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Inventering i marginalområde: spår av 
primitiv kustbosättning 

Av Claes Varenius 

Varenius, C. 1978. Inventering i marginalområde: spår av primitiv kustbosätt
ning. (Early primitive coastal settlements.) Fornvännen 73. Stockholm. 

The author describes a recurring coastal type of cairn or stone setting 
(tomtning), usually situated on islands off the Swedish coast. These are 
remains of simple dwellings for seasonal settlement by a population living 
on the seaward skerries, and are often associated with landing-places for 
small boats (båtlänningar). In Sweden some tomtningar can be dated to the 
Viking period/early Middle Ages. Similar settlements have occurred in a 
number of places right up to the beginning of this century. 

Claes Varenius, Riksantikvarieämbetet, Box 5405, S-114 84 Stockholm, Swe
den. 

I arkeologiskt avseende är det yttre havsban
det ett marginalområde, svårinventerat och 
föga känt. Att det finns fornlämningar även 
där skall denna uppsats belysa. Tidigare har 
John Kraft i Fornvännen (1977) redovisat 
de s. k. labyrinterna. Hans sammanställning 
var huvudsakligen baserad på fornlämnings-
registret. Hä r skall ett annat och mer svår
hanterligt fornlämningskomplex beröras — 
lämningar från primitiv bosättning och andra 
kustbundna aktiviteter. 

I samband med fornminnesinventeringen 
för den ekonomiska kartan observerade jag 
1959 i Västerbottens kustband tämligen ofta 
förekommande röse- eller stensättningslik-
nande företeelser, som inte var gravar och 
inte stämde med riksantikvarieämbetets form
ler för fasta fornlämningstyper. De kan när
mast beskrivas som ringformiga vallar, 1—2 
m breda, 0,2—0,5 m höga och omslutande 
en yta med 2—3 m diameter. Totala ytter-
diametern kunde alltså uppgå till omkring 6 
m — ibland något mer. Vid första konfronta
tionen med lämningar av denna typ, som ti

digare uppmärksammats föga, ställde jag mig 
undrande till både deras karaktär och ålder. 
Under loppet av sommaren 1959 och än mer 
under de följande 15 årens fältrekognosce
ringar började emellertid allt tydligare ett 
mönster skymta fram. Samtidigt visade det 
sig att fornlämningarnas form, konstruktion, 
läge och ålder kunde variera avsevärt. 

Innan vi riktigt förstod oss på dem var det 
svårt att finna en lämplig beteckning för 
dem. I inventeringsböckerna blev de därför 
till en början redovisade som rosen, stensätt
ningar, ringvallar eller stenhägnader, ofta 
med en tillfogad kommentar om att de san
nolikt utgjorde spår av primitiv bosättning. 
När det så småningom blev uppenbart att 
dessa lämningar utgjorde rester av primitiva, 
sannolikt säsongvis utnyttjade bostäder, be
slöt fornminnesavddningen (dokumentations
byrån) på riksantikvarieämbetet att de i fort
sättningen skulle registreras som "tomt
ningar", en benämning som jag kommer att 
använda i fortsättningen. 

De av mig först besökta anläggningarna 
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låg i klapperstensvallar och liknade närmast 
mindre kraterrösen. De var uppförda av ma
terial ur klappern och gav närmast intryck 
av att vara resultatet av en strävan att dels 
erhålla en tämligen jämn och plan yta, dels 
ett vindskydd. Planformen var närmast cir
kelrund. Det stora flertalet tomtningar i Väs
terbottens kustland visade sig ha denna form 
även om det senare kom fram ovala eller 
närmast rektangulära varianter ofta hop
kopplade parvis med gemensam kortsida. In
gångsöppning kunde förekomma ganska ofta 
och då nästan alltid i den sida som vette 
mot närmaste strand. I en del fall kunde 
också härdarrangemang konstateras. Tomt
ningar av denna typ ligger företrädesvis på 
öar. Så småningom visade det sig också att 
klappermark inte utgjorde någon förutsätt
ning för fornlämningsarten, som lika väl 
kunde förekomma som ringformiga, ovala 
eller rektangulära vallar direkt på kalberg. I 
södra Sverige finns de på såväl moränmark 
som direkt på berg, ofta i anslutning till en 
eller flera mer eller mindre branta bergväg
gar (fig. 1 a) eller i en skreva varvid endast 
gavelsidor behövt byggas upp (fig. I b ) . Så
väl västkustens som södra Sveriges tomt
ningar är oftast rektangulära eller ovala och 
någon gång runda. Ingångsöppning är här 
ganska vanlig på långsida eller kortsida och 
då som regel på den som ligger närmast 
stranden. I många fall förekommer dessa 
tomtningar parvis med gemensam kortsida. 

Tomtningar av varierande utseende är be
lagda från Nederkalix skärgård i norr, längs 
Västerbottens kustland och skärgård, vidare 
från Ångermanland- och Hälsingekusten, 
Blekinge skärgård, Hallandskusten och Bo
husläns skärgård. Skenbart verkar det, som 
om de skulle saknas i kustbandet från och 
med Gästrikland, förbi Uppland, Söderman
land, Östergötland och ned till Blekinge 
(fig. 2) . Detta tomrum är säkert beroende 
av att fornlämningstypen inte hade observe
rats när fornminnesinventeringen gick fram 
i dessa landskap på 1940- och 1950-talen. 
Vid en revideringsinventering skulle säkert 
vacuumet kunna fyllas ut, om möjlighet fun
nes att tillräckligt noga besiktiga framför allt 
öar i den yttre skärgården. Detta bekräfta-

Fig. 1. Principskiss av tomtningar i anslutning till 
bergvägg (a) och i skreva (b). — Schematic draw
ing of tomtningar on a rock face (a) and in a 
cleft (b). 

des också vid ett besök för många år sedan 
på en holme med det betecknande namnet 
Bodskär i Södertörns yttersta skärgård NÖ 
om Landsort. På denna karga ös norra del 
ligger ett par tomtningar och en hallänning 
(möjligen flera). (Båtlänning, i Sydsverige 
båtkås eller kås, är en röjd tilläggsplats, där 
större stenar lyfts undan och lagts som ett 
slags pir eller skyddsvall i två parallella 
strängar vinkelrätt mot stranden.) Båtlän-
ningen är här 2—3 m över vattenytan och 
kan alltså inte ha använts på 400—600 år 
(tyvärr är höjden ö .h . endast uppskattad, 
då jag inte hade avvägningsinstrument med 
vid besöket). 

Vid revideringen för ekonomiska kartan år 
1977 i norra delen av Uppland framkom 
också mycket riktigt tomtningslokaler både 
på Arholma och de yttersta skären i Söder
arms skärgård. I Döderhults skärgård i Små
land är dessutom noterade 12 husgrunder, 
som enligt Ingemar Atterman (1977) måste 
klassificeras som tomtningar. Från Gotland 
är visserligen inga kända men sommaren 
1977 har hallänningar högt över nuvarande 
strandlinjen registrerats vid revideringsinven
teringen för den ekonomiska kartan. Från 
Äs socken på Ölands Södra Udde är däremot 
en lokal noterad med ett åttiotal tomtningar 
samlade till en regelrätt stadsplan med gator 
och kvarter. Platsen kallas Kyrkhanm och 
ca 300 m längre åt norr ligger ruinerna efter 
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Fig. 2. Översiktskarta. (Rastermarkeringen visar 
hittills kända områden med hög tomtningsfrekvens. 
Punkt med vidstående namn anger de flesta i 
denna uppsats behandlade lokalerna.) — General 
map showing regions with high tomtning frequency 
(stippled areas) and sites discussed in the paper. 

d t medeltida kapell (Kyrkhamns kapell) som 
talar för att också bebyggelsen på platsen 
är från medeltiden (Areen 1934). I samband 
med en utgrävning 1974 konstaterar Kaj 
Borg att kapellet byggts på 1200-talet samt 
att det icke haft någon föregångare på plat
sen. Emellertid finner han rester av en under
liggande, profan bebyggelse i form av bl. a. 
härdar med vendisk keramik från 1000— 
1100-talen e .Kr . (Borg 1975). Kapellviken 
omedelbart väster om tomtningslokalen Kyrk-
hamn bör ha varit en utmärkt hamn för 
mindre båtar. Några hallänningar finns dock 
inte registrerade här. 

Gemensamt för samtliga tomtningslokaler 
är dels att var och en utgörs av en mindre 

eller större samling tomtningar, dels omedel
bar närhet till havsstrand och dels belägen
het antingen på en lättillgänglig sand-, klipp-
dier klapperstrand eller vid ett bra, natur
ligt skyddat hamnläge lämpat för mindre, 
grundgående båtar (intill ung. 6 m långa). 
Karakteristisk för många lokaler — särskilt 
väst- och nordsvenska — är också den totala 
avsaknaden av både fynd och kulturlager. 

Många lokaler, särskilt längs Norrlands
kusten, visar hur nära tomtningarna varit 
knutna till strandlinjen. De har legat 10—20 
m från denna och endast 1—1,5 m över 
havet. Detta framgår tydligt av kartan (fig. 
3) från Renskär i Tore sn. Där har vi sex 
tomtningar på 4—4,6 m nivå i lä väster om 
en minst 5 m hög klapperrygg endast något 
10-tal m öster om och ca 1 m högre än 5 
hallänningar, vars västra och lägre delar 
skärs av 3-m-kurvan. Båtlänningarnas högsta 
parti ligger ca 4 m över havets nuvarande 
nivå, vilket med en landhöjning på 0,9 m per 
århundrade skulle innebära att de bör ha 
börjat användas för ca 400 år sedan, d. v. s. 
i mitten av 1500-talet. 

Intressant i detta sammanhang är läget 
på en helt kal holme långt ute i skärgården 
med endast nödtorftigt lä bakom en flack 
klapperrygg vid en grund inbuktning, som 
erbjöd tilläggsmöjligheter endast för små bå
tar, vars största bredd inte kunde vara mer 
än 2 m ( = båtlänningarnas inre bredd) . Fö
rekomsten av tre hallänningar i anslutning 
till 3-m-kurvan även på öns östra sida (nr 
13, 14 och 17 på kartan fig. 3) är anmärk
ningsvärd. Dessa antyder att man vid väst
vind eller relativt lugnt väder föredrog att 
gå ut från denna sida framför att behöva ro 
(segla?) runt udden från västra tilläggsplat
sen. Detta talar för att det huvudnärings
fång man bedrev här bör ha legat utanför 
(öster om) Renskär och då måste det själv
klart ha rört sig om någon form av fiske 
och (eller) jakt. På fiske pekar tydligt före
komsten av rester av en 30 m lång gistgård 
(torkställning för nät, se nr 16 kartan fig. 3) 
nu bestående av 18 parvis upplagda små ro
sen. Läget närmast och omedelbart väster 
om de östra hallänningarna bekräftar även 
dessas betydelse som landningsplats. 
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Fig. 3. Specialkarta över tomtningar och hallänningar pä Renskär i Tore sn, Västerbotten. — Map 
showing tomtningar and hallänningar on Renskär, Tore parish, Västerbotten. 

O m man legat här ute för jakt finns det 
endast två arter av bytesdjur att räkna med 
— sjöfågel och säl. Sjöfågelsjakten kan dock 
knappast ha givit något större utbyte före 
hagdgevärds tillkomst. Däremot har salen 
under århundraden klubbats på isen i dessa 
trakter och Östersjön i övrigt när den gick 
upp för att kuta (yngla) tidigt på våren. 

Den lilla göl, som ligger omedelbart väster 
om tomtningarna är av visst intresse. Den ut
gör uppenbarligen en sista rest av den hamn
vik, som genom landhöjningen blev avsnörd, 
när tröskeln väster om gölen höjde sig över 
havet. Tröskelns lägsta nivå var vid avväg
ningstillfället 2,4 m ö. h., vilket med en land
höjning av 0,9 m per århundrade ger 260 
år. O m man tar hänsyn till att en mindre 
båt behöver minst ca 0,3 m vattendjup, i all 

synnerhet om den är lastad, skulle detta be
tyda att hamnen blev oanvändbar i slutet av 
1600-talet eller början på 1700-talet. Bo
platsen (hamnen) på Renskär kan alltså ha 
använts under 1500—1600-tal. 

Denna lokal blir visserligen relativt sen-
daterad, men det betydelsefulla är att Ren-
skärs-tomtningarna, som är av identiskt sam
ma konstruktion och form som övriga tomt
ningar längs Norrlandskusten, klart kan be
visas vara knutna till en nivå endast någon 
meter över den samtida havsytan — denna 
lägesrelation bör som arbetshypotes kunna 
överföras till övriga tomtningslokaler på 
andra nivåer och i andra delar av Sverige, 
för att man skall komma fram till en approxi
mativ datering med hjälp av den lokala 
landhöjningssiffran. 
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Piteo, sn Västerbotten 

Fig. 4. Tomtningsområde på Stor-Rebben, Piteå 
sn, Västerbotten. (Avdrag av ekonomiska kartan. 
Fornlämningsområdet registrerat och inlagt efter 
inventeringen.) — Tomtning region on Stor-
Rebben, Piteå parish, Västerbotten. 
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Fig. 5. Specialkarta över fornlämningsområdet på 
Stor-Rebben, Piteå sn, Västerbotten. — Map 
showing the spread of ancient monuments on Stor-
Rebben, Piteå parish, Västerbotten. 

I Piteå skärgård finns det en ovanligt in
tresseväckande tomtningslokal på den nästan 
helt kala ön Stor-Rebben (fig. 4—5). Här 
ligger 27 tomtningar tillsammans med 7 
labyrinter. Fyra av tomtningarna är dubbla 
med en gemensam vägg. De framträder när
mast som rektangulära eller kvadratiska ring
vallar med avrundade hörn, 4 x 4 — 6 x 4 m 
stora. Vallarna är 0,1—0,2 m höga av 0 ,1— 
0,3 m stora stenar. Undantagsvis kan någon 
stor, jordfast sten ingå i en anläggning. Elva 
av dem har tydligt urskiljbar ingång och fyra 
har eldstadsliknande anordning. Labyrinter
na är 7—17 m i diameter och två är mycket 
tydliga och välbevarade. 

Fornlämningarnas läge är synnerligen ka
rakteristiskt. De ligger på öns mittrygg från 
17,65 m ö. h. ned till ca 7 m ö. h. och är 
placerade trappstegsvis på de olika nedan
för varandra belägna gamla strandvallarna. 
Dessa ger en säregen, mjukt böljande prägel 
åt landskapsbilden. Tomtningarna är klart 
samlade i grupper på tre skilda nivåer, en 
ligger 16—17 m ö. h. tillsammans med två 
labyrinter, en på 13—14 m ö. h., även den 
med två labyrinter, och den tredje — två 
tämligen långt från varandra belägna grun
der — med en labyrint på 7—9 m ö. h. Som 
en fjärde och hittills yngsta nivå kan man 
kanske nämna dagens fiskebodar, av vilka de 
nedersta står endast någon meter över havs
ytan. 

O m man överför dateringsprincipen från 
Renskär skulle man med en genomsnittlig 
landhöjning på ca 0,9 m per århundrade 
komma fram till 300—400-talet e. Kr. för 
översta nivån, 600—700-talet för mellersta 
och 1100—1300-talet för nedersta nivån (da
gens sjöbodar undantagna) . 

I detta sammanhang måste påpekas, att 
labyrinterna verkar starkt bundna vid denna 
form av bebyggelse i Västerbottens kustland. 
Man tycks velat ha dem så nära bostäderna 
som möjligt och då som regel på något lägre 
nivå och närmare stranden. De är så place
rade att deras ingångsöppning vetter mot 
sjön. Deras uppgift och innebörd är om
tvistade frågor som behandlats av många 
— senast 1977 av John Kraft. Han konsta
terar att Sverige har ovanligt många laby-
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rinter (omkring 280) som huvudsakligen 
ligger vid kusten. Dessa kustbundna laby
rinter anser han ha klar bindning till segla
tion och fiske, medan inlandslabyrinterna mer 
tycks vara knutna till förhistoriska gravplat
ser, tingsplatser, avrättningsplatser och me
deltida samhällen. Enligt Kraft skulle laby
rinterna i kustbandet ha haft den magiska 
uppgiften att hjälpa sjöfarande till bättre 
vind och fiskare till bättre fångst. Vid laby
rinterna och inom dem skulle dessutom en
ligt hans skilda referenter olika aktiviteter ha 
ägt rum i form av "vårliga lekar", "ryttar-
spd" och "danser". 

Även kompassrosor har påträffats vid 
många tomtningar — liksom dessa som regel 
lågt belägna. De är lagda i samma teknik som 
labyrinterna och har N—S-linjen markerad 
med kraftigare, ofta kantställda stenar. 

Många fina tomtningsområden väl värda 
en närmare redogörelse är kända längs Norr
landskusten. Exempel finns från Jävre i 
Hortlax, Stora och Lilla Fjäderägg, Holmön, 
Snöan, Grundskataräftan, Avanäs och Jung
fruhamn i Västerbotten, Storön i Ångerman
land och Hornslandet i Hälsingland. Av dessa 
vill jag främst nämna lokalen Snöan i Hörne
fors sn. (fig. 6 ) . Den påminner i mycket om 
Stor-Rebben med en samling av 20 runda 
tomtningar, två labyrinter och en kompass
ros på högsta delen av den kala ön. Läm
ningarna ligger där inom ett 4 0 0 x 4 0 m stort 
område från en högsta nivå av 16,3 m ned till 
ca 12 m. Knappast på något ställe kan man 
så påtagligt som här se' hur tomtningarna 
följer den vikande strandlinjen från strand
vallsterrass till strandvallsterrass. Den totala 
avsaknaden av naturlig hamn tycks ha varit 
utan betydelse på såväl Stor-Rebben som 
Snöan. Även lokalerna på Stora och Lilla 
Fjäderägg var hamnlösa liksom många andra 
av Norrlandskustens tomtningsområden. Det 
verkar närmast som om behovet av en över
nattningsplats långt ute i skärgården så nära 
öppet hav som möjligt vore en så domine
rande faktor, att man slog sig ned på ett 
grund så fort det höjt sig tillräckligt ur havet 
för att inte bli överspolat. 

Om man på Snöan räknar med en land
höjning av 0,85 m per århundrade och ca 1 

m marginal till havsytan skulle tomtningar
nas användningstid falla mellan omkring 300 
och 700 e. Kr. Denna lokal skulle därmed 
vara samtidig med de två övre nivåerna på 
Stor-Rebben. 

De nivåberäkningar, som gått att göra på 
ett urval av lokaler i Umeå—Holmsund-trak
ten visar, att samtliga tomtningar på nuva
rande fastlandet ligger i direkt anslutning till 
15-mderskurvan, medan öarnas tomtningar 
(på Holmön) är bundna till 10-mderskur-
van. Lokalerna på Stora och Lilla Fjäderägg 
ligger på både 10 och 15 meters nivå och 
kan alltså höra hemma på 400- respektive 
900-tal e. Kr. Holmöns avsaknad av tomt
ningar på den högre nivån är sannolikt be
roende av att ön till största delen är täm
ligen låglänt och endast ett mycket litet parti 
i dess nordligaste del höjer sig upp till 15 
m ö. h. Just på denna rygg ligger den nu
varande bebyggelsen som kan ha utplånat 
eventuella tomtningar där. Som en parente
tisk upplysning vill jag inskjuta att samtliga 
de fastlandslokaler jag i detta sammanhang 
kontrollerat, ligger på höjder som varit om
flutna av vatten då havet stod 8—9 m högre 
än nu. Den lägst belägna tomtningen i denna 
region finns på Holmögadd. Den ligger 
knappt 2 m ö. h. och kan alltså inte vara 
mycket äldre än tidigt 1800-tal. Den är emel
lertid ganska unik på denna låga nivå. 

Den mest kända lokalen i Hälsingland på 
Hornslands udde (Westerberg 1964) ansluter 
sig nästan helt till de övriga nordsvenska 
tomtningarna. Även här (fig. 7) ligger de i 
två grupper — den ena mellan 15 och 10-
meterskurvan och den andra mellan 20 och 
15-meterskurvan. På och nedanför 15 respek
tive 10 m finns längre och kortare parallella, 
låga stenvallar, som uppenbarligen varit hal
länningar. Inte heller här har vi någon natur
lig hamn. Med en landhöjning av ca 0,75 m 
per århundrade skulle man här komma fram 
till en datering till andra århundradet respek
tive 700-talet e. Kr. 

Ju längre mot söder man kommer, desto 
närmare nuvarande havsnivå ligger tomt
ningarna. Medan landhöjningen är ca 0,9 m 
i Norrbotten och Västerbotten, 0,75 m i Häl
singland, 0,45 m i Uppland och 0,35 m i 
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H o r n e t o f s sn V ä s t e r b o t t e n 

Fig. 6. Tomtningsområde på Snöan, Hörnefors sn, 
Västerbotten. (Avdrag av ekonomiska kartan.) —• 
Tomtning region on Snöan, Hörnefors parish, Väs
terbotten. 

Fig. 7. Karta över tomtningar och hallänningar 
på Hornslands udde, Rogsta sn, Hälsingland. 
(Strandlinje efter fotobilder och nivåkurvor efter 
topografiska kartan.) — Map showing tomtningar 
and hallänningar on Hornsland point, Rogsta 
parish, Hälsingland. 

Södermanland är den mycket ringa i Ble
kinge — 0,05—0,1 m per århundrade. Land
höjningsdateringar blir därmed osäkrare i 
sydligaste Sverige, framför allt beträffande 
sena tomtningar. Här är man hänvisad till 
andra vägar för att erhålla säkrare tidsbe
stämning. Ingemar Atterman (1977) har ge
nom dels studier av äldre kartmaterial och 
dels fältundersökningar försökt datera tomt
ningar på västra sidan av Hanö till slutet av 
1600-talet eller början av 1700-talet och på 
Malkvarn till efter 1707. Flakaskär i Ble
kinges östra skärgård skulle enligt Christo
pher Cronholm (Atterman 1977) varit obe
bodd på 1750-talet och ha fått sin första 
bosättning först 1781 enligt kyrkoböckerna 
på Sturkö. Här finns enligt fornminnesin
venteringen båtkåsar mellan tomtningarna 
och stranden. Carl Wibling, som åren 
1892—93 gjorde undersökningar och av
vägningar där, fann att de "öfre partierna 
av båtkåsarne ligga ända till 1,5 m öfver 
hafvets medelnivå". För att kunna använda 
båtlänningarna skulle det alltså behövts minst 
1 m högre vattenstånd och för den översta 
båtkåsen ytterligare 0,5 m. Med en landhöj
ning av 0,1 m per århundrade skulle alltså 
Flakaskärs hallänningars användningsperiod 
ligga mellan 400 och 900 e. Kr. En liknande 
ålder blir det på Frostensskär (Fröstens-
skärv), Grananäs i Bräkne-Hoby, där båt
länningarna ligger 1 m över vattenytan och 
enligt landhöjningen torde tillhöra vikinga
tid. Vore landhöjningen endast 0,05 m bleve 
åldern dubbelt så hög, vilket verkar orimligt. 

Beträffande tomtningarna på Hanö be
kräftas Attermans datering till slutet av 1600-
talet av båtlänningarnas höjd över havet — 
0,25 m — vilket med retardationssiffran 0,1/ 
århundrade ger en ålder av 250 år d. v. s. 
början av 1700-talet. 

Även i Blekinge förekommer tomtningsloka-
lerna dels vid skyddade, naturliga hamnlagen 
och dels på anmärkningsvärt utsatta, öppna 
stränder. Gemensamt för dem alla är emeller
tid att de ligger på öar — nio av dem ute i 
havsbandet med öppet hav mycket nära och 
fyra mer inomskärs i skyddade lägen. 

Längs Västkusten har problemen kring 
tomtningarna en viss likhet med förhållan-
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OnsolQ sn Bohuslän Fig. 8. Tomtningsområde på Öckerö, Onsala sn, 
Bohuslän. (Avdrag av ekonomiska kartan.) — 
Tomtning regions on Öckerö, Onsala parish, Bo
huslän. 

Styrto sn Bohuslän 

S m o h 

500 M 

Fig. 9. Tomtningsområden på Tornö, Kungsö och Valö, Styrsö sn, Bohuslän. (Avdrag av ekonomiska 
kartan.) — Tomtning regions on Tornö, Kungsö and Valö, Styrsö parish, Bohuslän. 

dena i Blekinge. Även här är landhöjningen 
relativt liten under den tidsperiod det kan 
röra sig om samtidigt som den lokalt kan 
variera starkt. I södra Halland har den varit 
negativ för att sakta öka mot norr så att den 
varit + 0 i Varbergstrakten. Enligt R. Sande
gren (1943) har landhöjningen från 600 
f. Kr. till nutid varit i genomsnitt 0,25 m 
per århundrade i Göteborgstrakten, 0,3 m 
kring Marstrand, 0,4 m vid Uddevalla, 0,5 m 
vid Fjällbacka och 0,6 m vid Strömstad. Han 
baserar sina värden på nivåer geologiskt da
terade till 7000, 6350, 4500 och 600 år f. Kr. 
överingenjör Lennart Pettersson (1968) har 

kommit fram till andra värden, baserade 
på precisionsavvägningar 1886—1905 och 
1951—1967. För Göteborgstrakten får han 
0,1 m, Marstrand 0,15 m, Uddevalla 0,2 m, 
Fjällbacka 0,22 m och Strömstad 0,25 m per 
århundrade. Dras dessa kurvor (fig. 8) ut 
bakåt i tiden får man emellertid helt orim
liga värden. Femmderskurvan vid Uddevalla 
skulle exempelvis komma att hamna ca 500 
år f. Kr. d. v. s. vid slutet av bronsåldern. 
Samma nivå vid Marstrand skulle ge 1500 
f. Kr. och vid Göteborg 3000 f. Kr.! Man får 
därför antaga att retardationstempot varit 
starkt avtagande under senare århundraden, 
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Fig. 10. Tomtningsområde 
på Stora Rävholmen, Lilla 
Rävholmen. Brännholmen 
och Styrsö, Styrsö sn, Bo
huslän. — Tomtning re
gions in Styrsö parish, Bo
huslän. 

S t y r s ö sn B o h u s l o i 

varför Sandegrens kurvor torde ge en korrek
tare genomsnittsbild i denna del av Sverige. 

Som redan nämnts finns inga kända 
strandbundna tomtningar vare sig i södra 
eller mellersta Halland, undantagandes en 
tveksam lokal på Hallands Väderö. Tomt
ningar har observerats först i norra delen av 
landskapet, d. v. s. där skärgården börjar. 
Här finner man några av Västkustens bästa 
tomfningslokaler. En ligger på Vinbärshol
men och halvön omedelbart S om denna i 
Valida sn och en annan på öckerö med 
öckerökalv och Hamnholmen i Onsala soc
ken (fig. 8 ) . Den förra lokalen består av 46 
tomtningar och den senare av 80. I båda 
fallen rör det sig om flera mindre grupper 
av tomtningar samlade runt en naturlig 
hamn med relativt gott lä för den domine
rande västvinden — ett läge som är gemen
samt för praktiskt taget samtliga tomtnings-
lokaler på Västkusten. Ett annat gemensamt 
drag här är avsaknaden av hallänningar. 
Skälet härtill bör vara de klippiga stränder
na, som oftast erbjuder goda, naturliga till-
läggsplatser för mindre, grundgående båtar. 

Styrsö är utan tvekan Västkustens tomt-
ningsrikaste socken. Här finner vi ca 300 
tomtningar fördelade i en av Bohusläns mest 
omfångsrika skärgårdar. Ofta ligger de grup
perade kring en av öar och uddar skyddad 
vattenyta i en mindre arkipelag som exem
pelvis på Valö—Stora Valöskär, Tornö— 
Kungsö, Lökholmen—Måvholmen (fig. 9) 
och Stora Rävholmen—Lilla Rävholmen— 
Brännholmen—Styrsö Gula udden (fig. 10). 
Här ligger tomtningarna dels på dels ome
delbart under 5-meterskurvan. Tendensen 
tycks vara att större samlingar av tomtningar 
ligger under kurvan och nästan ända ned till 
stranden medan enstaka tomtningar håller 
sig på eller över kurvan. Här verkar även 
lämningarna inom större samhällsliknande 
områden med tomtningar lagda i regelbund
na rader ha mera husgrundskaraktär, medan 
de enstaka liggande närmast utgörs av låga, 
delvis övertorvade i rektanglar eller kvadra
ter lagda stenvallar, som ofta byggts med en 
sida mot en bergvägg. Båda typerna finns 
representerade på olika delar av Valö. O m 
man räknar med att de högst belägna tomt-
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ningarna legat ca 1 in över den samtida 
havsnivån bör deras högsta tänkbara ålder 
ha varit ungefär 1600 år och de på ca 1 me
ter lägre nivå ca 400 år yngre. Givetvis kan 
dessa anläggningar ha använts eller uppförts 
också långt senare. Av särskilt intresse är 
tomtningsmiljön Stora Rävholmen—Lilla 
Rävholmen—Brännholmen—Styrsö Gula ud
den. Ovanför 5-mderskurvan och mycket 
nära 10 m finner vi nämligen här en begrav
ningsplats med rest av kapellgrund, som i 
trakten allmänt kallas "Vikingakyrkogården". 
Tidigare har den även kallats "Styrsö Ka
pell" (Danbratt 1966). Den nämns första 
gången i Fässbergs kyrkoräkenskapsbok från 
år 1596, medan den beskrivs som "wissa ru
dera efter Kyrkogård, Capell och Altare" 
den 6 maj 1724 av Styrsös kyrkoherde Peter 
Liddius. 1917 undersökte Georg Sarauw sju 
gravar på denna kyrkogård utan att finna 
något daterande. Lika lite besked gav en un
dersökning av en 11 m lång tomtning nära 
stranden inte långt från "Vikingakyrkogår
den". Kyrkogårdar och kapellgrunder av 
likartad typ förekommer på flera håll såväl 
i Bohuslän som längs svenska kusten i övrigt. 
En sådan finner vi på Mållön vid Orust och 
två på Vedholmen i Kville skärgård. Härtill 
kommer flera på ostkusten varav en är den 
redan nämnda Kyrkhamn på Ölands Södra 
Udde och en annan — Kyrkesviken — i 
Grundsunda socken i Ångermanland. 

Tomtningar har vidare påträffats i stort 
antal i Öckerö socken och fortsätter norrut 
med varierande frekvens in i Norge. I stort 
sett kan sägas, att ju bredare och örikare 
skärgården är, desto flera tomtningslokaler 
finns det, medan fastlandet och mycket stora 
öar som Orust och Tjörn praktiskt taget helt 
saknar dem. 

På sydligaste delen av Hermanö NV om 
Orust ligger ett av västkustens mera kända 
tomtningskomplex — Skållehus — med 10 
tomtningar, vilka undersökts av fil. dr Johan 
Pettersson, Klövedal (1949—51). Den lägsta 
tomtningen där ligger 2,13 m ö. h., vilket med 
en landhöjning av 0,4 m per århundrade 
(enl. R. Sandegren) ger en äldsta datering av 
ungefär 1400-tal. Högre belägna tomtningar 
kan givetvis vara äldre. 

En motsvarande samling tomtningar har 
Johan Pettersson också undersökt på Fläskö 
i Kville skärgård. Detta torde vara den nord
ligaste, större, mera byliknande samlingen 
tomtningar i Bohuslän. I Tanums, Tjärnös 
och Strömstads skärgårdar ligger tomtningar
na spridda eller endast i små grupper. Vid 
en hastig genomgång av 80 lokaler i nämnda 
skärgårdar har jag funnit att hela 60 av dem 
ligger i omedelbar anslutning till eller över 
5-mderskurvan, 9 under 5 meter, 8 på ca 
10 meters nivå, endast 2 på 15 meter och 
lika få på 20 m ö. h. 

Som antytts tidigare måste det varit fisket 
och jakten, som motiverat bosättningen i 
dessa isolerade och ofta vindpiskade lägen. 
Den stegvisa nedflyttningen av bebyggelsen 
efter en vikande strandlinje pekar klart på 
ett utnyttjande av samma tomtområde under 
flera århundraden. Verksamhetens tyngd
punkt bör ha legat på fiske, jakt på säl, i 
viss mån även fågel samt kanske i stor ut
sträckning även äggplockning. Sill- och ström
mingsfiskets betydelse är så omvittnad i käl
lorna, att man knappast kan betvivla dess 
vikt redan under förhistorisk tid. 

O m en kontinuerlig bosättning varat un
der flera århundraden inom ett och samma 
område borde den avsatt tydliga spår i form 
av kulturlager med dateringsmöjligheter. Så 
är emellertid inte fallet på det stora flertalet 
tomtningsboplatser i Sverige, vilka karakteri
seras av lägen på sterilt berg, klapper eller 
mycket mager strandäng. Verksamheten på 
dessa boplatser bör dock ha resulterat i stora 
mängder organiskt avfall, som tydligen om
händertagits av kustens renhållningshjon — 
måsarna och annan vitfågel. En förutsättning 
för en fullständig rensning genom fåglarna är 
emellertid att boplatserna legat öde under 
stora delar av året. Före 1900-talet var näm
ligen vitfågeln alltjämt så skygg, att den inte 
ens landade i människans närhet — något 
som nu verkar närmast otroligt. 

Sälfångsten har kanske haft större bety
delse både längs västkusten och ostkusten än 
man kunnat förmoda. De kala öar och skär 
man tillfälligt vistades på var genom land
höjningen så unga, att de knappast kan ha 
varit trädbevuxna och än mindre hunnit få 
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användbara torvmossar. Enda tillgängliga 
bränslet bör därför ha varit drivved och 
framför allt sältran (eller sillolja). Öster
sjöns gropkeramiska kustboplatser visar ock
så i sitt avfallsmaterial att salen var ett av de 
viktigaste bytesdjuren redan under stenål
dern. Med största sannolikhet har likartade 
fångstmetoder och råvarubehov dominerat 
den kustbundna befolkningens tillvaro genom 
tiderna ända tills den moderna tekniken helt 
förändrade situationen. Enligt Johan Petters
son (1967) försiggick landvadsfiske i Bohus
län ända in på 1920-talet, varvid man iord
ningställde s. k. "stenhytter" d. v. s. ett slags 
ungefär "alnshöga", runda och ovala sten
kretsar, som användes från år till år. Man 
tätade "hytterna" (d .v . s . tomtningarna) in
vändigt med tång och använde ett segel som 
regn- och vindskydd. 

Så sent som på 1870-talet bodde fiskarna 
hela veckorna i dessa stenkojor och seglade 
hem endast till helgerna. Denna säsongbo
sättning varade från slutet av maj till om
kring midsommar och skulle därmed utgöra 
en sentida parallell till en urgammal bosätt
ningsform med utnyttjande av delvis mycket 
gamla tomtningar. 

Vid en genomgång av tomtningarna fin
ner man att de oavsett sin planform kan 
delas in i två konstruktivt olika huvudtyper. 
A. Tomtningar uppbyggda av mindre klap
perstenar lagda utan ordning i låg, rund, 
kvadratisk eller rektangulär ringvall. B. Tomt
ningar av oftast större, mer oregelbundna 
stenar lagda i kallmur eller i skalmur med 
rent kvadratisk eller rektangulär plan. 
Typ A är vanligast längs ostkusten och 
förekommer omväxlande med typ B på syd
kusten (Blekinge) och västkusten. I Bohus
län och Halland ligger A-tomtningarna oftast 
spridda eller i mindre grupper på en relativt 
sett högre nivå medan B-typen ligger i större, 
väl samlade grupper eller komplex av grup
per tämligen nära nuvarande stranden. En
ligt min uppfattning verkar A-typen vara 
klart äldre än B-typen. 

Vallkonstruktionen i tomtningar av typ A 
är så svag, att det är helt uteslutet att de kan 
ha burit någon byggnad av trä. Detta är 
särskilt framträdande i de fall då tomtningar

na ligger på berghäll. Tillgången till torv är 
ganska obetydlig i tomtningsmiljöerna och 
bör ha varit ännu mindre i äldre tider, varför 
byggnader av nordnorsk gamma-typ är osan
nolik. Närmare ligger till hands att förmoda 
att man täckte dessa tomtningar med tält 
av skinn eller tyg så som Johan Pettersson 
(1967) antyder och som han erhållit viss be
kräftelse på vid sin undersökning på Fläskö 
i Kville. Där påträffade han mitt i en tomt
ning ett stolphål, som kan ha uppburit ett 
koniskt, tältartat tak. Tältmaterial till provi
soriska bostäder har det varit relativt lätt att 
föra med i båtarna. Däremot måste det ha 
varit väsentligt besvärligare att skaffa fram 
stugvirke till dessa trädfattiga miljöer. 

Något annorlunda tycks det ha legat till 
beträffande tomtningar av typ B. Här rör 
det sig om regelrätta grunder uppförda i kall
mur och ofta efter skalmurprincipen. Dessa 
tomtningar har en mer utpräglat kvadratisk 
eller rektangulär form och kan mycket väl ha 
utgjort underlag för hus av trä. För att så 
verkligen varit fallet talar rester av en pott
ugn påträffad i en av grunderna i tomt-
ningskomplexet Skållehus på Hermanö. 

Mycket få tomtningar är utgrävda i Sve
rige och ännu färre har givit daterande fynd. 
Äldsta fyndet utgörs av några bjällror från 
sen vikingatid eller tidig medeltid, slump
mässigt påträffade av en fyrvaktardotter i en 
tomtning på Stora Fjäderägg i Umeå skär
gård (Serning 1960). Det härrör från en 
tomtning av klar A-typ. Vid Wiblings under
sökningar på Flakaskär i Blekinge 1893 fram
kom inga fynd, som gav någon klar datering. 
De bestod endast av benbitar, flintskärvor, en 
rund sten (knacksten?), fragment av glaserat 
lerkärl med skaft, bitar av knivar, nitar m. m. 
av järn samt två delar av långsmalt brons
beslag. Det glaserade lerkärlet med skaft 
skulle enligt Atterman (1977) ha kunnat 
vara en trefotsgryta eller» trefotspanna med 
rörformigt skaft från senare delen av medel
tiden. Tyvärr är dessa fragment förkomna. 

De enda säkra dateringarna har vi genom 
Johan Petterssons undersökningar (1967 och 
1953). På Fläskö i Kville socken har han 
tillsammans med bitar av 1500-talskeramik 
funnit ett silvermynt präglat i Lybeck på 
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1530-talet. Dessutom har han på Hermanö i 
Munkedals socken (Skållehus) (1949—51) 
påträffat ett mindre antal keramikfragment 
som enligt Ragnar Blomqvist tillhör tiden 
1000—1400 — dock sannolikt 1200—1300-
tal. Huvudmassan av fynd från Skållehus är 
emellertid från 1500-, 1600- och 1700-talen 
och utgörs av fragment av tyskt stengod, 
vidare av en takpanna av vingtegdtyp samt 
av rödbränt glaserat lergods från trebens-
grytor, fat och skålar. Dessa fynd talar för 
en bosättning från tidig medeltid eller sen 
vikingatid fram till 1700-talet. Föremålen 
från den yngre bosättningen är dock klart 
dominerande. De sparsamma fynden från 
vikingatid—medeltid antyder ett väsentligt 
tunnare bosättningsunderlag, vilket under 
nyare tid utvecklats till en kanske mer regel
bunden och långvarigare säsongbosättning. 

Bente Magnus, som i Viking 1974 presen
terar en undersökning av Norges kustbundna 
tomtningar, finner att dessa enligt C 14-date
ring härstammar från folkvandringstid, ven
deltid och vikingatid. Härtill kommer även 
daterade föremålsfynd från medeltid och 
nyare tid i tomtningar av yngre karaktär 
(B-typ?). Avsaknaden av sländtrissor, väv
tyngder eller andra föremål knutna till kvin
nosysslor anser hon peka på att bosättningen 
varit rent manlig och således också säsong-
betonad — åtminstone under förhistorisk tid. 

Bente Magnus undersökningar i Norge och 

Johan Petterssons i Sverige bekräftar och 
kompletterar alltså de slutsatser, som — ba
serade på resultatet av fornminnesinvente
ringen — gått att draga med hjälp av läges
analyser och landhöjningsförhållanden. 
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Early primitive coastal settlements 

In connection with the Survey of ancient 
monuments for the Economic Map of Swe
den, a rather frequent phenomenon was ob
served and registered along the Swedish coast. 
These cairn-like stone settings are now termed 
tomtning. Tomtningar (tomtning, plur. tomt
ningar, remains of a primitive dwelling) have 
circular, oval or rectangular banks 1—2 m 
wide, 0.2—0.5 m high, and endosing an area 
with a diameter of 2—3 m. The outer diame
ters of circular tomtningar can amount to 6 

m while the total areas of square or rect
angular tomtningar usually amount to ca. 
5 x 6 m, although sizes of ca. 8 x 10 m occur. 

Tomtningar occur along almost the whole 
Swedish coast and vary locally both in 
appearance and frequency. They are usually 
situated on relatively exposed Islands and 
positioned on stoney banks or in rock depres
sions, in the lee of the wind. Their position 
close to the contemporary shore-line can be 
confirmed by their association with båtlän-
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ningar (landing places for small boats, where 
large stones have been taken out of the water 
and placed as a kind of jetty, in two paral ld 
rows at right angles to the shore). In Bohus
län where the shores are rocky, båtlänningar 
are completely absent. 

The occurrence of båtlänningar in direct 
association with tomtningar makes an 
approximate dating possible wherever the 
land elevation råte per century is known. I t 
is obvious that certain islands were exploited 
for some form of settlement as soon as they 
had risen out of the sea. It is also clear that 
these simple dwellings were in use throughout 
many centuries, and in certain cases well into 
modern times. 

Wall construction of tomtningar is of two 
kinds. Tomtningar which lie more or less 
isolated and situated high above the present 
sea-levd (all of them to be found in northern 
Sweden) are so flimsily eonstrueted that they 
cannot have supported a wooden building. 
Instead, these probably functioned as wind-
breaks covered with tents of hides and skins 
or of canvas. Tomtningar that are assembled 
in large groups are often square or rectangu
lar in plan and placed in regular rows. These 
are usually eonstrueted in the dry-stone ashlar 
walling technique and probably supported 

wooden buildings. 
Very few tomtningar have been excavated 

and still fewer have produced datable finds. 
The oldest finds are of Viking or early 
medieval date. 

These populations, living out on the sea-
ward skerries, must have received their livcli
hood from the sea, concentrating on hunting, 
fishing and food gathering. On the west coast 
herring, cod, probably seal, and sea fowl eggs 
would be most important to their economy, 
and on the east coast Baltic herring and seal. 

Excavations of tomtningar in Norway show 
that these primitive dwellings have been in 
use from the Migration period into modern 
times and belonged to populations of fisher
men mainly living without domestie animals. 
Dating has been made by means of radio
carbon analysis. The complete lack of typi-
cally female implements, such as spindle 
whorls and loom weights, suggests a seasonal 
settlement of men only. Settlements of this 
type occurred on the islands off the coast of 
Bohuslän in association with shore seiner 
fishing. These are recorded from the end of 
the 19th century and right up to the 1920's. 
The fishermen then lived on weekdays from 
the end of May until Midsummer in primi
tive stone huts situated at the fishing places. 
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