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Förord 


Denna volym utgör nummer tre i serien "Fornlämningar i Sverige", som 
produceras och utges av Riksantikvarieämbetet. Skriftserien är avsedd att, i 
första hand, utgöra ett stöd för arbetet inom kulturmiljövården i form av 
riktlinjer avseende hanteringen av fornlämningar och andra kulturlämningar. 
Skrifterna är primärt riktade till representanter för den regionala kulturmil
jövården, men är även tänkta att kunna användas inom t.ex. den uppdrags
baserade utrednings- och undersökningsverksamheten, i undervisning på oli
ka nivåer inom sektorn samt vänder sig dessutom till hembygdsföreningar 
och allmänheten i övrigt. 

Informationen utgår från innehållet i Riksantikvarieämbetets fornminnes
register, varvid registrerade fornlämningar och andra kulturlämningar redo
visas kategorivis - t.ex. agrara lämningar, industriella lämningar, bebyggelse
lämningar etc. - med riktlinjer för hur dessa bör uppfattas och hanteras 
avseende beskrivning och bedömning. 

Denna volym, "Sjöfart och fiske", behandlar fornlämningar och kultur
lämningar i övrigt, som har en påtaglig anknytning till verksamheter som är 
kännetecknande för våra kuster och skärgårdar. Exempel på sådana yttring
ar i landskapet är labyrinter och kompassrosor, kulturlager och lämningar 
på fiskelägen och i anslutning till hamnar, fyrar och andra sjömärken, läm
ningar efter undervattensspärrar, vrak etc. 

Volymens första del inleds med en bakgrundsskiss till hur man tidigare 
har behandlat och uppfattat olika typer av maritima och kustbundna läm
ningar. Här presenteras även skriftens uppläggning. Den andra delen, 
"Beskrivning och bedömning", utgör skriftens huvudkapiteL Här ges riktlin
jer för hur de kustbundna näringarnas lämningar bör bedömas och hanteras 
inom kulturmiljövården. Här redovisas bl.a. Riksantikvarieämbetets upp
fattning om hur fornlämningsbegreppet bör tillämpas för de berörda katego
rierna. Det tredje avsnittet, "Lagtillämpning, inventering och registerhåll
ning", utgörs av en generell text som är giltig för alla volymer i serien. Här 
presenteras kortfattat Kulturminneslagen, fornlämningsbegreppets utveck
ling och tillämpning, fornminnesinventeringen samt fornminnesregistret. 

Huvudförfattare är Peter Norman, som har stor erfarenhet av såväl Riks
antikvarieämbetets fornminnesinventering i allmänhet, som av verksamhet 
och studier kring kustbundna lämningar i synnerhet. Vissa avsnitt har kom
pletterats redaktionellt i samråd med författaren. 

Ulf Bertilsson Agneta Lagerlöf Ronnie Jensen 
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Inledning 


Denna volym i serien "Fornlämningar i Sverige" sammanfattar den kunskap 
om de kustbundna fornlämningar och andra kulturlämningar som för närva
rande är registrerade i fornminnesregistret . Denna volym behandlar nästan 
uteslutande lämningar från historisk tid, 30 kategorier, vilket är ett resultat 
av den inriktning som Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering intagit 
de senaste 15-20 åren. Fornlämningar som, med något undantag, inte berörs 
här är sådana som även är vanliga i andra naturgeografiska sammanhang, 
t.ex. rösen och fornborgar. Dessa behandlas i andra volymer i serien "Forn
lämningar i Sverige". Så är det även med bebyggelselämningar förutom fis
kelägeslämningar och tomtningar. T.ex. behandlas lämningar efter bebyggel
se med övervägande agrar karaktär i volymen om den agrara bebyggelsen. 
Lämningar efter sjökrogar behandlas i volymen om kommunikativa läm
mngar. 

Bakgrund 
Till skillnad från andra volymer i serien "Fornlämningar i Sverige", som 
berör till funktionen homogena grupper av fornlämningar, behandlas här ett 
material av mycket disparat karaktär. Det motiveras framför allt av kustmil-

Fig. l. Träsnitt ur O laus Magnus verk " Historia om de nordiska folken" (1555). Vinjettbild till bok 7, 
kap. 10, "Om vå rdkasar på bergen i krigstid". Förr utgjorde vå rdkasarna utmed kusterna effektiva var
ningssystem. Genom att tända vå rdkasarna, en efter en, kunde man varna om annalkande fara. 
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JOernas egenart, vilken främst går tillbaka till de unika naturgeografiska 
om tändigheter om kärgårdsland kapet erbjuder. Kustland kapet utform
ning, förut ättningar och möjligheter har tordel i de kulturella och funktio
nella mönster om kan utläsas ur fornlämningsbilden. 

Trots att man byggde vårdkasar så sent som under första världskriget 
utgör dessa den enda gruppen av lämningar i den här volymen som generellt 
betraktades som fasta fornlämningar vid den moderna fornminnesinvente
ringens början 1938 . Den troliga förklaringen till att det förhåller sig å är 
att vårdkasar var tidigt "antikvariskt kända" (fig. 1) . Redan i de "Rannsak
ningar efter antikviteter" som genomfördes under andra hä lften av 1600
talet betraktades vårdkasar som intressanta ur antikvarisk synvinkel. De 
omnämns för övrigt bå de i de medeltida landskapslagarna och i de isländska 
sagorna. Fornforskningens tidiga intresse för äldre dokument har säkert spe
lat en viktig roll för den antikvariska synen på vårdkasar. 

Även vissa andra kategorier av lämningar har tidigt uppmärk ammats 
antikvariskt. Så är det med labyrinter och tomtningar. År 1865 berättade 
Richard Dybeck i tidskriften "Runa" om en labyrint vid Kråkelund i Mister
hults socken, Småland (Dybeck 1865:39), fig. 2. Drygt hundra år tidigare 
skrev Linne under sin öländska resa att labyrinten på Blå Jungfrun i Kalmar-

Fig. 2. Labyrint (RAÄ 757), med tolv vallar, på Kyrkg ng 
en , Småland. Foro P. orman, RAÄ. 
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Fig. 3. La byrinten "Trojeborgen " (RAÄ 464) p ön Blå Jungfrun i Kalmarsund, Mi terhults 
Små la nd. Labyrinten är omta lad reda n av Linne 1741. Foto R. Jen en RAÄ. 

sund måste ha anlagt "av någon här för motvind liggande jöman" (Linne 
1991 (1741):128), fig. 3 och omslagsbilden. RAÄ började redovi a labyrin
ter som fasta fornlämningar först 1967. 

Beträffande tomtningarna dröjde det ända till 1974 innan de a kom att 
betrakta som fasta fornlämningar i RAÄ:s fornminnesregister. Långt tidiga
re hade de dock uppmärk ammat som ådana i andra sammanhang. I 
"Qville härads fornminnen" från 1881 berättade Emil Ekhoff att det fanns 
tomtningar i den bohu ländska kärgården (fig. 4). I Blekinge kärgård 
under ökte tomtningar av Carl Wibbling 1893 (Stenholm 1986:102). 
Beträffande tomtningarna utmed Norrland ku ten (fig. 5) uppmärk amma
des dessa emellertid först på 1940-talet. Under för tagäng inventeringen 
hade man ob erverat tomtningar utmed nästan samtliga ku t träckor, och i 
många fall hade man gjort anteckningar om sådana, dock utan att redovisa 
dem som fasta fornlämningar. 

Under de senaste decennierna har uppfattningen om olika kulturlämning
ars betydelse för kulturlandskapet bevarande förändrat . Det har ställts 
krav på en större öppenhet beträffande synen på fasta fornlämningar. Inom 
vi sa kategorier har man därför börjat att selektivt välja ut de objekt som 
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Fig. 5. Tomtning norr om Grund karan, Lövånger ocken, Vä terbotten. Denna och andra numera 
högt belägna tomtningar i omr det, har annolikt utnyttjat vid äljakt under järn lder och tidig 
medeltid. Foto R. Jen en, RAÄ . 
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skall klassas som fasta fornlämningar. Kriterier för fast fornlämning är bl.a. 
ålderdomlighet och preparatsvärde (för en mera fullständig redovisning av 
fornlämningsbegreppet i relation till KML, se s. 103ff). För bl.a. ristningar 
och båtlänningar är bl.a. ålderdomlighetskriteriet väsentligt. Varvslämningar 
t.ex. kan bedömas som fasta fornlämningar om ålderdomlighet kan beläggas 
och om preparatsvärdet bedöms som stort. 

En kategori av fornlämningar som också berörs av ålderdomlighetskriteri
et är skeppsvraken. År 1967 infördes som tillägg i den dåvarande Fornmin
neslagen att skeppsvrak skall betraktas som fast fornlämning om minst 100 
år antas ha förflutit sedan skeppet blev vrak. Lagtexten motiverades bl.a. 
med att vraken kommit att utsättas för större hot i och med att dykeriverk
samheten ökat kraftigt under 1950- och 1960-talet. Skepp och båtar har 
dock varit av antikvariskt intresse långt tidigare (fig. 6) . I slutet av 1800
talet hade man påträffat vikingaskepp i norska gravhögar. N ågot tidigare 
hade man i Danmark gjort fynd av skepp i mossar. De viktiga svenska båt
och skeppsfynden, Galtabäcksbå ten, Äskekärrsskeppet och fynden i Kalmar 
slottsfjärd, gjordes några decennier in på 1900-talet. 

Fig. 6. Träsnitt ur O la us Magnus verk " Historia o m de nordiska folken" (1555) . Vinjettbild till bo k 
12, kap. 16, " Huru skepp lyftas upp ur djupet " . Bilden visar en vra kbärgning. De fyra bä rgningsbå
tarna fy lls med vatten till relingen. Därefter töms de, var vid de ko mmer att fl yta lättare och därmed 
lyfter vra ket. 
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Uppläggning 
I denna volym presenteras de olika lämningarna kategorivis. å långt som möj
ligt håll dessa samman efter funktion och morfologi. I grova drag följer upp
läggningen följande indelning: ristningar, fiskelägeslämningar, fångst- och jakt
lämningar, hamn- och varvslämningar, indu trilämningar, lämningar som 
uppträder i anslutning till farleder amt undervattenslämningar. P.g.a. att den 
enskilda företeelsen ofta har haft en komplex roll i kulturlandskaper aknar 
indelningen i vi s mån konsekvens. T.ex. finns der både ristade kompas rosor, 
vilka uppträder till ammans med andra typer av ri tningar, och kompa ro or 
om är lagda av tenar (fig. 7). De senare hör morfologiskt till de enklare och 

vanligen förekommande väderstreckspilarna, vilka ock å är lagda av tenar. 
Varvs- och liplämningar kan säga utgöra en övergång grupp om placeras in 
mellan hamnlämningar och industrilämningar. Beträffande indu triella läm
ningar är det annars endast lämningar efter sillsalterier och trankokerier om 
behandla i denna volym (fig. 8) . Indu triella lämningar kommer dessutom att 
behandlas i två kommande volymer i serien "Fornlämningar i Sverige" . Den 
ena berör lämningar efter metallframställning och bergsbruk, den andra övriga 
industriella lämningar av både må- och storskalig art. 

Fig. 7. Ko mpa sro med " tillbyggnad " (RAÄ 4 8) på B tö ha run i Råne socken, o rrborren. Den ä r 
lagd av mindre tenar direkt på a nden. Mellan kompass rossen och det stora stenblocket i fo nd en ä r 
en la byrint. Fo to L. Kla ng, RAÄ . 
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Fig. 8. Magasin och iiisalteri (RAÄ 923) p 
Foto P. orman, RAÄ. 

De ku dämningar som presenteras här är relativt ena, vilket också angi
vit ovan. Detta speglas bl.a. i den antikvariska bedömningen, där enda t 
lämningar inom 8 av 29 kategorier generellt betrakta som fa ta fornläm
ningar. För lämningar tillhörande 17 kategorier kan man i vi a fa ll selektivt 
göra bedömningen fast fornlämning. Beträffande de re terande 4 gör i prin
cip aldrig den bedömningen. 

Vi a fornlämningar, som visserligen är lokaliserade till plat er där kust
bunden näring har bedrivit men om tillhör kategorier vilka även har en a ll
män pridning utanför ku tregionen, behandlas inte. ådana fornlämningar 
är de monumentala gravanläggningar som är vanliga utmed kusterna och 
om ofta benämn "kuströsen", men också andra gravar av förhi tori k 

karaktär. Även de begravning plat er, gravplatser och kapellgrunder från 
hi tori k tid som ofta uppträder i anslutning till de kustnära farlederna till
hör de a fornlämningar. Å andra idan behandla i denna volym lämningar 
om vi erligen har allmän pridning i inlandet, men om ändå passar in i ett 

maritimt ammanhang. Dessa lämningar är främst fa ta fång tanläggningar 
för fiske amt kanallämningar. 
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Ortnamnen 
Fornlämningarna utgör en del av det synliga kulturlandskapet och det är 
väsentligen med hjälp av dessa som man tolkar landskapets utveckling. Viktiga 
för denna tolkning är emellertid också abstrakta "landskapselement" som inte 
går att visualisera. Bland dessa finns ortnamnen. Att dessa inte har en under
ordnad roll i sammanhanget understryks av att den vetenskapliga forsknings
disciplin som företräder ortnamnen, ortnamnsforskningen, till stora delar är 
landskapsorienterad. Det beror på att många ortnamn är landskapsbeskrivan
de. Bl.a är det vanligt att bebyggelsenamn återgår på ursprungliga naturnamn, 
t.ex. på -berg, -fors, -näs , -ö, -sjö och -vik. Många namn återgår också på kul
turskapande företeelser. Troligen vittnar många av de i Götaland vanliga ort
namnen på -fall: Askefall, Lindefall, Säldefall o.s.v., om lövtäkt i samband med 
den återkommande röjningen av slåttermarker och svedjor (Strid 1993:61). 
Det är också sannolikt att namn på t.ex. -rum och -hult återgår på extensivt 
utnyttjande av mark före det att denna erhållit bofast bebyggelse (bl.a. Strid 
1986:187ff). 

På samma sätt som många ortnamn i våra jordsbruksbygder speglar kul
turlandskapets framväxt i sådana områden speglar ortnamnen i skärgårdar
na hur livet gestaltat sig i dessa områden förr i tiden. Platser med namn på 
t.ex. -stek och -varp kan tolkas som att sådana använts för 'fiskeverke, fast 
fiske' resp. notvarp. Vinterkåserna var båtplatser som användes vintertid, 
Betesholmen bör ha varit bra för bete, och vid Föglestångshällarna fångade 
man fågel med nät. Man fäste näten i långa stänger vilka var placerade på 
ömse sidor om sund där fågelstråk brukade dra fram. 

Många namn på -stång kan också knytas till sjömärken. T.ex. bör namnet 
Idö Stångskär, vid inloppet till Västervik, syfta på den stång som en gång 
stod där för att vägleda sjöfarten. Även namn på -kors kan syfta på sjömär
ken (fig. 9). Andra sjömärkesnamn är sådana som syftar på kummel, båkar 
och stenkäringar (jfr s. 75ff). 

Ortnamn som också syftar på betydelsefulla företeelser i våra skärgårdar 
är vårdkasenamn (se s. 100ff), namn på -drag (se s. 88ff) och s.k . snäck
namn. Drag är platser, t.ex. smala näs, där man dragit båtarna över land, i 
stället för att segla långa och ibland farliga omvägar. Många snäck-namn 
anses återgå på den vikingatida skeppstypen snäcka med betydelsen 'krigs
skepp, ledungsskepp' (Olsson 1984:13lff). 
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Fig. 9. Namn på vikar, öar, berg etc. har ofta en stor betydelse för tolkni ngen av la ndskapets histo
ria. Uppfattningen att den lilla viken Kalmare hamn på Vinö i Misterhults socken, Småland, tidigare 
har utgjort en hamn styrks av att öarna utanför bär sjömärkesnamn såsom Grimskallen, Stora 
respektive Lilla Korsholmen, Tjockkarl etc. På högsta punkten av Vinö har en vårdkase stått, vi lket 
framgår av namnet Yårbergen. Innanför Kyrkgårdsvik, nära sydöstra spetsen av Vinö, finns en 
begravningsplats. Ritning A. Boklund, RAÄ. 
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Beskrivning och bedömning 


Ristningar 

Sakord: Minnesinskrift annan respektive ri tning annan. 

Kommentar: Sakordet "minnesinskrift annan" används för minnesinskrift 
på berghäll, större block, sten etc. samt på hu eller för ändamålet tillverkad 
metall- eller träplatta, efter historisk person eller timad händelse. sakordet 
"ri tning annan" används huvud akligen för sentida ristningar i form av ini
tialer, årtal o. dyl. på allehanda platser, bl.a. i ku t- och skärgårdsmiljöer. e 
även vatten tånd märken s. 21f. 

På många platser längs med kusterna har man påträffat ristningar av olika 
slag i berghällar (fig. 10). De flesta av dessa bedöms vara utförda i ganska 
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sen historisk tid. Motiven är oftast enkla och i form av initialer, namn och 
årtal. Ibland kan man påträffa hela berättelser och/eller vackert ristade figu
rer, gärna skepp. Ristningarna finns mestadels i anslutning till naturhamnar, 
där sjöfarande legat och väntat på lämpliga vindar, eller på för flottan kända 
samlingsplatser. De förekommer även på andra platser, där människor sam
lades av olika anledningar, t.ex. i eller invid fiskelägen. Företeelsen är heller 
inte ovanlig i inlandet, där ristningar av det här slaget - bl.a. kända under 
namnet skrivarhällar - förekommer på platser såsom fäbodvallar, jaktpass 
och gruvor. Minnesstenar, minneskors, minnesmärken samt minnesinskrifter 
och ristningar i övrigt, kommer att behandlas särskilt i en senare volym i 
serien "Fornlämningar i Sverige". 

Antikvarisk bedömning: En minnesristning av hög ålder- i regel mer än hundra 
år gammal - som är ungefär samtida med, och ristad på eller invid platsen för 
händelsen, utgör fast fornlämning och redovisas med R. Detsamma gäller loka
ler med ristningar från ett längre tidsavsnitt. Sådana ristningslokaler förekom
mer ofta intill naturhamnar. I övrigt gäller selektiv Ms-markering. Enskilt beläg
na sentida motiv utgör inte fast fornlämning och anges med Inpr. ej. 

Principer för beskrivning: Om det finns många motiv, beskrivs först hela 
ristningslokalens storlek och huvudväderstreck, vilka grupper av motiv och 
hur många motiv som förekommer inom varje grupp. Därefter beskriver 
man varje motivgrupp för sig, hur stora motiven är och speciella detaljer. 
Årtal, namn och berättelser bör återges så exakt som möjligt. Är motiven få 
kan varje motiv beskrivas för sig, med angivande av avstånd och riktning 
dem emellan. Belysande exempel bör ritas av i inventeringsboken. 

Exempel på beskrivning: Exempel 1: RAÄ 38, Rådmansö socken, Uppland. 
Minnesinskrift, 1,68x1,4 m st (110-310 gon), inhuggen i en svagt N-sluttande 
jämn berghäll. Inskriften lyder: 1752. D. 15. JUNII KONUNG ADOLPH 
FRIEDRICH AFGICK HÄRIFRÅN TIL FINLAND PÅGALEREN SERAP
HIN SOM KOMMENDERADEs AF V. AMMIRALEN G. RUUTH. Redo
visning: R. 

Exempel2: RAÄ 100, Norrala socken, Hälsingland. Ristningar. På en 10x7 m 
st (Ö-V) yta av en berghäll är ett 20-tal ristningar, bestående av namn, initialer 
och årtal. De enskilda ristningarna är 5-70 cm br och 5-25 cm h. Några rist
ningar är inramade. Redovisning: Ms. 
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Exempel 3: RAÄ 1045:2, Nederluleå ocken, Västerbotten. Ristning i form 
av initialer inhuggna i ten. Blocket är 1,5 m t och 0,5 m h. På blocket 
ovan ida är inristat GOB: 1872. Ri mingen är 70 cm lång med 15 cm höga 
bokstäver. Redovisning: lnpr. ej. 

Litteratur: Boström, B. 1968; Hall tröm, G. 1954; Hägg, E. 1939; Matz, E. 
1978; Ohlsson, M . 1950. 

Fig.ll. Vatten tånd märken (RAÄ 221), Grä ö ocken, Uppland, inri tade i den lodräta klippan. Det 
övre märket bär å rtalet 1820 , det nedre 1920. Det är således 100 å r mellan mätningarna, vi lka har 
gjort vid samma tid p ret, den 13 eptember. Foto L. Amreu , RAÄ. 
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Vattenståndsmärken 

ak ord: Ristning a nnan . 

Kommenta r: e ä ven Ristninga r, . 18ff. 

Ett vattenståndsmärke är en i berget inhuggen markering, en vågrä t linj e 
eller horisontellt ordnade punkter, om visar vatten tå ndet vid en vis tid
punkt. Vattenstå nd märken må te vara kombinerade med årtal. Vatten
tä nd märken är rela ti vt sällsynta och uppträder i trandbundna lodrä ta hä l

la r eller block vid våra ku ter (fig. 11 och 12). 

Fig. 12. Varrenst n d märke (RAÄ 129) på det sto ra flyttblocket "S:t lo f ren ", o m är beläget i öd ra 
delen av den lilla ö n :t Olo fsha ren, i under mellan Eskön och fastlandet, H ille socken, Gä ttikland. 
Varren nd märket utgör av ett horsio ntellt inristat treck, o m den 8 september 198 1 l g 101 cm 
över dåva rande varrenyta. Snett ovanför strecket ä r årta ler 1820 inri rat. Fo to L. Löthma n RAÄ. 
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Antikvarisk bedömning: Ett vattenståndsmärke av hög ålder, i regel mer än 
hundra år gammalt, utgör fast fornlämning och redovisas med R. I övrigt 
gäller selektiv Ms-markering. 

Principer för beskrivning: Vattenståndsmärken beskrivs på samma sätt som 
ristningar. 

Exempel på beskrivning: RAÄ 13, Bygdeå socken, Västerbotten. l) Vatten
ståndsmärke inhugget i berghäll med de 13-15 cm st årtalssiffrorna 1749. 2) 
Vattenståndsmärke inhugget i berghäll med de ca 15 cm st årtalssiffrorna 
1846. Redovisning: R. 
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Kompassrosor 

Sakord: Kompassros. 

Kompassrosor förekommer i form av ristningar eller lagda stenar (fig. 7 och 
13). De finns i så gott om samtliga skärgårdsområden. De ristade är mindre 
vanliga och förekommer främst i anslutning till andra entida ristningar, 
medan de som är lagda av stenar är vanliga och förekommer litet varstans, 
gärna i krönlägen. Ofta t är kompa ro orna enkla och består enda t av kar
dinalstreck, dvs. huvudväderstrecken N, Ö, S och V. Ibland är emellertid 
även imerkardinal treeken markerade, dvs. de mellanliggande väder treeken 
NÖ, Ö, V och NY. 

Av enklare utförande än kompa srosor är s.k. väderstreckspilar, som 
ofta t utgör nordpilar av i rad lagda stenar. De är inte ovanliga i våra skär
gårdsområden och förekommer i samma lägen om kompa ro or. 

Antikvarisk bedömning: Kompa ro or utgör generellt fast fornlämning och 
anges med R+U (upply ningsskrift). Även väderstreckspilar utgör fast forn
lämning, och ange endast med R. 

Fig 13 . I förgrunden framträder en ko mpass ro (RAÄ 309), lagd av stena r, vila nde direkt p 
kla pper ten uppbyggda ä ldre stra nd va llen. Stenskä ret utanfö r J ävre a ndö n, Piteå socken, 
ten. Foto L. Klang, RAÄ. 
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Principer för beskrivning: Först anges om kompassrosen är ristad eller lagd 
med stenar. Därefter anges storleken, vilka streck som finns med och, i de 
fall kompassrosen är lagd, hur stora stenarna är. Oftast är kardinalstrecken 
lagda av större stenar jämfört med interkardinalstrecken. En väderstreckspil 
beskrivs med längd och stenarnas storlek. Pilens riktning anges även. 

Exempel på beskrivning: Exempel 1: RAÄ 65, Nätra socken, Ångermanland. 
Kompassros, lagd, 4 m i diam och bestående av åtta stenrader som samman
strålar i ett centrum. Stenraderna ligger i de fyra huvud-väderstrecken och 
mellanliggande interkardinalstreck. De är 1,5 m l, 0,2-0,4 m br och 0,1-0,2 
m h, av 0,2-0,7 m st flata stenar. I mitten är tre större flata stenar, 0,6-0,8 m 
st och 0,15 m tj. 

Exempel 2: RAÄ 83, Möja socken, Uppland. Kompassros, ristad och i form 
av en cirkel, 19 cm i diam samt med 38 cm l huvudväderstreck. Radiellt pla
cerade är 9 cm från cirkeln siffrorna I-XII på vardera sidan av N-S:axeln. På 
Ö halvan förekommer emellertid inte siffran V. Ö-V:axeln har beteckningar
na OST resp. VEST. N-S:axeln har beteckningarna NORR resp. SÖR. 

Exempel 3: RAÄ 256, Töre socken, Västerbotten. Väderstreckspil, 2,6 m l 
(195-395 gon), 0,1 m br och 0,1-0,2 m h, bestående av ett 10-tal på en berg
häll upplagda stenar, 0,3-0,7 m st. Stenarna är lagda så att de i N bildar en 
spets med "hullingar" samt i S bildar en "fjäder". 

Litteratur: Hallström, G . 1954; Löfgren, K. och Olsson, A-L. 1983; Norr
man, R. 1987. 
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Labyrinter 

Sakord: Labyrint. 

Med labyrint menas, i det här sammanhanget, en anläggning som är upp
byggd av en i piral lagd, en kikrad tenrad, eller flera en kiktade tenrader 
lagda i system, utgående frå n en kor formjg grundplan, vilket är vanligare 
( e fig. 14 och 15). Ytterligare planlö ningar finn men de är äll ynta. Det
amma gäller labyrinter som är ri tade i berghällar. 

De fle ta labyrinterna är ku tbundna, även om de i vis m ån ock å före
kommer i inlandet (fig. 16). I skärgård områdena har labyrinter en inte helt 
klarlagd rumslig koppling till ä ong fiskeplat er ( e fig. 23) . De traditioner 
om är knutna till labyrinter ger en antydan om amband med sägner om 

berätta både i Hornera Iliaden och i det indi ka epo et Ramayana (Kraft 
1985). Sägnerna anses ha ett samband med fruktbarhetskult. De berättar 
bl.a. om att man med magi ka medel befriar en prin e sa som är fängslad i 
labyrinten. Folkligt förankrade namn på labyrinter är bl.a. "Trojeborg" och 
"Jungfrudans" . 

Fig. 14. Labyrint (RAÄ 69) p västra idan av Ramnö i Kung backafjorden, On ala socken, Halland. 
Labyrinten är 15m i diameter med korsformig grundplan och rolv vallar. Foto L Amreus, RAÄ. 
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Fig. 15. Labyri nr med korsformig grundplan och tolv vallar, p 
Pite socken, orrbotten. Foto L. Klang, RAÄ. 

Labyrinter går inte att datera på sedvanligt arkeologi kt sätt, då de aldrig 
ligger i kulturlager utan nästan alltid på ett kalt berg eller i ett klapper tensfält. 
Inte ens den välkända labyrinten vid Rösaring i Låssa socken, Uppland, går att 
datera. Man kan i varje fall inte med säkerhet knyta den till de fornlämningar 
som ingår i den kringliggande miljön, vare sig till de yngre järnåldersfornläm
ningarna eller till fornlämningarna från bronsåldern. En labyrint på Grundska
tan i Västerbotten är dock troligen som äldst medeltida. Dateringen bygger på 
uppfattningen att labyrinten uppenbarligen är uppförd av stenar från en san
nolikt vikingatida tomtning. Försök med lichenometriska dateringar - datering 
genom lavtillväxt - av labyrinter i Norrland antyder att sådana sannolikt inte 
är äldre än från medeltid (Broadbent 1987:83ff, Sjöberg 1991:96ff). 

Antikvarisk bedömning: Labyrinter utgör i regel fast fornlämning och anges 
med R+Us (upplysningsskrift). Föreligger uppgifter om att labyrinten är lagd 
i sen tid och inte har tillkommit genom äldre tiders bruk, utgör den inte fast 
fornlämning och redovisas med lnpr. ej. Om en sådan labyrint är vällagd och 
anses vara sevärd kan den ändå redovisas med Us. 
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Fig. 16. Labyrinternas utbredning i Sverige. Labyrinter förekommer främst utmed kusterna, där de 
är vanligast i utpräglade skärgårdsmiljöer. Koncentrationen till den nordligaste Norrlandskusten, 
framför allt i Nedertorneå socken, är påfallande. Efter Norman 1993. 
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Principer för beskrivning: Först anger man formen och yttermåtten. Därefter 
anges planlösningen och det antal varv som labyrinten är lagd i. Slutligen 
anges storleken på stenarna. 

Exempel på beskrivning: Exempel 1: RAÄ 407, Misterhults socken, Små
land. Labyrint med korsformig grundplan, 14 m i diam, lagd i 12 varv av 
mestadels 0,1-0,4 m st stenar. Enstaka stenar i centrum är 0,6 m st. Ingång i 
Ö. Redovisning: R+Us. 

Exempel 2: RAÄ 26, Nedertorneå socken, Västerbotten. Labyrint med kors
formig grundplan, 9 m i diam, lagd i 10 synliga vallar av 0,1-0,3 m st stenar. 
I V är några 0,7 m st jordfasta stenar synliga. Ingång NNÖ. Delvis övertar
vad. Redovisning: R+Us. 

Exempel 3: RAÄ 810, Nederluleå socken, Västerbotten. Labyrint (sentida), 
rund, 5 m i diam med spiralformig grundplan. Lagd i 5 varv av 0,1-0,3 m st 
stenar. Redovisning: Inpr. ej. 

Litteratur: Broadbent, N. 1987; Damell, D. & Östmark, K. 1986; Historiska 
nyheter, nr 58 1995; Kraft, J. 1977, 1982 och 1985; Norman, P. 1993; Sjö
berg, R. 1991; Steckzen 1964. 
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Båtlänningar 

Sakord: Båtlänning. 

Kommentar: Kan även kombinera med akordet fiskeläge tomt, gi tgård, 
förtöjning sten m.fl. 

En båtlänning anses allmänt vara en landning plat för båtar utan vidare 
avgrän ning i definitionen. Här använd emellertid termen båtlänning i näv 
betydelse, synonymt med termen kås, som benämning på en primitiv båt
hamn be tående av två vinkelrätt mot strandlinjen upplagda stenrader med 
en stenröjd p lats för en båt emellan (fig. 17 och 18). Ställvi kan båtlänning
en utgöras av en urgrävning i stranden, ofta U-formad. Båtlänningar är 
givetvi vanliga vid kusterna och förekommer ofta på plat en för övergivna 
fiskelägen, men kan ock å vara kopplade till tomtningar (fig. 30). 

Fig. 17. Uppgrundade b rlänningar (RAÄ 139) Rure ocken, Gorland. B rlänningarna är väl fram
trädande med rydliga vallar mellan länningarna. Foro L. Lörhman, RAÄ. 
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Fig. 18. B tlänning (RAÄ 134) på Hallnä udde, Per näs ocken, Öland. Den begrän a av tv ten
trängar och är belägen ovanför en genom landhöjning och invallning, ifrån havet i det närma te 

av nörd vattensamling. Denna, och intilliggande båtlänningar, utvi ar annolikt en äldre båtplat till 
Hall nä läge, dvs. byn Hallnäs jöbodar och b tplars. Foto R. Jensen, RAÄ. 

Till båtlänningar när tående fornlämningar är s.k. naust. De a låg, då de 
var i bruk, helt och hållet på land och inte om båtlänningarna i vattenbry
net. Nau t är lämningar efter båthus och är oftast större än båtlänningarna. 
I verige har endast ett fåtal lämningar kla at om naust. I orge är de 
emellertid vanliga utmed ku ten, där de har förekommit från romer k järnål
der fram till medeltid. 

Antikvarisk bedömning: En båtlänning utgör fa t fornlämning om den 
bedöm vara varaktigt övergiven och redovi a då med R+U (upply ning 
skrift). En båtlänning får anses vara övergiven om den är uppgrundad 
genom landhöjning. Båtlänningar om inte är varaktigt övergivna kall nor
malt inte regi treras. 
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Principer för beskrivning: Först beskrivs den stenröjda ytan mellan stenraderna 
med längd- och breddmått samt med angivande av huvudriktning. Därefter 
beskrivs de eventuella stenvallar som omger den stenröjda ytan med längd-, 
bredd- och höjdmått samt med stenarnas storlek. Det normala tillvägagångssät
tet vid beskrivningar av fornlämningar, att först ange deras yttermått, är inte 
lämpligt då det gäller båtlänningar. Båtlänningar ligger normalt flera i bredd 
med gemensamma vallar emellan, och det leder till onödiga tolkningsbesvär om 
man tvingas att avgöra till vilken båtlänning den enskilda vallen hör. 

Exempel på beskrivning: RAÄ 487, Nederkalix socken, Västerbotten. l) 
Båtlänning, 6xl m st (VNV-ÖSÖ), i Ö och V begränsad av stensamlingar 
med oregelbunden form, 5-6 m l (VNV-ÖSÖ), 4 m br och 0,5 m h av 0,1-0,6 
m st stenar, vanligen 0,2-0,4 m st. 3 m NV om l är: 2) Båtlänning, 8xl m st 
(NÖ-SV), i NV begränsad av en stenvall, 8 m l (NÖ-SV), 0,5 m br och 0,3 m 
h, av 0,1-0,9 m st stenar. I SÖ begränsas den av en oregelbunden stensam
ling som är gemensam med nr l. 

Se även exempel 2 under Tomtningar, s. 50. 

Litteratur: Atterman, I. 1977 och 1980; Klang, L. m.fl. 1991; Myhre 1976; 
Norman, P. 1993; Ohlsson, B. 1939; Stahre, N-G. 1952; Westerdahl, Ch. 1989. 
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Förtöjningsstenar 

akord: Förtöjningssten. 

Kommentar: akordet kan även kombinera med sakordet båtlänning ( e . 
29). 

Förtöjningsstenar förekommer ofta i anslutning till båtlänningar och har 
främ t påträffats på Gotland (fig. 19), men i ett begränsat antal. Det är frå
gan om vanliga, obearbetade tenar som man har förtöjt bå tarna i. 

Antikvarisk bedömning: En förtöjning ten utgör fa t fornlämning, och 
redovisa med R, om den funktionellt och rum ligt kan koppla till annan 
fornlämning, i för ta hand båtlänningar. I andra fall, eller om tenen funk
tion är alltför oklar, är redovisningen Inpr. ej. 

Principer för beskrivning: En förtöjningssten beskrivs med höjd, bredd och 
tjocklek. · 

Fig. L9. Uppgrundade b tlä nningar med rre förröjning 
ocken otland. Foro L. Lörhma n RAÄ. 
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Exempel på beskrivning: RAÄ 76, Fleringe socken, Gotland. Hamnplats? Ö 
delen av den långsmala viken med tämligen brant klintkant och strandslänt 
på uddens V sida bör tidigare ha utgjort en god hamnplats med skyddat läge 
och goda möjligheter för även tämligen djupgående farkoster att angöra 
stranden på uddens insida. I N delen förekommer uppe på klintplatån i V en 
grupp på fem block, längre söderut finns på lägre nivå ett par block, vilka 
väl skulle kunna utgöra förtöjningsstenar. På strandplanet S-SV om den för
sta stengruppen påträffades några bitar av mörkgrå flinta. N därom ärggrö
na, troligen sentida båtnitar. Redovisning: lnpr. ej. 
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Gistgårdslämningar 

Sakord: Gistgård. 

Kommentar: Sakordet kan även kombineras med sakordet fiskelägestomt (se 
s. 40). 

En gistgård eller gistvall är en plats för torkning av nät. Ett vanligt sätt att 
torka nät på är att hänga upp dem på stakar med klyka, inbarrade pinnar 
eller liknande. Stakarna är ordnade i rader, nedslagna i den plana marken 
(fig. 20) eller nedställda i stenvallar eller små stenhögar, s.k. gistgårdsrösen, 
fig. 21 och 22. Synliga lämningar efter gistgårdar inskränker sig oftast till 
sådana stenvallar och gistgårdsrösen. Dessa uppträder ofta i mängder vid fis
kelägen, övergivna säsongsfiskelägen eller sådana som fortfarande är i bruk 
(fig. 23 och 24). Gistgårdslämningar påträffas även utan rumsligt samband 
med andra lämningar. På vissa platser har man torkat näten genom att lägga 
dem på flata berghällar. Synliga lämningar efter sådana gistgårdar är lösa 
stenar som använts för att hålla näten på plats. Sådana stenar ligger oftast 
på berget i oklara system. 

Antikvarisk bedömning: Om gistgården är belägen på ett varaktigt övergivet 
fiskeläge, utgör den tillsammans med fiskeläget fast fornlämning och skall 
R-markeras tillsammans med fiskeläget samt aviseras med Us (F.d. fiskeläge). 
Om gistgården däremot ligger ensam utan rumslig anknytning till andra fis
kelägeslämningar, utgör den i regel inte fast fornlämning och redovisnings
termen är då lnpr. ej. R-markering som fast fornlämning kan medges i de fall 
gistgården är belägen så att man har anledning att antaga, att den är av hög 
ålder och/eller att förmodade närbelägna fiskelägeslämningar inte kan loka
liseras. R-markering kan även göras i de fall gistgårds- och fiskelägesläm
ningar är registrerade som separata lokaler men ändå bedöms höra samman 
funktionellt och kronologiskt. 

Principer för beskrivning: Beträffande de vanligaste formerna av gistgårds
lämningar görs först en bedömning huruvida man morfologiskt kan dela in 
gistgårdsrösena och/eller vallarna i flera gistgårdar eller om de har hört till 
en och samma anläggning. Avstånd mellan grupper av gistgårdsrösen/sten
vallar och/eller om rader av dessa ligger i vinkel mot varandra kan utgöra 
motivering för uppdelning i flera gistgårdar. Antalet gistgårdsrösen/stenval
lar och i hur många rader dessa ligger anges för varje enskild gistgård. Där
efter beskrivs rösenas storlek (diameter och höjd) och vallarnas utsträckning 
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Fig. 20. Gistgard p Kuggörarna, Rog ta ocken, Häl ingland. P de a träställningar torkas näten. 
är stä llningen borttagits eller murknat ned terstå r i bästa fall endast sm gistg rd rö en. Foto 

R. Jen en, RAÄ. 
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Fig. 22. De sm ren amiingarna är s.k . gi rg edsrösen (RAÄ 309) som har urgjorr sröd för telpar i 
en gistgå rd , där fiskenäten hängdes upp för a rr torka. Scenskäret uranför Jäv re andön, Piteå ocken, 

orrborren. Foto L. Klang, RAÄ. 

(längd, bredd och höjd) och riktning. Därefter beskrivs storleken på tenar
na. Beträffande den senare och mindre vanliga typen (på flata berghällar) 
ange områdets storlek och riktning samt stenarnas antal och torlek. Om 
stenarna yne ligga i ett y tern kall detta ock å ange . 

Exempel på beskrivning: Exempel 1: RAÄ 215, Nara socken, Ångermanland. 
Gistgård, tarkt raserad, 130x40 m st (NNÖ- V), bestående av ca 150 ynli
ga gistgård rösen i 25 rader (VNV-ÖSÖ) med 1-13 rösen i varje rad. Av tån
det mellan raderna är 2-10m och mellan rösena vanligen 3m. Rösena är 0,5
1 m i diam och 0,2-0,5 m h av 0,1 -0,3 m st tenar. Redovisning: R. 

Exempel 2 : RAÄ 217, Nara socken, Ångermanland. Gistgård, 30x20 m st 
(VNV-ÖSÖ), bestående av fyra stenvallar belägna på ett av tånd av 5-7 m från 
varandra. Vallarna är 1-2 m br och 0,6 m h av 0,2-1 m st stenar och block. 
Redovisning: R. 
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Fig. 23. Likskär, Töre socken, Norrbotten. Specialkarta över no rra delen av Likskärs fiskeläge, RAÄ 
47 och 360. Efter Klang et al. 1991. 

Exempel 3: RAÄ 66, S:t Anna socken , Östergötland. Gistgård, 60x30 m st 
(NNÖ-SSV), belägen på en plan bergh äll och bestående av ett 60-ta l 0,3-0,5 
m st stenar med oklar struktur. Redovisning: R. 

Litteratur: Klang, L. et al. 1991; Norman, P. 1993. 
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Fig. 24. i rgård i an luming rill sjöbod Hallnäs udde, Persnä ocken, 

na har bildar fundament för l nga störar p vilka man har lagt näten för arr torka. Foro R. Jensen, 

RAÄ. 
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Fiskelägen -lämningar och kulturlager 

Sakord: Fiskelägestomt. 

Kommentar: Sakordet kan även kombineras med sakorden båtlänning, gist
gård, hamnanläggning, tomtning och stenugn. 

I skärgårdarna, oftast i de yttre delarna, förekommer lämningar efter 
säsongsmässigt utnyttjande fiskelägen (fig. 25). De kan ha grundlagts under 
medeltiden, men även senare. Några kan dock ha en upprinnelse i yngsta 
vikingatid. Förutom byggnadslämningar i form av husgrunder (eller tomt
ningar, se nedan) finns inte sällan synliga rester efter gistgårdar, båtlänningar 
och stenugnar. 

Husgrunderna på de varaktigt övergivna fiskelägena utgörs av grunder 
efter bostadshus och grunder efter ekonomibyggnader av olika slag. Vanli
gen kan man skilja mellan dessa två grupper med ledning av förekomsten av 
spismursrösen. Ett sådant brukar finnas på grunden till bostadshuset (fig. 

• Husgrunder 

•.. 

Fig. 25. Lämningar efter fi skelägen med husgrunder i N orrbottens skärgård. Efter N orman 1993. 
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Fig. 26. pår efrer medelrida fiskebebyggel e (RAÄ 15) vid Skanör, Skåne. Groparna utgör reste r 
efrer enkla fiskebodar (jfr fig. 27). Foto: Esse Ericssons Flygfotoarkiv; The IK Foundation 

23). Ibland förekommer emellertid även ekonomi-byggnad grunder med 
spi mursrester. Observera att även kulturlager kan förekomma inom områ
det för ett fiskeläge. 

ydvästra Skåne (fig. 26), på ödra Öland (fig. 27) samt på Stora och Lilla 
Karl ö har man påträffat strandbundna system med gropar om ibland är val
lomgivna. Sådana är sannolikt också rester efter bl.a. byggnader, om använts i 
amband med fiske och/eller andra maritima näringar. Groparna är av rund 

eller fyr idig form, och har vanligen en diameter på 2-4 m. Vallarna är övertor
vade. De a lämningar uppfyller inte de morfologiska kriterierna för att orte

I 
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ras in under begreppet tomtning. Möjligen kan de liknas vid de norrländska 
boplatsgroparna och boplat vallarna, men ådana förekommer i helt andra 
geografiska och topografiska sammanhang. P.g.a. att antalet kända lokaler 
med sådana gropar är få till antalet och att de tycks vara kopplade till äldre 
fiskelägen, kan de ingå under akordet fiskelägestomt. 

I vi sa fall kan bebyggelselämningar på ett fi keläge, förutom husgrunder 
enligt ovan, även utgöras av tomtningar. En del fiskelägen kan dess utom 
enbart bestå av tomtningar (angående dessa e . 44 ff). 

Antikvarisk bedömning: Området för fi keläget utgör fast fornlämning och 
redovisas med R eller (R) om det är frågan om ett övergivet fi keläge eller på 
en avgrän ning bar och helt övergiven del av ett fiskeläge med kvarvarande 

Fig. 27. Lämningar efter det medeltida fi keläger Kyrkhamn (RAÄ 82), på Öland södra udde, Ås ock
en. Groparna utgör rester efter enkla byggnader (j& fig. 26) . I fonden, på udd persen, skymtar fyren 
"Långe Jan" som utgör statligt byggnadsminne (RAÄ 81). Jfr fig. 55. Foto U-E. Hagberg, HM. 
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bebyggelse. Om fiskeläget är från 1700-talet eller tidigare kan det även vara 
rimligt att överväga om ett område som omfattar bebyggda och hävdade 
partier dessutom skall bedömas som fast fornlämning, eftersom äldre kultur
lager även kan förekomma inom sådant område. (R) bör emellertid, av prin
cipiella och karttekniska skäl, inte aviseras i sådana fall (jfr principer som är 
under utarbetande avseende äldre by- och gårdstomter, se "Hus och tomt", 
en kommande volym i serien "Fornlämningar i Sverige" samt rådande prin
ciper för redovisning av äldre kulturlager i städerna). 

Principer för beskrivning: Områdets utbredning anges och de olika iakttagba
ra lämningarna beskrivs. I beskrivningen görs i möjligaste mån en funktions
indelning av husgrunderna. De olika grupperna beskrivs var för sig med angi
vande av former, mått, material och eventuell förekomst av spismursröse. 

Angående litteratur och exempel på beskrivning, se under tomtningar nedan. 
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Tomtningar 

Sakord: Tomtning. 

Kommentar: Kan ibland även kombinera med akordet fi keläge tomt, se 
ovan under Fiskelägen- lämningar och kulturlager, s. 40. 

Definition: En tomtning är en lämning efter en i maritim miljö strandbunden 
byggnad, om utgörs av stenvallar (stenmurar), vilka omger en eller flera 
stenröjda, plana eller vagt kå lformade ytor (fig. 28). Ställvis kan även jord
fa ta block eller bergavsar er utgöra tomtningens begränsning. Tomtningar
na finn främst under nivån 25 m.ö.h. 

I äldre tider användes termen tomtning synonymt med husgrund i vid 
bernärkel e. Exempel på detta finns t.ex. hos H. Hildebrand: "Jag har ett en 
tomtning av kyrkan"; D. kerblom: "En på prosten Linaeus tid hävdad 
fäbodvall, efter vilken ännu tomtningarna yna "; H. Ekhammar: "Fem hus
tomtningar dölja under enri täcket på den långa jämna sydsluttningen" 

Fig. 28. Tomming (RAÄ 4:2) på Furö, Döderhult ocken, Småland, efter arkeologi k under ö kning 
och rersrä llning. Foto P. orman, RAÄ. 
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Fig. 29. Arkeologi k under ökning av romrning (RAÄ 66:2), ederrorne ocken, orrbotten. 
Under rorven fann ert runt lager med sor och träkol. l fö rgrunden ä r en ingå ng. Anhopningen av 
m sten inna nfö r grunden ä r en härd. Foto P. orman, RAÄ. 

(Ö tergren 1964). I fornminnesregistret använd termen tomtning edan 
1974 för att beskriva lämningar efter byggnader, vilka har varit av enklare 
karaktär än byggnader om av att lämningar i form av hu grunder, och om 
är belägna i kustmiljöer. Under de senaste decennierna har flera for kare 
ock å givit termen tomtning denna betydel e, även om detaljerna i definitio
nerna inte alltid överen stämmer. 

Det är viktigt att skilja tomtningarna från de norrländ ka boplats
groparnalboplatsvallarna. Sådana kan utseendemässigt vara lika tomtningar
na, och uppträder i äldre förhi tori ka kustmiljöer än vad tomtningarna gör, 
dv . på nivåer från 25-30 m.ö.h. och högre. Under ökningar av boplat gro
par/boplat vallar har vi at att de sannolikt inte har varit knutna till amma 
ensartade maritima näring fång om tomtningarna. Boplatsgropar/boplat val
lar kommer att behandlas närmare i en kommande volym i serien "Fornläm
ningar i verige" (jfr även disku sion av Klang m.fl. 1991). 

Beträffande tomtningarna läge kan man e vis a killnader. Läng med 
Norrland ku ten ligger de fle ta tomtningarna högt, och förhållandevis 
oskyddade, på öarna läng t ut i hav bandet. Till formen är de mestadel rek
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Fig. 30. RAÄ 408. Tomtningar, 9 st, och båtlänningar, 8 st, på Furö, Döderhults socken, Småland. 
Del av karta efter Norman 1993. 

tangulära och har ett invändigt mått av 3-5x2-3 m (fig. 29). Genom arkeolo
giska undersökningar har Noel Broadbent velat visa att dessa tomtningar 
har använts i samband med sälfångst under främst vikingatid och tidig 
medeltid (Broadbent 1988). Andra anser, med i huvudsak topografiska och 
geografiska argument, att de högt belägna tomtningarna använts i samband 
med säljakt på isarna under vårvintern (Hallström 1949, Lindström och 
Olofsson 1990, Varenius 1964). 

46 



1
• 
~ 

..,... "'"""lirlr + , 
~ ~ . 

"""'.-. x•~' \+ ~1: 
.~ :. ....~{ 
• • l 

~ ·--,
l ·-,

',
\ 
l 

} 
,' 
\ 

l 
l 

~ , 
\,_.,.- ... _ 

' 
UDDEvALLA 

l 
l 

l 
l 

/
/ 

l 
l 
l 
\ 

' l 
',
l 

-~ 
l 

/ 
l 

l 
l 

l .... 
'..l" \, 

("' 

(

GÖTEBORG __ _ 

,.l( "'""'.... , 
_,_.., ', 

l 
\ .._ ' 

l 
} 

l 

' ' l 
l/' 

Tomtningar {!.er 
ekonormskf kartblad 

• 1- 10 tomtningar 
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Fig. 31. Tomtningarnas utbredning i Bohuslän och norra Halland efter revideringsinventeringarna i 
slutet av 1980- och början av 1990-talet. En stor koncentration återfinns i ett band från Onsalalan
det i söder och upp till Hönö och Öckerö utanför Göteborg i norr. En större ansam ling står även att 
finna utanför Fjällbacka och Hamburgsund längre norrut. Efter Norman 1993. 
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Fig. 32. På Toftö, utanför Skärhamn på Tjörn, Bohuslän, finns ett flertal tomtningar, enstaka eller i 
grupper, ett par gravrösen och lämningar efter s.k. strandsittarbebyggelse. Även på angränsande, 
mindre öar finns enstaka tomtningar. På fastlandet, invid Toftö sund, finns rester efter trankokerier. 
Ritning A. Boklund, RAÄ. 

I samtliga skärgårdsområden finns det i större eller mindre omfattning 
tomtningar på stränderna till väl skyddade vikar. De ligger i samma topogra
fiska läge som husgrunderna på ett fiskeläge. Precis som husgrunderna har 
dessa tomtningar ofta ett rumsligt samband med båtlänningar (fig. 30), gist
gårdsrester, stenugnar och labyrinter. Ibland uppträder tomtningar och hus
grunder tillsammans på det f.d. fiskeläget (se även s. 42). Arkeologiska 
undersökningar har bekräftat att denna fornlämningskategori i huvudsak 
har använts i samband med fiske från medeltid och framåt (fig. 28 och 29). 

På västkusten finns ett stort antal tomtningar (fig. 4 och 31-34). Här före
kommer även ovanligt stora tomtningar med ett invändigt mått av 8-10x4-6 
m. Dessa tomtningar påminner dock mer om hägnader än om byggnadsläm
ningar. Vid arkeologiska undersökningar i sådana har man heller inte påträffat 
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Fig. 33. En a v tomtninga rna inom RAÄ 106 p Ba rholmen ura nfö r ä rö, Slä p o k en, H a lland. 
To mtningen tillhö r en typ om begrä n a a v kra fti ga, ka llmurade renva lla r. Foto R. Jen en, RAÄ . 

amma kraftiga och otiga boplat lager som i tomtningar med mot varande 
topografi ka läge på ö tku ten. Möjligen har de tora västkusttomtningarna 
utgjort någon form av inhägnade "gårdar", där fi kar n kunde förvara in 
fångst och ina red kap (fig. 34). Ett kjul att ova i kunde han bygga i tomt
ningen ena hörn. Denna uppfattning har stöd både i etnologi ka paralleller 
och i de fåtal arkeologi ka under ökningar om utförts i de stora västku t
tomtningarna. 

Antikvarisk bedömning: En tomtning utgör generellt fa t fornlämning och 
redovi a med R. I Halland och Bohu län har tomtningarna vid revidering 
inventeringen de utom angivit med upplysning krift (U ). I de fall bedöm
ningen görs att tomtningarna har bildat ett fi keläge anges hädanefter upp
ly ningsskriften F.d. fiskeläge. I övriga fall ange ingen upply ningsskrift. 

Principer för beskrivning: För t anger man tomtningen yttre begrän ning 
och huvudriktning. Därefter anger man antalet avgrän ade utrymmen inne i 
tomtningen samt deras form och storlek, vallarna (murarnas) bredd och 
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höjd, stenarnas storlek och om någon del av tomtningen begränsas av ett 
block eller en bergavsats. Sedan anger man om och var tomtningen har syn
liga öppningar. Detsamma gäller spår efter eldstad. Slutligen beskriver man 
eventuella skador samt typ av vegetation som täcker tomtningen. 

Exempel på beskrivning: Exempel 1: RAÄ 265, Västrums socken, Småland. 
Tomtning, 7x6 m st (NV-SÖ) och bestående av två "rum". "Rummet" i SÖ 
är invändigt 3x2,5 m st (NÖ-SV) och det i NV är 3x2 m st (NÖ-SV). Vallar
na är 0,5-2 m br i nedrasat skick. Stenarna är mestadels 0,2-0,5 m st och 
något övermossade. I SÖ är några större, intill 0,8 m st stenar. De vallar till 
det NV "rummet" som inte vätter mot SÖ är något tunnare med enkla rader 
av stenar. Tomtningen är beväxt med en tall. 

Exempel 2: RÄÄ 408, Döderhults socken, Småland. Område med sex tomt
ningar och sex båtlänningar, 50x50 m st (N-S). Tomtningarna är kvadratiska 
och rektangulära, 4x2-10x9 m st. De utgörs av 1-4 "rum" med invändigt mått 
av 2xl-2,5 m. Tre tomtningar är "enrummiga", två är "tvårummiga" och en 
är "fyrarummig". Vallarna är 0,5-1,5 m br, 0,2-0,6 m h och består av mesta
dels 0,1-0,6 m st stenar. Till några av tomtningarna ingår1-2m st block i val
larna. Tre tomtningar har synlig ingång. En av de enrummiga tomtningarna 
har en utbyggnad i V. Denna är 2,5x2 m st (Ö-V) med 0,5 m br, och 0,2 m h 
vallar av 0,3-0,4 m st stenar. Hela utbyggnadens S sida är öppen. Tomtningar
nas vallar är delvis starkt raserade. Båtlänningarna är belägna i en båge nedan
för tomtningarna, längst inne i en nu uppgrundad vik. De utgörs av 8-9m l, 1
2 m br och 0,2-0,3 m dj stenrensade ytor. Mellan dessa är stenar upplagda. 

Exempel 3: RAÄ 67, Nedertorneå socken, Västerbotten. Område med tre 
runda tomtningar, en oval tomtning, en oregelbunden tomtning, en hus
grund, två gistgårdar och fyra båtlänningar. De runda tomtningarna är 3, 
4,5 och 5 m i diam. De utgörs av tre rensade ytor, 1,5x1,5 och 3x2 m st 
samt 2,5 m i diam. De stenrensade ytorna begränsas av vallar, 0,5-1,5 m br 
och 0,2-0,6 m h av 0,2-1 m st stenar. Den minsta tomtningen begränsas i SV 
av ett 1,3xlx0,7 m st block och har en 1,4 m br öppning i NÖ. Den näst 
största begränsas i V av tre block, 1-1,5 m st och har en 1 m br öppning i Ö. 
Den ovala tomtningen, belägen i N delen av området, är 6x4 m st (NNÖ
SSV). Den består av en rensad yta, 3x2 m st (NNÖ-SSV), som i NÖ-SV 
omges av en vall, 1-1,5 m br och 0,5 m h av 0,3-1 m st stenar, och i V 
begränsad av ett 2 m st block. Vallen har en l m br öppning i Ö. 2-5 m Ö 
om den ovala tomtningen är fyra stensamlingar, 0,5-1 m i diam och 0,3 m h, 
bestående av 0,2-0,4 m st stenar. Den oregelbundna tomtningen är 4x3 m st 
(NÖ-SV) och utgörs av en rensad yta, 2xl m st (NÖ-SV) . VNV-SV-S omges 
den rensade ytan av en vall, 0,5-1,5 m br och 0,3 m h av 0,6-1 m st stenar. I 
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Fig. 34. Tomtningsliknande byggnad (RAÄ 257) p vi lken ert modernt regelrak är uppfört. Väggarna 
och grunden är påbättrade och förhöjda, och en dörr och ert liret fönster är även insana. De ä ldre 
tomtningarna hade naturligtvi en rakbeklädnad av annan, och enklare, be kaffenher. On a la la nder 
vä rra ku r, Valida ocken, Halland. Foto A-L. 01 son, RAÄ. 

NV är den stenrensade ytan begränsad av två block, 1,5 och 2 m t. Hus
grunden är belägen i området del. Den är 5x4 m st (Ö-V) med tällvis 
ynliga grund tenar och med pi mur re t i NV. Mellan hu grunden och den 

närma t belägna bå tlänningen löper en stenren ad gång, 10 m l och 1 m br 
(NNV-SS ·· ). Gistgårdarna, belägna N re p. om hu grunden, är 30x10 m t 
(NNV- ·· ) re p. 60x1,5 m st (NNV- Ö). Den i består av 25 gi tgård 
rösen, O 5-1 m i diam och 0,3 m h av 0,1-0,3 m t tenar, belägna på ett 
av tånd av 1-1,5 m från varandra och i två delvi parallella rader. Den i 
be tår av 25 gi tgård rö en, 0,6-1,5 m i diam och 0,2-0 ,3 m h av 0,2-0,5 m 
t tenar, belägna på ett av tå nd av 2-5 m från varandra . Båtlänningarna, 
om a lla ligger i områdets Ö - luttning, är 7-11 m l (NNÖ- V till ÖN ·· 

V V), 0,7-3 m br och intill 0,2 m dj. Den ena begränsa efter långsidorna av 
2-3 m br och O3m h vallar av 0,1-0 7 m t tenar. De övriga båtlänningarna 
begrän a av naturlig moränmark med talrika stenar. 

Exempel 4: RAÄ 27, edertorneå socken, Vä terbotten. F.d. fiskeläge 75x25 
m t (··-V), med 4 hu grunder, varav två pi mur rester, re t efter två husgrun
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der, varav en osäker, en källargrop, en labyrint och en gistgård. Spismursrester
na är 2-3 m i diam och intill 0,3 m h, kraftigt övermossade samt bevuxna med 
enar. Husgrundsresten är beväxt med en gran. I områdets Ö del är en osäker 
husgrund som är 5x5 m st och framträder i form av en grop, i S och V omgi
ven av en vall. Käl/argropen omges av en vall. Labyrinten, belägen i områdets 
mitt, är rund och 15 m i diam. Den har korsformig grundplan och är lagd i 
sexton varv av 0,3-0,2 m st stenar med 0,3-0,5 m inbördes avstånd mellan 
varven. Ingång i NNÖ. Gistgården, belägen i områdets mitt, är 40x30 m st 
(Ö-V) och utgörs av tolv stycken osystematiskt belägna gistgårdsrösen. Dessa 
är 0,5-0,8 m i diam, intill 0,2 m h av 0,1-0,2 m st stenar. 

Exempel 5: RAÄ 58, Vallda socken, Halland. Område med 20 tomtningar, 
120x60 m st (Ö-V). På norra sidan av viken och sänkan innanför denna 
finns ca 15 tomtningar. Dessa är kvadratiska eller rektangulära, 5x5-10x10 
m st med 0,5-1,0 m br och upp till 0,5 m h vallar av i allmänhet 0,4-0,8 m st 
stenar. Några tomtningar har synliga öppningar i vallen. På S sidan om 
viken finns fem tomtningar. En är rektangulär, 7x4,5 m st, med en 1-2m br 
och upp till 1,5 m h stenvalL De övriga tomtningarna är starkt raserade, rek
tangulära-ovala, ca 6x4 m st, med 0,2-0,5 m h stenvallar. 

Litteratur: Ambrosiani, B. 1971; Atterman, L 1977 och 1980; Broadbent, N. 
1988; Cullberg, C. 1985; Ersgård, L. 1988; Hagberg, U. E. 1978; Hallström, 
G. 1942 och 1949; Jensen, R. 1986; Jönsson, S. 1985; Klang, L. m.fl. 1991; 
Lindström, L & Olofsson, L. 1990; Löfgren, K. & Olsson, A-L. 1983; Nils
son, A-C. 1989; Norman, P. 1980, 1986, 1988, 1990 och 1993; Pettersson, J. 
1953; Stenholm, L. 1981; Svedberg, V. 1987; Varenius, C. 1964 och 1978; 
Westberg, H . 1964. 
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Hamnar - lämningar och kulturlager 

Sakord: Hamnanläggning. 

Kommentar: I flera sammanhang uppträder element om i normala fall ingår 
i hamnbegreppet i an lutning till lämningar som sorterar under andra 
akord. T.ex. finn det ofta re ter efter bryggor och kajer vid indu tri läm

ningar. I andra fall förekommer element vid hamnarna med egna akord, 
exempelvis bådänningar. I sådana fall kan flera akord anges. Hamnar kan 
även vara kopplade till fiskelägen (fig. 35), boplatser, gamla handel plat er 
el. dyl. (fig. 36) . 

En hamn är ett av naturen, eller genom särskilda anordningar mot svårare 
jögå ng, skyddat vattenområde (fig. 37), där båtar ligger förankrade eller 

förtöjda och företar lastning eller lossning, inväntar lämplig väderlek för 
vidare färd etc. Ett bra hamnläge har oftast varit en styrande faktor vid eta
blering av verksamher av olika slag. Hamnar finn åledes i ller invid sam
hällen, indu trier, fiskelägen, enskilda gårdar och strandbunden bebyggelse 

Fig. 35. Den inre delen av den nu, genom land höjning, uppgrundade hamnbas änge n vid Idenor hol
men f.d. fiskeläge (RAÄ 100), Idenor ocken, Hälsi ngland. Lämningar efte r den äsong artade 
bosättningen finns på den låga , ryggen i fonden. Foto S. Jönsson, RAÄ. 
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Fig.36. Pav iken, Yä tergarns socken, Gotland. Pavi ken om i äldre tid benämndes Västerga rnsviken, 
utgjorde under vikingatid en kyddad havsv ik, o m va r möj lig att b de bevaka och spärra av. l 
vi kens inre del, i området om framträder i nedre, högra delen på fl ygfotot, har dela r av en vikinga ti 
da boplats med ka raktä r av handel ha mn och hantverksplats bli vit förem l för a rkeologiska under
ökningar. Foto J. orrm an, RAÄ. 

av säsongsmässig karaktär, men även vid strategiska platser utan någon 
form av bebyggel e, där jöfarande kunde invänta lämplig väderlek. M å nga 
hamnar är av karaktären naturhamnar, dvs. belägna i för vind och jö skyd
dade lägen och i avsaknad av konstruktioner om pirar, kaj er etc. På bottnen 
av sådana hamnar kan kulturlager finnas om avsatts under århundraden av 
nyttjande. Oftast är det fråga n om avfall om har kastats överbord. 

Antikvarisk bedömning: Hamnar utgör vanligen inte fa t fornJämning och 
redovisas då med lnpr. ej. Hamnar som betrakta som fa t fornlämning 
redovisa med R eller (R) om de på grund av trandförskjutningen är beläg
na ovanför nuvarande trandlinje. Av principiella och karttekniska skäl 
ut ätts ej fornlämningar under vatten p å officiella kartor (jfr . 64, 93, 95 
och 106f). Sålunda redovisas även hamnar med kulturlager eller kon truk
tioner under vattenlinjen med Inpr. ej, tror att de utgör fast fornlämning . 
Det enare skall dock alltid framgå av beskrivning och antikvaris k bedöm
nmg. 
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Fig. 37. amlahamn, RAÄ 347, F, rö socken, Gotland. Hamnba ängen till en ha ndels- och fi ke
hamn använd under vikingarid och in i medeltid, då den av nörde fr n haver av över riden allt mäk
tigare rrandvallar. Mellan hamnbassängen och haver ligger 15 vikingarida gravar (rösen och sren
ättningar), och ca 100 m söder därom är grunden t ill ett medelrida kapell , S:t Olofs kyrka, med 

omgivande kyrkogård (RAÄ 346). Foto K-G. Selinge, RAÄ. 
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Principer för beskrivning: I fornminnesregistret är ofta enskilda lämningar 
vid varaktigt övergivna hamnar beskrivna. Sådana lämningar är rester efter 
kajer, bryggor, stenkistor, pirar, båtlänningar, pollare m.m. Dessa lämningar 
skall anges och beskrivas var för sig, efter det att den övergivna hamnens 
totala utbredning har angivits. 

Exempel på beskrivning: Exempel 1: RAÄ 172, Gävle stad, Gästrikland. 
Hamnlämning. Ett 80x20 m st område (NV-SÖ) bestående av en smal sank 
ränna, som är en rest av inloppet från nuvande Norra hamnen, och en smal 
utvidgning med svaga spår av båtlänningar. 

Exempel 2: RAÄ 226, Hille socken, Gästrikland. F.d. hamnplats, 100x30 m st 
(NÖ-SV). Under 1700- och 1800-talen har här funnits 6-7 sjöbodar, vilka alla 
utom en har rivits eller flyttats längre ut i åmynningen p .g.a . landhöjningen. 

Exempel 3: RAÄ 935:1, Kville socken, Bohuslän. Hamnplats, ca 90x40 m st, 
i skyddat läge mellan två mindre holmar. Vid undersökning av hamnbas
sängens botten 1980 påträffades kritpipor och brukskeramik från 1600
1800-talet samt fragment av holländsk fajans. 

Litteratur: Boström, B. 1968; Carlsson, D. 1991; Norman, P. 1978 och 
1993; Westerdahl, Ch. 1989. 
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Lastageplatslämningar 

Sakord: Hamnanläggning. 

Kommentar: Se även Hamnar- lämningar och kulturlager, s. 53. 

En Lastageplats är en brygga eller kaj för lastning och lossning av fartyg, vil
ken inte ryms inom hamnbegreppet, dvs. den ligger inte i ett av naturen eller 
genom särskilda anordningar skyddat vattenområde. 

Antikvarisk bedömning: Lastageplatslämningar utgör oftast inte fast forn
lämning och redovisas med Inpr. ej. Sådana lämningar bör dock i undantags
fall kunna utgöra fast fornlämning och skall då redovisas med R eller (R). 
Detta gäller om lämningen är av hög ålder och/eller ingår i en miljö, där den 
utgör en viktig komponent för tolkningen av ett kulturhistoriskt samman
hang eller förlopp. 

Principer för beskrivning: Lämningar efter lastageplatser skall beskrivas med 
total utbredning, huvudriktning och höjd. Därefter beskrivs formelement 
och byggnadsmaterial. 

Exempel på beskrivning: RAÄ 206, Töre socken, Västerbotten. Lastageplats, 
rektangulär, ca 100m l (NV-SÖ), 20m br och 4 m h. Uppbyggd av block, ste
nar och sand. I N delen finns träkonstruktioner efter en kajplats, l 7x5 m (NV
SÖ), belägna i vattenlinjen tillsammans med stenar. Från lastageplatsens övre 
delleder en väg ned till kajen. En järnvägsbank ansluter tilllastageplatsens SÖ 
del. Beväxt med enstaka tallar och björkar. Redovisning: lnpr. ej. 
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Brygglämningar 

Sakord: Hamnanläggning. 

Kommentar: Se även Hamnar- lämningar och kulturlager, s. 53. 

En brygga är en i vattnet utskjutande, landfast plattform som vilar på ned
slagna pålar, stenkistor eller dylikt. I vissa fall är lämningar efter bryggor 
svåra att skilja från båtlänningar. Bryggor uppträder emellertid aldrig parvis 
på samma sätt som bå tlänningar gör. Brygglämningar är framför allt vanliga 
i anslutning till strandbunden bebyggelse. 

Antikvarisk bedömning: En brygglämning utgör i regel inte fast fornlämning 
och redovisas då med lnpr. ej. Om den däremot ansluter till fornlämningar, till 
vilka den hmktionellt och kronologiskt kan knytas, betraktas även brygg
lämningen som fast fornlämning och redovisas med R. 

Principer för beskrivning: Brygglämningen beskrivs med längd, bredd, rikt
ning och höjd över bottnen (eller vattenytan om avståndet till bottnen inte 
kan anges). Därefter beskrivs konstruktionsdetaljer som pålar och stenkistor 
med längd, bredd/tjocklek och höjd. Stenarna i kistornas fyllning anges med 
minsta och största storlek. 

Exempel på beskrivning: RAÄ 161, Gryts socken, Östergötland. Bryggläm
ning efter tullkammarens huvudbrygga, bestående av en 8x2 m st och 0,1
1,0 m h stengrund av 0,5-0,7 m st tuktade stenar. Fyllnadsmassan utgörs av 
O, 1-0,5 m st stenar. Lämningen ligger 1 m från strandlinjen. På stranden och 
i vattnet finns krukskärvor m.m. från 1600-1900-tal. 
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Strandskoningar 

Sakord: Strandskoning. 

En strandskoning är en stensatt, låg avsats som löper parallellt med strand
linjen. I vissa fall kan strandskoningen vara svår att skilja från kajanlägg
ningen. Kajen är högre än strandskoningen, vilken mestadels är uppbyggd av 
ett enskiktat eller dubbelt lager med stenar. Strandskoningar förekommer 
vanligen i samband med strandbundna bebyggelselämningar. 

Antikvarisk bedömning: Strandskoningen utgör fast fornlämning om den 
anses vara varaktigt övergiven och redovisas då med R. En strandskoning 
anses vara övergiven om den är uppgrundad genom landhöjning. Strandsko
ningar som inte är varaktigt övergivna skall normalt inte registreras . 

Principer för beskrivning: Strandskoningen beskrivs med längd, riktning och 
höjd samt med storleken på stenarna. 

Exempel på beskrivning: RAÄ 6:6, Döderhults socken, Småland. Strand
skoning, 15 m l (Ö-V), av 0,3-0,6 m st i ett skikt lagda stenar. 
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Ugnslämningar 

akord: Stenugn. 

Kommentar: Termen ryssugn är tveksam som sakord. Den ger tort utrymme 
för feltolkningar och kan anses vara en traditionsdominant. Nedan omtala 
des utom att ugnslämningar, av den här beskrivna typen, finn på flera håll i 
Sverige, dvs. även i områden där det aldrig har förekommit s.k. rysshärjning
ar (fig. 38 och 39). Därför utgår termen ryssugn ingående i det hitill varande 
sakordet ryssugnlstenugn, och termen stenugn blir ensam kvar i sakordet. 

En ugn är en å t alla sidor, så när om på smärre öppningar, sluten konstruk
tion av eldfast material. Kon truktionen värms upp invändigt för att kemi 
ka omsättningar skall genomföras i den förhöjda temperaturen, t.ex. grädd-

Fig. 38. renugn (RAÄ 142) på Jävre Sandön, Horclax socken, 
na i förgrunden. Foto L. Klang, RAÄ . 
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Fig. 39. En grupp stenugna r i Väste rbo ttens skä rgå rd enligt en teckning frå n 1827 a v N. J. Ekda hl. 
De har inte å terfunnits i vå r tid , och ka n mö jlige n utgöra en "principskiss". Ugnar m ed likna nde 
utseende ha r i vissa fa ll visa t sig tillhö ra rase rade skogs ko jo r. Ur Ekda hls samlinga r, ATA. Efter 
Kla ng et al. 1991. 

ning av bröd. I det här sammanhanget inskränker sig ugnslämningarna till 
rester efter sådana ugnar som anlagts utomhus och som främst varit avsedda 
för matberedning. Rester efter en ugn som byggts inne i en byggnad beskrivs 
som konstruktionsdetalj i samband med beskrivningen av byggnadsresten. 
Ugnar som använts i annat syfte, t .ex . masugnar och tegelugnar, beskrivs i 
samband med kommande volymer i serien "Fornlämningar i Sverige" . 

Morfologiskt finns det endast en urskiljbar typ av ugnslämning inom den 
här gruppen. Ugnen har varit uppbyggd av stenar lagda i kallmur. Med en eller 
flera större flata hällar har en "kupol" formats, vilken täcker ugnsrummet. 
Ugnen har haft en öppning. Den geografiska spridningen av dessa ugnar över
ensstämmer till vissa delar med ryssarnas härjningar längs med den svenska 
kusten under 1700-talet. 

På många platser i Stockholms skärgård, där ryssarna hade samlingsplatser, 
kan ugnarna räknas i flera tiotal (fig. 40). Därför används termen ryssugn. 
Ugnarna uppträder emellertid även p å säsongsfiskelägen och på andra platser 
som inte är traditionsbundna till ryssarnas härjningar. I detta fall kan inte ter
men ryssugn användas. Här är termen stenugn lämpligare. Det måste tilläggas 
att ugnarna inte heller är geografiskt bundna till kusterna - de förekommer 
bl.a. på en del fäbodar och har i det sammanhanget bl.a. betecknats som ute
ugnar - men de fle sta som har dokumenterats är belägna i kustområdena . 

Antikvarisk bedömning: De kustbundna och maritimt belägna stenugnarna 
utgör generellt fast fornlämning och redovisas med R+Us (upplysnings
skrift) . Om ugnarna ligger p å ett varaktigt övergivet fiskeläge, redovisas de 
tillsammans med fiskeläget med R. Stenugnar som uppträder i helt andra 
sammanhang behandlas inte närmare här. 
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Principer för beskrivning: Ugnslämningar beskrivs med uppgifter om total 
utbredning av den enskilda lämningen och dess huvudriktning. Stenarnas 
form och storlek anges. Även uppgifter om de är eldpåverkade eller inte är 
väsentliga. Också tekniska detaljer såsom öppning, överbyggnad och spår 
efter eventuell rökgång är a v vikt. 

Exempel på beskrivning: Exempel 1: RAÄ 49, Dalarö socken, Söderman
land. Ryssugn, oval och röseliknande, 3x2 m st (NÖ-SV) och 0,5 m h av 
0,1-1 m st skarpkantade stenar (vanligen 0,3-0,6 m st). Övermossade stenar 
är utrasade kring ugnen. Raserad. Redovisning: R+Us. 

Exempel 2: RAÄ 85, Nätra socken, Ångermanland. Stenugn, rektangulär, 
2x1,5 m st (NNÖ-SSV) och 0,5 m h av 0,3-0,6 m st delvis flata stenar. Valv
kappan är nedrasad, varför ingen ugnsöppning kan ses. Ugnen är uppförd 
mellan tre block och en bergsavsats. Redovisning: R+Us. 

Litteratur: Dahlström, S. 1937; Enström, E. 1984; Flink, G. 1985; Gran
lund, J. 1956. 
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® Ryssugnskoncentration 
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Avspllrrning 
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+ 

Ryssugnarnas spridning 

Fig. 40. Karta som översiktligt utvisar bl.a. utbredningen av s.k. ryssugnar, dels i Stockholms skärgård, 
dels utmed Sveriges och Finlands kuster i stort. Karta i Flink 1985, bearbetad efter Hedenstierna 1943. 
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Lämningar efter fiskeanläggningar 

Sakord: Fiskeanläggning. 

Fiskeanläggningar är stationära (fasta) fiskeredskap. Sådana fiskeredskap är 
pator, minor, strandsätt, bottengarn och andra anläggningar, som kan gå 
under det gemensamma namnet fiskegård. Till de fasta fiskeredskapen räk
nas även mindre dylika som katsor m.m. Gemensamt för dessa anläggningar 
är att de är byggda som spärrar med ledarmar som får fisken att simma in i 
"fångstsäckar", vilka kan lyftas upp ur vattnet och vittjas, eller fasta "fång
strum", där man kan ta upp fångsten med håv. Rester efter fiskeanläggning
ar påträffas i insjöar och älvar (fig. 41), men även vid kusterna. 

Antikvarisk bedömning: Lämningar efter fiskeanläggningar utgör i regel inte 
fast fornlämning och redovisas då med Inpr. ej. I de fall anläggningen är varak
tigt övergiven, och är av ålderdomlig karaktär, utgör den fast fornlämning 
oavsett om anläggningen är belägen över eller under vattenytan. I det förra fal 
let redovisas anläggningen med R. I det senare fallet redovisas anläggningen 
med Inpr. ej p.g.a. principiella och karttekniska skäl, men utgör ändock forn
lämning (jfr s. 54, 93, 95 och 106f). 

Principer för beskrivning: Först anges typen av fiskeanläggning . Därefter 
beskrivs denna med hela sin utbredning och huvudriktning. Konstruktions
detaljer anges med typ och material samt mått. 

Exempel på beskrivning: Exempel 1: RAÄ 90, Norrala socken, Hälsingland. 
Fiskeanläggning, notvarp, bestående av två nu uppgrundade stenpirar, beläg
na ca 8 m från varandra. Stenpirarna är 6-8 m l (NÖ-SV), 3-4 m br och intill 
0,4 m h av 0,1-0,4 m st stenar. Redovisning: Inpr. ej. 

Exempel 2: RAÄ 181, Västrums socken, Småland. Fiskeanläggning beståen
de av två stenvallar. Den i Sär16m l (NÖ-SV), 1 m br och 0,3 m h. Stenar
na är 0,2-0,4 m st. Vallen sträcker sig från land, över en sankmark till S 
sidan av en kobbe. Stenvallen i N är 60 m l (NNV-SSÖ), 1,5 m br och intill 
0,6 m h över vattenytan. Stenarna är 0,2-0,5 m st. Redovisning: Inpr. ej. 

Litteratur: Nilsson N. 1971. 
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Fig. 41. En av patorna, den s.k. Storpatan, i Kukkolafor en i Torneälven, Karl Gu tav ocken, orr
bonen. edströms p går ikhåvning. På tenen i förgrunden finns en s.k. kronomärke, en inristad 
markering om staren lär göra under 1740-talet i amband med en pataöversyn. Foro L. Klang, RAÄ. 
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Skårar 

Sakord: Skåre. 

En skåre är en vid sjöfågeljakt - lokalt även säljakt - med skjutvapen använd 
"skärm" av sten, ris eller annat lämpligt material (fig. 42). Skårar är främst 
lokaliserade till uddar och sund i skärgården. 

Antikvarisk bedömning: En skåre utgör inte fast fornlämning och redovisas 
därför med lnpr. ej . 

Principer för beskrivning: Skåren beskrivs med sin totala utbredning, form 
och huvudriktning samt om den är uppförd intill ett större block eller en 
bergvägg. 

Exempel på beskrivning: RAÄ 96, Nätra socken, Ångermanland. Skåre, 8,5 
m l (N Ö-SSV), 0,5 m br och 0,3-0,5 m h av mestadels 0,2-0,5 m st stenar. 
I mellersta delen är tre stycken 1,5-2 m st block. 

Litteratur: Berg, G. 1973; Stahre, N-G. 1986; Westerberg, J. O. 1992. 

Fig. 4 2. En av fl era a nläggningar (RA Ä 19 1) på Masön, Rogsta soc ken, H älsingla nd, som mö jlige n 
kan utgöra en s.k . skåre, a n vä nd vid jakt på sjöfågel i ansl urning till en numera uppgrundad fjärd. 
Foro Ö. H ermodsso n, RAÄ. 

66 



Ballastplatser 

Sakord: Ballastplats. 

Ballast, eller barlast, är sådant - sten, sandsäckar, järntackor, slagg, tegel, 
flinta eller annat - som man lastade ett fartyg med för att förbättra dess sta
bilitet. Det var vanligt att fartyg som inte gick med tillräcklig last försågs 
med ballast. Denna .lossades på därför avsedda platser. Vissa ballastplatser är 
stora och kan t.o.m. utgöra konstgjorda öar (fig. 43 ). I den moderna sjöfar
ten används mestadels flytande ballast. Ballastplatserna för fast ballast har 
därför kommit ur bruk. Utöver anvisade ballastplatser har man påträffat 
platser med ballast i sådana små mängder att det sannolikt måste röra sig 
om tillfälliga ballastlossningar. Ballastplatserna är belägna intill hamnarna. 

Antikvarisk bedömning: Ballastplatser som uppenbart har använts vid flera 
tillfällen, och som är identifierbara, skall bedömas som fast fornlämning 
med redovisningen R+Us. Tillfälliga ballastplatser skall inte bedömas som 
fornlämningar och redovisas med Inpr. ej. 

Principer för beskrivning: En ballastplats skall beskrivas med form, storlek, 
huvudriktning, höjd och material. Eventuella konstruktioner som omgärdar 
ballastplatsen skall också beskrivas. 

Exempel på beskrivning: RAÄ 178, Nedertorneå socken, Västerbotten. Bal
lastplats, närmast rektangulär, 45 m l (ÖNÖ-VSV) med något oklar begräns
ning i V, 15-22 m br och intill 2m h, bestående av jord och grus samt rikligt 
med slagg och flinta. I NNÖ finns rester efter timrade stenkistor som hållit 
ballastmaterialet på plats. Redovisning: R+Us. 

Litteratur: Westerdahl, Ch. 1989. 
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Fig. 43. Nyland vid Ångermanälvens mynning, Ytterlännäs socken, Ångermanland. Utanför samhäl
let och hamnen ligger holmen Lilla Norge, som till största delen är uppbyggd av barlast. Ritning 
A. Boklund, RAÄ. 
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Varvslämningar 

Sakord: Varvsplats. 

Kommentar: Se även nedan under Sliplämningar, s. 70. 

Ett varv är en anläggning, där fartyg och båtar byggs och repareras. De varvs
lämningar som är beskrivna i fornminnesregistret är till största delen sådana 
som utgjort varv för båtar eller mindre skepp. I många fall finns inga synliga 
lämningar, men uppgifterna är av den arten att de motiverar registrering. 

Antikvarisk bedömning: Varvslämningar utgör normalt inte fast fornlämning 
och redovisas då med Inpr. ej. Om ålderdomlighet kan beläggas, och prepa
ratsvärdet bedöms som stort, utgör varvslämningarna fast fornlämning och 
redovisas då med R eller (R). 

Principer för beskrivning: Varvets totala utbredning och huvudriktning skall 
registreras. Därefter skall enskilda element anges och beskrivas. 

Exempel på beskrivning: Exempel 1: RAÄ 245, Långelanda socken, Bohuslän. 
Varvsplats, ca 120x60 m st (NNÖ-SSV), bestående av minst två husgrunder. 
Den ena husgrunden har oklar storlek och utgörs av ett spisröse, ca 5,5 m i 
diam. och 0,6 m h. Husgrunden i SV delen är 17x5 m (NNÖ-SSV) med spisrö
se i SSV delen. Inom området syns en del klumpstenar, även i strandkanten, 
som kan utgöra rester efter anläggningar. I områdets mellersta del finns ett tätt 
buskage som kan dölja husgrunder eller andra anläggningar. Berget är bitvis 
skadat av verksamhet på platsen. Området begränsas i V-N av stenmurar. Ing
et äldre källmaterial, kartor el.dyl. över området, har kunnat återfinnas. Plat
sen är dock välkänd i traktens gårdar och av dokumentationsgruppen i Svane
sund. Varvet är sannolikt nedlagt före 1900-talets början. Redovisning: R. 

Exempel 2: RAÄ 50, Nederkalix socken, Västerbotten. Varvsplats. Det på 
fotokartan angivna området innehåller avbanade markytor med plankor, 
bjälkar och sågade stockar samt diverse järnskrot (bultar, skruvar m.m.). I 
strandkanten finns rester efter uppdragningsanordningar med räls, troligen 
båtplats. I S är en mindre stenpir som delvis lagts på en träkonstruktion. 
Träkonstruktioner finns även i strandkanten och där i anslutning till stenpi
ren. Redovisning: Inpr. ej. 

Litteratur: Westerdahl, Ch. 1989. 
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Sliplämningar 

Sakord: Varvsplats. 

Kommentar: Se även ovan under Varvslämningar, s. 69. 

En slip är en bädd, på vilken medelstora eller mindre fartyg och småbåtar 
dras upp och torrsätts för reparationer, förvaring eller liknande. Slipen är ett 
element som kan ingå i ett varv eller ligga för sig. 

Antikvarisk bedömning: Sliplämningar utgör inte fast fornlämning och redo
visas med Inpr. ej. 

Principer för beskrivning: Sliplämningens totala utbredning och huvudrikt
ning skall registreras. Därefter skall enskilda element tillhörande slipläm
nmgen anges. 

Exempel på beskrivning: RAÄ 404, Fjärås socken, Halland. Sliplämning, 35x6 
m st (N-S). I den blackiga backen är en ränna, ca 0,8 m dj. Stenar och block 
har kastats upp på sidorna. I vattenbrynet syns resterna efter en rälsbana av 
järn med en spårvidd av ca 1 m. Rälsen fortsätter ut i vattnet. I sliprännans 
botten ligger tre stycken rostiga plåtar. 

Litteratur: Westerdahl, Ch. 1989. 
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Sillsalteri- och trankokerilämningar 

akord: Indu trilämning/bruksruin annan. 

Nedsaltning av fisk i indu triell form är en företeel e om har traditioner 
framför allt på den svenska västkusten, och där är det främ t frågan om iii
saltning (på östku ten dominerade hemmasaltningen långt in på 1900-talet). 
De lämningar som härstammar från industriellt utförd sillsaltning är främst 
hu sgrunder av olika storlekar. Husen, numera i form av grunder, torde ha 
uppförts under sillfiskeperioderna på 1700- och 1800-talen. 

Trankokning i indu striell form hör, precis om industriell sillsaltning, geo
grafiskt till den svenska vä tku ten . Det var under 1700-talets oerhört rika 
tillgång på sill om trankokning av hela sillar började utföras i tor skala. 
Tidigare hade ma n endast tillver kat tran av fisklevern och då i liten kala . I 
och med att tillgången på iii kraftigt jönk under 1800-talets för ta decenni
um upphörde den industriella trankokeriverksamheten, men å teruppstod 
under sillfiskeperioden i slutet av 1800-talet. 

Fig. 44. Platsen för ett iii a lteri och tra nkok eri (RAÄ 2 0) på ön Rammen, Öckerö ocken, Bohus
län. Den lilla viken , i bilden min, utn yttjade om grum damm . Foto P. orman, RAÄ. 
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Fig. 45. Planritning över Saltkällvikens sillsalteri och trankokeri från 1700-talet, Bohuslän . Här 
fanns hu s med olika funktioner, bryggor, grumsda mm m.m. Efter Reneke 1923. 

Sillsalteri- och trankokerilämningar skall inte särbehandlas i fornminnes
registret. De låg oftast tillsammans intill bra hamnlägen (fig. 44-46). Dessut
om är spår efter anläggningar som är knutna till de olika momenten i hante
ringen av sillen svåra att särskilja. 

Antikvarisk bedömning: Sillsalteri- och trankokerilämningar utgör generellt 
fast fornlämning och redovisas med R. De redovisas även med Us (upplys
ningsskrift) i de fall det är klarlagt att det rör sig om antingen sillsalteri- eller 
trankokerilämningar. 

Principer för beskrivning: En sillsalteri-/trankokerilämning beskrivs med total
mått för hela området samt i möjligaste mån hur många och vilka typer av 
anläggningar - husgrunder, brygga, vattenränna, fördämningsvall för grums
damm - som finns inom detta (fig. 45). Därefter beskrivs anläggningarna var 
för sig. 

Exempel på beskrivning: Exempel l: RAÄ 201 , Klävedals socken, Bohuslän. 
F.d. trankokeri och sil/salteri. Inom ett 80x80 m st område finns fyra hus
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Fig. 46 . Trankokeriet Kålhuvudet (i no rr ) och sillsa lteriet Vä llinges kär (i söder) enligt karta frå n 1793 . 
Tra nko keriets bygg nader finn s fortfarande kvar, medan enda r grunderna rer tå r av sillsalteriet. Efter 

orm an 1994 . 

grunder (varav en tomtningsliknande) med spi rö e, tre husgrunder utan 
spisröse, en av stenmur inhägnad yta , en brunn och fyra trandskoningar. 
Tre av husgrunderna med pisrö e är rektangu lära, 5x6 - 6x10 m t, med 
helt eller delvis bevarad syll av 0,3-1,1 m t tenar. Spisrösena är 2,5x2,5 
6x3 m st. En husgrund har synlig källargrop, 1,5x1,5 m st och intill 0,5 m dj 
med bevarad stenskoning i upp till tre skikt. Den tomtningsliknande hus
grunden med spisröse är rektangulär, 10x5 m st, med yll av 0,3-1 m st ste
nar. Den ena långsidan utgörs av en lodrät bergvägg. Längs ena kortsidan 
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finns antydan till spisröse, 3x2 m st och 0,3 m h. Två av husgrunderna utan 
spisröse är rektangulära, 6x4- 6x5 m st, med syllar av 0,3-1 m st stenar. En 
husgrund utan spisröse är rektangulär, 15x8 m st, med tre parallella rader av 
syllstenar, vilka är belägna på ett avstånd av ca 2 m från varandra. Sillsalte
ribyggnad? Den av stenmur nu inhägnade ytan är oregelbunden, 12x12 m st, 
med ett sankt mittparti. Den är belägen relativt högt, ca 20 m från stranden. 
Förutom en sammanlagt 30 m l stenmur "inhägnas" ytan av fasta klippväg
gar. Brunnen är belägen intill stenmuren och är närmast rund, 2,5 m i diam 
och 0,6 m dj. Den är stenskodd i upp till tre synliga skikt av 0,2-0,3 m st ste
nar, utom i SV där den ansluter till en berghäll. Brunnen är delvis igenrasad. 
Strandskaningama är belägna i det inre av naturliga vikar. De är 6-9 m l, 1
4m br och mestadels 0,5-1 m h. 

Exempel 2: RAÄ 109, Rönnängs socken, Bohuslän. F.d. trankokeri och sil/sal
teri. Inom ett ca 120x10-30 m st område (NV-SÖ) finns tre husgrunder, en 
brunn och en kajanläggning. En husgrund är 40x9 m st (NV-SÖ) och 1-1,5 m 
h. Den SV långsidan har en kraftig stenskoning av 0,5-0,7 m st block. Innan
för denna, mot SÖ, finns 4-5 stycken rundade förhöjningar, 4-5 m i diam och 
0,5 m h, av vilka den längst i SÖ har en grop i mitten. Gropen är 1 m i diam 
och 0,2 m dj. En husgrund är rektangulär, 8x6 m (NÖ-SV) och 0,5-1 m h. I 
SV änden finns ett spisröse, 3 m diam. En husgrund är rektangulär, 8x6 m st 
(NV-SÖ) och 0,5-1 m h med intill 0,8 m st syllstenar. Kajanläggningen är 10x7 
m st (NÖ-SV) och utgörs av två parallella stenrader (7x2 m st och 0,6 m h 
samt 6x2 m st och 0,4 m h) av 0,2-1,C 1st stenar. Inom området finns stenan
hopningar som sannolikt utgör resterna efter ytterligare konstruktioner. Brun
nen är 3x2 m st (Ö-V) och 0,7 m dj samt stenskodd på N och V sidan. 

Litteratur: Hasslöf, O. 1949; Norman, P. 1992; Rencke, K. 1923. 
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Sj örnärkestämningar 

Sakord: Sjömärke. 

Kommentar: Begreppet sjömärke utgör egentligen en paraplyterm för alla 
typer av märken som har nyttjats vid sjöfart, såväl i dagsljus som i mörker. 
Därför utgör även fyrar av olika typer en form av sjömärken, men dessa 
behandlas i detta sammanhang för sig, och sorteras inte in under sakordet 
sjömärke (se nedan, s. 79ff). 

De sjömärken som har sin funktion under dagtid, och som inte är utrustade 
med belysning i någon form, kallas för känningsmärken. Dessa kan utgöras 
av någonting naturligt eller konstgjort, fast eller flytande, som används till 
ledning för sjöfarten och fisket. I gammal tid var ofta naturformationer, 
såsom markanta klippor, träd eller liknande, så gott som de enda använda. 
Även markanta byggnader såsom väderkvarnar och kyrkor kunde även nytt
jas som känningsmärken i praktiken. 

Uppgifter om medvetet anlagda sjömärken, som är äldre än från 1500-talet, 
är sällsynta (fig. 4 7). De rester efter sjömärken som är upptagna i fornminnesre
gistret är mestadels stensamlingar efter raserade båkar, kummel och s.k. sten
kärringar (fig. 48-50). Sjötermerna båk och kummel beskriver på land uppför
da sjömärken av sten, betong eller trä. Båken är större och tornliknande. Ett 
kummel har formen av en stympad kon, ett tämligen lågt, massivt stentorn, 

Fig. 47. Träsnitt ur Olaus Magnus verk "Historia om de nordiska folken" (1555). Vinjettbild till bok 
2, kap. 28, "Om trånga pass vid insegling i hamn". Bilden visar Värmdölandet och inloppet till 
Stockholm via Baggensstäket. I förgrunden syns två mänskliga gestalter, vilka kan tolkas som före
ställande sjömärken, kanske s.k. stenkärringar. 
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Fig. 48. Sjömärke (RAÄ 135) p Hallnä udde, Per näs ocken, Öland. 
av kallmurade kalksren flisor rill en höjd av 7 m. Foro R. Jen en RAÄ. 

Fig. 49. Sjömärke (RAÄ 172) p Lörgeudd, Hellvi o ken, orland. Denna ryp av i bruk varande 
jömärken regi trera dock inre normalr. Foro R. Jensen, RAÄ. 
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Fig. 50. Sjömärke, s. k. va le, på ön Ra mmen, Öckerö socken, Bohuslän. Foto P. 

som ofta för etts med topptecken. En stenkärring är ett mindre sjömärke av ste
nar som raplats på varandra, så att det erhå1Lt en siluett i mänskLg form. Ste
narna i det undre skiktet är törre och fler i bredd än i de övre. Överst består 
sjömärket endast av en sten i varje skikt. På Västkusten benämns ett sjömärke 
som är uppbyggt av stenar, och som kan jämföras med kummel och stenkär
ringar, ofta för vale. Andra sjömärken kan utgöras av stångmärken, prickar etc. 

Antikvarisk bedömning: Sjömärken bedöms selektivt som fast fornlämning 
och redovisas i dessa fall med R . Rester efter äldre sjömärken av betydelse 
skall R-markeras. Flertalet sjömärken utgör emellertid inte fast fornlämning 
och redovisas därför med Inpr. ej. 

Principer för beskrivning: Rester av övergivna sjömärken beskrivs först med 
form samt total utbredning och höjd . Därefter beskrivs materialets typ och 
sammansättning samt storlek. Sist beskrivs speciella kännetecken. 
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Exempel på beskrivning: Exempel l: RAÄ 66, Misterhults socken, Småland. 
Sjömärke, kummel, runt, 2 m i diam och 1,2 m h. Delvis synlig kallmur av 
0,2-0,4 m st stenar. Utrasat i V-SV. Redovisning: R. 

Exempel2: RAÄ 1565, Misterhults socken, Småland. Sjömärke, båk, med V
formig grundplan och spetsen mot SÖ. "Armarna" är 5 m l och 1,75 m tj. 
Avsmalnande uppåt, där båken har ett femsidigt tvärsnitt med en diam av 2 
m. Båken är 12 m h och uppmurad av kalksten. På krönet är en vindflöjel, 
försedd med årtalet 1849. Redovisning: Namn (Kråkelunds båk) . 

Litteratur: Modeer, L 1933 och 1936; Norman, P. 1993. 

Fig. 5 1. Träsnitt ur Olaus M agnu s verk " Historia o m de nord iska fo lken " (1555). Vinj ettbild till bok 
12, ka p. 19, " Huru ma n söker ha mn med ledning av märken på kusten". Bilden visar fartyg so m 
o rienterar sig mot la nd , eller utmed ku sten, med hj ä lp av "vå rdtorn", sa nnolikt en slags fyrbåkar. 
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Fyrar 

Sakord: Statligt byggnadsminne, byggnadsminne respektive fyrlämninglfyr
plats. 

Kommentar: Statligt byggnadsminne respektive byggnadsminne om fyren/ 
båken utgör sådant, fyrlämning/fyrplats om det är frågan om en lämning av, 
eller platsen för, en fyr. 

Om man ser till funktionen kan fyrarna delas in i tre huvudgrupper: kustfyrar, 
ledfyrar och hamnfyrar. Kustfyrarna ligger ofta längre ut i kustbandet, och 
skallleda sjöfarten i stort. Flertalet av dessa fyrar kan även betecknas som s.k. 
angöringsfyrar. Det är främst kustfyrar som behandlas i denna volym. Ledfy
rarna markerar ofta inlopp och skärgårdsleder. Dessa började uppföras först 
under 1830-talet för att öka säkerheten i de farleder som ledde in mot städer 
utmed kusterna. Hamnfyrarna anvisar den rätta leden in mot hamnar. I detta 
begrepp kan även s.k. fisk efyrar inordnas, som markerar positionen för fiske
lägen och mindre fiskehamnar. 

I Norden började man anlägga fyrar redan på 1200-talet för att vägleda 
sjöfarten. Som ljuskälla användes först vedeldar alternativt vax- eller talg-

Fig. 52. La ndsorts fy r enligt en teckning frå n 1689 ut fö rd av den unge prins Carolus, som senare 
blev svensk kung under namnet Ka rl XII. Fyren utgjorde då en s.k. blossfyr bestående av en jä rn
stä llning på toppa rtiet , i vilken hängde en järngryta med en rykande stenkolseld . Efter Carlsson 1943. 
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Fig. 53. Konstruktionsritning av en dansk s.k. vippfyr avsedd att eldas med stenkol. Denna uppför
des 1708 på Anholt i Danmark. I Norden - främst inom de dåvarande danska områdena - hade de 
öppna vippfyrarna sin blomstringsperiod frän 1630-talet till slutet av 1700-talet, då de i större 
utsträckning började ersättas av tornbyggnader. Efter Carlsson 1943. 
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Fig. 54 . " Ko labacken ', RAÄ 4, Fa lsterbo socken, k ne. H öjden utgör platse n för den ä Id ta fy ren i 
Fal terbo, och dä rmed den ä ldsta kända fyrp la t en inom Sverige nuva ra nde g rä n er. Fyrp la t en 
fram t r idag om en bred cirkulär jordva ll 18 m i di a mete r. Under 1600- och 1 700-ral et fan ns en 
vippfyr på denn a pla t , vi lken under 1790-talet er a rte av ett tentorn, en stenkolsdriven fyr, om 
uppfö rd e på plar en fö r den nuvarande fy ren frå n 1842. Foto B. Jön on, RAÄ. 

ljus. Senare började man elda med tenkol i låga, "satta" torn, först under 
bar himmel, dvs. tornen var inte täckta (fig. 51). Själva byggnaden utgjorde 
vanligen av en fyrbåk (fig. 52). Som brän le har även s.k. rovolja förekom
mit. Det finns även uppgifter om anläggaodet av vedeldade s.k. vippfyrar 
under 1500-talet, där bränslet ersattes med stenkol under 1600-talet, och 
där en dansk nykonstruktion 1627 ledde till förbättringar (fig. 53) . Frå n slu
tet av 1700-ta let började slutna lanterniner med glasfönster att användas. 
Under loppet av 1800-talet utvecklades spegelfyrarna alltmer, varvid linsfy
1'arna p å a llvar kom att revolutionera fyrtekniken 

Lämningar efter fyrar är ovanliga i fornminnesregistret (fig. 54). Vanligare 
är uppgifter om nu fungerande, eller å tminstone oraserade, fyrar. Sådana 
kall regi trera om de är byggnadsminnen eller statliga byggnadsminnen 

(fig. 55-57). 

Antikvarisk bedömning: Fyrar om utgör tatliga byggnadsminnen respekti
ve byggnadsminnen redovisas med Mb. Övriga fyrar registreras normalt inte 
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Fig. 55. Karta över de fyrplatser i Sverige som år 1994 utgör statliga byggnadsminnen (trianglar), 
tidigare betecknade byggnadsminnesmärken, samt byggnadsminnen (kvadrater). Sammanställning 
R. Jensen, RAÄ. Ritning A. Boklund, RAÄ. 
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Fig. 56. Kapelludden fyr i Bred ätra o ken, land. Fyren uppförde 1871 efter ritningar av G. Hei
den tam och . T. Geller tedt, och best. r av en vackert utformad gjutjärn konstruktion. Fyren utgör 
tarligr byggnad minne (jfr fig. 55). Foto R. Jensen, RAÄ. 
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i fornminnesregistret. Fyrlämningar av ålderdomlig typ och konstruktion 
bedöms som fast fornlämning och aviseras med R. Rester av fyrar av sentida 
typ bedöms ej som fast fornlämning och aviseras med lnpr. ej. 

Principer för beskrivning: Uppgifter om byggnadsminnesklassade fyrbyggna
der skall vara kortfattade och egentligen endast ange vilken eller vilka fyr
byggnader som berörs av byggnadsminnesförklaringen. Om ett landområde 
ingår i byggnadsminnesförklaringen, anges även dess utsträckning. En fyr
lämning beskrivs med form, mått på utbredning (längd, bredd eller diame
ter), höjd samt det synliga materialets karaktär, uppgifter om stenstorlek etc. 
Om möjligt anges även fyrtyp. 

Exempel på beskrivning: RAÄ 2, Singö socken, Uppland. Fyrtorn. Uppfört i 
sten 1847-1848, och var ursprungligen försett med en spegelapparat för fast 
sken. Utgör statligt byggnadsminne. Redovisning: Mb. 

Litteratur: Carlsson, H. 1943; Norman, P. 1983; Thunman 1992. 
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Fig. 57. Fyren "L nge Erik" (RAÄ 120) p Stora grundet, Ölands norra udde, Böda ocken. Fyren 
byggde 1844-45 efter ritningar av H. Byström. vre delen ombyggdes 1906. Fyren elektrifierades 
1946. om lju källa användes ursprungligen en lampa om drev med s.k. rovolja. Den er attes 1895 
med en fotogenlampa. umera är fyren helt automati erad med dator tyrda funktioner. "L nge 
Erik" utgör tatligt byggnad minne (jfr fig. 55). Foto R. Jen en, RAÄ. 
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Övergivna farleder 

Sakord: Farled. 

Farled används i det här sammanhanget synonymt med vattenväg, den 
bestämda väg som sjötrafiken tar sig fram. Farleden omges av materiella före
teelser som sjömärken, hamnar, ristningar, begravningsplatser, kapell och 
vrak. Ortnamn som syftar på här nämnda företeelser är också vanliga 
anslutning till farlederna. Det finns sä kra uppgifter om farleder som genom 
uppgrundning är varaktigt övergivna, framför allt längs med Norrlandskus
ten, där landhöjningen är betydande. 

Antikvarisk bedömning: Övergivna farleder utgör inte fast fornlämning och 
redovisas därför med lnpr. ej. 

Principer för beskrivning: Uppgrundade och övergivna farledsavsnitt kan 
beskrivas med längduppgifter samtidigt som det anges var de har gått fram. 

Exempel på beskrivning: RAÄ 222, Hille socken, Gästrikland. Övergiven 
farled bestående av ett sund, 900 m l (N-S) och 5-60 m br. 

Litteratur: Westerdahl, Ch. 1989. 
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Kanallämningar 

Sakord: Kanallämning. 

Kommentar: I sakordslistan finns sakordet kanalmärke med. Enligt fornmin
nesregistret förekommer kanalmärken längs med Göta kanal, där de är 
utplacerade med 1000 alnars mellanrum. Med dessa som avståndsmätare 
kunde man bestämma priset på den draghjälp som var nödvändig på segel
fartygens tid. Då kanalmärken inte kan sägas tillhöra de kustbundna näring
arna behandlas de inte här, utan i en senare volym i serien "Fornlämningar i 
Sverige", som omfattar olika typer av kommunikationslämningar. 

En kanal är en konstgjord farled för sjöfart, vilken är grävd mellan två flo
der, mellan två sjöar, genom ett näs eller förbi en svår vattenpassage som 
t.ex. en fors eller ett vattenfall (fig. 58). 

Antikvarisk bedömning: Kanaler utgör normalt inte fast fornlämning och 
redovisas då med In pr. ej. En kanal kan utgöra fast fornlämning om den är 
helt oanvändbar, tagen ur bruk eller om den är av hög ålder och inte 
används i ursprungligt syfte. Den redovisas då med R. 

Principer för beskrivning: Först anges kanallämningens totala längd, minsta 
och största bredd samt minsta och största djup (i förekommande fall ned till 
vattenytan). Därefter beskrivs en eventuell skoning och andra företeelser 
såsom slussar med eventuellt kvarvarande slussportar, pollare m.m. 

Exempel på beskrivning: Exempel 1: RAÄ 79, Torups socken, Halland. Sten
satt kanal till kraftverk, ca 120m l (110-310 gon), 1-2m br och 1m dj. Sten
satta sidor, 1-1,5 m h, av 0,2-0,8 m l huggna stenar. Redovisning: Inpr. ej. 

Exempel 2: RAÄ 12, Ryssby socken, Småland. Kanallämning, 185m l (N-S) 
och 3-4 m br. Kanalen löper i en 180 m l, 25-30 m br och 2-5 m dj ravin, 
troligen urschaktad med jordvallar avsatta i anslutning till kanalen. Redovis
ning: R. 

Litteratur: Rollof, Y. 1977. 
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Drag 

Sakord: Drag. 

Ett drag avser här förekomsten av en mellan två farbara vatten smal land
tunga, över vilken båtar måste släpas eller bäras. Vid vissa drag har man röjt 
marken för att underlätta arbetet med att släpa eller bära båtarna. Ortnam
nens karaktär kan ibland utvisa att det funnits ett drag i omgivningen. Jfr 
t.ex. ortnamnet Draget, som förekommer på ett flertal platser i landet, lik
som namnen Dragby, Dragsnäs etc. Jfr även Drag och Drags kanal fig. 58. 

Antikvarisk bedömning: Drag bedöms selektivt som fast fornlämning. Drag 
med synliga spår skall R-markeras. I övrigt gäller Inpr. ej. 

Principer för beskrivning: I de fall lämningar efter draget är synliga beskrivs 
dessa. Annars anges endast vilka uppgifter som berättar om draget och hur 
långt detta är. 

Exempel på beskrivning: RAÄ 6, Döderhults socken, Småland. Drag, 45 m l 
(NÖ-SV), 3m br och 0,5 m dj. Delvis stensatta kanter. Redovisning: R. 

Litteratur: Ambrosiani, B. 1989; Modeer, L 1936; Norman, P. 1988 och 1993. 
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Norra Dragsviken 

Södro. Dragsviken 
o SOOm 

Fig. 58. RAÄ 12, Ryssby socken utanför Kalmar, utgörs av en numera uppgrundad kana l, Drags 
kanal (RAÄ 12), som sträcker sig geno m den smala landtunga som sa mmanbinder fa stl andet och 
Skäggenäs. Den gräv des vid 1500-talets mitt på initia tiv av G ustav Vasa. Namn ledet -drag, som före
ko mmer på såvä l intilligga nde bebyggelse som ka na len oc h vik arna norr och söder därom, ka n tyda 
på att ka na len ha r föregåtts av just ett drag över den sma la la ndtungan . Vid dess västra ka nt är ett 
grav röse, Skägge rö r (RAÄ 13), jfr na mn et Skäggenäs. Ritning A. Boklu nd, RAÄ . 
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Varp- och moringar 

Sakord: Varpring/moring. 

En varp- eller moring är en oftast i fast berg, eller i ett grovt block, inslagen 
ringbult med en järnring till fastgöring av båtar och fartyg (fig. 59). Varp
ringar förekommer gärna vid smala svårframkomliga sund och i farleder, 
moringar ofta i skyddade naturhamnar i skärgården (fig. 60). 

Antikvarisk bedömning: Varp- och moringar utgör inte fast fornlämning och 
redovisas därför med Inpr. ej. 

Principer för beskrivning: Varp- och moringar beskrivs med största diameter 
och angivande av ringens tjocklek med måttet på fästet. 

Exempel på beskrivning: Exempel 1: RAÄ 204, Söderala socken, Hälsing
land. Varpring, 0,5 m i diam och 0,07 m tj. Fästet är 0,07-0,11 m tj. 

Exempel 2: RAÄ 199, Gryts socken, Östergötland. På de markerade platser
na på kartan finns 4 stycken moringar av smitt stål, ca 40-50 cm i diam och 
5 cm tj. Ringbultarna är 25 cm i diam och 7 cm tj. 
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Fig. 59. M o ring (RAÄ 1 99) p Äng hä ret i Gryt kä rgä rd , Ö tergörla nd . Sj ä lva ringe n ä r drygt 40 
cm i di a m eter. Lägg mä rke till den o va nlig t kra fti ga ög lebulren . Fo to P. o nna n , RAÄ . 

Fig. 60 . Trä nirr ur Ola u Magnu s verk " Hi sto ri a om de no rdi ka fo lken " (1555 ). Vinj ettbild till bo k 
2 , ka p . 13, "Om hamna r med inslagna jä rnringa r '. Pä bilden fr a mträ der bl. a. ert a nta l fö rrö jnings
ringar fö r fartyge n. Ert av fa rtyge n ä r uppenba rli ge n fö rrö jt i en a v ringa rn a. M o tiver ä r hä mta r fr n 
inl o ppet till rad en Berge n i o rge . 
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Vrak 

Sakord: Vrak/vrakplats 

Ett vrak är ett fartyg eller en båt om på något sätt förolyckats och övergi
vits (fig. 61-63). De kan även avsiktligt ha sänkts p.g.a. att de tjänat ut eller 
för att ingå t.ex. i en undervatten pärr (se . 95ff). 

Svenska farvatten är ovanligt vrakrika, vilket beror på att sjöfarten varit 
livlig och att våra kuster är vå rnavigerade. Många fartyg har seglats p å 
grund eller trandats, då det har varit svårt att ta sig fram. De gamla trävra
ken bevaras ock å relativt bra i de svenska vattnen, framför allt i Ö tersjön, 
där skeppsmasken, terredo navalis, inte finns. skeppsmasken, som "äter" 
trä, kan bryta ned ett vrak på kort tid. Anledningen till att det inte finns 
skeppsmask i Öster jön är främst att salthalten är för låg. 

Vrak registreras generellt, och i första hand, i Sjöhi roriska mu eet vrak
och förli ningsregister. I vissa fall registreras även vrak i RAÄ:s fornminnes-

Fig. 61. Vrak på ö tra stranden av Ölands nordöstra udde. Srrax innan julen 1926 va r skona ren 
wiks på väg fr n Wi mar till land. Utanför den öländska ku ten ha mnade fa rtyget i en svå r snö
to rm , och gi k upp på en sandrevel i fö rsöken arr komma i lä. Den sju man stora besä ttninge n kla

rade ig iland med livet i beh Il. Detta vra k utgör för nä rvarande inte fa t fo rnl ämning enligt Kultur
minne lagen efter o m det är yngre än 100 å r. Foto R. Jensen, RAÄ. 
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Fig. 62 . Råå va llar, Raus soc ken, Skå ne. I bildens nedre, högra del yn i va ttn et vraket efter, vad 
so m tro ligen är, en rysk kona re. Foto J. o rrm an, RAÄ . 

register. Ett exempel på detta är vrak som numera är landba erade, som är 
mer än 100 år gamla, och om därför utgör fa t fornlämning (se även nedan 
under Antikvarisk bedömning). 

Antikvarisk bedömning: Vrak om är minst 100 år gamla utgör fast forn
lämning, och redovisas med R eller (R) om de ligger på land. P.g.a. principi
ella och karttekniska skäl redovisas vrak om är min t 100 år gamla, och 
som ligger under vattenytan, med Inpr. ej, trots att de utgör fa t fornlämning 
(jfr . 54, 64, 95 och 106f) . Vrak om är yngre än 100 år är inte fa t forn
lämning och redovisas därför med Inpr. ej, även om de ligger på land. En 
generell registrering av vattenba erade vrak förekommer dock eJ mom 
ramen för RAÄ:s reguljära fornminnesinventering ( e även ovan). 

Principer för beskrivning: Vraket kall regi trera med total utbredning och 
huvudriktning. Det skall även anges vilket material som vrakresterna utgörs 
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Fig. 63. Re rer efter en mindre, övergiven b t vid Byrums andvik, Böda ocken, Öland. Denna ryp av i 
en tid övergivna b tar kall normalt inte registreras i fornminne regi trer, men utgör likväl en väsent

ligt inslag i land kapsbilden. l fonden kymrar ön Blå Jungfrun i Kalmarsund. Foto R. Jen en, RAÄ. 

av, och vilka konstruktion detaljer som kan urskiljas. Ligger vraket under 
vattenytan skall så många som möjligt av ovanstående uppgifter ange . 

Exempel på beskrivning: Exempel 1: RAÄ 43, Söderhamns stad, Hälsingland. 
Vrak, uppgift om. På 17-18 m: dj ligger den 1908 förlista barken Constantia. 
Uppgiftslämnare: Bertil Röstlund, Rönnskär. Redovisning: Inpr. ej. 

Exempel 2 : RAÄ 456, Nedertorneå socken, Västerbotten . Vrak, 11x5 m st 
(NÖ- V), bestående av 25 spant, 2-4m l och 0,15 m tj med bevarade järn
naglar, 0,05-0,1 m l. I mitten är en kölstock, 8 m l och 0,2-0,4 m br med 
bevarade järnnaglar, 0,1-0,5 m l. Inom en radie av 2-30 m från vraket ligger 
spridda vrakdelar. Beväxt med ung lövsly och gräs . Fartyget Elvine förliste 
den 3 oktober 1886 och en man omkom. Redovisning: R. 

Litteratur: Cederlund, C-0. 1983; Rönnby, J. & Adams, J. 1993. 
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Lämningar efter undervattensspärrar 

Sakord: Spärranordning 

Kommentar: Sakordet spärranordning ersätter sakordet pålverk, vilket ter
minologiskt har en snävare betydelse. I de fall vrak ingår i, eller ansluter till, 
spärranordningen kombineras detta sakord med sakordet vrak/vrakplats. 

Rester av undervattensspärrar har påträffats i och invid vissa sund och 
åmynningar. De uppträder längs med den svenska öst- och sydkusten, och 
tycks ofta ha utgjort skydd för ett rikt inland och/eller särskilt viktiga plat
ser, där de kan ha utgjort fortifikatoriska komplement till främst vikingatida 
och medeltida befästa anläggningar. Spärrarnas funktion kan sammanfattas i 
följande punkter: 

-blockering av farled som leder in mot ett rikt omland 
- försvar av strategiskt belägna naturhamnar eller befästa handelsplatser 

-komplementärt försvar till befästa anläggningar 

Spärrarna är mestadels uppförda i form av pallissadverk (eller pålverk), sam
manhängande kistkonstruktioner eller i rad liggande sänkta, stenfyllda båtar. 
Spärranläggningarna kan konstruktionsmässigt indelas i följande huvudty
per: 

-på/spärrar (fig. 64a och b, fig. 65) 

- flottörspärrar (fig. 65) 


- skeppsspärrar (fig. 66 och 67) 

- stenkistor 

- andra stenspärrar och karanläggningar 

-kombinationer av några av ovanstående anläggningstyper (fig. 65-67) 


Antikvarisk bedömning: Undervattensspärrar utgör generellt fast fornläm
ning. Om anläggningen i sin helhet är dold under vattenlinjen, redovisas 
spärranordningen med Inpr. ej, trots att den utgör fast fornlämning (jfr s. 54, 
64, 93 och 106f). Om en eller flera delar av anläggningen permanent framträ 
der ovan vattenlinjen, redovisas dessa med R. Ä ven övriga partier utgör dock 
fast fornlämning. Om spärranordningen p.g.a. strandförskjutning, utdikning 
eller naturlig igenväxning numera är belägen p å fast mark eller i ej permanent 
vattenbunden mark, redovisas den med (R). 
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Fig. 64 A. 

Fig. 64. I Blekinge skärgård finns två områden med relativt omfattande spärrsystem. I anslutning till 
dessa områden finns platser som bör ha haft centrala funktioner under vikingatid och tidig medeltid. 
A: Tre på lspärrar mellan Inre Gåsefjärden och Hallarumsviken, daterade till sen vikingatid/tidig 
medeltid. I sydväst är en spärr mella n Västra och Östra Skällö. Mellan Bussev ik och ön Senoren lig
ger ännu en spärr. Den tredje, innersta, spärren är belägen utanför Tomtö och har hindrat infart till 
Hallarumsviken. B: Ä ven i skärgården utanför Lister by och Förkärla finns ett omfattande spärrsys
tem. Det största ligger i Kål fjärden. Det utgörs av tre pålspärrar som har löpt mellan Helgeö, Kvalm
sö, och Östanön. Dessutom finns rester efter en pålspärr i Stutarfjärden, mellan Östanön och Torkö 
samt ytterligare en mellan Kvalmsö och Almö. Längre österut finns ännu en spärr, i sundet mellan 
Almö och Tromtö. Även mellan Torkö och den spärr som löper mellan Helgeö och Östanön ha r man 
påträffat på lar, vilka dock ka n härröra från ett fast fiskeverk. Efter Dahlen och Theander 1993 . 
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Fig. 65. Träsnitt ur Olaus Magnus verk " Histo ria om de no rdiska fo lken " (1555). Vinjettbild till bok 
9, kap. 28, "Om a ngrepp på bo rgar och städer medelst flottar". Bilden tycks utvisa en kombination 
av pål- och flytspärra r. Den yttre flytspä rren ä r belägen mellan de två på lspä rra rna, den inre är belä
gen inna nför den inre pålspärren. Flytspärrarna, som sanno likt bestå r av timmerlä nsar sa mmanhåll
na av jä rnlänka r, synes vara hållna i läge av sä rski lt för ä ndamå let nedsatta på lrader. 
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Fig. 66. Karta över Foteviken vid Hammars näs, Stora Hammars och Eski lstorps socknar, Skåne. En 
spärranordning (RAÄ 23) är markerad i inloppet till Fotevik i kartans övre, vänstra del. Efter Dah
len och Theander 1993. Se i övrigt fig. 67. 

Principer för beskrivning: Undervattensspärrarnas fulla utsträckning och 
huvudriktning skall anges. Därefter skall kända konstruk tionsdetaljer beskri
vas med material och mått. 
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Fig. 67. ten pä rr (RAÄ 23) i djuprä nna n vid inloppet ti ll naturha mnen Fo revi ken vid H a mma rs näs 
tora H a mm a r och Eskil torps sockn ar, Sk, ne. Scenspä rren framträder o m ett ljust band i den mö rka 

djuprä nna n till vän ter på bilden. Spärren be t r av en 354m l ng och 7-8 m bred tenva ll , uppdelad i 
tv å pa rti er. Ett 70-ta l trä på la r ha r äve n p, träffa t i a nslutning till spä rren. In vid den na på trä ffade äve n 
5 vra k, som ha r da tera ts till en vikingatid/tidig medeltid. Foto J . orrman, RAÄ. Jfr äve n fig. 66. 

Exempel på beskrivning: Exempel 1: RAÄ 51, Torhamns socken, Blekinge. 
Spärranordning, ca 400 m l (VNV-ÖSÖ) och intill 50 m br, beståe nde av tal
rika i jöbottnen neddrivna pålar av lövträ. 

Exempel 2 : RAÄ 23, Stora Hammars socken, Skåne. Spärranordning, ca 350 
m l (NNV-SSÖ) be rående av två tenspärrar med mellanliggande genomseg
lingsränna, fem keppsvrak och ca femtio på lar. stenspärrarna är 11o m J 
(160-360 gan) respektive 160 m l (NNV-SSÖ), 4-12 m br och 0,5-1,4 m h, 
uppbyggda av 0,1-0,7 m t tenar. Den mellanliggande genomseglingsrännan 
har troligen varit för edd med en rörlig pärranordning. De fem skeppsvraken 
är 2,5-9 m l. Fyra av skeppen är endast bevarade till mindre delar. Skeppen är 
klinkbyggda och av ek. Flertalet utgör troligen krigsskepp som stenfyllts vid 
sänkningen . De femton pålarna är av bok och ek, 0,08-0,1 m i diam. Pålarna 
är i S delen grupperade i tv å p ålverk, medan de i N är enstaka och spridda. 

Litteratur: Atterman, I. 1969; Beijer, A-C. 1990; Crumlin-Pedersen, O. 
1984; Dahlen , J. & Theander, C. 1993; Svanberg, F. 1994; Westerdahl, C. 
1989. 
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Vårdkasar 

Sakord: Vårdka e/vårdkaseplats 

Kommentar: I Exempel på beskrivning nedan redovisa , i exempel2, en sannolik 
lämning efter vårdkasevaktens hydda. Denna må te anse vara fornlämning, 
men det aknas lämpligt sakord för denna kategori. Då dessa grunder endast har 
en knapp handfull paralleller i fornminnesregistret sorteras des a in under sakor
det vårdka e/vårdka eplats, där det andra ledet i sakordet, -plats, är det primärt 
relevanta. 

En vårdkase är en upp taplad hög av ved eller ri eller en hög av sten med ved 
eller ri ovanpå, vilken man i i ofred tider antände för att tillkännage fiendens 
närmande (fig. 68). Det finn etnologi ka källor om omtalar hur vårdka ar 
var uppbyggda. Kring en pira om kunde vara 10-12 m hög re te gammalt 
kärnvirke i kåtaform. Järnband eller vidjor kunde användas för att hålla am
man ka en. Invändigt i kasen och nedanför dess mitt var en botten insatt, på 

Fig. 68. En av landets fä kvarvarande, autenti ka vårdkasar, uppförd pä ett bronsåldersröse (RAÄ 84), 
pä Värdberget intill Himmerfjärden, orunda socken, Södermanland. Nära kasen är en liten grund, tro
ligen re ter efter v rdkasevakrens koja. Foro E. Skyllberg, RAÄ. 
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Fig. 69. Utsnitt av karta från 1642 över Björnö säteri i den inre delen a v Norrtäljeviken, sydost om 
Norrtälje. På kartan ä r en ka se utritad ytterst på "Mårgarudden" . Överst på kasen ä r en stå ng med 
toppruska fastsa tt, på vilken en tunna eller gryta hä nger. I denna har brännba rt material funnits fö r 
antändning. An läggningen ka n ha haft dubbla funktioner, dels som vå rdkase, dels som 
sjömärke/(bloss )fyr. Efter Arbman 1943. 

vilken tjärtunnor, torra furustubbar m.m. var placerade. Nere på kasens bot
ten var också furustubbar och annat brännbart material uppstaplat. Vårdka
sarna var antingen resta direkt på, eller i anslutning till, ett bergskrön. 

Vårdkasarna var inordnade i stora system, framför allt längs med kuster
na. Om fienden uppenbarade sig kunde ett större område varnas på kort tid. 
Vårdkaseplatserna är ofta kända i historiska källor (fig. 69), men framför 
a llt i namnfloran med namn som Hunö Böte, Kasberget, Vålberget och Vett
berget. De i naturen synliga spåren efter vårdkasar är mer sällsynta. Eldska
dade berghällar, och i vissa fall rösen med eldskadade stenar, kan bedömas 
som bottnar till vårdkasar, om det bekräftas av källmaterialet. 

Antikvarisk bedömning: Utgör fast fornlämning, om synliga lämningar finns 
och redovisas då med R+Us (upplysningsskrift). I övriga fall gäller Inpr. ej . 
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Principer för beskrivning: En vårdkasebotten, som utgörs av en eldskadad 
yta på ett berg, beskrivs med sin totala utbredning och sin huvudriktning 
samt skadornas omfattning. En vårdkasebotten i form av ett röse beskrivs på 
samma sätt som ett vanligt (grav)röse. I tur och ordning beskrivs då form, 
storlek, höjd, storleken på stenarna, speciella konstruktioner och skador. Det 
måste emellertid framgå att det verkligen är frågan om en vårdkasebotten 
och därför är det den termen som skall användas och inte röse. 

Exempel på beskrivning: Exempel l: RAÄ 118 i Nätra sn, Ångermanland. 
Vårdkasebotten. Inom ett 4x4 m st område är berget starkt eldskadat och 
skärviga stenar är spridda över hela denna yta. Redovisning: lnpr. ej. 

Exempel 2: RAÄ 76 i Västrums sn, Småland. l) Vårdkasebotten, oval, 8x4 
m st (NV-SÖ) och 0,5 m h. Fyllning av 0,2-0,4 m st stenar. Grop i SÖ, 1,5 m 
i diam och 0,5 m dj. Stenar är utkastade i SV. Beväxt med en tall och några 
enar. Redovisning: R + Us. Ca 30 m S om nr l är: 2) Husgrund, ca 9x5 m st 
(NNÖ-SSV) och 0,5 m h. Grundstenarna är intill 0,5 m h, intill l m br och 
0,3-1 m l. Sannolikt lämning efter bålvaktens hydda. Redovisning: R. 

Litteratur: Arbman, H. 1943; Modeer, l. 1936 och 1937; Modin, E. 1908; 
Norman, P. 1993; Schi.ick, A. 1950; Stahre, N-G. 1952 och 1986. 
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Lagtillämpning, inventering 
och registerhållning 

Detta kapitel utgörs av en generell text, som är giltig för alla volymer i serien. 
Här presenteras kortfattat Kulturminneslagen, fornlämningsbegreppets ut
veckling och tillämpning, fornminnesinventeringen samt fornminnesregistret. 
Texten baseras på bidrag från flera olika personer inom myndigheten, bl.a. av 
författaren till denna volym. Den första delen, "Kulturminneslagen och forn
lämningsbegreppet", baseras i huvudsak på artikeln "Särskilda arkeologiska 
utredningar och fornlämningsbegreppets tillämpning" (Jensen 1993). 

Kulturminneslagen och fornlämningsbegreppet 
Inom den arkeologiska dokumentationsverksamheten, vare sig det gäller 
reguljär fornminnesinventering, särskilda utredningar eller arkeologiska 
undersökningar, gäller Kulturminneslagens bestämmelser. Den nu gällande 
Kulturminneslagen (KML) trädde i kraft den 1 januari 1989. KML innehåller 
bestämmelser om fornminnen, byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen samt 
skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål. Flera tidigare lagar och för
ordningar har därmed ersatts av en gemensam lag. Den första etappen vad 
gäller uppteckning av fornlämningar inföll under andra hälften av 1600-talet. 
Uppteckningarna, kallade "Rannsakningar efter antikviteter", byggde på 
1666 års fornminnesplakat. Nuvarande lagstiftning bygger således på en lång 
kontinuitet beträffande dokumentationen och skyddet av fornlämningar. 

I detta sammanhang koncentreras framställningen till 2. kap. 1 § i KML, 
som framför allt behandlar fasta fornlämningar. I ingressen ges en allmän 
definition av vilka faktorer som konstituerar en fast fornlämning: " Fasta 
fornlämningar är följande lämningar efter människors verksamhet under 
forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varak
tigt övergivna". Denna formulering innehåller för vad som bedöms som 
fast fornlämning. Den tolkning av fornlämningsbegreppet, som primärt görs 
utifrån de tre huvudkriterierna, får sitt uttryck i den praxis som är utbildad 
inom kulturmiljövården (KMV). Fornlämningsbegreppet är ständigt under 
diskussion inom KMV-sektorn, och den praktiska tillämpningen av KML:s 
bestämmelser äger rum i relation till, och är beroende av, den allmänna sam
hällsutvecklingen och kulturmiljövårdens uppfattning om kulturlämningar
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nas roll i samhället. Nedan kommenteras de tre avgränsningskriterierna 
KML närmare (se även Jensen 1993:63): 

• uttrycket "forna tider" utgör givetvis ett kronologiskt kriterium. Avsikten 
är att kunna tolka tidsdimensionen flexibelt, och någon 100-årsgräns förut
om för skeppsvrak gäller inte nödvändigtvis. 

• uttrycket "äldre tiders bruk" bör ses som ett funktionskriterium, och avser 
dels lämningar till vilka metoder, tekniker och brukningssätt som inte längre är 
aktuella kan knytas, dels naturbildningar till vilka ålderdomlliga bruk, sägner 
eller märkliga historiska minnen är knutna liksom lämningar efter äldre folklig 
kult. 

• uttrycket "varaktigt övergivna" är då givetvis ett övergivenhetskriterium. 
Kriteriet gäller i princip alla typer av lämningar. Uttrycket "varaktigt över
givna" avser en lämnings ursprungliga funktion. I vissa fall kan emellertid 
idag sekundära eller snarlika funktioner uppträda, varför bedömningssvårig
heter kan förekomma. 

Allt eftersom fler och fler kategorier av kulturlämningar dras in i diskussio
nen om vad som bör utgöra fast fornlämning, har det visat sig nödvändigt 
att, förutom de tre grundläggande kriterierna, även beakta ett antal s.k . vär
deringskriterier, som inte finns omnämnda explicit i KML. Detta gäller fram
för allt kategorier som behandlas inom ramen för ett selektivt fornlämnings
begrepp, vilket innebär att endast vissa lämningar inom en kategori bedöms 
utgöra fast fornlämning. 

Exempel på kategorier som, enligt nuvarande praxis, hanteras inom 
ramen för ett selektivt fornlämningsbegrepp är vissa typer av fossil åkermark 
och röjningsröseområden; ristningar av olika slag; en del kustlämningar 
såsom hamn- och varvslämningar, sjömärken m.m.; vissa fästningar och 
stridsvärn; bebyggelselämningar såsom övergivna torp- och fäbodställen; 
kommunikativa lämningar såsom vägar, broar och väghållningsstenar. Beto
ningen av de olika värderingskriterierna kan variera beroende på vilken 
kategorityp som är berörd. 

De två mest grundläggande värderingskriterierna är dels lämningens pre
paratsvärde eller vetenskapliga värde, dels dess upplevelsevärde eller pedago
giska/sociala värde. Av dessa två torde det vetenskapliga värdet vara den pri
mära värderingsgrunden. 

Förutom dessa två värderingskriterier, kan det oftast även vara relevant 
att ta ställning till andra kompletterande värderingskriterier av både kvanti
tativ och kvalitativ art, såsom frekvens (sällsynt eller vanlig), förekomsten av 
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andra kompletterande källor, miljösammanhang etc. En samlad bedömning 
av de olika aspekterna ger lämningens bevarandevärde. För en utförligare 
presentation av och diskussion kring utvärderingskriterierna, se Jensen 
1993:63ff. 

Av ovanstående har bl.a. framkommit att man inom kulturmiljövården 
arbetar med dels ett generellt, dels ett selektivt fornlämningsbegrepp. Läm
ningar som lyder under ett generellt fornlämningsbegrepp är t.ex. förhisto
riska gravar, fornborgar och hällristningar. Lämningar som selektivt bedöms 
som fast fornläming kan t .ex. utgöras av olika former av övergiven åker
mark och bebyggelselämningar av olika slag. 

Fornminnesinventeringen 
Riksantikvarieämbetets (RAÄ) fornminnesinventering för den ekonomiska 
kartan påbörjades 1938 efter ett riksdagsbeslut året innan (Selinge 1989:8). 
Beslutet innebar att RAÄ skulle ansvara för en fornminnesinventering i sam
arbete med Rikets allmänna kartverk (nuvarande Lantmäteriverket) och att 
alla kända fasta fornlämningar skulle redovisas på den ekonomiska kartan. 

De första decenniernas fornminnesinventering var främst inriktad på gravar 
av förhistorisk karaktär, vilket var helt i linje med dåvarande tradition (Selinge 
1989:16ff). Även fornlämningar såsom fornborgar och runstenar ägnades stor 
uppmärksamhet, som ett led i en antikvarisk intressetration, som åtminstone 
kan föras tillbaka till 1600-talet. De sistnämnda kategorierna kan dock inte 
kvantitativt mäta sig med det mycket omfattande gravbeståndet. 

År 1974 påbörjade Lantmäteriverket revideringsarbetet med den ekono
miska kartan, vilket även innebar en förnyad fornminnesinventering. RAÄ:s 
personal fick därigenom möjlighet till fortsatt uppbyggnad av kunskap om 
kulturminnen och kulturmiljöer med utgångspunkt i de krav som kulturmil
jövården ställer. Strävan går därför idag mot att registrera ett så brett spek
trum som möjligt av kulturlämningar, dvs. både fasta fornlämningar och 
andra kulturminnen. Detta är ett resultat av den successiva kunskapsupp
byggnad som blivit följden av det arbetssätt som präglat verksamheten sedan 
1930-talet. Detta har inneburit att antalet fornlämningskategorier har utö
kats, men även att inventeringen har utsträckts till att registrera fler läm
ningar från historisk tid och till och med från vårt eget århundrade. 

Fornminnesinventeringen av ett område föregås av en insamling av upp
gifter i litteratur och arkiv. Inventeringen innefattar terrängrekognocering, 
men även kontakter med hembygdsföreningar och allmänhet. Rekognoce
ringen baseras på en visuell bedömning av lämningarna, där provstick med 
sond och spade kan förekomma, men aldrig mer omfattande grävningar. 
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Den ekonomiska (Gula) kartans roll som informationsbärare om bl.a. kul
turminnen och kulturmiljöer tonas alltmer ned till förmån för Lantmäteriets 
ADB-satsning på lagring av kartinformation i kartdatabaser. Den kartinfor
mation som fram till i dag har funnits tillgänglig för allmänheten i tryckt 
form kommer således framöver att finnas i Lantmäteriets databaser, ur vilka 
man vid behov kan hämta information. Information angående RAÄ:s regis
terhållning, se nedan. 

RAÄ lämnar också uppgifter om fornlämningar till fastighetsregistret. I 
detta skall den som äger en fastighet kunna se om det finns fornlämningar 
inom den egna fastigheten. 

Fornminnesregistret 
Uppgifter om de lämningar som fornminnesinventeringen registrerar samlas i 
RÄÄ:s fornminnesregister (FMR). Där finns ca 8 000 fältanteckningsböcker 
med en nummerserie för varje socken, samt ca 13 500 registerkartor (ekono
miska kartor) i skala 1:10 000, och för delar av norra Sverige i skala 1:20 000. 
Denna text- och kartinformation finns även hos länsstyrelserna och länsmuseer
na, men då endast den information som avser lämningar inom länet i fråga. 

Antalet registerposter - dvs. nummer i det sockenvis förda registret - upp
går för närvarande till drygt 350 000. Antalet enskilda objekt är mångdub
belt fler, eftersom varje fornlämningsnummer ofta innehåller beskrivning av 
flera objekt, ibland hundratals. Antalet fasta fornlämningar, som finns regis
trerade i FMR ökar ständigt. 

De beskrivna objekten har olika status beroende på den gällande tolkningen 
av Kulturminneslagen. Objekt som betraktas som fasta fornlämningar redovi
sas såväl i fornminnesregistrets fältanteckningsböcker som på den tryckta eko
nomiska kartan med beteckningen R eller (R). R innebär att lämningen har en 
synlig begränsning ovan mark, medan (R) utsätts när lämningen inte är synlig 
ovan mark eller har svårbestämbar utsträckning. Antalet fasta fornlämningar i 
registret ökar ständigt och närmar sig miljonstrecket. Är fornlämningen gräns
bestämd, vilket endast ett 175-tal fornlämningar i Sverige är, redovisas gräns
bestämningen, dvs. fornlämningsområ<kts utsträckning, på kartan. 

Om lämningen skall redovisas med upplysningsskrift görs detta med beteck
ningen Us. I många fall kombineras R med Us. Minnesinskrifter redovisas nor
malt med beteckningen Ms. Har lämningen ett namn som skall finnas med på 
kartan redovisas den med beteckningen Namn. Namn i kombination med 
R-redovisning förekommer också i vissa fall. Även byggnadsminnen redovisas 
på den ekonomiska kartan och då med beteckningen Mb. Lämningar som inte 
utgör fast fornlämning och inte på något sätt skall sättas ut på den tryckta 
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kartan redovisas med Inpr. ej (inprickas ej). Av principiella och karttekniska 
skäl redovisas dock för närvarande även vissa fasta fornlämningar med 
beteckningen Inpr.ej. De är likväl skyddade enligt Kulturminneslagen utifrån 
samma kriterier som andra fasta fornlämningar. Detta gäller alla fornläm
ningar under vatten, t.ex. vrak, spärranordningar, fiskeanläggningar och 
äldre kulturlager i hamnbassänger (se s. 54, 64, 93 och 95). Principen omfat
tar t.ex. även de äldre kulturlagren i städerna. 

I vissa fall går det inte att säkert fastställa om lämningen är av sådan 
karaktär att den skall betraktas som fast fornlämning. Det kan t.ex. i ensta
ka fall vara svårt att vid en enbart okulär besiktning avgöra om man står 
inför en fornlämning eller en naturbildning. I dessa fall redovisas objektet 
med Inpr ej, bevakas. Detta är en signal till handläggare inom kulturmiljö
vården, och innebär i samband med exploatering i praktiken krav på slutgil
tigt ställningstagande avseende objektets eventuella fornlämningsstatus. 

Samtliga byggnadsminnen och statliga byggnadsminnen registreras även i 
FMR. I övrigt registreras byggnader mycket selektivt, och endast hembygds
gårdar och särskilt kulturhistoriskt intressant bebyggelse, som redovisas med 
K på den Gröna (topografiska) kartan, tas med. 

Tillämpningen av fornlämningsbegreppet utifrå n en tolkning av Kultur
minneslagen har varit stadd i ständig utveckling sedan inventeringen inled
des. Detta innebär att vissa lämningar som har registrerats under t.ex. 
1960-talet idag kan bedömas annorlunda. En lämning som då inte bedöm
des vara fornlämning kan numera betraktas som fast fornlämning. Detta 
gäller t.ex. övergivna bytomter, hammarsmedjor m.fl. 

Fornminnesregistret är en kunskapsbas för kulturmiljövården, men har 
också en stor forskningspotentiaL Det är även användbart för den som är 
intresserad av vilka kulturlämningar som finns i hemtrakterna. Det är emel
lertid viktigt att känna till registrets begränsningar. Fornminnesinventeringen 
är alltid selektiv, eftersom det är omöjligt att vid varje tillfälle registrera allt 
beroende på olika faktorer såsom rådande fornlämningbegrepp, ekonomiska 
resurser etc. Det finns således alltid utrymme för kompletteringar. 

Till fornminnesregistret hör en art- och sakordslista. Den har tillkommit 
för att man enkelt skall kunna upprätta ett dataregister med de väsentligaste 
uppgifterna . Art är en övergripande kategorisering, under vilken ett antal 
sakord inordnas. Exempelvis är gravfält en art, under vilken de enskilda 
gravtyperna, som högar och stensättningar etc., åsätts sakord. sakordet är 
ofta identiskt med benämningen på fornlämningskategorin. Ibland kan em el
lertid flera fornlämningskategorier sortera under samma sakord. Det är vik
tigt att skilja mellan sakord och (forn)lämningskategori. Sakorden är införda 
i registret i efterhand för att underlätta ADB-bearbetningen av detta. 
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Denna volym utgör nummer tre i erien Fornlämningar i verige, 
som produceras och utge av Rik antikvarieämbetet. Skrift erien 
är av edd arr, i första hand, utgöra ett töd för arbetet inom kul
turmiljövården i form av riktlinjer av eende hanteringen av forn
lämningar och andra kulturlämningar. krifterna är primärt rik
tade till representanrer för den regionala kulturmiljövården, men 
är även tänkta att kunna använda inom t.ex. den uppdragsbase
rade utrednings- och undersökning verksamheten, i undervisning 
på olika nivåer inom ektorn amt vänder ig de utom till hem
bygdsföreningar och allmänheten i övrigt. 

Informationen utgår fran innehållet i Rik antikvarieämbetet 
fornminne register, varvid regi trerade fornlämningar och 
andra kulturlämningar redovi as kategorivi - t. x . agrara läm
ningar, indu triella lämningar bebyggel elämningar etc. - med 
riktlinjer för hur de sa bör uppfattas och hanteras av eende 
be krivning och bedömning. 

Denna volym Sjöfart och fiske, behandlar fornlämningar och 
kulturlämningar i övrigt, som har en påtaglig anknytning till 
verk amheter, som är kännetecknande för våra ku ter och skär
gårdar. Exempel på ådana yttringar i land kapet är labyrinter 
och kompas ro or, kulturlager och lämningar på fi kelägen och 
i an lutning till hamnar, fyrar och andra jömärken, lämningar 
efter undervattens pärrar, vrak etc. 

Tidigare utgivna volymer i serien fornlämningar i venge: 
l. Fos il åkermark 
2. Fran borg till bunker 
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