledge in the area, and an important part of our understanding
of agrarian development is missing. A pollen diagram touching on southernmost Misterhult
has demonstrated agriculture during the Early Bronze Age, while another from Snäckedal
shows no farming or very little at the same time. This suggests geographical differences, and
different environments may have seen different uses. This must be clarified through targeted
excavations of clearance cairns and a number of pollen analyses of sediment cores.

Burnt mounds entered the Board’s site inventory in 1979. Some had been known before but
included under other categories, such as flat stone memorials or clearance cairns. This was
because they were in cemeteries or on the slopes below them. Recent targeted surveys have
shown that burnt mounds are quite common, but difficult to identify in overgrown areas
with settlement and clearance cairns. Burnt mounds are a category that invites separate survey. Results so far show that they are common in burial-cairn environments, but not in the
ancient archipelago zone or along Tunaåsen Ridge. Future surveys will likely pick up significantly more burnt mounds. If the current spatial distribution pattern persists and becomes
strengthened, then we will be able to make out a possible chronological or functional dif221
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ference in the burial-cairn environments of the various landscape zones. The fact that the
burial-cairn environments that lack burnt mounds are at low elevations, as well as certain
excavation data from Tunaåsen Ridge, suggest that the difference is chronological.

Those burnt mounds that have been excavated in Misterhult dated from the Late Bronze Age.
Their contents and apparent functions differ.

The three major survey campaigns conducted within the study area have, then, mainly focused on cairns and flat stone memorials. Current knowledge of these categories is good and
few new finds have been made in later surveys of restricted areas. These monument types
are assumed to date from the Bronze Age, with only one known exception at Simpevarp. My
review of excavations to date shows that most of the investigated cairns and flat stone memorials were indeed built during the Late Bronze Age, but that many remained in use during the
Early Iron Age. One cairn at Botestorp was built in the Pre-Roman Iron Age and then received
a secondary burial in the late 1st millennium AD. Most of the structures are on Tunaåsen
Ridge. But many that have yielded finds of the Late Iron Age and Middle Ages are near Simpevarp. The more pronounced and complex burial-cairn environments are in a landscape zone
that is hardly ever touched by land development and rescue archaeology. Such excavations as
have nevertheless been done there have consistently produced Late Bronze Age dates.

During surveys for the revised site inventory, five cupmark sites were found, located in four
burial-cairn environments. It is therefore not surprising that Misterhult was seen as an area
with very little rock art. However, during targeted rock art surveys from 2008 onward, so far
78 cupmark sites and one with figurative rock art have been found. This work was directed
at the major burial-cairn environments and led by highly experienced rock art surveyors.
The results greatly exceeded expectations, and the figurative art site supports a Bronze Age
date. Most of the new sites number only a few cupmarks on small boulders or moss-covered
outcrops. This explains why the Board’s re-survey identified so few sites, underlines the importance of targeted surveys and shows how dramatically our view may change.

Little attention was paid to deposition sites in the 1979 re-survey: partly because these are
rare and partly because they have often simply been included into the wider category of “find
spot”. Surveyors did however put considerable effort into asking locals about stray finds and
whether they still remembered the find spots. A few spots turned out to be in former wetlands, where two shaft-hole axes, a flint dagger and a spoon scraper had been found. When I
began my stray-find and settlement survey in 2002, the situation was unchanged. My efforts
to document and classify private collections and to review the museum collections yielded
four additional shaft-hole axes. This may seem as a small harvest, but most likely many of
the decontextualised museum pieces originate in wetland deposits. The axes do not have any
particularly characteristic design, but the find spots suggest that they were left there as part
of the Late Neolithic and Bronze Age sacrificial tradition.
The Historical Museum in Stockholm holds a socketed axe from the Early Bronze Age (Period
II) and a rhomboid stone axe from the Late Bronze Age (SHM 15887). In this environment the
socketed axe was an exotic and highly exclusive item, and it was unearthed during wetland
drainage work somewhere in one of the richest burial-cairn environments at Stora Basthult.
Sadly we do not know exactly where.
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The rhomboid stone axe is from the burial-cairn environment at Ölvedal. It is the study area’s
only known wetland deposition from the Late Bronze Age. In other words, the number of deposited objects seems to have decreased over time. However, this is most likely a false image
and due to our poor current state of knowledge. Possible other types of wetland sacrifices
were made, such as faceted quern rubbers and objects that have decomposed. The character
of sacrifices may also have changed in connection with agrarian restructuring at the transition to the Late Bronze Age c. 1100 cal BC. Perhaps objects linked to agriculture became
increasingly important, and sacrificial cult may have moved from the wetlands to the settlements. This calls for further research.
In summary, ten years of targeted surveys, excavations and review of previous work have
resulted in a much improved picture of the site distribution and each monument type’s date
and occurrence.

The major news pertains to settlements and rock art. Targeted surveys of certain site types
have proved fruitful. Finding settlement sites is as mentioned particularly time-consuming
and depends on the availability of ploughed fields or ground-prepared forest. Survey efforts
sadly do not always coincide with ploughing. A certain knowledge of the area’s topography
and shoreline displacement are also valuable guides in survey work.

Cupmarks and figurative rock art are difficult to survey. Experienced rock art surveyors know
that they all have their particular places in the landscape. Three of the five cupmark boulders
found in 1979 have a considerable number of marks. They are highly visible in the terrain
and not particularly difficult to detect. The problem lies with single cupmarks. To find those,
the surveyor needs experience and deep knowledge.

These examples show how the current state of knowledge of the record affects research results. It also shows how the changing state of knowledge and targeted surveys constantly
leads the research forward, asking new questions and expanding knowledge of the burialcairn environments. Much of our data are hidden in undigested and incomplete archive reports. They are a source category which many archaeologists disregard or underestimate.

12.4 Monument type–Economy–Ritual
Question: What can each type of monument and small find tell us about Bronze Age economy
and ritual?
Building houses, clearing stones from fields, making things and grinding grain are all transformative events that can be ritualised. Other activities that are more readily understood as
part of rituals are cremating the dead, carving rock art and depositing axes in wetlands. All
were part of Bronze Age people’s world of ideas.

The events probably played roles at multiple levels from individual to family and to the wider community. To understand the events’ role in society, we must learn as much as possible
about the lifeways of a site and its relation to the wider world – both the surrounding district
and the region at large. The settlement was not only a centre of people’s everyday toil, but
also the starting point for shaping and ritualising the landscape. It was to the settlement that
the products of the herds, fields, fishing, hunting and trade were taken. Here were the products refined and consumed. They were part of the farm’s surroundings and, of course, of its
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ritualised landscape. The latter provides an understanding as to why parts of the material
culture were included in particular rites. They represented and symbolised parts of the imaginary world, where fertility was one of the most prominent and dominant themes, essential
for the economy with access to pasture, fertile soil, fecund flocks, fish and game. We can also
discern the management of bronze and long-distance contacts as basic elements sustaining
Bronze Age society.

Fields and settlements probably lay rather closely together: crops had to be managed and
protected against pests. Our current state of knowledge suggests that cultivation was less
important than animal husbandry and fishing. The role of fishing is difficult to gauge though,
as our only evidence for it is the coast-hugging locations of the burial-cairn environments.
We know that the importance of fishing varied across Scandinavia from region to region, but
it was generally considerable.

The transition to the Late Bronze Age in southern Scandinavia marked several notable changes to agriculture: the choice of crops, the intensity of cultivation, increased grazing and
some new equipment. As mentioned, the evidence suggests that grazing was the strongest
sector, while farming, hunting and fishing shared second place. There were of course regional differences: what I have said holds for southern Scandinavia. In Misterhult, we need
further excavations and pollen analyses for a more accurate picture. Current bone and pollen
data suggest that the area at least in part followed the development in neighbouring regions.

As mentioned, the age of the study area’s clearance cairns is not known, but they show clear
spatial coupling with several Bronze Age burial-cairn environments. Several such milieux
have concentrations of settlement sites, burnt mounds, cupmarks, burial cairns, flat stone
memorials and clearance cairns. Prominent examples are found at Solstad, Virum and Basthult-Värnamo. The cultivable moraine here is limited but not non-existent. The few pollen
diagrams available from Snäckedal and Stensjö do not suggest much crop growing. The diagram from Stensjö documents wheat and barley cultivation during the Early Bronze Age. Just
a few kilometers from Stensjö is Virkvarn, with several stray finds of Late Neolithic shafthole axes and a coeval gallery grave. No pollen diagrams are currently available for most of
the larger burial-cairn environments with clearance cairns.

Burnt mounds are among the most complex features of the period, as reflected in the history
of research into them. They have been linked to a wide variety of activities and processes. The
most widely accepted interpretation is that they mark Bronze Age settlements, and indisputably they often do. Many burnt mounds have been excavated on or near settlement sites,
including the ones at Hellerö in Tjust and Nibble in Uppland. There are also several examples
where fire-cracked stone has been included in burial cairns and flat stone memorials, with
standard burnt mounds next to them. These different placements seem to depend on where
the fire-cracked stones came from and what activities they belonged to. Cracked stones from
the settlement or activities nearby ended up in a structure reflecting those activities, on or
near the settlement. Stones cracked during burial rituals ended up in burnt mounds at cemeteries or within the fabric of memorials. The transformation that took place when the
stones cracked was repeated in numerous activities that interested Bronze Age people, and
therefore they afforded cracked stone a special symbolic role. This is also an example of how
a natural by-product of a task is ascribed deeper meaning and becomes ritualised.
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It is not surprising then that other artefacts that participated in ritualised activities related
to e.g. agriculture, bronze casting, burial and livestock slaughter had a wider significance.
Leif Karlenby (1999, 2011) suggests that there are parallels between the ”funeral” of waste
and the burial of people. Potsherds and offal returned to the earth where they came from.
Fire, earth, water and air in the form of smoke and steam were common denominators in
both the burial of people and cracked stones, pottery-making, bronze casting, cooking and so
on. These phenomena are seen to varying degrees in cairns, flat stone memorials and burnt
mounds. The occasionally great similarity between memorials and burnt mounds is therefore no surprise.
In studying the role of cairns and flat stone memorials, I found that many of their characteristics recur in other monument types. This confirms the common ideology and ritualisation
behind their construction.

We tend to see cairns and flat stone memorials as commemorating buried individuals, but
their role as graves has been discussed. They seem to have been more than just corpse containers. Anders Kaliff (2005, 2008) has compared them to altars, places for transformative
rituals. They rarely contain the full amount of cremated bones expected from an adult person, which suggests that their most important function was not to preserve an intact person. Caroline Arcini and collaborators (2005) have shown that the cremated remains of an
individual can be found in several locations, usually in a concentration or an urn, while other
fragments are found at the site of the funeral pyre. In some cases pyre foundations have
themselves been misinterpreted as proper burials.

Cairns and flat stone memorials were ongoing projects. A long time could pass between the
first burial and the last. The structures often incorporate fire-cracked stones, which have
long been seen as remains of the funeral pyre’s foundation, built to improve oxygen intake.
The cremated body turned into burnt bones, the stones became brittle and cracked. In this
manner the stones took part in the burial rite, and it seems only natural that they would become part of the memorial as well. No grave goods are usually preserved. When occasionally
something is found, it may be a bronze razor, a faceted quern rubber, a cupmark stone and
potsherds. These are largely everyday objects. Pottery may have been specially made for funerals, but the sherds are usually identical to those found at settlements. The quern rubber’s
role has been discussed. It assumes a special importance if the cremated human body is likened to grain that is grounded and tranformed into food. Again we see indications of everyday
practices becoming ritualised and being ascribed a wider meaning.
The bronze razor from the Snäckedal cemetery was undoubtedly part of a burial ritual. The
exclusive piece gave the rite a special meaning, and suggests that the buried person played a
special role.

Cairns and flat stone memorials of course indicate the presence of people. They showed that
the landscape was being used and had been so for a long time. The link between such structures and the cultivated landscape is clear. It ascribes cairns and flat stone memorials a role
as markers, documenting claims to ancestral rights. The distribution of monuments across
the landscape can thus be used to trace land use, both for pastures and in the ancient archipelago. Among the flat stone memorials, ship-shaped and rectangular ones occur only within
the larger cairn concentrations, while the round ones have a wider distribution. I agree with
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Widholm’s 1999 interpretation that the round flat memorials may reflect the farming family unit’s efforts in the landscape. Memorials of atypical design are found centrally in the
burial-cairn environments and may represent a more advanced rite beyond the family level,
according to Widholm. I do not think these rites were performed entirely outside the family
unit: most burial-cairn environments contain a number of cairns and flat memorials of varying shapes, where the round one is the most common. I see the burial-cairn environment
as a functional unit, where several expressions were allowed and where occasional rites led
to the construction of rarer monument types. That a given ritual resulted in a given kind of
monument may have depended on people’s need to express themselves in the landscape, and
on the status of the deceased.

The Snäckedal cemetery is such an unusual site though that it must be interpreted as a place
where certain values had to be expressed in the landscape. This does not mean that it should
be seen as an entirely separate location divorced from the surrounding landscape. There may
have been a special purpose to expressing oneself with varied memorials here. Excavations
could illuminate this site’s character and provide answers to questions about craft, trade and
whether there was a settlement nearby with a special status. At present, suffice to say that
Snäckedal is unusual in its complement of monuments and that it differs from most of the
burial-cairn environments in the region.

Cupmarks recur in several contexts as described in this study. They are on the valley floors,
and in greater numbers in the moraine zone, and then decrease in number as we move higher in the terrain to the province of burial cairns and flat stone memorials. The cupmarks
and their symbolism therefore had a place in several situations in the Bronze Age burialcairn environment. The moraine zone where cupmarks are most common is where we find
settlement sites, clearance cairns and most burnt mounds. It seems that the cupmarks are
most common in the part of each burial-cairn environment where people would have spent
most time. This reinforces their role as a fundamental symbol, and possibly they emphasised
the presence of people and their role in the landscape. Perhaps the making of cupmarks can
be seen as a sacrament with the task of amplifying rituals, mainly for fertility – given their
location in the burial-cairn environments and their presence in burial cairns and flat stone
memorials.
At the Imbramåla cemetery, a quadrilateral greenstone axe with two cupmarks has been
found. This axe was ancient already in the Bronze Age, and the addition of cupmarks makes
it very special. Possible the cupmarks were made to produce ”dust” from the ancient object
for use in a burial rite – perhaps to summon ancestral power. Cupmarks, as we have seen,
occur on outcrops and boulders in and near cairns and flat stone memorials. Below, I ascribe
them a fundamental meaning and a connection to fertility. The link between the living and
the dead is seen in the cupmarks’ landscape locations.

Misterhult has one known figurative rock art panel, at Hökhult. It is on a smooth outcrop sloping down towards an ancient inlet, and perhaps it is not surprising that the image consists
of two ships, one foot sole and four cupmarks. These motifs can be associated with communication, and are in a terrain location where land met sea. The placement next to a potential
harbour might suggest a meeting place, with implications for trade and communication with
other people.
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In certain wetlands artefacts have been found, as we have seen: mostly simple shaft-hole
axes, and only one socketed bronze axe, a flint dagger and a spoon scraper. The items mainly
date from the Late Neolithic and the initial phase of the Bronze Age. Only one rhomboid
stone axe has been found, and it is the only datable item from the Late Bronze Age from a
wetland context. This may have a source-critical explanation as it cannot be ruled out that
other types of objects were once deposited. No bronze hoards are known from Misterhult.
The sacrificed shaft-hole axes occur mainly in burial-cairn environments, but single axes
have also been found in other locations. The axes were necessary tools for clearing pasture
and arable, and also for harvesting leaf fodder. This emphasises the important role of the axe
and its participation in the shaping of the landscape. Its sacrifice to otherworldly powers appears appropriate.

The economic sphere was clearly ritualised and meaningful. Sowing, harvesting, calving,
slaughtering, handling of raw materials, trade and all the activities involved in its planning
were important. They were all parts of Bronze Age society, and for society’s survival, people
had to ensure their food supply. Such work was ritualised, which helped people remember
what needed to be done, but perhaps also was believed to ensure regrowth and getting on
the good side of the higher powers. It certainly helped people in providing an understanding
and an explanation for how their world was put together and worked.
Each monument type and artefact is a bearer of its time’s life conditions, ideology and beliefs.
This is why so many themes repeat themselves and so many monument types have similarities. An agricultural and cattle-raising population, where fertility would have been a central
theme, seems to be discernible behind many of the monument types. They are examples of
how the economy was ritualised and how rituals helped people remember, explain and give
a deeper meaning to the tasks they devoted their lives to.

12.5 Living settlement areas
Question: How does the landscape and its ancient monuments reflect Bronze Age settlement
patterns, economy and rites?

The landscape constantly changes both through geological developments and through human impact. The geological conditions are fundamental in bedrock, soils and the influence
on the soil cover of the Baltic Sea’s eras.

The differences lie in both the geology and in people’s desire to shape the landscape. This
means that concentrations of archaeological remains can be identified as districts and each
district has its own characteristics, both in terms of the landscape and in terms of the monuments there. Through diligent study of a district, we can discern what distinguishes it. The
same applies to the characteristics of a Bronze Age settlement district: its settlement pattern,
economy and ritual landscape.

From Misterhult and northwards along Sweden’s east coast, the landscape is mainly clay-filled valleys and narrow restricted moraine zones separating wide uplands with ice-smoothed
outcrops and patchy soil cover. Scots Pine dominates in the uplands and on the thinner moraine soils, while deciduous forest thrives on the thicker moraines and along the sides of the
valleys. This is in sharp contrast to e.g. Scania’s plains. This is one of the clearest contrasts
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between Swedish provinces. There are numerous examples where the topography and human impact on the landscape make themselves known to the visitor.

The known categories of ancient monuments that adorn the landscape in Misterhult are primarily burial cairns and flat stone memorials. They occur both in clusters and scattered in
the topography, but mostly on the hills and ridges. I have called the clusters “burial-cairn
environments”, and they seem to map settlement: within each such environment are several
other monument categories such as settlements, clearance cairns, burnt mounds and cupmarks, and also stray finds.
If we study known settlement sites with finds of the Late Neolithic and Bronze Age, we can
make a quick sketch of how the settlements may have been placed. We cannot assume that
they were all contemporary: many changes over this long period may have influenced the
settlement pattern.

The most intensively surveyed burial-cairn environment is found at Virum: it was in a system
of open spaces in the archipelago with good communications, fisheries, pastures and arable
land. Four settlement sites have yielded finds of the Late Neolithic or Bronze Age. They include elevated locations without direct maritime contact. A traditional interpretation would
be that the settlements along the shoreline reflect a maritime economy, while the higher
ones reflect a more diverse economy with an agricultural component. This is not a strong
argument. We must study local characteristics in the landscape and the ancient monuments.
At Virum, locally steep terrain means that the landscape is compressed: good settlement locations, moraine soils and pastures were all near the Bronze Age shoreline here. This gives
the burial-cairn environments in Misterhult their special appearance, particularly near open
spaces in the archipelago. This made for a rich burial-cairn environment with a wide range
of economic opportunities in a confined space.
Several of the burial-cairn environments however were not in contact with the sea, but near
lakes or streams. Here the moraine soils are thicker and more widely spread. This may suggest a focus on inland fisheries, agriculture and grazing. One of the largest clearance cairn
fields (spatially connected to settlements, burial cairns, flat stone memorials and burnt
mounds) is in the inland burial-cairn environment at Ölvedal. This suggests geographically
and topographically separated areas, each with their economic specialisations, within Misterhult.

The settlement pattern largely depended on people’s livelihood. Our current state of knowledge suggests a mixed economy where animal husbandry was of great importance. Cattle
breeding requires pastures and so such land was important. People refined the milk, taking
care of the calves and lambs and slaughtered livestock as needed. Slaughter yielded meat,
wool, hides, bones and horns. These are obvious tasks, but that does not mean that they
lacked deeper meaning or were not ritualised. Many of the heights around the pastures were
crowned by burial cairns and flat stone memorials, serving as reminders of the ancestors and
those who had previously used the land. It likely gave a sense of security that the ancestors
watched over the land, and confirmed land rights. Grazing animals were economically valuable and represented, together with agriculture, fishing and hunting, an important part of the
economy. In burnt mounds at Virum, archaeologists found selected bones from cattle and
sheep or goat, which may indicate that some parts of the carcasses were treated in a special
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way. Pottery, whetstones, hammer stones and the treatment of the bones may reflect how
bodies were dealt with and suggest ritualised action.

Clearance cairns are perhaps the monument type that most clearly indicates people’s efforts to break new ground for cultivation. Farming, with slash-and-burn, stone clearance,
ard scoring, sowing and harvesting, would according to Kaliff have been part of important
rituals. He has been criticised for having an overly intellectual perspective on these people’s
lives. In my opinion this has nothing to do with intellectualising: ritual acts would not have
diminished the practical value of a stone-cleared field. Instead I believe such rites would have
had the perceived function of protecting crop yield, and they gave practical tasks a deeper
meaning. This was necessary for people’s understanding of themselves and the world. A ritualisation of agriculture can in fact be seen as natural, as it preserved traditions associated
with this agriculture. I believe that clearance cairns and agricultural products were constant
presences in a ritualised landscape.
12.6 Misterhult and Scandinavia
Question: What is characteristic of Bronze Age environments in Misterhult?

Misterhult was part of the Scandinavian Bronze Age culture’s domain across which research
has perceived many similarities in the material culture. However, it is worth pointing out
what distinguishes Misterhult from other areas. There are some important differences between Bronze Age settlement regions within Sweden.

When it comes to settlements, we see similarities in the long houses’ architecture and their
changes over time. Major excavations at Fosie (Scania), Hermanstorp-Västervik (Småland),
Pryssgården (Östergötland) and Apalle (Uppland) have documented these structural similarities across great distances. But the changes did not occur simultaneously everywhere,
which may be explained in several ways, referring for instance to the diffusion of ideas and
people’s need for change.
Misterhult’s burial-cairn environments are similar to other milieux in Scandinavia, particularly along Sweden’s east coast. The similarities lie mainly in the spatial arrangements,
which depend largely on the topography. This affected the choice of construction materials,
the choice of material for tools, the placement of monuments, and what was economically
possible. Thus we see differences within Bronze Age burial-cairn environments and between
larger settlement districts. It has previously been pointed out that with time, everyday actions may become ritualised. This would mean that there were local repertoires of ritual
expression in the landscape.

During the Late Neolithic the distribution pattern of the small finds changes. That era’s simple shaft-hole axes are found in the same areas as Middle Neolithic types, but they also have
a wider distribution in the landscape, largely coinciding with the burial-cairn environments. Pollen diagrams from north-eastern Småland indicate increased open land in the coastal
areas. This has been taken to mean that grazing grew in importance. This was a semi-open
pastoral landscape, and in the plains we see clear traces of cultivation. The clearing of forest
and the favouring of pastoral vegetation are particularly visible in north-eastern Småland.
Traces of agriculture are not as pronounced. The pollen diagram from Stensjö, relevant to
southernmost Misterhult, shows grazing and cultivation of barley and wheat during the Ear229
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ly Bronze Age. Grazing seems to have continued into the Late Bronze Age. In case of the latter
period there are very few – if any – signs of agriculture in the Snäckedal area. Misterhult is a
large settlement district and more pollen diagrams would surely reveal variation in the use
of the landscape.

With regard to wider traces of agriculture in Scandinavia there are several interregional similarities, for example in the choice of crops and in pasture and farming trends. In several
parts of southern and central Scandinavia we see hulled barley gaining in importance during
the Late Bronze Age. An increased importance of grazing has been emphasised for the Late
Neolithic and Bronze Age in many parts of Scandinavia, such as by the scholars within the
Ystad Project. Pollen diagrams from Småland and Östergötland exhibit a similar trend. How
intense this barley-growing development was varied, of course, and differences have been
noted over short distances, for instance in Kalmar County.

Clearance cairn areas are particularly common in the South Swedish Highlands, but also occur in several other parts of Sweden. Excavations have documented variation in appearance
and chronology. Most research into this monument type has been done in the Highlands,
with little in Kalmar County. This makes it difficult to assess Bronze Age land use and agricultural economy there. Several excavations in Kalmar County have yielded dates in the Late
Bronze Age and Early Iron Age. Oddly, this has not led to any in-depth studies. Nevertheless,
the clearance cairns can be dated to the Late Bronze Age or earlier in Kalmar County and
north-eastern Småland.
Compared to the Highland clearance-cairn areas, those in coastal north-eastern Småland including Misterhult are much smaller both in acreage and number of cairns. This is probably
due to the topography, where the moraine areas below the highest post-glacial shoreline are
washed out and thinner, exposing the bedrock. Large rocky areas frame the moraine surfaces
and set limits to expansion.

In Misterhult burial cairns and flat stone memorials without soil cover were built at least
from the Late Bronze Age and into the High Middle Ages. The Medieval structures are usually
seen in relation to shipping and seasonal fishing, as they differ both in appearance and placement from Late Iron Age mound cemeteries. However, it may be that here we see a continuation of a landscape use with similarities to that of the Bronze Age. There is currently no evidence for this interesting thought. On Tunaåsen Ridge we find both mound cemeteries and
secondary burials in brimmed cairns from the late 1st millennium AD. This is seen elsewhere
in Sweden, but is far from common in predominantly Bronze Age environments.

Misterhult differs with its low frequency of figurative rock art in comparison to neighbouring
areas in Tjust and elsewhere along the east coast. The number of cupmark sites in the burialcairn environments can at the time of writing be considered normal, but figurative rock art
appears unusually rare. There are variations in the geographical distribution of figurative
rock art across Scandinavia. Misterhult is one of the areas with few images.
In regard to the number of known bronze objects, there are very few from north-east Småland. Misterhult does not differ to any great extent in comparison with other burial-cairn
districts there.
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In summary, Misterhult has many similarities to surrounding areas in the development of
the monuments’ appearance and dates. The major difference is in the landscape topography,
which may have had a major impact on the economy, social organisation and ritual behaviour.
Translated by Eleonor Hållbus Dahlin and Martin Rundkvist.
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Hällbilder i Misterhult
NR
1

RAÄ
1965

2

1964

3

1959

4

1960

5

240

6

1966

7

1963

8

1962

9

1961

10

1961

11

2008

12

2009

13

2010

14

2015

15

2014

16

2013

MOTIV
4 skålgropar
4 skålgropar
1 skålgrop
1 skålgrop
5 skålgropar
4 skålgropar
4 skålgropar
1 skålgrop, 1
ränna
34 skålgropar
39 skålgropar, 3
rännor
81 skålgropar, 5
rännor
9 skålgropar
4 skålgropar
2 skålgropar
1 skålgrop
1 skålgrop

YTA
TERRÄNG
Block Åkerkant

RAPPORT
Virum I

KONTEXT
Boplats

X
6382701

Y
1544317

Block Skogsmark

Virum I

Boplats

6382673

1544303

Häll

Skogsmark

Virum I

Stensättning

6381948

1541867

Häll

Skogsmark

Virum I

Stensättning

6381982

1541862

Block Skogsmark

Virum I

Skärvstensflak

6381974

1541895

Häll

Hagmark

Virum I

Boplats

6381951

1542069

Häll

Betesmark

Virum I

Våtmark

6381160

1541835

Block Betesmark

Virum I

Röjningsrösen

6381225

1541717

Block Åkermark

Virum I

6380895

1541439

Block Åkermark

Virum I

Sprängt och
delat se Nr 10
Sprängt och
delat se Nr 9

6380895

1541441

Block Skogsmark

Snäckedal

Sprängt och
delat se Nr 12

6377479

1545065

Block Skogsmark

Snäckedal

6377479

1545065

Block Hagmark

Snäckedal

Sprängt och
delat se Nr 11
Stensättningar

6377344

1544944

Block Skogsmark

Snäckedal

Stensättningar

6377346

1544916

Block Skogsmark

Snäckedal

Stensättningar

6377406

1544901

Block Skogsmark

Snäckedal

Stensättningar

6377406

1544901
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17

2012

18

2011

19

1983

20

1974

21

1985

22

1982

23

1977

24

1978

25

1987

26

1981

27

1968

28

1970

29

1972

30

1989

31

1975

32

1984

33

1988

34

1976

35

1976

36

1979

37

1986

38

1967

39

1969

40

1971

1 skålgrop
1 skålgrop
1 skålgrop
1 skålgrop
2 skålgropar
2 skålgropar
2 skålgropar
4 skålgropar
1 skålgrop
1 skålgrop
4 skålgropar
3 skålgropar
1 skålgrop
1 skålgrop
1 skålgrop
1 skålgrop
6 skålgropar
3 skålgropar
1 skålgrop
1 skålgrop
1 skålgrop
3 skålgropar
1 skålgrop
71 skålgropar

Block Skogsmark

Snäckedal

Boplats

6377398

1544954

Block Skogsmark

Snäckedal

Boplats

6377398

1544954

Block Hagmark

Virum 2

Röse

6381544

1541108

Block Hagmark

Virum 2

Boplats

6381501

1541012

Häll

Virum 2

Röjningssten

6381549

1540992

Block Impediment Virum 2

Röjningssten

6381595

1540924

Block Åkerholme

Virum 2

Röjningssten

6381598

1540979

Block Åkerholme

Virum 2

Röjningssten

6381631

1540990

Häll

Åkerholme

Virum 2

Röjningssten

6381637

1540988

Häll

Hagmark

Virum 2

Röse

6381664

1540974

Block Skogsmark

Virum 2

Hamnläge

6381675

1540959

Block Hagmark

Virum 2

Röjningssten

6381646

1541040

Block Hagmark

Virum 2

Röjningssten

6381602

1541062

Block Skogsmark

Virum 2

Röjd yta

6381340

1541254

Block Skogsmark

Virum 2

Röjd yta

6381336

1541259

Häll

Skogsmark

Virum 2

Röjd yta

6381199

1541140

Häll

Skogsmark

Virum 2

Röjd yta

6381180

1541059

Häll

Skogsmark

Virum 2

Röjd yta

6381028

1541032

Häll

Skogsmark

Virum 2

Röjd yta

6381028

1541032

Block Skogsmark

Virum 2

Boplats

6381034

1541038

Block Skogsbryn

Virum 2

Boplats

6381038

1541042

Häll

Hagmark

Virum 2

Röjningsröse

6380983

1541606

Block Hagmark

Virum 2

Röjningsröse

6380988

1541599

Block Bäckravin

Virum 2

Röjningssten

6380308

1541035

Hagmark
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41

2072

42

2073

43

2047

44

2046

45

2041

46

2042

47

1655

48

28

49

2043

50

2044

51

2045

52

2045

53

2045

54

729

55

2024

56

2026

57

2028

58

2017

59

2019

60

866

61

2071

62

2070

2 skålgropar
4 skålgropar
2 skepp,
1 fotsula,
4 skålgropar
1 skålgrop
1 skålgrop
1 skålgrop
5 skålgropar
28 skålgropar, 2
rännor
1 skålgrop
2 skålgropar
1 skålgrop
3 skålgrop
1 skålgrop
2 skålgropar
2 skålgropar
1 skålgrop
1 skålgrop
8 skålgropar
1 skålgrop
41 skålgropar
1 skålgrop
2 skålgropar

Häll

Skogsmark

Virum

6379778

0589684

Häll

Skogsmark

Virum

Röjningsröse

6379899

0589694

Häll

Tomtmark

Hökhult

Hamnläge

6376049

0596119

Häll

Tomtmark

Hökhult

6376044

0596079

Häll

Tomtmark

Hökhult

6376066

0596292

Häll

Skogsmark

Hökhult

6375713

0596550

Block Skogsmark

Hökhult

6377741

1548047

Block Skogsmark

Hökhult

6377734

1548132

Block Skogsmark

Hökhult

6377723

1548110

Block Skogsmark

Hökhult

6377771

1548262

Häll

Hagmark

Hökhult

6377759

1548236

Häll

Hagmark

Hökhult

6377759

1548236

Häll

Hagmark

Hökhult

6377754

1548238

Röjningssten

6367487

1543869

Röjningssten

6367473

1543863

Röjningssten

6367491

1543827

Röjningssten

6367464

1543824

Röjningssten

6367570

1543817

Röjningssten

6367554

1543800

Röjningssten

6367182

1545100

Gravfält

6378221 0595586

Block Hagmark

Häll

Skogsmark

BasthultVärnamo
BasthultVärnamo
BasthultVärnamo
BasthultVärnamo
BasthultVärnamo
BasthultVärnamo
BasthultVärnamo
Imbramåla

Häll

Skogsmark

Arvidsmåla

Block Hagmark
Block Hagmark
Block Hagmark
Block Skogsmark
Block Skogsmark
Block Hagmark
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Stensättning

6377262 0594249
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63

2069

64

2068

65

2067

66

2066

67

2039

68

2040

69

2021

70

2031

71

2030

72

2029

73

2022

74

2023

75

2025

76

2027

77

2016

78

2018

79

2020

1 skålgrop
1 skålgrop
1 skålgrop
2 skålgropar
1 skålgrop

Block Hagmark

Snäckedal

6376036

0593625

Block Hagmark

Snäckedal

6376022

0593431

Block Skogsmark

Vällehorva

6373396

0594288

Block Skogsmark

Vällehorva

6373400

0594285

Block

Hökhult

6376450

0596260

1 skålgrop
3 skålgropar
1 skålgrop
1 skålgrop
1 skålgrop
3 skålgropar
12 skålgropar
1 skålgrop
2 skålgropar
1 skålgrop
1 skålgrop
1 skålgrop

Block

Hökhult

6376447

0596258

Block Hagmark

BasthultVärnamo
BasthultVärnamo
BasthultVärnamo
BasthultVärnamo
BasthultVärnamo
BasthultVärnamo
BasthultVärnamo
BasthultVärnamo
BasthultVärnamo
BasthultVärnamo
BasthultVärnamo

Röjningsröse

6365940

0593550

Röjningssten

6365952

0593488

Röjningssten

6365937

0593443

Röjd yta

6365914

0593444

Röjningsrösen

6365129

0592329

Röjningsrösen

6365090

0592380

Skärvstenshög

6365136

0592425

Röjningsrösen

6365174

0592403

Röjningsrösen

6365122

0592374

Röjd yta

6365212

0592355

6365239

0592360

Block Hagmark
Block Hagmark
Block Hagmark
Block Hagmark
Block Hagmark
Block Hagmark
Block Hagmark
Block Hagmark
Block Skogsmark
Block Skogsmark
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Föremål från bronsåldern
funna i Misterhult
Symbol REG
●
Privat

FASTIGHET
Baggetorp

TYP
Skafth

STATUS
Nackf

L

B

Tj

Övrigt

X/Y SWEREF 99
6362207 / 580979

Hemb

Baggetorp

Dolk

Frag

●

Privat

Bodatorp

Skaft

Hel

●

ATA

Nygård

Skaft

Frag

6365496 / 589069

⌂

SHM

Dalsfällan

Pilspets

Hel

6357801 / 591743

●

KLM

Figeholm

Skafth

Hel

108

●

SHM

Flivik

Skafth

Halvf

109

●

SHM

Fårbo

Skafth

Hel

●

Hemb

Fårbo

Skafth

Hel

112

56

31

○
●

Privat
Privat

Fårbo
Gässhult

Dolk
Skafth

Hel
Hel

155
146

45
65

40
44

●

ATA

Göljhult

Skafth

Frag

6374937 / 592830

●

349

Göljhult

Skafth

Halvf

6374941 / 592468

●

1659

Göljhult

Skaft

Hel

6375299 / 592887

●

SHM

Götebo

Skaft

Eggfrag

●

Privat

Hunö

Skafth

Frag

6380583 / 596701

∩

RAÄ

Hägnad

Holkyxa

Frag

6360935 / 595583

∩
◊

751
Hemb

Jämserum
Kallsebo

Skafth
Romb

Hel
Halvf

●

Privat

Kolhorvan

Skafth

Hel

●

ATA

Krokstorp

Skafth

Hel

6367624 / 582151

Köksmåla

Pilspets

Hel

6362593 / 588893

Lilla Basthult
Lilla Basthult
Lilla Laxemar
Ärnhult

Skafth

Frag

6364976 / 594429

Skafth

Hel

158

63

42

6365219 / 594830

Skafth

Hel

155

68

45

6365588 / 597554

Skafth

Hel

133

55

44

6366009 / 597418

⌂
●

Privat

●

Privat

●

Privat

●

Privat

L III

6360816 / 582673

○

99

51

53

6371128 / 586263

38

6360002 / 592933

40

6379331 / 593701
6360427 / 588759
6360458 / 589216

LIII

6368555 / 596721

Boplats

226

65

43

Våtm

6372242 / 594261

6364537 / 589482
6379459 / 592366

Boplats

255

6360592 / 589658

6356913 / 590624
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●

KLM

Mederhult

Skafth

Frag

6366856 / 595683

●

Privat

Misterhult

Skafth

Frag

6370246 / 592922

◊

SHM

Manketorp

Romb

Hel

●
⌂

Privat

Vicksjöhult
Sandvik

Skafth
Pilspets

Hel
Hel

90

●

SHM

Snarås

Skafth

Hel

146

76

6366938 / 587124

●

SHM

Snarås

Skafth

Hel

104

57

6366539 / 587388

○

959

Snäckedal

Dolk, VI

Hel

125

Solstad

Pilspets

Hel

Skafth

Hel

86

47

46

6382227 / 590262

Skafth

Hel

75

52

42

6382306 / 590107

Holkyxa

Hel

191

Skedsk

Hel

Skaft

Hel

145

63

45

6364790 / 582619

158

68

48

6364244 / 581041

⌂

60

32

Våtm

6370525 / 588878

Våtm
Boplats

6374972 / 590498
6370679 / 594914

Våtm

6376168 / 593351

Boplats

6381505 / 590092

●

KLM

●

KLM

∩

SHM

┘

733

●

Hemb

Solstadström
Solstadström
StoraBasthult
StoraBasthult
Sulegång

●

KLM

Sulegång

Skaft

Hel

●

Privat

Tjustgöl

Skafth

Hel

●

ATA

Vinö

Skafth

Hel

102

44

33

6375167 / 601843

●

SHM

Virkvarn

Skafth

Hel

105

52

42

6356082 / 590561

●

1226

Virkvarn

Skafth

Hel

●

Hemb

Virkvarn

Skafth

Hel

●

Privat

Virum

Skafth

Frag

●

SHM

Vällehorva

Skafth

Hel

●

740

Värnamo

Skafth

Hel

Våtm

6365670 / 593379

Våtm

6366169 / 593234

Våtm

6375598 / 593798

6355989 / 589395
6356312 / 589754

105
Boplats

6380563 / 589241
6373415 / 594330

102
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Våtm

6365229 / 592925
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Gravfält från bronsåldern
i Misterhult
RAÄ

Område

Antal

Rösen

Rund

R
mittb

8

Flivik

5

1

4

14

Imbramåla

9

24

Hökhult

7

2

4

42

Hökhult

8

1

7

45

Hökhult

4

1

3

48

Hökhult

6

1

5

73

Tjustgöl

15

1

12

74

Tjustgöl

5

5

77

Tjustgöl

9

9

81

Tjustgöl

6

6

83

Snäckedal

17

1

16

90

Snäckedal

7

1

5

98

Snäckedal

26

5

13

5

100

Snäckedaal

10

1

4

4

120

Tjustgöl

5

1

4

124

Djurvadsnäs 14

1

11

161

Späckemåla

9

9

162

Späckemåla

6

6

171

Späckemåla

7

7

174

Späckemåla

9

1

8

210

Flivik

10

1

9

222

Kallsebo

6

1

5

225

Kallsebo

5

229

Solstad

9

2

7

237

Solstad

6

2

4

245

Virum

8

1

6

249

Virum

6

1

5

6

Rekt

Kv

skepp

1

oval

oreg

Upp

2

1986

1
Felreg
2

1
2

1

2

5

1

2008
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Virum

5

5

277

Virum

5

2

3

282

Virum

5

1

3

320

Solstad

5

323

Virum

5

2

338

Boda

5

5

398

Misterhult

10

411

Basthult

13

3

9

413

Basthult

5

1

4

423

Botestorp

7

1

6

425

Basthult

9

1

8

433

Botestorp

7

1

6

1956

454

Fårbo

5

1

4

1918

457

Virvhult

9

1

7

469

Basthult

7

484

Basthult

6

490

Virvhult

14

14

555

Snarås

6

6

556

Hälsingsö

7

7

568

Värnamo

5

851

Åby

8

8

861

Basthult

5

5

897

Göljhult

8

919

Älmekärr

5

3

1491

Snarås

5

5

1741

Fårbo

5

3

1743

Fårbo

6

5

1958

Fårbo

12

1

skh

5
3
10

5
1

1

1

??? PS
1

2
2

4

1
Jäå
röj

4

7
2
2
1
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Osteologisk analys av brända ben från
Virum 1:1, 2:1
Misterhults socken
i Småland.
samt
Solstad 1:1, 2:1,
Misterhult socken i Småland.

Benithe Stavrum
Jan Storå
2007
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Osteologisk analys av brända ben från Virum 1:1, 2:1 (KLM 43887),
Misterhults socken i Småland.
Inledning

Under 2007 utförde Kalmar Läns Museum en arkeologisk undersökning av en skärvstenshög i
Misterhults socken i NÖ Småland. Då tillvaratogs drygt 100 gram brända ben som på uppdrag av
Michael Dahlin skickades till Osteoarkeologiska Forskningslaboratoriet vid Stockholms Universitet.
Analysen utfördes av Benithe Stavrum i samarbete med Jan Storå. Fynden är katalogiserade under
accessionsnummer KLM 43887.
I samband med detta gjordes även en analys av 8 fragment av brända ben från Solstad 1:1, 2:1,
Misterhult socken i Småland. Dessa tillvaratogs i samband med en arkeologisk undersökning och är
katalogiserade under huvudnummer KLM 43729:1 Tyvärr kunde materialet inte identifieras närmare.
De brända benen bestod av 2 kraniefragment av okänd art samt 6 ej identifierbara fragment.
Totalvikten uppgick till 3,02 gram.

Virum 1:1, 2:1, KLM 43887.
Material
Materialet består av väl brända och fragmenterade ben samt tandfragment som är lätt brända, nästintill
obrända. Det totala antalet fragment uppgår till 662 som väger 113,24 gram. I materialet har
identifierats ben av två arter; nötkreatur (Bos taurus) och får/get (Ovis aries/Capra hircus). Endast ett
benfragment har kunnat identifieras till art, ett hälben (calcaneus) från får/get (det går inte alltid att
särskilja dessa två arter). Av tandfragmenten är det 4 fyndposter med relativt stora fragment bestående
av tandens dentin som har bedömts komma från nötkreatur. Det finns flera andra mindre fragment av
tänder i materialet och dessa har identifierats till liten ruminant (troligen får/get) eller ruminant, dvs
idisslare (dessa fragment kommer från får/get eller nötkreatur).
De identifierade fragmenten kommer från följande kontext:
Får/get (Ovis aries/Capra hircus)
KLM 43887:32, ruta 63, stick 5
1 fragment av vänster hälben (calcaneus) från får/get. Ledyta mot malleolare.
Vikt: 0,53 gram.
Nötkreatur (Bos taurus)
KLM 43887:8, nr 22, ruta 13, stick 10
1 tandfragment (molar) från nötkreatur. Dentin. Vikt: 3,17 gram. Obränd?
KLM 43887:36, nr 14, ruta 13, stick 10
2 tandfragment (molar) från nötkreatur. Dentin. Vikt: 1,21 gram. Obränd?
KLM 43887:41, nr 16, ruta 11-12, stick 8-10
29 tandfragment (molar) från nötkreatur. Dentin. Vikt: 14,33 gram. Obrända?
Fragmenten kommer sannolikt från samma tand.
Det övriga materialet är ej identifierbart till art men några fragment har gått att bedöma till benslag
och/eller att det kommer från landdäggdjur – tolkade som mellanstora eller stora. Storleksmässigt
stämmer storleken på de obestämda benfragmenten väl med de få identifierade fragmenten. Dock
verkar det finnas flest obestämda rörbensfragment som storleksmässigt motsvarar får/get medan
endast ett fåtal är så pass kraftiga att de sannolikt kommer från ett djur i nötkreatursstorlek.

2
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Benfynd tillvaratogs i 16 undersökningsytor, tabell 1-2. Den klart största mängden ben (totalt 70,56
gram) framkom inom grävningsruta ruta 63 medan benmängder mellan 5 och 10 gram framkom i fem
andra rutor; 11, 12, 13, 73 och 74. Övriga rutor uppvisade mindre än 5 gram benfynd. Stratigrafiskt låg
ben spridda från stick 1 till 10. Några stick saknade benfynd. I ruta 63 var stick 5 var fyndrikast med
mer än 30 gram benfynd.
Att döma av spridningen kan man urskilja två separata områden med en koncentration av benfynd; i
schaktets sydöstra hörn vid rutorna 11, 12 och 13 och i området runt den fyndrikaste rutan 63, Figur 12 och tabell 3. I rutorna 11-13 framkom ben från nötkreatur, liten ruminant (troligen får/get) samt
oidentifierad idisslare (ruminant). I och i anslutning till ruta 63 identifierades ben från får/get, liten
ruminant, oidentifierad ruminant samt ett rörben från ett större däggdjur (troligen nötkreatur). Det
sistnämnda fragmentet (43887:26) utvaldes för datering.
Artrepresentationen i de båda områdena ter sig likartad. Värd att notera är dock skillnaden i anatomisk
representation som finns mellan rutorna – och som antyder att det finns en viss selektion i
deponeringsmönstret för olika kroppsdelar, tabell 4. Ruta 63 som var den fyndrikaste uppvisar bara ett
fåtal fragment från tänder men däremot den mest varierade fördelningen av andra kroppsdelar. Man
måste i jämförelsen beakta att den anatomiska representationen i rutorna 11-13 är för begränsad. Det
finns i det obestämda materialet en del rörbensfragment vilket visar att andra kroppsdelar än tänder
(kranier?) finns i området. Detta förklarar dock inte det (i jämförelse med andra kroppsdelar) låga
antalet tänder i ruta 63. Ruta 73 och 74 saknar också tandfragment. Av allt att döma har man inte
deponerat tänder (eller möjligen käkdelar) i dessa rutor utan snarare delar av andra kroppsdelar. Det är
svårt att ge en utförligare tolkning än detta endast på basen av benfynden. Att det finns en selektion av
kroppsdelar i olika rutor antyder att aktiviteterna varit något olikartade i olika delar av
undersökningsområdet.
Figur 1. Spridningen av benfynd över undersökningsytan. Siffran anger rutnummer.
11
12

52

13
44

6

63

53

73

54

64 74

93

56
37

29
0.1 till 5 gram
5-10 gram
70.59 gram

3

261

Bilaga 4
Tabell 1. Spridningen av benfynd i de olika rutorna, enligt vikt (g)
Ruta
6
11
12
11+12
13
29
37
44
52
53
54
56
63
64
73
74
93

Bränt
0,18
0,12
0,81
14,33
3,24
0,05
0,05
0,67
0,34
1,4
2,6
0,2
70,59
0,77
5,45
5,87
0,18
106,85

Totalt

Obränt?

1,49
4,38

0,52

6,39

Totalt
0,18
0,12
2,3
14,33
7,62
0,05
0,05
0,67
0,86
1,4
2,6
0,2
70,59
0,77
5,45
5,87
0,18
113,24

Tabell 2. Spridningen av benfynd i olika stick enligt vikt (g).
Ruta
6
11
12
11+12
13
29
37
44
52
53
54
56
63
64
73
74
93
Totalt

Stick 1

2
0,18

3

4

5

7

8

10

12

8,9,10

?

0,12
0,11 1,83

0,36
14,33
0,17 6,42

1,03

0,05
0,05
0,67
0,86
1,4
2,6
14,22
2,92
1,69
0,05 19,06

31,25

17,1

1,9

17,1

0,29 11,95

0,2
6,12

0,77
2,53
4,18
0,18
4,45 1,83 36,83

262

1,03

14,33 6,12

Totalt
0,18
0,12
2,3
14,33
7,62
0,05
0,05
0,67
0,86
1,4
2,6
0,2
70,59
0,77
5,45
5,87
0,18
113,24
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Tabell 3. Identifierade fragment i olika rutor. Fragmenten av ruminant (idisslare) utgörs av
tandfragment. Liten ruminant är troligen från får/get.
Ruta
11
12
11+12
13
52
54
63
Totalt

Får/get

L Ruminant Nötkreatur
4

29
3

Ruminant
1
7
12
1

62

1
1

66

32

21

Totalt
1
11
29
15
1
62
1
120

Figur 2. Spridningen av de till art eller djurklass identifierade fragmenten. Siffrorna anger
rutnummer.
11, 12, 13
52
63
54

Nötkreatur
Större däggdjur (troligen nötkreatur)
Får/get
Liten Ruminant (trol. får/get)
Ruminant (Nötkreatur/får/get)
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Tabell 4. Anatomisk representation i de olika undersökningsrutorna enligt antal fragment.
Ruta
11
12
11+12
13
52
54
63
73
74
Totalt

Cranium

Tänder

Revben Skulderblad Bäcken? Hälben

3

1
11
29
15
1
62
1

6

5

3

120

1
7

1
6

1
1

1

1

1
11
29
15
1
62
16
1
2
138

------
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6

6
14
22
19

13

14
15
-

43887:11
43887:12
43887:13
43887:14

43887:15

43887:15
43887:16
43887:18
43887:19
43887:20
43887:21

22

-

26

Nr
16
26
13
15
7
14

Fnr
43887
43887:1
43887:2
43887:3
43887:4
43887:5
43887:6
43887:6
43887:7
43887:7
43887:8
43887:8
43887:8
43887:9
43887:10

KATALOG
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73
13
37
12
93
74

73

63
13
13
12

3
12
2
4
3
2

3

2
12
8
4

15
8
2
6
7
2

1

1
11
5
7

Obestämt
Obestämt
Obestämt
Obestämt
Obestämt
Obestämt

Obestämt

Obestämt
Obestämt
Obestämt
Ruminant

Ruta Stick AntalArt
12
3
4 L Ruminant
52
3
1 Obestämt
73
2
54 Obestämt
12
10
1 Obestämt
64
3
4 Obestämt
11
8
1 Ruminant
13
10
8 Ruminant
13
10
9 Obestämt
54
10
62 L Ruminant
54
10
3 Obestämt
13
10
1 Nötkreatur
13
10
4 Ruminant
13
10
5 Obestämt
74
2
3 Obestämt
52
3
1 Ruminant

Ej id.bara
Ej id.bara
Ej id.bara
Ej id.bara
Ej id.bara
Ej id.bara

Coxae?
-

Ilium?

Ossa longa Ej id.bart
Ej id.bara Ej id.bara Dentes
Fragment

Benslag Del
Dentes
Fragment
Ossa longa Ej id.bart
Ej id.bara Ossa longa Ej id.bart
Ej id.bara Dentes
Fragment
Dentes
Fragment
Ej id.bara Dentes
Fragment
Ej id.bara Dentes
Molar
Dentes
Fragment
Ej id.bara Ej id.bara Dentes
Fragment

7

Sida Vikt (g) OB/BB Kommentar
0,11
BB Ruminant
0,34
BB Mellanstort djur
2,92
BB 0,36
BB Mellanstort djur
0,77
BB 0,12
BB Ruminant
0,68
BB Ruminant
0,61
BB 2,37
BB Ruminant, frag av samma tand
0,23
BB 3,17
OB? Bos, obränd?, dentinet
0,3
BB Ruminant, frag av samma tand
0,45
BB 0,12
BB 0,52
OB? Obränd?, storleksmässigt både o/c och
bos
0,81
BB 0,76
BB 0,17
BB 1,49
OB? Obränt?, ruminant, storleksmässigt
både o/c och bos
sin
1,79
BB Vid craniala rectusgropen?,
mellanstort djur
0,74
BB 0,27
BB 0,05
BB 0,34
BB 0,18
BB 0,07
BB -
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43887:32
43887:33
43887:34

43887:27
43887:27
43887:28
43887:28
43887:29
43887:30
43887:31
43887:32
43887:32
43887:32
43887:32

Fnr
43887:22
43887:22
43887:22
43887:23
43887:23
43887:23
43887:24
43887:25
43887:26
43887:26
43887:26
43887:26
43887:27

-

-

-

-

-

-

Nr
-

63
63
56

63
63
63
63
63
74
53
63
63
63
63

5
5
-

10
2
5
5
5
5
5

2
2

Obestämt
Obestämt
Obestämt
Obestämt
Obestämt
Obestämt
Obestämt
Får/get
Obestämt
Obestämt
Obestämt

50 Obestämt
9 Obestämt
1 Obestämt

1
26
1
19
15
5
8
1
1
3
39

Ruta Stick AntalArt
74
5
1 Obestämt
74
5
1 Obestämt
74
5
17 Obestämt
63
7
1 Obestämt
63
7
1 Obestämt
63
7
51 Obestämt
44
10
6 Obestämt
6
2
1 Obestämt
63
5
1 Obestämt
63
5
1 Obestämt
63
5
4 Obestämt
63
5
71 Obestämt
63
2
3 Obestämt

8

Sida Vikt (g) OB/BB Kommentar
0,59
BB Mellanstort djur
0,29
BB Mellanstort djur
3,3
BB 0,51
BB Mellanstort djur
1,01
BB Mellanstort djur
8,46
BB 0,67
BB 0,18
BB 3,22
BB Stort djur, nötkreatur? För datering
0,72
BB Mellanstort djur
2,01
BB Storlek osäkert
11,74
BB 4,67
BB Två fragment passar ihop, mellanstortstort djur
Costae
Fragment
2,17
BB Stort djur
Ej id.bara 6,57
BB Scapula
Spinafragm
1,2
BB Mellanstort djur
Ej id.bara 4,92
BB Ej id.bara 1,9
BB Ej id.bara 1,5
BB Ej id.bara 1,4
BB Calcaneus led mot malleo sin
0,53
BB O/C
Dentes
Fragment
0,13
BB Cranium Fragment
0,74
BB Mellanstort djur
Ossa longa Fragment
7,16
BB Möjl mellanstort djur, två fragment
passar ihop
Ej id.bara 3,38
BB Ej id.bara 1,62
BB Två fragment passar ihop
Ej id.bara 0,2
BB -

Benslag Del
Scapula
Fragment
Costae
Fragment
Ej id.bara Ossa longa Fragment
Costae
Fragment
Ej id.bara Ej id.bara Ej id.bara Ossa longa Fragment
Scapula
Spinafragm
Costae
Fragment
Ej id.bara Scapula
Spinafragm

Bilaga 4

14
-

43887:36
43887:37
43887:37
43887:38
43887:39
43887:40
43887:41
43887:41

16

Nr
Anl 8

Fnr
43887:35

Ruta Stick AntalArt
Härd
1 UTGÅR
RA11
13
10
2 Nötkreatur
63
7
2 Obestämt
63
7
41 Obestämt
63
7
12 Obestämt
29
1
1 Obestämt
63
5
10 UTGÅR
11+12 8,9,10 3 Nötkreatur
11+12 8,9,10 26 Nötkreatur

Del
-

Dentes
Fragment
Ossa longa Fragment
Ej id.bara Ej id.bara Ej id.bart Dentes
Molarfragm
Dentes
Fragment

Benslag
-

OB?
BB
BB
BB
BB
BB
BB

1,21
0,39
3,26
3,47
0,05
5,54
8,79

Ruminant, obrända? Alt lätt brända
Möjl mellanstort djur
Kolfragment
Bos, dentinet
Ruminant

Sida Vikt (g) OB/BB Kommentar
Ej ben, lera?

9
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C14-analyser i Misterhult
Misterhults socken
Lab nr
Ua-33318
Ua-33319
Ua-33322
Ua-35503
Ua-35619
LuS 8225
LuS 8226

Fastighet Benämning

Raä

Prov

14C BP

Kal 1σ

Kal 2σ

Solstad
1:1, 2:1

Skärvstens- 1879
hög

Kol i
anläggning

280 ±
30

AD
16301660

AD
14901670

Historisk tid

Solstad
1:1, 2:1

Boplats

Kol i
härd

2730 ±
30

BC 900835

BC 930810

Y. Brå
Per V

Solstad
1:1, 2:1
Solstad
1:1, 2:1
Solstad
1:1, 2:1
Virum
1:1, 2:1

Skärvstens- 1879
hög
1878

Skärvstens- 1881
hög
Skärvstens- 1881
hög
Stensättning

245

Virum
1:1, 2:1

Stensättning

245

Virum
1:1, 2:1

Stensättning

255

Kol i
anläggning
Kol i
anläggning

2500
± 30

25 ± 35

Benkon- 2490 ±
centra- 30
tion
Anläggning 2,
Härd

2375 ±
50

Anläggning 1,
Ben

2470 ±
50

AD
18801920

BC 760730
BC 522391

BC 790510
AD
18101920

BC 776508
BC 751686

BC 791745

BC 688664

Benkon- 2550 ±
centra- 50
tion
								

BC 799748

BC 687665

LuS 8228

Virum
1:1, 2:1

			

Stensättning

245

Anläggning 3,
Härd

BC 650540

2530 ±
50

LuS 8227

Period

269

BC 756684

BC 669606

Y. Brå
Per V-VI
Historisk tid

Y. Brå
Per V-VI
Y. Brå
Per Vförrom
jäå

Y. Brå
Per V-VI
Y. Brå
Per V-VI
Y. Brå
Per V-VI
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Törnsfall socken
Lab nr

Fastighet Benämning

Raä

Beta60031

Hermanstorp

Stolphål
Anl 49

249

Beta60027

Hermanstorp

Stolphål
Anl 72

249

Beta60021

Beta60023

Hermanstorp
Hermanstorp

Stolphål
Anl 56

249

Härd Anl
229

249

Prov

14C BP

Kal 1σ

Kal 2σ

Period

Kol i
anläggning

1070 ±
65

BC
13841131

BC
14151032

Ä.Brå-Y.
BRÅ Per
II-IV

Kol i
anläggning

1190 ±
150

BC
15991260

17501000

Ä.Brå-Y.
Brå Per
I-IV

Kol i
anläggning
Kol i
härd

820 ±
110

1459 ±
120

BC
1040820
BC
18801530

BC
1260790
20301430

Ä.Brå.-Y.
BRÅ Per
III-V
SN-Ä.
Brå Per
II

Västra Eds socken					
Lab nr

Fastighet Benämning

Ua-32233

Hellerö

Ua-32234

Hellerö

Ua-32236

Hellerö

Ua-40232

Tindered Härd

Ua-40233

Tindrerd Härd

Raä

Prov

14C BP

Kal 1σ

Kal 2σ

Period

Skärvstenshög

Kol i
anläggning

2755 ±
45

BC 969- BC
962,
1002931-836 816

Y. Brå
Per IV-V

Skärvstenshög

Kol i
anläggning

2965 ±
40

BC
12611127

Ä.Brå.
Y.Brå
Per. II-IV

Kol i
anläggningen

2937 ±
30

Skärvstenshög

					

Kol i
anläggning

Kol i
anläggningen

							
							
							
							
						

270

2920 ±
40

3584 ±
31

BC
12071203,
11951140,
11341048

BC
12081094
BC
19871909

BC
12611006

BC
13691358,
13151048

Ä.Brå.
Y.Brå
Per IIIIV

Ä.Brå
Y.Brå
Per IIIIV
SN

