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KOKSTENSHOGAR
A v K . A . Gustawsson

-Högen eller roset, som består av skärvsten, »skörbrända stenar», svart jord, ofta uppblandad med ben, stundom med lerkärlsbitar och andra föremål, b r u k a r kallas bål- eller offerröse. 1 Formen är rund eller närmast rund. Högen kan hava ett
slags fotkedja. Höjden understiger vanligen 1,5 m. Diametern
eller tvärmåttet är sällan m e r än 15 m. Fornlämningen är i regel
gräsbevuxen, men grässvålen är stundom så tunn, att man efter
regn kan se den svarta jorden skymta fram här och var. Skärvstenshögar finnas på förhistoriska gravfält och boplatser samt
vid eller i närheten av gamla gårdar och byar. Det framgår av
namnet, som de fått, vilken uppgift man ansett, att de haft. Ett
fåtal av dem har undersökts. 2 Daterbara fynd ha gjorts i enstaka
fall. De flesta äro från järnåldern. Några anses vara från steneller bronsåldern.
Vid samtal med disponenten Sten Simonsson i Södertälje, 3
som för närvarande är sysselsatt med en utredning om äldre
metoder vid tillverkning av öl, h a r jag fått en annan uppfattning om orsaken till deras tillkomst än den vedertagna. Allt
tyder på att de uppkommit vid kokning eller brygd under äldre
1

Erik Bellander, Bålrösen—Offerrösen i Kulturhistoriska studier, tillägnade Nils Åberg 1938, Stockholm 1938.
2
Jag hänvisar till Bolländers uppsats. Se även Bror Schnittger, En
hällristning vid Berga-Tuna i Södermanland, Fornvännen 1922, s. 106.
3
Jag har fått taga del av disp. Simonssons litteraturförteckning. För
detta och för hans välvilliga intresse i övrigt tackar jag hjärtligt.
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tider. 4 Det framgår av den stora litteratur, som finnes i dessa
ämnen, — svenska förhållanden äro egendomligt nog icke behandlade — att tillvägagångssättet var följande. Kokkärlet var
ett träkärl t. ex. en urholkad trädstam, som placerades i n ä r heten av en eld. I elden uppvärmdes kullerstenar. När en sådan
var glödhet lades den i det med vatten fyllda kärlet med en
tång eller annat lämpligt redskap. Med tillhjälp av en raka
förde m a n stenen fram och tillbaka i kärlet, för att den icke
skulle bränna fast i botten. När stenen avgivit värmen, togs den
upp och lades åter i elden för att hettas upp. Det behövdes icke
så många glödheta stenar för att få vatten att koka. Den hastiga
avkylningen medförde att stenarna snart sprucko sönder. 3 De
kunde då icke längre användas. Stenbitarna fingo ligga kvar i
elden eller kastades på eller kring kokplatsen. Om kokningen
pågick på en och samma plats under längre tid bildades så småningom en hög. Denna består utom av skärvsten av svart jord,
d. v. s. aska från elden, uppblandad med förmultnade organiska
ämnen, avskräde från kokningen, ben och dylikt. En eld- eller
härdgrop med ett fåtal skärvstenar h a r använts någon enstaka
gång. Kokningsmetoden är mycket gammal. Den h a r varit vanlig
i vårt land under förhistorisk tid och långt fram i tiden. I vilken
omfattning man kokade under forntiden i lerkärl är ännu icke
utredd. Emellertid ha knappast de vanliga enkla lerkärlen k u n nat användas till kokkärl. De skulle ha spruckit inför en sådan
påfrestning. Stenkokningen har levt kvar länge på kontinenten.
Metoden kom till användning i K ä r n t h e n så sent som 1906 vid
tillverkning av öl (»Steinbier»). 6
Jag gör här nedan utdrag u r tre uppsatser om kokning på det
gamla primitiva sättet. En värdefull beskrivning ger Eilert
4
A. Nummedal har i »Koksten», Festskriften »Haug og Museum til
A. W. Brogger», 1924, redogjort för kokstenshögar som han funnit på
boplatser i Norge. Han daterar dem till äldre stenålder. Hans datering
synes vara grundad på förekomsten av stenyxor i skärvstenshögarna.
Han meddelar, att »i Rendalen ophorte sandsynligvis bruken av koksten
omkring midten av det 16. århundre. Som nodhjelp er den brukt både
i det 17. og det 18. århundre».
' Sten som utsätts för eld och får svalna långsamt skadas vanligen
endast genom avflagring.
6
Tageszeitung fur Brauerei 1906, Nr 243 (Steinbier).
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Sundt i Lidt fra Oldtiden, Folkevennen, Oslo 1865: »BryggeSten. Det var i 1851. Jeg var paa Hedemaken og spadserede cn
Dag hen över Marken. En gammelagtig Husmand stod i Arbeide. 'Hvad er der for Sten?' spurgte jeg og pegede paa et Sted
paa Ageren, som var halvt skjult af Smaa-Steen, naeve store.
'Aa, det er Brygge-Sten.' 'Brygge-Sten?' 'Ja, Koke-Sten, som de
kokte med n a a r de skulde brygge — i den Tid, de ikke havde
Malm-Gryder.'
Seden spurgte jeg Andre. Hver Bonde vidste om disse BryggeSten, og Nogle kunde forklare lidt bedre.
Naar der skulde brygges i gamle Dage, plumpede man glohed
Sten ned i et Traekar med Vand, og dette blev dermed opvarmet.
Det var almindelig Kampe-Sten (Rullesten, som der er mange
af i Jorden her i Egnen og som komme frem under RydningsArbeidet). Ved den pludselige Afkjoling sprang Stenen itu, og
Stykkene kastedes ud paa en Dynge naer lidhuset, som andet
unyttigt Affald. Man finder saaden Dynge omtrent paa hver
gammel Gaard; nu er der forlaengst groet Graes över; men at
der er Bryggesten, det viser sig, n a a r der graves i Grunden f. Ex.
naar der skal Isegges Grundvold til et Hus. Mängt et Hus staar
nu paa Brygge-Stens Grund. Og i den senere Tid har man ofte
kjort Dyngen bort og fyldt den paa Ageren; thi den brasndte
Sten er tildels smuldret, og det derved fremkomne Grus har
man fundet gjor god Virkning paa Agermulden.»
Uppgiften att kokningen skedde i ett eldhus ger förklaringen
till förekomsten av lerklining i en del skärvstenshögar. Man har
använt sig av eldhus med lerklinade väggar. Skärvsten i h u s grunder t. ex. på Gotland röjer att grunderna tillhört kok- eller
brygghus. 7 I de flesta fall har emellertid kokningen skett under
bar himmel.
Antagligen har man även i vårt land använt skärvsten som
gödningsämne. Den som man nu finner på å k r a r nära gårdar,
har troligen nyttjats i sådant syfte.
T. C. Cantrill har i »Stone Boiling in the British Isles», Man
XIII (1913), redogjort för förhållandena i England på detta om7
O. V. Wennersten, Hustomtning vid Ekes i Bro socken, Gotland, Fornvännen 1929. — John Nihlén och Gerda Boéthius, Gotländska gårdar och
byar, Norrköping 1933.
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rade. »På skilda ställen i Storbritannien ha ett fåtal boplatser
utforskats, där man påträffat enstaka brända stenar, som med
rätta ha ansetts härröra från kokning eller använts som u p p v ä r m a r e i något slags ugn. I områden, som i övrigt sakna spår
av förhistorisk bebyggelse som t. ex. gårdar, byar eller h u s grunder, har man däremot sällan uppmärksammat de stora
högar av skörbrända stenar, som ofta ha påträffats nära källor
och vattendrag. I de fall de observerats ha de ej alltid uppfattats
riktigt. I Storbritannien tala allt flera fakta för att stenkokningen spred sig från Shetlandsöarna till Engelska Kanalen.
Det framgår tydligt av tidigare anteckningar, att man i vissa
fall har förväxlat högar av kokstenar med gravhögar eller p r i mitiva smältugnar. Karen (kokkaren) ha, när de ha varit av trä,
antagits vara kanoter, eller när de ha varit av sten gravkistor.
Ibland har eldstaden eller golvet kring härden varit oregelbundet stensatt och omgiven av en låg stenvall och detta har av
misstag tolkats som stensättningar eller grunder till bikupor.»
Fotkedjan kring en skärvstenshög har väl haft en praktisk u p p gift att ge kokplatsen en klar begränsningslinje för att hindra
eldsvåda. Att man skulle ha kokat i tråg av stenhällar, liknande
hällkistor, är mig veterligt hittills icke känt i Sverige. Men
uppmärksamheten bör inriktas på att en sådan möjlighet kan
finnas.
R. M. Sayce omtalar i en uppsats »Canoes, Coffins and cooking-troughs», i Proceedings of The Society of Antiquaries of
Scotland, Vol. LXXIX, 1946, att några högar av skörbrända
stenar i Country Cork i Irland »innehöllo i mitten ett trätråg,
ungefär 6 fot långt gjort av ett urholkat träd eller plankor.
Tråget användes påtagligen till vattenkokning genom att lägga
upphettade stenar däri i snabb följd . . . Det är vidare mycket
vanligt att finna en kokplats i närheten av kraftiga källsprång
eller bäckar. Den är ofta halvcirkelformig i plan med öppningen mot vattendraget, ö v e r öppningen placerades ett tråg,
i vilket man hällt vatten och lagt i köttet för att kokas. Vid ett
tillfälle funnos brända stenar i t r å g e t . . . Keating n ä m n e r b r u ket av heta stenar i Eire, och i de franska krigen på Henry VHI:s
tid återgick de irländska trupperna till det forntida bruket av
stenkokning och kokte kött i vatten, som hällts i hudar sträckta
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och upphängda i fyra hörn. Vattnet blev upphettat genom att
man kastade glödheta stenar i de utsträckta och upphängda
hudarna.»
Förväxling av en kokstock och en kanot anser jag sannolikt
ha skett vid undersökningen av stenåldersboplatsen vid Torslunda i Tierp år 1934. Av Axel Bagges grävningsrapport framgår, att man vid en härd hade funnit lämningar efter en kanot.
Den var endast ca 2V2 m lång. Storleken och läget vid elden
gör det antagligare, att det h ä r är fråga om en kokstock. Rapporten lämnar ingen uppgift om att skärvsten fanns på platsen.
Som jag redan framhållit, ha flera kokstenshögar undersökts
i vårt land. De ha tolkats på många olika sätt. Det skulle föra
för långt att redogöra för alla undersökningarna. Endast några
som äro av intresse i detta sammanhang omnämnas här. Georg
Sarauw utgrävde under åren 1914—18 en skärvstenshög på gravfältet Broåsen, Grimeton sn i Halland. Den innehöll utom »kolsvärtade och skörbrända» stenar och »lös, mörk jord» bl. a. en
skivyxa, en pilspets av flinta, bronsföremål från bronsåldern
och romersk järnålder, keramik från sten- och bronsåldern, en
pilspets av j ä r n från vikingatiden eller medeltiden. Sarauw a n ser att »roset säkerligen är en avfallshög från en bronsgjutares
verkstad och tillhör bronsåldern». Han tillägger »hur högen
bildats är svårt att avgöra». Det är enligt min uppfattning icke
någon tvekan om att denna hög i likhet med andra som Sarauw
redogör för i Götaälvsområdets fornminnen, Göteborg 1923, är
en skärvstenshög av det slag som jag här beskrivit. Den har
bildats under lång tid. Man h a r använt eldstaden även för gjutning. Kasserade verktyg och redskap h a r kastats på högen och
så småningom täckts över, allt eftersom kokningen fortskred.
År 1940 undersökte Greta Arwidsson en skärvstenshög vid
Skrävsta, Botkyrka socken, fig. 1. Den låg nära en treudd som
också undersöktes vid tillfället. Högen innehöll skärvstenar och
svart jord. Den var uppförd kring några block eller stora stenar. Fynden utgjordes av ben och bitar av lerkärl, som Greta
Arwidsson daterar till å r h u n d r a d e t närmast före vår tideräknings början. Det är förvånande att finna, att skärvstenshögen
innehåller keramik av så hög ålder. Den närbelägna treudden
kan knappast vara äldre än från romersk järnålder. Troligen
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Eig. 1. Skärvstenshög — kokstenshOg vid Skrävsln, lin/kyrka sn, under undersökning. Greta Arwidsson foto. — Heap of burnt stones at Skrävsta, Rotkyrka parish,
during exeavation.

är den yngre. Egendomligt nog innehöll en skärvstenshög på ett
vikingatidsgravfält vid Sneby, Litslena sn, Uppland, undersökt
1946 av Andreas Oldeberg, keramik som Oldeberg antager vara
från sen bronsålder.
På Björkö N om Borg har m a n funnit ett lager av svart jord,
stora mängder av ben och ett fåtal andra föremål, en del av en
brynja, ett mynt, några knivar och andra enkla järnsaker. Hj.
Stolpe anser att det möjligen är likbränningsplatsen. Holger
Arbman, som gjorde en undersökning inom området år 1934,
anser att garnisonen legat här.* Enligt min uppfattning finns
det mycket som talar för att detta är en plats för kokning. Den
ligger centralt och har ett relativt skyddat läge n ä r a stranden.
Skärvsten fanns utspridd över ett stort område. Benen och de
enstaka föremålen skulle enligt min tolkning vara avskräde
och kasserade saker.
Holger Arbman, Birka, Stockholm 1939.
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År 1934 undersökte Nils Niklasson vid Bräcke i Lundby församling i Göteborg förmodade gravhögar, som han ansåg vara
»odlingshögar eller s. k. odlingsrösen, uppkastade kring eller vid
en eller flera större eller mindre jordfasta stenar eller intill en
bergvägg». Niklasson beskriver en hög på följande sätt: »Tvärmått omkring 5 m, höjd 40 cm. Halvcirkelformigt omkring
högens södra hälft lågo 4 jordfasta stenar, intill vilka högen
uppkastats. Högen utgjordes av stenskärv och kullerstenar
blandade med jord. Den torde därför få anses som en odlingshög i likhet med flertalet övriga högar och ej som grav, vilket
antagits i min tidigare redogörelse. Härför talar också saknaden
av brända ben och dess läge intill några jordfasta stenar.»
Oscar Almgren utgrävde år 1910 och 1911 två fornlämningar
i Uppland, som han ansåg »vittnade mer om afskrädeshög än
om graf» (Upplands fornminnesförenings tidskrift 26—28, Band
6, Uppsala 1910—1912; sid. 277 och 408, jfr Fornvännen 1910,
sid. 297.) Den ena högen låg vid Årby n:r 4 i Lena socken. Den
låg i en åker öster om järnvägen och bestod av ett större röse
med ca 10 m diam. »Stenarna i rosets undre hälft voro starkt
brända, vilket dock ej skett på platsen; troligen voro de u t kastade från eldstäder. Spridda obrända djurben och ett par
runda stenar samt 3 bitar av slipstenar vittnade mer om avskrädeshög än om grav. Blott ett par små brända benbitar hittades. I bottnen låg ett avslaget stycke av en stenyxa med skafthål. Kanske alltså blott en gammal avskrädeshög, som ytterligare påvräkts med sten ur åkern eller en 'kenotaf, vartill
material tagits från avskrädeshögar?»
Den andra högen låg tillsammans med ett gravfält i Vaksala
prästgårds hage. Den undersöktes i september 1911. »Denna hög
inneslöt ej någon grav. Den bestod av skörbrända stenflisor och
svartmylla samt därunder tjocka asklager; överallt funnos
mängder av brända lerbitar med avtryck av kvistar (lerklining
till av ris flätade husväggar), vidare talrika husdjursben samt
en del krukskärvor, vilka torde tillhöra den äldre järnåldern.
Det hela utgör tydligen en avskrädeshög från en gång bredvidliggande bostäder och belyser ytterligare fyndet vid Årby.»
År 1942 undersökte Sverker Janson två skärvstenshögar vid
Trusta på Norderön i Jämtland. Sammanlagt 13 sådana högar
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Fig 2. Skärvstenshög — kokslenshög på Björnlunda hembygdsgårds toml, icke undersökt. N . Lagergren foto. — Heap of burnl stones ai Björnlunda open-air museum,
not excavaled.

funnos på platsen intill stranden av Storsjön. De ansågos vara
gravhögar. Varje hög utgjordes av en ringformig vall av skärvsten med en diam, växlande mellan 3,5 och 8 m. Höjden är
mellan 0,10—0,60 m. Den innehöll utom skärvsten en mängd
djurben och kol.
År 1948 undersökte aman. C. G. Blomberg och fil. stud. Björn
Allard en stenåldersboplats vid Gäddede i Frostvikens sn i
Jämtland. Boplatsen ligger på en liten kulle, som begränsas i
ö och S av en sankmark. I väster stupar den brant mot stranden. Kullens krön utgöres av en platå 14 X 14 m. På mitten av
denna låg en oval vallformad bildning med längdsträckning i
NNÖ—SSV med öppning mot sjösidan. Vallen, som delvis var
svagt utbildad hade en bredd av ca 1,5—2 m och en höjd av ca
0,3—0,4 m. Området innanför vallen hade en utsträckning av
ca 4 X 6 m. Fynden utgjordes av kasserade verktyg och redskap av sten och ben. Någon egentlig skillnad på fyndtätheten
innanför, i och utanför vallen fanns icke. Det intressanta med
denna anläggning är att den till utseendet erinrar om den
irländska kokplats som beskrives på s. 155. Elden hade legat i
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mitten och kärlet har stått i öppningen. Jag hänvisar till en
kommande uppsats om boplatsen av Sverker Janson.
Två skärvstenshögar på Björnlunda hembygdsgårds tomt,
tidigare torpet Eklund under Prästgården, undersöktes i maj
1948 av fil. kand. C. Varenius och undertecknad. Disponenten
Sten Simonsson hade tagit initiativ till undersökningen, som
han för övrigt följde med stort och stimulerande intresse. Kostnaderna bestredos av Stockholms Bryggeri AB.
Fornlämningarna på denna plats utgöras av minst tre skärvstenshögar, tidigare uppfattade som gravhögar, fig. 2. Förhistoriska gravar med synliga eller osynliga märken ovan jord ha hittills icke k u n n a t konstateras. Den ena högen hade oregelbunden
form med ca 4,75 m längd i SV—NO. Den var närmast plan med
en höjd av ca 0,19 m. Gränserna voro otydliga på grund av att
marken omkring varit odlad i äldre tider. Tretton jordfasta
stenar syntes ovan eller i högens yta. En har en höjd av 0,74 m
ovan högens yta. Torven hade en tjocklek av 2—8 cm. Materialet utgjordes av skärvsten och jord samt ett fåtal kullerstenar. Skärvorna mätte från 1 X 1 cm till 10 X 14 cm. I många
fall hade skärvstensbitarna en naturlig sida, ofta svagt buktig,
utvisande att de tillhört kullerstenar. Jorden var mörk och blev
svart, när den fuktades. Kullerstenarna mätte från ca 20 X 20
cm till ca 25—30 cm. Högen ligger på pinnmo. Tre jordprov
togos i centrum: 1) omedelbart under torven var fosfathalten
160", 2) på 10 cm djup 170° och 3) i botten 110°. Fynden, som
voro från sen tid, utgjordes av buteljglas omedelbart under
torven, en porslinsbit med guldkant, en järnbit med mässingsbeslag, en benbit, en bit grönaktigt fönsterglas.
Den andra högen, som ligger ca 75 m från ett vattensjukt område, i vilket det finnes en brunn, var närmast rund med diameter omkring 10,5 m och 0,5 m hög, fig. 3. Den var begränsad
av en ofullständig kantkedja av stora till formen oregelbundna
stenar. 21 jordfasta stenar voro synliga ovan jord inom högen och
3 i högens omedelbara närhet. Högen stupar brantast åt V, m e dan den är mer långsluttande åt ö . På krönet en ca 9 cm djup
svacka. Torvtäckets tjocklek varierar mellan 2 och 15 cm. Materialet bestod av skärvsten och jord. Skärvorna variera i storlek
9
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Fig. 3. Skärvstenshög — kokstenshög på Björnlunda hembygdsgårds tomt, under
undersökning. N. Lagergren foto. — Heap of burnl stones at Björnlunda openair museum, during exeavation.

mellan ca 1 X 1 och 18 X 25 cm och kullerstenarna mellan ca
13 X 15 cm och 28 X 30 cm. Många skärvor hade en kupig yta,
som angav att de tillhört kullerstenar. Ett fåtal kullerstenar funnos. Några hade sprickor. De voro så sköra, att de kunde smulas
sönder med blotta händerna. Jorden var mörk och något kolblandad, ljusare strax under torven och mörkare mot botten.
Förklaringen till detta är att färgämnet, som är lösligt i vatten,
urtvättas i ytlagret och koncentreras längre ner. I högens centrum var jorden mycket svart, särskilt vid de nedannämnda
större stenarna, där den till färgen liknade kolstybb. Något ö
om högens mitt lågo på botten 11 större stenar om ca 50 X 55
till 80 X 100 cm. En av dem stack 30 cm över högens yta. Stenarna kunna ha tillhört en konstruktion. Vid dess östra sida påträffades en samling benbitar (brända?) samt skärvor från ett
lerkärl av brungrått gods. Benen lågo tämligen spridda över ett
rätt stort område. Benbitar funnos dessutom på två platser. En
simpel skafthålsyxa av sten påträffades i rosets västra del 7 cm
under högens yta, en kulformig sten på 33 cm och en lerkärlsbit
28 cm under högens yta, S.H.M. inv. nr 24031. NÖ-delen av
11—900131
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högen kunde icke undersökas på grund av att två stora ekar
växa där. Omedelbart N om den nordligaste eken strax under
torven, som här är mycket tunn, låg en fotogenlampbrännare
och en del av en soppslev av plåt samt en bit av en glaserad
lerskål. Följande fynd framkommo vid sållningen: 16 glaserade
lergodsskärvor från kärl av olika typer, 5 benbitar, varav 3
med säkerhet från djur, en klump hårdbränd lera, en bit krita
eller dylikt med dekorationsrits vid ena kanten, 4 vita och 2
blå porslinsbitar, låskolvsbeslag av mässingsplåt, 4 buteljglasbitar, 3 bitar svartgodsuma. Fynden tyda på att högen använts
som sopbacke under sen tid. Fotfathalten i högen var mellan
130°—190°. Högsta fosfathalten fanns i mitten.
Att döma av Björnlunda-undersökningen och andra här ovan
nämnda undersökningar är det vanligt att anläggningar av detta
slag göres vid stora stenar. Anledningen härtill är troligen den
att man intill stenarna erhöll ett värdefullt skydd för elden.
Svackan i mitten ovanför de stora stenarna markerade eldstaden. Där eldstaden legat bestod materialet av skärvsten och
rikligt med svartfärgad aska.
Att datera anläggningen är svårt. Det finns som redan framhållits icke några säkra förhistoriska fornlämningar på platsen
eller i dess närhet. Fyndet av ett fragment av en simpel skafthålsyxa ger icke någon vägledning. Långt fram i tiden ansåg
man, att en stenyxa hade en inneboende kraft att hindra eldsvådor. Sådana motiv kunna ligga till grund för att stenyxan lagts
vid eldstaden. Stenyxfynd i skärvstenshögar äro icke ovanliga.
Det kan vara av intresse att citera vad Natan Lindqvist anför i
Bjärka-Säby ortnamn, Stockholm 1926, s. 109: »Professor
Arenander har fäst min uppmärksamhet på ett bruk, som i forna
tider och för öfrigt ända in i våra dagar användts, då man skulle
'ta upp en vret eller svedja ur skogen'. I den gamle upplänningen
Friherre Åke Rålambs stora encyklopedi Adelig öfning står i
del 13, sid. 31 (1690) följande under rubriken Om skogh: 'När
man will bränna Swedjeland, att intet Skogz-Elden skall skada.
Man sopar och giör reent runt omkring fallet, släpar sedan sammastädes på Mareken een Torn wigg runt omkring och på hwar
20 Stegh eller mehr ströder litet stötte Kåhl af Åske-Eldh,
öfver detta skall alldrig Skogz-Elden gå.' Då detta förfarande
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betecknas såsom det första och viktigaste vid en svedjas anläggande ännu så sent som i slutet af 1600-talet och detta af en
högt bildad person, som skref 'economi' för unga adelsmän, så
kan man förstå, hvilken stark tradition det här är fråga om och
hvilken betydelse denna handling måste ha haft i forna tider
ute bland folket. För öfrigt kan man påvisa, att denna sed lefvat
kvar ända in i våra dagar. Professor Arenander meddelar mig
nämligen, att han själf fått en 'tornvigg', som af gifvaren uppges hafva användts för samma ändamål. Den var funnen i Ytterlännäs i Västernorrlands län och hade användts i Graninge socken. Den var en lång hålmejsel och har af Prof. A. öfverlämnats
till Nationalmuseum. Vid förfrågan hos en framstående kännare
af norrländsk folktro, folkskolläraren Levi Johansson i Orrskog,
har jag fått liknande uppgifter. Han skrifver: 'I åtminstone hela
Medelpad och Ångermanland samt i södra delarna af Lappland
och Västerbotten har tron på 'torkilens' makt öfver elden fordom varit allmän och hyllas än i dag af många gamla' samt tilllägger: 'Finnarna i Medelpad och Ångermanland uppgifvas
hafva brukat släpa en i ett snöre fastbunden 'torkil' rundt
svedjefallet, innan de tände på, för att hindra eldens spridning
ut i skogen.» (Jfr Natan Lindqvist, Stort och smått i språkets
spegel, Uppsala 1927.) Gotlandskännaren fil. dr Herbert Gustavson har haft vänlighet att göra mig uppmärksam på att man
på Gotland haft för sed att lägga en stenyxa i ölbunnen eller
rosten (bunn och rost = bryggkar), jfr Gotländsk ordbok, på
grundval av C. och P. A. Säves samlingar, redigerad av Herbert Gustavson, Uppsala, 1941—45 II, s. 1091. Stenyxor eller
fragment av sådana, funna i skärvstenshögar, kunna hava haft
en sådan användning. De fortsatta undersökningarna av skärvstenshögar komma säkerligen att lämna värdefulla bidrag till
bryggerinäringens äldsta historia.
De gråsvarta lerkärlsbitarna äro av forntida typ. De äro de
enda som ge en antydan om att den stora högens äldsta delar
möjligen kunna vara från förhistorisk tid, i sådant fall från
vikingatiden. Men vi veta icke, när man upphörde att göra enkla
lerkärl av förhistorisk typ. De ha kunnat leva kvar länge som
vardagsvara. Stengodsbitarna äro av kärl från 1600- eller 1700talen. De övriga fynden äro från sen tid. Högens äldsta del kan
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möjligen vara från forntidens slutskede. Den har huvudsakligen
uppbyggts under historisk tid.
Man kan tryggt påstå att skärvstenshögen,- som E. Sundt
framhöll, är ett slags avskrädeshög, kokkenmodding. Man har
kastat ben från kokningen och trasiga eller kasserade redskap
och verktyg på den. Föremålen övertäcktes av aska och stenskärv allteftersom kokningen fortskred. De hittills gjorda undersökningarna ge tydligt vid handen att skärvstenshögarna,
särskilt de som ligga tillsammans med förhistoriska fornlämningar, innehålla ett viktigt material, som närmast kan anses
vara karakteristiskt för boplatser. Då boplatsmaterial från
brons- och järnåldern är sällsynt, är det synnerligen angeläget
att undersökningarna av skärvstenshögar fortsättas. Högar av
detta slag böra kallas kokstenshögar.10
10

Sedan jag skrivit denna uppsats har antikvarie Sverker Janson gjort
mig uppmärksam på en redogörelse för en relativt riklig förekomst av
skärvstenshögar på Orkneyöarna och Shetland, som lämnas av Commission on the Ancient Monuments of Scotland, Twelfth Report, Orkney
och Shetland, Edinburgh 1946. Man har i sådana högar funnit rester av
murar och kistliknande konstruktioner och vidare primitiva stenredskap,
krukskärvor, djurben och musselskal. Somliga högar äro från förhistorisk tid och andra från historisk tid.

SUMMARY
K . A . Gustawsson: H e a p s of Cooking Stones.
The author shows that a special type of heaps or cairns which occui
on areas containing prehistoric remains and on the sites of old villages
and consists of stone fragments, usually called »brittle-burned stones»,
often mingled with animals' bones, sometimes also with pottery, and
stone, are not to be regarded, as was assumed earlier, as sacrifieial
cairns or remains from cremations — they have even been thought to
be grave-mounds — but came into existence in connection with cooking
operations. Wooden vessels or hollowed out tree-trunks were used, which
were placed near a fire. Red-hot cobble-stones were placed in the cooking vessel and stirred about in its contents with a rake, so that they
should not burn fast to the bottom. When the stones had given off their
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heat, they were put back into the fire. Not many red-hot stones were
needed to bring the water or any other contents to the boil. Owing to
rapid cooling, the stones soon split up — stones which are only exposed
to fire flake off, but do not usually split. Split stones were allowed to
remain where they were or thrown out and gradually formed heaps
when cooking had been carried on for a long time in the same place.
Thus the heap usually marks the cooking place itself. Among the objects
met with in such heaps it is not unusual to find a stoneaxe. The author
points out that the stoneaxe was placed there with a magic purpose,
to prevent accidental fires. Cooking in this primitive männer will
probably have been usual during ancient times, and even in 1906 ale
—, the so-called Steinbier — was made by this method at Kärnten.
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