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Förord

I samband med ominventeringen av fornminnen för 
den ekonomiska kartan har Riksantikvarieämbetet 
under senare år prövat olika modeller vad gäller inven
teringens uppläggning och innehåll. Begränsade resur
ser och det ökade kostnadsläget har i många fall krävt 
kraftiga prioriteringar och en översyn av gällande 
metodik. Men det är inte enbart ekonomin som varit 
styrande för ett nytänkande. En viktig del av invente
ringens artbete är samarbetet med lokalbefolkningen 
och att söka tillmötesgå den regionala kulturmiljövår
dens och allmänhetens behov av kunskapsuppbyggnad 
och kunskapsspridning.
Tanken bakom Värmlandsboken är att under pågående 
inventering redovisa arbetsprocessen och ta upp pro
blem till diskussion för att stimulera kunskapsutbytet 
kring den fortsatta fornminnesinventeringen i Värm
lands län.
Att snabbt nå ut med ett underlag för att få igång en 
diskussion och kunna påverka den fortsatta inriktning
en av arbetet har varit det primära syftet med boken. 
Att under pågående inventering åstadkomma något 
mer än kartor, register och statistik har känts angelä
get. Innehållet i de enskilda artiklarna skall därför sna
rare ses som arbetsmaterial än som presentationer av 
färdigbearbetade resultat. Vi hoppas att boken skall 
fungera som idésamling och inspiration i det fortsatta 
arbetet att tillsammans bygga upp kunskap om forn- 
lämningsbilden i Värmland.

Agneta Lagerlöf 
Riksantikvarieämbetet
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Några redaktionella kommentarer

Den extra uppgiften, att skriva en artikel, är ett försök 
från fältarkeologernas sida, att åstadkomma någonting 
mera än dokumentation, yttrad i kartor, register och 
statistik.

Redan i vårens första utskick till inventerarna fanns 
därför ett upprop, ett uttalat önskemål, om att deltaga 
i den då så kallade extra uppgiften. Senare utskick av 
PM klargjorde tankegångarna bakom idén och i sam
band med exkursioner och granskningsdagar diskutera
des möjliga ämnen. Den ursprungliga tanken var att 
artiklarna skulle vara, om inte problemlösande, så i 
alla fall problemdiskuterande. Eftersom det var några 
inventerare som ville skriva flera än en artikel godtogs 
också, i detta senare skede, beskrivande artiklar.

Under fältseminariet den 27 juni 1991, presenterade 
alla närvarande sina extrauppgifter. Ambitionen var 
aldrig att vi skulle försöka täppa igen de stora forsk- 
ningsluckorna. Artiklarnas svårighetsgrad och längd 
anpassades till en rimlig arbetsvolym.

Förutsättningarna var:

* Den tid vi ansåg att vi kunde avsätta av ordinarie 
fältinventeringstid till att skriva de enskilda artiklarna 
var tre till fyra dagar. Rimlig artikellängd som förorda
des var tre till fem sidor i A4-format.

* Syftet var att inom ramen för fältförordnandet fär
digställa artikeln. Dvs, manusstopp sattes till respektive 
inventerares sista anställningsdag.

* Artiklarna är skrivna i fält med sparsam tillgång till 
referenslitteratur. De litteraturhänvisningar som före
kommer är i huvudsak hämtade från excerptpärmarna.

* Vi ansåg det vara mera angeläget att boken i sin hel
het skulle få en kort skriv- och redigeringstid än att den 
skulle vara språkligt och vetenskapligt homogen.

* Senare bestämdes det att publiceringsformen skulle 
bli en annan och redigeringstiden förlängdes.

* De målgrupper som vi vänder oss till är:
- lokalbefolkningen
- den regionala kulturmiljövården
- forskarsamhället
- fornminnesinventerarna

Alla fornminnesinventerare, och alla andra som bidra
git till att denna bok kunde förverkligas, tackas härmed 
varmt!

Lars-Erik Englund 
Johanneshov 1991-10-28.
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Del I. Fornminnesinventeringen

Fornminnesinventeringen i Värmland 1991
Av Lars-Erik Englund

Inledning
Fornminnesinventering för den ekonomiska kartan i 
Sverige har pågått sedan 1938. Förstagångsinventering- 
en avslutades 1977. Då var hela Sverige inventerat 
utom fjällregionen där ingen ekonomisk karta utges. 
Inventeringen, som genomförs av riksantikvarieämbe
tets (RAÄ) enhet för arkeologisk dokumentation (Fd), 
följer Lantmäteriverkets (LMV) utgivning av ekono
misk karta. En ny inventeringsomgång, revideringsin
venteringen, påbörjades 1974.
Revideringsinventeringen i Värmland genomförs åren 
1987-1994. Fornlämningstätheten, framför allt på 
Värmlandsnäs, förväntningar på nyfynd och tillkomst 
av tidskrävande fornlämningstyper (bytomter, torp och 
fossila åkrar m m) talade för att vi som tidigare, inte 
skulle hinna med alla registreringar med förutvarande 
ambitionsnivå om inte prioriteringar och rationalise
ringar gjordes. Det var därför nödvändigt att i förväg 
få en uppfattning om hur tilldelade resurser på bästa 
sätt skulle användas.
En analys av revideringsbehovet är ett sätt att i förväg 
få en uppfattning om kvaliteten på förstagångsinvente- 
ringen och därmed en uppfattning om vilka områden 
och vilka objekt som kan anses vara välgjorda, och 
som inte behöver återbesökas, och vilka som är av min
dre god kvalitet och måste göras om.
Som underlag till valda strategier ligger fyra dagars 
specialinventering inom arbetsområdet i april samt en 
påföljande analys av fältmaterialet. Förberedande dis
kussioner fördes med företrädare för den regionala kul
turmiljövården, liksom med inventerare och platsledare 
som arbetade i Värmland åren 1987-90.

Något om förståelsen av fornlämnings- 
registret
Det skulle föra alltför långt att i detta sammanhang 
redogöra för alla strategier som rör forn- och kultur
lämningar i allmänhet. Strategierna är präglade av cen
trala beslut, som dock kan innehålla regionala variatio
ner. De strategier som särskilt behandlas nedan är avvi
kande från de gängse och är anpassade till resurser, 
regionala förutsättningar och regionala behov.
Det förutsätts här att läsaren har en uppfattning om 
hur vi arbetar, hur fornminnesbegreppet vuxit fram 
och på vilka grunder våra antikvariska beslut fattas. 
För en fullständig genomgång av de forn- och kultur
lämningar som vi arbetar med hänvisas till fornläm- 
ningsregistrets (Fr) sökordslista (intern PM). För en 
jämförelse mellan förstagångs- och revideringsinvente
ringens förutsättningar, avseende fornminnesbegreppet, 
hänvisas till Gerhard Winbergs artikel i Fornvännen 
(Winberg 1978).
Den status en forn- eller kulturlämning får i samband 
med inventeringen redovisas alltid i fornminnesregistret 
med någon av följande anvisningar eller symboler avi
serade till LMV och ekonomiska kartan.

För fasta fornlämningar gäller:

R = antikvariskt beslut och kartsymbol för fast forn- 
lämning enligt kulturminneslagen (KML), med synlig 
begränsning (t ex ett röse).
(R)= antikvariskt beslut och kartsymbol för fast forn- 
lämning enligt KML, med ej synlig begränsning (t ex en 
överplöjd boplats).
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”R” kan kombineras med ”Us” (t ex ”Fornby gamla 
tomt”) eller ”Namn” (t ex ”Kungshögen”).

Gruppen ”fasta fornlämningar” ingår i den större 
gruppen ”kulturlämningar”.

I undantagsfall förekommer även R? och R med tvekan 
som antikvariskt beslut. Detta betyder att det antikva
riska beslutet är osäkert. Fornlämningen aviseras till 
LMV, men bör undersökas förenklat vid ett eventuellt 
borttagande, åtminstone så länge som lämningens rätta 
status inte är känd. Skulle lämningen vid undersök
ningen visa sig vara någonting annat än vad som fram
går av registertexten fodras ett nytt antikvariskt beslut 
och en ny strategi till lämningens fortsatta borttagande. 
Osäkra fornlämningar med ovanstående antikvariska 
beslut inräknas i RAÄ:s officiella statistik över fasta 
fornlämningar.

För övriga kulturlämningar gäller:
Ms (minnesinskrift), K (kulturhistoriskt märklig bygg
nad), Mb (byggnadsminne), Us (upplysningsskrift) och 
Namn.

”Us” och ”Namn” kan förekomma ensamt, dvs ej i 
kombination med ”R”, och avser då kulturlämningar 
som inte erhållit skydd enligt KML, exempelvis ”Gruv
hål” och ”Anderstorp”.

Ett ”R”, ”Ms” eller annan symbol riktar sig i första 
hand till två övergripande institutioner, dels till LMV 
för insättning på reviderad version av ekonomisk karta, 
dels till kulturmiljövårdande institutioner för handlägg
ning av ärenden i kulturmiljöfrågor. Andra användare 
av karta och register är markägare, forskare, planerare 
osv.
Bevakas används vid tveksamma fall och bör från anti
kvarisk synpunkt behandlas på liknande sätt som ”R?” 
och ”R med tvekan”. Lämningar som ”bevakas” avise
ras inte till LMV och inräknas inte i RAÄ:s officiella 
statistik över fasta fornlämningar. ”Bevakning” kan 
innebära att en kulturlämning har bedömts som osäker 
eller att platsen för en känd fornlämning är osäkert 
lokaliserad, t ex en överplöjd övergiven bytomt där 
åkern vid inventeringstillfället inte var besiktningsbar. I 
det sistnämnda fallet bör således ”bevakas” tolkas som

”ominventering” eller ”utredning” före eventuell 
exploatering. Detta oaktat har markering gjorts på 
arkivkarta. ”Bevakas” avser givetvis i detta fall platsen 
för den överodlade bytomten och inte platsen för kart
markeringen.

Inprickas ej avser i första hand kulturlämningar eller 
uppgifter om kulturlämningar som inte aviseras till 
LMV. ”Inprickas ej” betyder inte att kulturlämningen 
saknar antikvariskt eller kulturhistoriskt värde, vilket 
tyvärr är en vanlig missuppfattning. ”Bevakas” är ett 
antikvariskt beslut som inte har något med aviseringar- 
na till LMV att göra. ”Inprickas ej” är inte i första 
hand ett antikvariskt beslut utan en signal till LMV att 
lämningen ifråga inte aviseras till reviderad version av 
ekonomisk karta. Lämningen saknar skydd enligt KML 
men den har ett kulturhistoriskt intresse och bör i en 
handläggningssituation värderas med detta som ut
gångspunkt.

Alternativet till ”inprickas ej” är ”inprickning”. Detta 
skrivs dock aldrig ut eftersom det är underförstått. 
”R” eller ”Mb” betyder också ”inprickning”.

De färgkoder vi använder på fältfotokartan betyder i 
korthet:

Röd: R, (R), Ms, Mb, K, Us och Namn som aviseras 
till LMV.

Grön: På fältfotot redovisad fornlämning som av tek
niska eller andra skäl inte aviseras.

Svart eller blå: Övriga kulturlämningar och uppgifter 
om forn- och kulturlämningar som inte aviseras.

Heldragen linje på fältfotot avser en avgränsad forn- 
eller kulturlämning. En streckad linje innebär att av- 
gränsningen är oklar.

Analys av revideringsbehovet
Fornminnesbegreppet har utvecklats i snabb takt inte 
minst under senare delen av 1980-talet. Synen på 
gamla fornlämningstyper har förändrats. Nya fornläm- 
ningstyper har tillkommit på vårt program sedan för- 
stagångsinventeringen. Att analysera revideringsbeho
vet är därför angeläget. Håller den gamla inventeringen
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sådan kvalitet att återbesök eller omregistrering inte 
behövs? Vilka fornlämningstyper stod ej på program
met vid den första inventeringsomgången?

Utgångspunkter för analysen:

1. Interna allmänna önskemål: a) Att effektivisera forn
minnesinventeringen, dvs att anpassa inventeringen till 
de regionala förutsättningarna samtidigt som man för
söker maximera resurserna, b) Att, om möjligt, varken 
inventerare eller platsledare skulle besöka lokaler som 
registrerades vid den första fornminnesinventeringen på 
1960-talet.

2. De tidigare inventeringarna i Värmland( 1987-90) 
har visat på ett betydande revideringsbehov.

3. Mindre tid till omregistrering ger mera tid till nyre
gistrering.

4. Uttalde önskemål, externa såväl som interna, om att 
förändra inriktningen på Fd:s verksamhet.

Under perioden 15-18 april 1991 utfördes den special
inventering som senare låg till grund för analysen av 
revideringsbehovet i Värmland (rapport 1991-04-29).

Analysområden valdes med två utgångspunkter:

1. Olika fornlämningsmiljöer (kust, inland, skog, od
lingsbygd).

2. Olika inventerare/platsledare.

Specialinventeringen utfördes genom okulärbesiktning, 
dvs utan hjälpmedel som jordsond, spade m m, och 
omfattade den valda lokalens utsträckning samt 50 m i 
alla riktningar. På detta sätt ominventerades drygt 50 
platser med det huvudsakliga syftet att kontrollera kva
litén på den första fornminnesinventeringen. De strate
gier som valdes på grundval av analysen användes i 
inventeringsarbetet.

Valda inventeringsstrategier
Rösen och fyllda stensättningar: Här föreligger skillna
der i syn på fornlämningstyp mellan första inventering
en och den som nu bedrivs. Fyllda stensättningar på

Värmlandsnäs uppfattades vid den förberedande speci
alinventeringen, som "rösen” om de var någorlunda 
välbevarade eller ”röse/stensättning, rest av”, om de 
var sämre bevarade. I norra delen av arbetsområdet, 
främst i Glava socken, uppfattades den första invente
ringens högar och övertorvade stensättningar som 
rösen och fyllda stensättningar, dvs en avgörande kvali
tativ skillnad. I flera fall var dessutom skillnaden i upp
fattning av en anläggnings diameter och höjd förvånan
de stor. Det kan diskuteras om dylika skäl är tillräckli
ga för krav på omregistrering. Vad som talade mest för 
återbesök, och i så fall också omregistrering, var för
väntningarna på ”misterhultare”, dvs en liten och otyd
lig typ av stensättning (se artikel på annan plats), som i 
revideringssammanhang bör betraktas som en ny forn
lämningstyp.
Vald strategi: Framförallt misterhultarna, i kombina
tion med brister i de gamla beskrivningarna samt 
uppenbara möjligheter att göra nyfynd i närheten av 
gamla fornlämningar, talade för återbesök och omre
gistrering i dessa miljöer. Skasåsundersökningen visade 
dessutom att det finns boplatslämningar intill vattennä
ra rösen (Pettersson & Svensson, rapport under utarbe
tande). Generellt prioriteras inte nyinventering av gra
var.
Hällkistor: Överlag bedömdes de besökta hällkistorna 
som bra beskrivna. Hällkistor är en ovanlig fornläm- 
ningskategori så till vida att det är praktiskt taget 
omöjligt att förutspå deras placering i terrängen, vilket 
antagligen också var den ursprungliga meningen. 
Lägena kan beskrivas som tillbakadragna i förhållande 
till sedimentmarker och vattendrag. Rösenas lägen kan 
på motsvarande sätt beskrivas som framskjutna.
Vald strategi: Återbesök och omregistrering bedömdes 
inte vara nödvändigt. Nyfynd förväntas främst genom 
tips från hembygdsföreningar och privatpersoner. 
Ingen särskild insats bör göras i samband med ordina
rie fornminnesinventering.
Högar och övertorvade stensättningar: Tre höggravfält 
besöktes. Smärre uppräkningar gjordes på två, medan 
det blev samma resultat som tidigare på det tredje. Inga 
nya gravtyper noterades. Högar/övertorvade stensätt
ningar är bra beskrivna.
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Fig 1. Örjan Hermodsson och Mikael Jakobsson granskar ”misterhultare" i månens sken. Foto Lars-Erik Englund.

Vald strategi: Smärre numerära skillnader motiverar ej 
omregistrering. Om återbesök, av utbildnings- eller 
andra skäl är motiverat, bör boplatslämningar, över
givna vägar, terrasseringar och dylikt sökas. Grav
inventering skall inte prioriteras.
Fossil åkermark/röjningsröseområden: Tre på arkiv
kartor blåmarkerade områden med röjningsrösen be
söktes. Två innehöll anläggningar med ålderdomligt 
utseende. I åtminstone ett fall fanns fyllda stensättning- 
ar i närheten. Det är omöjligt att säga något om om

fattning eller tillhörighet på grundval av specialinvente
ringen. Vad vi i princip måste vara uppmärksamma på 
i första hand är:

1. Röjda ytor/röjningsrösen i gravrösemiljöer.

2. Parcellindelad fossil åkermark i anslutning till nuva
rande odlingsmark, främst välvda långsmala tegar, s k 
havreåkrar (iakttogs vid ett torp).

Vald strategi: Röjningsrösen i gravrösemiljöer, dvs po
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tentiella R-objekt, diskuteras med platsledaren. Vid 
”R” räcker det med en yttre områdesbegränsning. En
skilda, gröna, parcellmarkeringar inom området är inte 
nödvändiga, av tidsbesparingsskäl. ”(R)” kan också 
övervägas, även om områdesavgränsningen inte vållar 
några problem. Trots allt är det inte röjningsrösena 
som är intressantast utan de åkerytor och den boplatsy
ta som ett röjningsröseområde rimligen innehåller.
Röjningsrösen i oklart, eller uppenbarligen sentida, 
fornlämningssammanhang noteras på fotokonceptet 
med streckad svartmarkering och svart ”Us” = Röj
ningsrösen. Liknande bör gälla långsmala välvda band
parceller, dvs sk havreåkrar.
Återbesök och nyinventering av fossila åkrar och områ
den med röjningsrösen bör prioriteras. Röjningsrösen 
kan inte utan vidare avfärdas som unga i nuvarande 
forskningsläge. Kategorin havreåkrar prioriteras inte.
Torplämningar: Torpregistreringen var närmast obe
fintlig i samband med förstagångsinventeringen. Då 
noterades torp i bästa fall på fältfotokartan med ”Hg” 
(husgrund). I dag registreras ”alla” torp med eget num
mer, inom vissa län, vilket kan innebära en större eller 
mindre arbetsbörda beroende på vilken registrerings
princip som valts. Det finns flera. Normalt brukar tor
pen registreras fullständigt när de traditionella 
fornlämningarna är få eller, i sämsta fall, inte alls när 
inventeraren av resursskäl tvingas till prioriteringar. 
Följden, i praktiken, har ofta blivit att torpregistrering
ar gjorts ”i mån av tid”, med ett ojämnt register som 
konsekvens.
Vald strategi: Med tanke på att vissa socknar kan inne
hålla upp emot 500 torplämningar valdes följande stra
tegi. Endast skrivbordsregistrering i form av överfö
ringar från annat tillgängligt kartmaterial, gärna hem
bygdsföreningarnas kartor. Inga besök i fält, dvs ingen 
markering för husgrund med spismursröse = x. Det 
räcker med eget registernummer, svartstreckad områ
desmarkering och eventuellt namn i svart. Beskrivning: 
Torplämning. Ej besökt.
Förlusten, jämfört med tidigare Värmlandsinventering
ar, är att vi inte får någon redovisning på ekonomisk 
karta. Det är ett krav från LMV:s sida att torplämning
ar skall inprickas i fält, på plats, om de skall införas på

en officiell ekonomisk karta. Med den valda strategin 
kan inga torpnamn aviseras. Det viktiga är dock att 
torpen registreras i fornlämningsregistret och inte att 
de markeras med namn på ekonomiska kartan. 
Dessutom registreras alla torp med denna strategi och 
inte bara dem ”man råkar kliva på” eller de som hinns 
med ”i mån av tid”.

Vinsten är uppenbar. Mer tid blir över till fornlämning- 
ar som inte är kända i något annat källmaterial (till 
förmån för t ex boplatsinventering) och till arbete med 
kunskapsproduktion (t ex den här boken). En invente- 
rare hinner besöka ca 15 (beroende av kör- och gång
avstånd) torpplatser under en arbetsdag, dvs det 
behövs drygt 30 arbetsdagar för att besöka och regis
trera 500 torp. Detta motsvarar omkring hälften av 
den anställningstid om tre månader som en inventerare 
normalt har.

Bytomter: Helt övergivna bytomter har registrerats 
sedan revideringsinventeringen startade 1974. Sedan 
några år registreras samtliga bytomter om de har skriv
na belägg från mitten av 1600-talet eller äldre, oavsett 
om dessa är övergivna, delvis övergivna eller inte alls 
övergivna. Även här kan arbetsbördan variera beroen
de på vilken av flera registreringsprinciper man väljer. 
Det finns ingen centralt beslutad strategi vilket kan 
tyckas vara olyckligt. Å andra sidan är de regionala 
olikheterna när det gäller bytomter omfattande.

Vald strategi: Den modell som tillämpades i Dalarna 
med ”(R) i princip - utsattes ej på ek karta” och röd 
streckmarkering är för tidskrävande, och värdet av 
registreringarna står inte i rimlig proportion till arbets
insatsen. Byarna ligger tätt i Värmland. Det räcker med 
”Bevakas”, svartstreckad områdesmarkering samt i 
beskrivningen uppgifter om antal gårdar, äldsta belägg 
samt lägeskontroll med angivelse av LMV-akt. I prin
cip är det alltså inget som hindrar att även denna 
fornlämningstyp skrivbordsregistreras.

Skäl till varför vi valt att inte (R)-markera ”delvis över
givna bytomter” i Värmland:

1. Ingen tidigare registrering av typen i Värmland.

2. Den sena bybildningen. På 1500-talet saknade
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Värmland i princip byar och bebyggelsen bestod hu
vudsakligen av ensamgårdar. Byarna bildades huvud
sakligen genom hemmansklyvning under 1800-talets 
mitt eller slut (Widgren 1988:129f).

3. Önskemål, efter samråd, från den regionala kultur
miljövården.

4. Värdet av registreringarna står inte i rimlig propor
tion till arbetsinsatsen.
Övriga fornlämningstyper och kulturlämningar: Revi
deringsbehov finns där vår syn på fornlämningsbegrep- 
pet har förändrats, t ex milstolpar som numera skall R- 
markeras, ”Ms” utan registernummer, osv.

I princip finns förväntningar på nyfynd inom alla 
”gamla” fornlämningskategorier. I samband med 
inventeringen i östra Värmland 1988 framkom både 
strand- och åkeranknutna stenåldersboplatser. Inom 
årets arbetsområde finns signaler i form av nyligen 
funna boplatser, påträffade av Hans Olsson. Boplats
lämningar, både förhistoriska och medeltida, priorite
ras särskilt innevarande år.
Några få hällristningar, med stor geografisk spridning, 
är kända i Värmland. Störst chans till nyfynd bör vara 
inom årets arbetsområde. Värmlands första skärvstens- 
hög upptäcktes 1988 i Segerstads sn, som ligger ome
delbart öster om årets arbetsområde. Med tanke på 
fornlämningsbilden, särskilt på Värmlandsnäs, är ett 
tillskott av skärvstenshögar inte osannolikt.

Utgångspunkter för inventeringen
Analysen av revideringsbehovet visade på betydande 
ojämnheter i förstagångsinventeringen. Strategierna är 
därför delvis valda med tanke på att ta bort de största 
bristerna. Mindre brister måste vi acceptera.

En utgångspunkt är att planera våra fältinsatser så, att 
vissa fornlämningstyper inte får proportionellt mera tid 
än andra. En annan är att väl inprickade och beskrivna 
fornlämningar inte omregistreras. En tredje är att det 
måste råda en viss prioritetsordning; ”R” och ”(R)” 
går före ”Ms” och ”Us” som går före ”Bevakas” som

går före ”Inpr ej”. En fjärde utgångspunkt är att forn
lämningar som inte finns på LMV-akter har prioritet 
framför dem som finns där.

Som utgångspunkt gäller också, att det värde en forn- 
lämning kan tillmätas måste jämföras med vad det kos
tar att ta fram den. Den först hittade fossila åkern är 
mycket billig. Den sist hittade är mycket dyr eftersom 
det blir svårare och svårare att finna flera fossila åkrar. 
Priset för den sist funna fossila åkern är, för att ta ett 
haltande exempel, kanske lika högt som för samtliga 
kvarnar på LMV-akterna. Vilket värde kan man tillmä
ta den först funna järnåldersboplatsen? Hur många fos
sila åkrar är den värd? Hur skall de otillräckliga resur
serna fördelas? Det är inte helt lätt att fördela de till
gängliga resurserna på bästa sätt. Det ankommer dock 
både på platsledare och inventerare att göra enklare 
cost/benefit-överväganden. Det går inte att ”strunta” i 
alla gamla lokaler, även om det vore en enkel strategi. 
Av nödvändighet måste ett visst antal gamla fornläm- 
ningslokaler besökas av inventeraren i utbildningssyfte.

Omregistrering på fältfotokarta innebär inte nödvän
digtvis omregistrering i registerbok. Tidsvinster ligger i 
så fall i att endast komplettera registret i stället för att 
upprätta helt nya beskrivningar i gamla nummer.

Personalsammansättning
Den stabilitet på platsledarsidan som funnits fram till 
och med 1990 är nu bruten. Mikael Jakobsson är den 
som svarar för kontinuiteten bakåt i tiden. Örjan 
Hermodsson och jag själv är så gott som utan erfaren
heter av inventering i Värmland (fig 1).

Bland inventerarna är det sju stycken som inventerade i 
Värmland i fjol. Bland dessa är Susanne Pettersson, Eva 
Svensson och Anna Tomasdotter Jakobsson inne på sitt 
fjärde år. Sofia Andersson och Lena Vaxell är inne på 
sitt tredje år. Övriga fem inventerar för första gången i 
Värmland.

Särskilt kan noteras att av de 15 personerna som delta
git i årets fornminnesinventering i Värmland så är det 
endast en som är tillsvidareanställd. Alla övriga har 
varit säsongsanställda.
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Besparingsblad
Kartbladet Segmon 10C:46 togs ur produktionen på 
grund av budgetnerskärningar. Bladet är ett s k sex- 
block, i skala 1:20 000 och innehåller de gamla ekono
miska kartbladen Knöstad, Anäs, Liljedal, Skeverud, 
Stubbkärr och Ed (skala 1:10 000).

RAÄ har under flera år levt med nerskärningar i hud
geten. Vi har hjälpligt klarat nerskärningarna med den 
sk osthyvelsprincipen, dvs besparingarna har fördelats 
jämnt över alla reviderade län och alla reviderade kar
tor. På senare år har vi tvingats ta till tårtspadeprinci- 
pen, dvs ett antal blad har helt och hållet tagits ur pro
duktion (gäller RAÄ, ej LMV). Osthyvelsprincipen har 
urholkat kvaliteten på inventeringen så att vi inte läng
re anser oss kunna ta ansvar för en fortsatt generell 
kvalitetsförsämring. Bedömningen har varit att det är 
bättre att ha högre kvalitet på färre blad än att ha 
sämre kvalitet på flera blad.

Av denna anledning har RAÄ i år undersökt möjlighe
terna till ekonomiska bidrag från berörda kommuner 
så att den kommun som inte vill drabbas av en reduce
rad inventeringsinsats skulle kunna undvika detta 
genom att lämna ett ekonomiskt bidrag (skrivelse, dnr 
1702/91). RAÄ passar på tillfället och tackar Kils kom
mun som givit ett sådant bidrag.

Riksintresseområden
Inför fältarbetet diskuterade vi, bland annat i samråd 
med forskningsgruppen på RAÄ:s kulturmiljöavdel
ning, möjligheterna till viss fördjupningsinventering 
inom tre av fyra riksintresseområden (RO), belägna 
inom årets fältarbetsområde. Fördjupningsinventering 
utfördes med en extra inventeringsdag inom respektive 
område. De tre riksintressena är (nummer enligt RAÄ:s 
förteckning): Västra Rud - Sölje (1) i Stavnäs socken, 
Borgvik (15) i Borgviks socken och Millesvik (37) i 
Millesviks socken (fig 2, 3 och 4).

Sammanställning av fornminnesinventering och för
djupningsinventering föranleder några kommentarer 
avseende den arkeologiska delen av riksintressena.

Västra Rud - Sölje: En utvidgning av det nuvarande 
området i tre riktningar föreslås. De gravar som ingår i 
det fastlagda området är enbart kust- eller strandan
knutna. Den delvis odlade dalgången åt nordväst, mot 
Glava, kantas av rösen och andra fornlämningar. Gra
varna inom detta område är inte lika monumentala 
som inom RO. Det förhållande som skulle göra utvidg
ningen riksintressant är den forskningspotential som 
finns här. Uppdelningen av monumentala gravar vid 
kusten och normalstora gravar vid sedimentmarkerna 
kan härvidlag utgöra en utgångspunkt för en forsk
ningsuppgift.
I sammanhanget kan nämnas att nyfyndsfrekvensen är 
större i den odlade dalgången än inom RO. Bland 
nyfynden märks ett förmodat förhistoriskt röjningsrö- 
seområde, misterhultare (se artikel på annan plats), för
historiska boplatsspår och förhistoriska stenbrott (se 
artikel på annan plats). Hur långt området bör 
utsträckas i denna riktning är oklart då dalgången inte 
färdiginventeras förrän tidigast nästa år. Mycket tyder 
på att fornlämningstätheten fortsätter fram till Glas
älven, kanske längre.
På andra sidan Glafsfjorden har vi ett liknande förhål
lande. Det fastlagda RO tar endast hänsyn till de kust
nära fornlämningarna. Detta är lite synd då det med en 
ganska liten utvidgning även skulle kunna inbegripa tre 
hällkistor, i närheten av Bäsebol, som ligger exponera
de mot nu odlad sedimentjord. Utvidgningen motive
ras, förutom av exponeringen, även av närheten mellan 
hällkistorna. Hällkistor ligger normalt både ensligt och 
ensamt. Det finns också ett motsatsförhållande mellan 
dessa hällkistor och hällkistan som ligger exponerad 
mot vatten på fornborgsberget Rudsklätten, där det 
finns möjlighet till farledskontroll och en fantastisk 
utsikt mot Glafsfjordens inre delar.
I den korta RO-beskrivningen omtalas också ett ”järn
bruk från 1798 med nyklassicistisk herrgårdsbyggnad” 
(Riksintressanta kulturmiljöer i Sverige, 1990). Av 
oklar anledning har dock RO:s begränsningslinje dra
gits så att herrgårdsbyggnaden ligger inom men järn
bruket utanför området. RO bör därför även förlängas 
något åt söder. Järnbruket ligger i övre delen av bäcken 
mellan Stora Lesjön och Glafsfjorden. Bäcken utgör för 
övrigt ett bra exempel på industriellt nyttjande av
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Fig 2. Fornborgsmur med 
resta stenar på Rudsklät- 
ten. Riksintresseområdet 
Västra Rud-Sölje.
Foto Lars-Erik Englund.
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vattenkraft. Förutom järnbruk har det, på en mindre 
sträcka än en kilometer, också funnits kvarn, hamma
re, såg och glasbruk.
Borgvik: För riksintresset Borgvik, länets bäst bevarade 
bruksmiljö enligt områdesbeskrivningen, föreslås ingen 
ändring av områdets gränser. Intressant att notera är 
den fyndplats, i en av Borgviksälvens forsar, för stenyx
or som registrerades i år (se artikel på annan plats).

Fzg 3. Hytt- och hammarruiner i Borgvik. Riksintresseområ
det Borgvik. Foto Lars-Erik Englund.

Millesvik: Inte heller för riksintresset Millesvik föreslås 
någon områdesändring. Två förändringar avseende 
områdets kvalité bör dock uppmärksammas. I närheten 
av Götterstad påträffades ett förhistoriskt röjningsröse- 
område innehållande även gravar och älvkvarnar (se 
artikel på annan plats). Anmärkningsvärt är också fyn
det av Värmlands längsta långröse som låg intill en 
både känd och vårdad fornlämning, nämligen ett av 
Värmlandsnäs största rösen (se artikel på annan plats).

Generellt kan sägas om riksintresseområdena att dessa 
skulle vara enklare att hantera om de inte var så dispa
rata avseende innehållet. Västra Rud - Sölje, till exem
pel, innehåller dels fornlämningar från i huvudsak 
bronsålder - äldre järnålder, dels brukslämningar, herr
gård, löjtnantsboställe med mera från de senaste 200 
åren. Man kan tala om två riksintressen i ett. Den enda 
kontakt dessa har med varandra är att de råkar ligga 
inom samma begränsade yta. Historiska och kronolo
giska kontaktytor saknas och de kan därför omöjligen 
ingå i samma sociala och ekonomiska nätverk. Det 
vore därför önskvärt, i en snar framtid då riksintresse
na skall beskrivas, att skilja på delar som inte berör 
varandra (jfr Blomkvist, 1990).

För ytterligare upplysningar om riksintressen och kul
turmiljöer hänvisas till boken ”Värmländska kulturmil
jöer” (Hillgren, red. 1989).

Preliminärt resultat och utvärdering
Då detta skrivs, i oktober 1991, har vi inte nått slutet 
av vår årliga arbetscykel. Ett normalår börjar i februari 
med planering, excerpering och anställning av somma
rens inventerare. Fältsäsongen inleds i maj, ibland tidi
gare, och pågår till en bit in på hösten. Sedan vidtar 
redigering av fältmaterialet, statistikarbete och annat 
inomhusarbete. Inte förrän i januari året därpå vet vi 
med ”statistisk säkerhet” utfallet av sommarens inven
teringar. Den enklaste formen av statistik som kan tas 
fram i detta läge presenteras i nedanstående tabell.
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Enkel statistisk sammanställning över fornminnesinventeringen i 
Värmland inom 1991 års arbetsområde

SOCKEN Total 
yta i 
km2

Reviderad 
yta i km2 
exklusive 
vattenareal

Resultat av
1963 års 
inventering
Antal platser*

Resultat av
1991 års 
inventering
Antal platser* *

Procentuell 
ökning av 
antalet
registrerade platser

Boda 84 42 9 64 711
Borgvik’” 61 55 (61) 33 71 215
Botilsäter 77 77 52 104 200
Bro’” 99 77 (97) 56 185 330
Brunskog 267 6 0 1 -
By m. Säffle 89 89 93 182 196
Ed”’ 93 8 (78) 5 4 80
Eskilsäter 65 65 67 152 227
Frykerud 148 41 14 68 486
Gillberga”’ 208 75 (91) 13 107 823
Glava 303 14 23 29 126
Grums 175 100 36 96 267
Eluggenäs 38 38 56 109 195
Högerud 73 22 9 48 533
Kila”’ 164 59 (97) 44 97 220
Millesvik 35 35 122 95 78
Stavnäs 220 88 40 247 618
Södra Ny 59 59 31 157 506
Tveta 75 35 14 73 521
Värmskog 105 105 54 155 287
Åmål*** - 1 0 0 -
Ölserud 52 52 47 32 68

TOTALT 1142 +130’
+ 277”=
1550

818 2076 254

* Till större del återbesökta vid 1991 års inventering.
** 1963 års platser är ej inräknade.
*** Tillhör Älvsborgs län.

’ Skärgård.
” Vattenareal.

Areal inom ( ) anger planerad inventeringsyta före 
RAÄ:s besparingsåtgärder.
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Fig 4. Gravröse. Riksintresseområdet Millesvik. Foto Örjan Hermodsson.

De valda strategierna angående torplämningar och 
bytomter bedöms fortfarande som riktiga. De resurser 
som härmed frigjordes är avsevärda. Mer tid blev över 
till fornlämningar som inte är kända i något annat käll
material än de fysiska spåren i jorden och till arbetet 
med kunskapsproduktion. Strategierna bemöttes posi
tivt av inventerarna vilket inte minst är viktigt. En 
nackdel är att torpinventeringen inte blir enhetligt 
utförd i Värmland som helhet.

De små otydliga stensättningarna, misterhultarna, ut
gör en särskilt svårbedömd kategori. Knappast någon 
fornlämningstyp orsakar så mycket diskussion och så 
många åsikter. Hur långt kan man sträcka sig när det

gäller R-markering av denna kategori? För att få ett 
bättre bedömningsunderlag undersöktes några mister- 
hultare. Hur vi slutligen hanterade denna kategori re
dovisas i en annan artikel på annan plats.

Antalet nyfynd inom gruppen stenfyllda gravar blev 
förvånande stort med tanke på den valda strategin. 
Främst beror detta på tillskotten av misterhultare, både 
på eller i anslutning till gamla lokaler, men framförallt 
på många tidigare helt okända platser. Anmärknings
värt är också nyfynd av hällkistor och stora långrösen.

Hanteringen av röjningsröseområden, generellt sett, är 
svår på grund av avgränsningsproblem och åldersbe-
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dömning. Några av oss bär med sig erfarenheter från 
det småländska höglandet där dessa problem är mycket 
påtagliga. Ingen förnekar idag att röjningsrösen i en 
förhistorisk kontext är fornlämningar, men det är 
oklart hur de bör hanteras antikvariskt. Utfallet av 
inventeringen blev dock inte det förväntade. Den för
väntade stora mängden röjningsrösen uteblev.
Satsningen på boplatser kom i viss mån av sig och stan
nade vid uppskattningsvis ett fyrtiotal nya registrering
ar, främst belägna i nuvarande åkermark. Det är myck
et svårt att inventera boplatser, särskilt på morän- och 
stenbundna stränder. Resultatet kan beskrivas som 
blygsamt för dessa miljöer. Kulturlager påträffas endast 
undantagsvis. Boplatsindikationerna kan vara så svaga 
att en boplats undgår upptäckt, även om man är där 
och sondar med jordkäpp, på grund av att man bedömt 
läget som ett bra potentiellt boplatsläge.
Att boplatsinventeringen visar ett mindre bra resultat 
kan dock i viss mån vara grundat på ett felaktigt anta
gande. Finns det boplatser med kulturlager i dessa 
strandnära områden? Antagandet bygger i första hand 
på lokaliseringen av de rösen och stensättningar som 
förekommer talrikt i området. Ligger boplatserna kan
ske enbart i de odlingsbara sidodalgångarna, där det 
också finns stengravar? Är eventuella boplatser utmed 
farlederna mera att betrakta som tillfälliga övernatt- 
ningsplatser? I så fall borde vi inte förvänta oss några 
kulturlager, möjligen enstaka härdar. Vi tycks veta för 
lite för att effektivt inventera rösebyggarnas boplatser.
Med tanke på åkerinventeringen var det olyckligt att 
endast en av årets inventerare hade möjligt att ta 
anställning före mitten av maj, dvs alldeles för sent 
med tanke på växtligheten i åkrarna. För ett lyckat 
resultat måste arbetet utföras under optimala förhål
landen. Våren och försommaren var dessutom mycket 
torr och utan regn är det svårt att se artefakter i åkrar
na.
Den regionala excerperingen, främst när det gäller 
äldre storskaliga kartor, utgör ett problem. Kartarkivet 
i Karlstad är inte komplett efter en brand på 1800- 
talet. Kompletteringar, under mycket knappa tidsför
hållanden, gjordes i Gävle med påföljd att det var svårt 
för den enskilde inventeraren att veta om en viss karta

saknades på grund av branden i Karlstad eller på grund 
av excerperarens tidsbrist i Gävle. Vi har, för att råda 
bot på detta, tagit fram en förtryckt blankett där det 
för varje jordregisterenhet framgår vad som finns av 
kartor, var de finns, och om de är excerperade eller 
inte.

En tydlig tendens är att mer och mer tid läggs på excer
pering i förhållande till fältarbete. LMV-akter excerpe- 
ras inte bara med avseende på bytomter/gårdstomter 
utan även med avseende på förekomst av fäbodar, gru
vor, kvarnar och dylikt. Tidskrävande kulturlandskaps- 
kalker upprättas undantagsvis och i samband med för- 
djupningsstudier.

Vi har i fält haft många diskussioner kring redovisning 
och registrering av torp, bytomter, ensamgårdar och 
1600-talstorp. Bebyggelseutvecklingen i Värmland är 
komplex och innebär att äldre redovisningsprinciper 
måste ifrågasättas. Gårdar har blivit torp och torp har 
blivit gårdar. Byarna har i regel blivit byar relativt sent 
(1800-talet) genom hemmansklyvning. Det är ett myck
et omfattande arbete att följa bebyggelseenheterna så 
långt tillbaka i tiden att växlingarna i jordnatur fram
går. Torp, som bedömts tillhöra ett primärt kolonisa
tionsskede, har R-markerats om de haft skrivna belägg 
från 1600-talet.

För att göra ett bra arbete när det gäller den äldre 
bebyggelseutvecklingen, medeltidens ödeläggelse osv, 
skulle vi behöva excerpera ett helt annat källmaterial 
än vad som för närvarande finns i excerptpärmen, t ex 
tiondelängder, medeltida diplom, Älvsborgs lösen med 
mera. Å andra sidan så är tidsåtgången, inklusive 
excerpering, utredning och registrering, så omfattande 
att vi allvarligt bör överväga om vi skall arbeta på 
detta sätt, med en ambitionsnivå som vida överstiger 
den resurstilldelning som tillkommer oss från centralt 
håll. Personligen anser jag att det är uteslutet att öka 
insatserna inom detta område med nuvarnde re
sursnivå.
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Gravplatser och boplatser
- hällkistornas topografiska placering i By och Tveta
Av Anna Tomasdotter Jakobsson

Under sommarens (1991) revideringsinventering speci- 
alstuderades hällkistornas topografiska närmiljö i två 
socknar, By och Tveta. Anledningen var från början att 
se om det i närheten av hällkistorna fanns bra bebyg
gelselägen (jfr till exempel den senneolitiska boplatsen 
med hällkista i Annelund öster om Enköping i 
Uppland). Tanken var dessutom att se om man vid 
anläggandet av hällkistor valt några särskilda topogra
fiska lägen, i analogi med bronsålderns rösen, vilka ju 
är placerade i mycket karaktäristiska miljöer på krön 
och i närheten av vatten.

Vid revideringsinventeringen i Dalsland 1987-88 (ett 
område som har stora likheter med Värmland och var
ifrån man antagit att idén med hällkistor hämtats) kon
staterades att hällkistorna i vissa områden var perifert 
placerade i förhållande till bosättningsområdet och att 
de ofta förekom i de delar av landskapet som annars 
saknar fornlämningar. Man noterade också att hällkis
torna vanligen låg i sadellägen eller på avsatser nedan
för krön (Johansen 1991).

I By och Tveta socknar finns sammanlagt 20 hällkistor. 
I äldre litteratur finns ytterligare ca fem hällkistor 
omnämnda vilka antingen tidigt blivit borttagna eller 
inte har kunnat återfinnas. Iögonfallande var den regel
bundet återkommande topografiska placeringen av 
dessa 20 hällkistor.

Tre olika topografiska lägen eller placeringsprinciper 
kunde urskiljas:

Ett av dessa lägen omfattar sju hällkistor. Den specifika 
placering dessa hade noterades även vid förstagångsin-

venteringen, och enligt dåvarande platsledaren Gunnar 
Ekelund har detta läge också noterats för två hällkistor 
i Botilsäter sn (RAÄ nr 1 och 4) och en hällkista i 
Ölserud sn (RAÄ nr 1). De sju hällkistorna (RAÄ nr 13 
i Tveta sn och nr 21, 29, 33:1, 33:2, 45 och 87 i By sn, 
samt eventuellt också de två borttagna hällkistorna nr 
240 i By sn) är placerade i sadelläge på den högsta 
punkten av en åsrygg (berg eller morän, i ett fall sand) 
vilken med något undantag löper mellan och något 
lägre än två höjdpartier. Någon hällkista ligger på en 
ås vilken är belägen nedanför (och löper närmast vin
kelrätt emot) endast ett höjdparti (istället för två). 
Åsryggen löper i tre fall (nr 21, 29 och 45 i By sn) i 
nordväst-sydöst, i tre fall (nr 33:1, 2 och nr 87 i By sn) 
i öst-väst samt i ett fall (nr 13 i Tveta sn) i nordöst-syd
väst. De borttagna hällkistorna nr 240 (By sn) låg på 
en ås som löper i nordväst-sydöst.

Åtta hällkistor är placerade på större eller mindre 
avsatser i bergssluttningar. Två av dessa finns i Tveta 
sn (nr 11 och 20) och sex i By sn (nr 16, 20, 46, 58, 78 
samt 85). Samtliga dessa är belägna i syd-, sydväst- 
eller västsluttning. Nr 46 är anlagd på en större flack 
avsats, och är, tillsammans med nr 45, ovanlig såtillvi
da att den ligger i sandmark.

Det tredje topografiska läget omfattar fem hällkistor, 
vilka är anlagda på en avsats eller i en sluttning intill 
och strax nedanför ett krön, antingen på en bergshöjd 
eller på en berg/moränås. Dessa hällkistor (nr 18, 22, 
68, 83 och 93 i By sn) är alla placerade öster, nordöst 
eller norr om krönet.
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Fig 1. Kartan visar det i 
texten behandlade området 
(By socken och delar av 
Tveta socken) samt de häll- 
kistor som finns där, relate
rade till 50-meterskurvan.

Teckenförklaring:

50 M.ö.h. 
Gräns för u o. 
Hällkista
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Hällkistornas orientering synes inte vara påverkad av 
det topografiska läget, inte heller kistans eller rösets 
storlek och höjd.

Man bör med fog kunna påstå, att dessa tre återkom
mande terränglägen (i sadelläge på en ås mellan höjder, 
på avsats i S, SV eller V-sluttning av bergshöjd respek
tive strax nedan och N, NÖ eller Ö om krön) inte är 
slumpmässiga. De bör istället betraktas som medvetet 
valda och blir därmed viktiga för förståelsen av hällkis- 
tan och dess konstruktion. Vilken betydelse kan häll
kistornas topografiska placering få för tolkningen av 
dem?

Gravplatser och boplatser
Hällkistorna i västra Sverige har hittills främst nyttjats 
som indikatorer på den senneolitiska bebyggelsens 
utbredning. Utifrån antagandet att hällkistorna varit 
anlagda intill bosättningarna har man försökt rekon
struera bosättningsmönster och vilken ekonomi, 
näringsbas, som varit den viktigaste. En gammal tanke 
om hällkistan som tecken på stationär bosättning och 
jordbruksekonomi har för Värmlands och Dalslands 
del ifrågasatts, och man har istället föreslagit viss 
mobilitet och en varierad näringsekonomi (Frembäck 
1983) respektive en, på grund av hällkistornas i förhål
lande till centrala jordbruksbygder perifera placering, 
fångstekonomi (Hyenstrand 1984:54).

Majoriteten av hällkistorna i By och Tveta socknar har 
legat i ett skärgårdslandskap (se karta). I detta område 
torde fiske ha varit en viktig näring, och en bosättning i 
närheten av de dåtida stränderna sannolik. Lösfynd 
och andra indikationer på boplatser (skärvstensföre- 
komster m m) är i området koncentrerade till sand
stränder och åkrar invid större vattendrag samt till 
högre belägna partier i åkermarken. Att fynden kon
centrerar sig till dessa miljöer kan förvisso ha invente- 
ringstekniska orsaker men kan också tyda på att 
boplatserna legat i andra miljöer än hällkistorna. 
Hällkistorna ligger nästan undantagslöst uppe på skog- 
klädda bergshöjder och bergssträckningar.

I hällkistornas närmaste omgivning (vilket här avser ett 
område på upp till ca 200 meters avstånd från hällkis

tan) finns sällan, dåtida eller nutida, stränder. I ett fåtal 
fall finns vattendrag i form av bäckar i närheten av 
hällkistan, men dessa ligger aldrig närmare än ca 100- 
150 m, och oftast på ett betydligt längre avstånd. Inte 
heller finns i något fall närhet till åkermark. Mestadels 
är hällkistorna placerade i tämligen oländig terräng.

Helt säkert har hällkistorna varit belägna inom vad 
man kan kalla ett exploateringsområde (Frembäck 
1983) eller bosättningsområde, dvs inte alltför avlägset 
från bebyggelse, fiske- och jaktmarker eller odlade 
områden. Försöket att finna sannolika bebyggelselägen 
i omedelbar närhet av hällkistorna gav dock ett magert 
resultat. För att finna bra boplatslägen måste man i all
mänhet bege sig flera hundra meter bort från hällkis
tan.

Det är sålunda inte sannolikt att det är boplatsens (- 
ernas) lokalisering som styrt placeringen av hällkistor
na, annat än på bygdenivå. Förutom avsaknaden av 
bra bebyggelselägen skulle det i så fall förutsätta att 
boplatserna av någon orsak lokaliserats till de tre regel
bundet återkommande terränglägen som beskrevs 
ovan. Här föreslås istället att hällkistorna placerats i 
terrängen i enlighet med föreställningar knutna till gra
ven som monument, samt att dessa monument har 
legat avsides inom de utnyttjade områdena, avskilda 
från boplatserna.

Att kollektivgravar kan ha fungerat socialt sammanhål
lande, möjligen med någon form av förfäderskult, har 
diskuterats länge. De upprepade begravningarna och 
sammanblandningen av benen har föreslagits betyda 
att man i gravritualen velat undertrycka individen och 
betona kollektivet. Det är en plausibel förklaring. 
Hällkistornas karaktär av kollektivgravar och deras 
tendens att ligga långt från varandra (se karta) kan 
tyda på någon form av territoriell, och kollektiv, funk
tion.

Monument förmedlar alltid budskap. Gravmonumen
ten är kanske särskilt effektiva förmedlare, eftersom 
begravningsritualen har formen av en ”rit de passage”. 
Monument är också argumenterande, dvs de innefattar 
en ideell konflikt (Gren 1988:64). Den ideella konflikt 
hällkistorna skulle kunna vara uttryck för är relationen 
mellan individen och kollektivet. Hällkistornas perifera
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läge skulle kunna tyda på att delar av kollektivet (om 
vi accepterar att hällkistorna representerar ett kollek
tiv), de som inte var så mobila utan främst rörde sig i 
närheten av bebyggelsen, sällan eller aldrig kom i kon
takt med monumentet. Denna utestängning kan ha 
varit ett effektivt maktmedel. Hällkistorna skulle sålun
da på ett plan ha fungerat sammanhållande, represente
rande hela kollektivet, medan de på ett annat plan fun
gerat avskiljande, mellan individer eller grupper av 
individer inom kollektivet. Att de gravlagda under sen- 
neolitikum-äldre bronsålder i stor utsträckning är män 
skulle kunna vara en poäng i sammanhanget.

Kontinuitet och förnyelse
Hällkistorna är alltså placerade i tre specifika terräng
lägen. En jämförelse med de gravformer som efterträ
der hällkistorna, rösen och stensättningar, visar att 
stora skillnader finns beträffande placeringen. Fram
förallt rösena skiljer sig från hällkistorna i valet av ter
rängläge. Däremot råder ingen tvekan om att man även 
här regelbundet har placerat gravmonumenten efter ett 
visst mönster.

Hällkistorna ligger i jämförelse med rösena dolda i 
landskapet. De förekommer, åtminstone i By och 
Tveta-området, aldrig i krönläge. De ligger heller aldrig 
exponerat invid vattendrag eller andra öppna landskap 
(jfr ovan).

Till skillnad från den topografiska placeringen är dock 
kontinuiteten in i bronsålder stark vad gäller byggnads
materialet och element som kista med omgivande röse. 
Diskontinuiteten syns i dessa elements över tid föränd
rade proportioner, med en under bronsålder mindre 
kista (i konstruktionens inre icke synliga delar) och ett 
större omgivande röse (konstruktionens yttre synliga 
delar).

Det tycks alltså som om gravarna förändras från 
undanskymd placering och betonande av gravens inre, 
till exponerad placering och betonande av gravens yttre 
(denna skillnad i betoning av inre respektive yttre kon
struktion är f ö något som redan Oscar Almgren kon
staterar i Sveriges fasta fornlämningar 1904). Under 
bronsålder betonas dessutom den yttre konstruktionen

med kantkedjor och kallmurning, element som saknas 
hos hällkistorna (Johansson 1961). Samtidigt sker en 
förändring från kollektivt skelettgravskick till individu
ellt brandgravskick (även om det i denna process finns 
oklarheter beträffande kronologin och med reservation 
för de fåtaliga undersökningar som gjorts i Värmland).

Att hällkistorna tycks ha placerats i landskapet efter 
vissa principer, och att dessa knappast varit avhängiga 
bosättningarnas lägen mer än på en övergripande nivå, 
gör att man kan utgå från att den omlokalisering av 
gravar som sker under senneolitikum-bronsålder inte i 
första hand behöver bero på förändrade bosättnings
mönster eller förändrad ekonomi. Snarare har omloka
liseringen att göra med de betydelser man förknippat 
med gravarnas placering i terrängen, dvs med gravmo
numentens budskap.

Det finns många intressanta drag i hällkistornas 
utbredning och topografiska placering i Värmland. 
Varför återfinns hällkistorna endast i sydvästra 
Värmland, medan senneolitiska artefakter som skaft- 
hålsyxor, flintdolkar m m finns i ett mycket större 
område (Olsson 1972)? Kanske bör man, för att kunna 
besvara sådana frågor, studera materialet på en annan 
nivå än hittills, på individnivå. Konstaterandet att häll
kistorna har placerats i terrängen efter vissa principer, 
och möjligheten att de har legat avskilda från boplat
serna, borde kunna bilda en utgångspunkt. 
Hällkistornas regelbundna uppträdande i vissa topo
grafiska lägen har också betydelse för den fortsatta 
fornminnesinventeringen. Det blir dels viktigare att 
lägga märke till hällkistans närmaste omgivningar och 
inbegripa dessa i beskrivningen, dels kan kunskapen 
om dessa lägen förhoppningsvis underlätta sökandet 
efter hittills oregistrerade hällkistor.
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Forntida boplatser i Eskilsäters socken
Av Hans Olsson

En ny fyndkategori inom årets inventeringsområde i 
Värmland, i förhållande till förstagångsinventeringen, 
är boplatser av stenålderskaraktär. Trots tidvis svara 
fyndförhållanden har fem boplatser registrerats i 
Eskilsäters socken och ytterligare två till tre lokaler 
visar tecken på att vara boplatser.
Samtliga säkra boplatsfynd gjordes i åkermark. Den 
metod som användes för att finna boplatserna var att i 
åkermark söka svaga sluttningar, oberoende av i vilket 
väderstreck de låg. Svaga sluttningar i åkermark har 
ofta visat sig innehålla boplatslämningar och de har 
ofta en relativt begränsad yta. Vid inventeringen finns 
ingen möjlighet att gå igenom all åkermark och tidigare 
erfarenhet har visat att få, om något, fynd gjorts i plat
ta och vidsträckta åkrar.
Svårigheten att finna boplatser under 1991 års fältsä
song bestod i att stora arealer var uppodlade och att 
växtligheten gjorde det svårt att finna något. I början 
av säsongen var det dessutom så torrt i marken att 
boplatsrester svårligen kunde urskiljas från jord och 
stenar.
På de fem lokaler som med säkerhet kan sägas vara 
boplatser bestod fyndmaterialet av flinta, kvartsavslag 
och skärvsten. På en lokal (nr 5) påträffades även en 
keramikbit. De tre fyndkategorierna förekom på samt
liga boplatser men den typ av fynd som dominerade på 
de olika lokalerna varierade.
Antalet fynd per lokal var förhållandevis lågt och detta 
gäller framför allt flintavslagen. Som mest påträffades 
ett tiotal flintavslag i ett tämligen väl avgränsat område 
(nr 3). På andra boplatser dominerade kvartsavslagen.

På två till tre lokaler finns, som ovan nämnts, indika
tioner som tyder på boplatser. På den ena lokalen (nr 
6), påträffades ett flintavslag och två kvartsavslag. I ett 
annat område längre söderut har man funnit en spjut
spets av flinta samt en ofullbordad skafthålsyxa (nr 7 
och 8). På den tredje lokalen påträffades rikligt med 
skärvsten i en grustäkt. Flera av stenarna låg väl samla
de, 5-10 cm under markytan, och intill fanns ett svagt 
sotlager som låg under och blandat med stenarna. Inga 
fler fynd kunde konstateras på platsen men enligt upp
gift har en skafthålsyxa påträffats i samma grustäkt. På 
en liknande plats inte långt därifrån (nr 10) har två 
trindyxor påträffats och i anslutning till dessa påträffa
des skärvstenar.

Ingen av boplatserna har givit daterbara fynd. En fråga 
som då dyker upp är om det verkligen rör sig om sten- 
åldersboplatser eller om det möjligen kan röra sig om 
boplatser från bronsåldern? Det fyndmaterial som 
påträffats skulle kunna härröra från båda tidsåldrarna. 
Här görs inget försök att datera de funna boplatserna 
men däremot en undersökning för att se hur boplatser
na ligger i förhållande till de fasta fornlämningar som 
har registrerats. Studien inkluderar även boplatsernas 
förhållande till lösfynd samt boplatsernas höjd över 
havet, i vilken terräng de har påträffats och vilken typ 
av jordart som de ligger i.

När det gäller boplatsernas förhållande till hällkistor 
kan man konstatera att boplatserna ligger förhållande
vis långt från dessa. Boplatserna tenderar att ligga i 
socknens centrum medan hällkistorna ligger i periferin. 
En boplatslokal (nr 1) ligger dock inte så långt från en 
hällkista men å andra sidan finns resterna av ett röse
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Några utvalda fbrnlämningar och fornfynd i Eskilsäfers sn, Värmland. 
Kartan upprättad av H. Olsson 1991.

Fig 1. Översiktskarta, Eskilsäters socken.

på berget alldeles väster om lokalen. Hällkistornas pla
cering i periferin talar i och för sig inte emot att det är 
stenåldersboplatser som har upptäckts. Gravarna kan 
medvetet ha placerats i utkanten av den egna gruppens 
område, kanske för att markera gruppens eget territori
um eller kanske för att klart skilja gravplats från 
boplats.

När det gäller boplatsernas förhållande till bronsålders- 
lämningar så blir bilden delvis en annan. En boplats (nr 
5) ligger nordväst om en stensättning och på andra 
sidan åkern, cirka 650 m åt nordväst, ligger en av 
Värmlands två hällristningslokaler samt tre stensätt- 
ningar av bronsålderstyp. Boplatsen är den enda från 
vilken ett fynd av keramik har gjorts. Boplats nr 1, som 
ligger i anslutning till ett röse, har redan nämnts.
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Lösfynd i närheten av boplatserna finns endast vid en 
lokal (nr 2). I åkern NV om boplatsen har man hittat 
en tunnackig yxa. Vad gäller övriga lösfynd så är de 
tämligen väl spridda över socknen. Endast när det gäl
ler ett fåtal av alla lösfynd är fyndplatsen känd. Dessa 
lösfynd har prickats in på översiktskartan. Övriga lös
fynd har vi bara en ungefärlig uppfattning om var de är 
funna.

Under årens lopp har Vänerns vattenstånd under för
historisk tid diskuterats och diskussionen är viktig då 
det gäller försöken att finna de förhistoriska boplatser
na. Då Vänerns yta idag ligger cirka 43 meter över 
havet kan man kanske inte förvänta sig att finna en 
sten- eller bronsåldersboplats på en plats som ligger 45 
meter över havet. Till detta återkommer jag lite längre 
fram i artikeln. De boplatsfynd som gjorts under 1991 
års fältsäsong talar inte emot tidigare forskningsrön, 
utom möjligen i ett fall. Det gäller en kraftigt raserad 
hällkista vid Ulvudden som ligger strax under 50- 
meterskurvan. Man skulle kunna tänka sig att man, 
när det tidvis har varit lågvatten, bosatt sig på torrlag
da områden men inte att man har anlagt en grav så 
nära strandkanten att den riskerat att bli förstörd. I 
övrigt kan man konstatera att boplatserna ligger 50 -55 
meter över havet, dvs 7-12 meter över Vänerns nuva
rande yta. Det samma gäller de lösfynd vars fyndplats 
kunnat identifierats. De övriga hällkistorna ligger 50 - 
60 meter över havet.

Boplatsernas läge i terrängen är likartade. Samtliga lig
ger i svagt sluttande åkermark och samtliga har skyd
dande berg i ett eller flera väderstreck. Det som skiljer 
dem åt är i vilket väderstreck sluttningen ligger. Bo
plats nr 1 ligger i en östsluttning. Boplats nr 2 sluttar 
mot norr och nordväst. Boplats nr 3 sluttar mot öst
sydöst. Boplats nr 4 ligger i en sydvästslutting och bo
plats nr 5 ligger i en västsluttning. Samtliga boplatser 
ligger på lerjord, utom nr 1 som ligger på sandjord.

Vi återkommer till diskussionen om Vänerns vatten
stånd. Om det är så att vattennivån under förhistorisk 
tid varit högre än idag så borde man kunna utesluta 
vissa områden så som osannolika boplatslägen. Det 
finns dock flera tydliga tecken på att vattennivån, 
under åtminstone bronsåldern, i det närmaste varit

densamma som idag. Exempelvis ligger hällristningarna 
vid Ulvudden under 50-meterskurvan och det finns 
även ett antal uppgifter om lösfynd från senneolitikum 
som har påträffats i områden som ligger 45 meter över 
havet. Dessutom finns det i fornminnesinventeringen 
flera exempel på rösen som idag ligger mycket nära 
strandkanten.

Kanske är det så att Vänerns vattennivå, under stora 
delar av förhistorisk tid, i stort sett varit densamma 
som idag och att boplatser står att finna betydligt när
mare den nuvarande stranden än de boplatser som har 
registrerats under 1991 års fältsäsong.

Den diskussion som har förts ovan vad gäller datering 
och förhållande till fasta fornlämningar kan vara något 
missvisande. Endast fem säkra boplatslokaler har 
påträffats och de flesta boplatserna har förmodligen 
inte upptäckts. Inom Eskilsäters socken finns många 
platser som skulle kunna innehålla boplatsrester men 
här har inga lämningar påträffats. Ofta ligger platserna 
i kanterna av de vidsträckta och flacka åkermarker 
som kännetecknar socknens centrum. Dessutom ligger 
de ofta i anslutning till de nu funna boplatserna. 
Orsakerna till att inga fynd har upptäckts på dessa 
platser kan vara flera. En orsak är, som ovan nämnts, 
att odlingar gör det svårt att över huvud taget leta efter 
boplatsindikationer. Ett annat skäl är att det endast är 
spridda boplatsrester man finner i åkermark. Om man 
hittar något beror till stor del på jordbearbetning m m. 
Ett år kan man kanske göra många fynd för att året 
därpå inte hitta någonting alls. Man skall heller inte 
glömma att stora delar av landskapet idag är skogs
mark och för att hitta eventuella boplatser på sådana 
marker krävs andra metoder.
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Misterhultare - en svårbedömd fornlämningskategori

Av Lars-Erik Englund

Inledning
Denna artikel skall handla om mycket små och vanli
gen otydliga fornlämningar, här kallade misterhultare. 
Misterhultarna tillhör gruppen fyllda stensättnigar, dvs 
de är gravar från huvudsakligen yngre bronsålder - 
äldre järnålder. Gravtypen är erkänt svår att identifie
ra. Det är praktiskt taget omöjligt att finna generellt 
giltiga bedömningskriterier. Utifrån ett antal bedöm
ningsgrunder blir det i praktiken frågan om bedöm
ningar från fall till fall. Bedömningsbasen är kunskap 
som bygger på lång erfarenhet inom fornminnesinven
teringen och den utgör därmed grunden för alla anti
kvariska beslut rörande gravar, som fattas inom ramen 
för riksantikvarieämbetets fornminnesinventering.

Den gravtyp vi koncentrerar oss på har många namn 
bland arkeologer, ibland beroende på i vilken region 
man arbetar. Exempel är: äckel, göteborgsäckel, mis
terhultare, hallbergare, skrevsmygar, stenskravel, tvär- 
motingar... Kännetecknande är dels att de påträffas i 
hällmark, exponerade mot vatten, myr eller jordbruks
mark, dels att de är små och otydliga. I den mån som 
de förekommer på morän har vi mycket små möjlighe
ter att vid terränggranskning se de vanligen sekundärt 
övertorvade anläggningarna. Här krävs normalt ett 
borttagande av de övre markskikten för att de skall bli 
synliga.

I samband med årets inventering undersöktes tre 
anläggningar av denna typ (se rapporter på annan 
plats). Syftet var att öka kunskapen och därmed också 
bättra på bedömningsunderlaget. Från början var 
avsikten att undersöka ytterligare några stensättningar 
men det ordinarie inventeringsarbetet är krävande och

tillräckligt med tid kunde inte avsättas för detta ända
mål. Till saken hör också att gravar av denna typ sällan 
innehåller några brända ben, kol eller föremål, som 
slutgiltigt bevisar att den förmodade graven verkligen 
är en grav.

De fem bedömningsgrunderna
Bedömningsbasen består av fem kriterier som invente- 
raren funderar över och i ett senare skede diskuterar 
med platsledaren. Det gäller att komma fram till en 
ståndpunkt om huruvida utfallet av de fem bedöm
ningskriterierna är bra eller dåligt i det aktuella fallet. 
Efter att ha vägt in växtlighetens eventuella inverkan 
och skador åstadkomna av människor kan man samla 
sig för ett antikvariskt beslut.

De fem bedömningsgrunderna är:

1. Formen.
2. Avgränsningen.
3. Materialet.
4. Läget. A: på hällen. B: lokaltopografiskt.
5. Karaktären.

Formen beskrivs alltid med någon geometrisk scha
blon: rund, oval, kvadratisk, rektangulär... Det vanliga 
med stensättningar av den här behandlade typen är att 
den förmodat ursprungliga formen sällan är bevarad. I 
registerbeskrivningen kommer det då att stå: oregel
bunden, närmast rund eller oregelbunden, närmast rek
tangulär osv.
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Avgränsningen har i normala fall mycket stor betydel
se. En bra avgränsning betyder att man skall kunna gå 
runt anläggningens kant, utan att vara osäker på var 
fornlämningen börjar och var den slutar, för att vara 
helt säker på att det är en fornlämning och ingenting 
annat. Om avgränsningen är otydlig, om anläggningen 
tenderar att flyta ut eller om fyllning ligger utrasad osv, 
skall detta vara noterat i registerbeskrivningen.

Materialet (i detta fall fyllningen/stenarna) kan tillåtas 
variera inom vissa odefinierade gränser. Det bör vara 
homogent till storlek och fason. Stenarna bör vara 
någorlunda likstora, omkring mansbörda, i varje fall 
inte större. De är rundade eller kantiga, sällan bå
dadera i samma anläggning osv. Typiskt för misterhul- 
tarna är att fyllningen vanligen består av relativt små 
stenar.

Läget indelas vanligen i två underkriterier. Med läget 
på hällen kan avses flera olika lägen beroende på typ 
av fornlämning. De vanligaste lägena är krön och krön
kant. Speciellt för misterhultarna är att de också kan 
förekomma i svackor och skrevor. Det lokaltopogra
fiska läget hänsyftar till anläggningens förhållande till 
andra fornlämningar och dess förhållande till dalgång
ar, vatten, myr eller jordbruksmark.

Karaktären är det svåraste men ändå självklara kriteri
et vid den antikvariska bedömningen. Här handlar det 
ganska mycket om känsla och erfarenhet. Hur känns 
anläggningen att gå på? Omsorg vid anläggandet? Är 
röset lagt eller ihopslängt? Vad skiljer den förmodade 
graven från röjningsröset, gränsröset, sjömärket...? Vad 
har gjorts av människor och vad har naturen åstad
kommit själv?

Vad som är viktigt är att man alltid bör redovisa hur 
man uppfattat de olika kriterierna, dvs bedömningsun- 
derlaget, för att handläggare inom kulturmiljövården 
och forskare, skall ha en chans att förstå det antikvaris
ka beslut som slutligen fastställdes. Det är faktiskt vik
tigare att redovisa bedömningsunderlaget för ställ
ningstagandet än att nödvändigtvis ta ett riktigt beslut 
och det blir därmed enklare att ta ett nytt beslut om 
man vid en omprövning kan se om bevekelsegrunden 
varit felaktig.

Den ideala, den normala och den 
onormala stensättningen
Den ideala stensättningen kan enkelt beskrivas. Den 
ligger på ett bergkrön och är begränsad av en kantked
ja, dvs tätt liggande kantstenar som helst är något stör
re än de som ingår i fyllningen. Fyllningen är av ett 
jämnt rundat material, ej större än mansbörda och 
innehåller ingen plocksten, dvs knytnävsstora stenar 
eller mindre. Graven ligger med utsikt mot en odlad 
huvuddalgång eller viktigare vattenled. På de intill lig
gande bergkrönen finns flera gravar av liknande typ.

Den normala stensättningen ligger något nerdragen i 
förhållande till bergkrönet, kanske på något lokalt litet 
krön på sluttningen. Den är oregelbunden, närmast 
rund, och anlagd av jämnstora rundade eller kantiga 
stenar men är något utrasad mot sluttningssidan. 
Anläggningen saknar kantkedja men är ändå avgräns- 
bar. Det finns ytterligare några stensättningar av lik
nande typ i samma dalgång.

Den onormala stensättningen (en måhända felaktig 
benämning från språklig synpunkt men förklarande i 
detta sammanhang), här syftande på misterhultaren, 
kan ligga i krönläge, men lika gärna i skreva eller 
svacka, ofta finns det ”bättre” lägen helt nära som är 
oanvända. De kan ligga mycket lågt, på flacka hällmar
ker, någon meter över myr, i lägen som inte vänder sig 
mot jordbruksmark, osv. Formen kan vara rund, men 
lika gärna förvriden till oigenkännlighet. De kan ibland 
innehålla, eller vara helt uppbyggda av stenar av en 
knytnäves storlek. De kan vara välbevarade men också 
omplockade, naturligt omrörda, förvandlade eller bara 
dåligt anlagda. Kort sagt de kan vara väldigt svåra att 
bedöma.

Av ovanstående framgår att det aldrig är antingen eller 
när det gäller misterhultare. Vissa kriterier kan vara 
hyggliga när andra är mindre goda. Bra karaktär eller 
dålig karaktär fäller ofta avgörandet när t ex material 
och läge är bra, men när form och avgränsning är 
dålig, dvs när ståndpunkten för respektive bedömnings
grund drar åt olika håll.
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Fig 1. En från inventeringssynpunkt ideal grav. Ett röse som ligger på en bergavsats, exponerad mot vatten. 
Foto Lars-Erik Englund.

Avgränsningen och formen är det svåra problemet. 
Finns det ingen avgränsning så finns det ingen form, 
eller omvänt. Förefaller det vara många stensättningar 
på samma ställe så blir bedömningen inte lättare härav. 
Det gäller då att försöka bestämma var den ena slutar 
och var den andra börjar. Detta kan i vissa fall vara 
helt omöjligt, t ex vid bedömning av ”långäckel” och 
”flakäckel”. Ett ”långäckel” kan representera en lång

grav eller flera små gravar på en kortare eller längre 
sträcka. ”Flakäcklet” kan vara en enda stor stensätt- 
ning eller ett gravfält med flera små. I det senare fallet 
kan det vara svårt att avgöra om gravfältet innehåller 
tio stycken 3 m stora eller trettio stycken 1 m stora 
stensättningar. Dessa typer är tack och lov inte särskilt 
vanliga. Det vanliga är att misterhultarna ligger ensam
ma, endera helt ensamma eller i små grupper.
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Fig 2. En från invente
ringssynpunkt onormal 
grav. ”Misterhultaren ” 
ligger framför Örjan 
Hermodsson. Foto Lars- 
Erik Englund.

33



Vad som gör avgränsningen och därmed formen så 
svår att bedöma är förmodligen rotkrypningen. Sten- 
sättningarna är i regel uppbyggda av små stenar i ett 
enskiktat lager på en slät berghäll. Den kraft som en 
trädrot har när den sakta kryper över underlaget är av
sevärd. I samband med undersökningen av en mister- 
hultare i Segerstad kunde detta studeras tydligt. En rot 
tar alltid vägen under en sten, aldrig över. I och med 
att friktionen mot underlaget är liten kommer stenen 
sakta att förflyttas i rotens tillväxtriktning. När dessut
om stenen lyfts av en rotförgrening, och inte längre vid
rör underlaget, kommer stenen att färdas iväg från sin 
ursprungliga plats med rotens hastighet.

Om man därtill försöker föreställa sig flera generatio
ner av trädrötters inverkan på en forngrav så är det 
inte konstigt att en grav av denna typ mister sin 
ursprungliga form och blir svår att avgränsa i dag. I de 
få fall som vi dokumenterat bevarade misterhultare, 
med tydlig form, har hällarna haft sådan beskaffenhet 
att inga träd växer eller har växt i fornlämningens ome
delbara närhet.

Vald strategi
Vid bedömning av misterhultare, såväl som andra grav
typer, ser vi problemet i fyra nivåer:

1. R-nivån: Noteras i registerhuvud och inprickas på 
fotokarta.

2. Bevakningsnivån: Noteras i registerhuvud och in
prickas på fotokarta.

3. Omnämnandenivån: Noteras i registertext och/eller 
på fotokarta.

4. Ignoreringsnivån: Ingen notering, vare sig i register
text eller på fotokarta.

Ett run-R föreslås när man är säker på sin sak. 
Nödvändigtvis inte helt säker men så säker som man 
kan vara utifrån bedömningsgrunder och erfarenhet. 
Detta läge inträder när man har utseendemässigt bra 
fornlämningar eller när man inte har det, men då flera 
säkra fornlämningar finns intill.

Bevakning innebär att man är så pass osäker att man 
inte vågar R-markera, men också så osäker att man 
inte vågar ignorera lämningen i fråga. Det kan vara 
fråga om gravar som skadats så pass att de svårligen 
kan artbestämmas genom en okulärbesiktning. Hur 
man gör beror helt och hållet på hur det ser ut i det 
enskilda fallet. Har man säkra gravar brukar ”bevak
ning” normalt inte följa på närliggande anläggningar. 
Har man däremot ingen säker anläggning, bara osäkra, 
kan man göra på två sätt. Endera ”bevakas” hela om
rådet eller så väljer man att sätta ”R” på den bästa 
anläggningen och ”bevakar” övriga, även om man är 
osäker på den bästa. På så sätt erhålls ett något bättre 
skydd för hela miljön.

Omnämnandet görs i de fall det ligger stenansamlingar 
i närheten av säkra gravar, men där man i första hand 
lutar åt att det inte är fråga om flera gravar. Inom 
denna grupp finns företrädesvis naturbildningar, sten- 
sättningsliknande lämningar, gamla gränsrösen och 
dylikt.
Ignoreringsnivån slutligen består uteslutande av sten- 
sättningsliknande naturbildningar i ensamliggande 
lägen, helt skilda från lämningar och bildningar på 
registernummer.

Slutkommentar
Stenansamlingar som ”omnämnts” räknas inte som 
gravar i RAÄ:s officiella statistik. De bör däremot 
undersökas, dock på ett mycket förenklat sätt, i sam
band med eventuella exploateringar. Lämningar som 
”bevakas” räknas inte heller som gravar från statistisk 
synpunkt, men bör alltid undersökas vid exploatering
ar. Huruvida detta bör göras med normal eller förenk
lad metod avgörs lämpligen av undersökningsledaren.

Misterhultare är billiga att undersöka om man använ
der en förenklad undersökningsmetod. Bevarandeför
hållandena för både konstruktioner och fynd har vid 
våra egna undersökningar visat sig vara mindre bra. 
Undersökning och dokumentation behöver egentligen 
inte ta mer än två-tre timmar i anspråk. Detta kan upp
fattas som ett bra argument för att våga R-markera fler 
misterhultare än vad vi gör för närvarande.
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Röj ningsröseområde med gravar och älvkvarnar
Presentation och problemdiskussion
Av Eva Kretz

Under fältsäsongen 1991 påträffades vid fornminnesin
venteringen i Millesviks socken ett röjningsröseområde 
med gravar och älvkvarnar. Liknande områden finns 
på flera håll i landet, men i Värmland är området det 
hittills enda kända. Områden av denna typ dateras som 
regel till bronsålder - äldre järnålder.

Det finns fortfarande många obesvarade frågor i sam
band med röjningsröseområden och möjligheterna till 
nya, kanske oväntade, resultat i framtiden är stora. Av 
framtida forskning krävs att hänsyn tas till en helhet, 
av vilken röjningsröseområdet i Millesvik är en del. 
Därför görs här en kort presentation av området. Det 
hade naturligtvis varit önskvärt om området hade kun
nat sättas in i ett större sammanhang, men detta har av 
tidsskäl inte varit möjligt.

Syftet med artikeln är därför att ge en översiktlig pre
sentation av röjningsröseområdet i Millesvik samt 
några av de frågeställningar som detta ger upphov till.

Röjningsröseområdet
Millesvik socken är belägen på Värmlandsnäs och är 
landskapets fornlämningsrikaste socken. De vanligaste 
fornlämningskategorierna är rosen samt stensättningar 
med fyllning, vilka allmänt ges en datering till bronsål
der - äldre järnålder. I den närmaste omgivningen runt 
röjningsröseområdet finns ett flertal sådana gravar.

Röjningsröseområdet (RAÄ 183) är till största delen 
beläget inom Götterstads ägor i Millesvik socken. 
Området är 420 x 200 m stort (N-S) och består av ca 
hundra röjningsrösen, två gravar (rosen) och två älv- 
kvarnsförekomster. (Se fig 1).

Röjningsröseområdet avgränsas i norr av ungskog och 
bebyggelse, i öster av åkermark, i söder av skog intill 
åkermark samt i väster av skog och myrmark. Bortom 
bebyggelsen norr om området är en tallplantering. I 
den och i ungskogsområdet kan det finnas fler röj
ningsrösen. Röjningsröseområdets begränsning måste 
därför anses vara något osäker.
Röjningsrösena har såväl rund som oregelbunden form. 
De är 2-9 m i diameter och 0,1-0,5 m höga. Det stora 
flertalet röjningsrösen är dock 3-6 m i diameter och 
0,2-0,3 m höga.
Gravrösena (RAÄ 104) är belägna intill varandra i 
områdets centrala del. De är 20 m i diameter samt 1,5 
respektive 1,75 m höga. Båda har brätte.
De båda älvkvarnsförekomsterna består av en älvkvarn 
vardera. Den ena (RAÄ 124) är 6 cm i diameter och 1 
cm djup. Älvkvarnen är belägen i ett stenblock vilket 
ligger i ett röjningsröse. Blocket är 0,8 m högt, 0,6 m 
brett och 0,3 m tjockt. Röjningsröset är 13 x 8 m stort 
och 0,5 - 1 m högt. Det skiljer sig från övriga röjnings
rösen i området och är därför inte inräknat bland
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Teckenförklaring:

Gravrose
Röjningsröse
Älvkvarnsförekomst
Stenmur

200m.

Fig 1. Röjningsröseområde (RAÄ 183) med gravar (RAÄ 104) och älvkvarnsförekomster (RAAi 
124 och RAÄ 181) vid Götterstad, Millesviks socken. Kartan upprättad av Eva Kretz och Örjan 
Hermodsson i augusti 1991. Renritad av Eva Kretz.
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dessa. Mer om det nedan. Den andra älvkvarnen (RAÄ 
181) är 4,5 cm i diameter och 1 cm djup. Också den är 
belägen i ett block som är 0,05 m högt, 0,3 m långt och 
0,25 m brett. Blocket ligger i ett stensättningsliknande 
röjningsröse som är 9 m i diameter och 0,5 m högt.

Samtidighetsproblematik
Det är svårt att avgöra om gravarna, älvkvarnarna och 
röjningsrösena är samtida. Rösen och älvkvarnar date
ras allmänt till bronsålder. Röjningsröseområden av 
den här aktuella typen dateras vanligen till bronsålder - 
äldre järnålder. Under fältsäsongen 1991 gjordes ett 
försök att finna kol för datering i ett av röjningsrösena 
- tyvärr utan framgång.

Ett älvkvarns block (RAÄ 181) förefaller att medvetet 
vara placerat i ett röjningsröse (jfr nedan). Det skulle 
tala för att röjningsrösena är samtida med älvkvarnar
na. Är det då troligt att alla röjningsrösen är samtida? 
Om alla röjningsrösen i området vore mycket lika 
varandra, skulle det ligga nära till hands att tro det. 
Om det däremot går att urskilja skilda karaktärer av 
röjningsrösen är det nödvändigt att ta andra, alternati
va tolkningar i beaktande.

I röjningsröseområdet i Millesvik kan röjningsrösen av 
olika karaktärer urskiljas. I den östra och södra delen 
är t ex ett antal röjningsrösen gravliknande. Dessa har 
en mer regelbunden form, och är större och högre än 
övriga röjningsrösen. Huruvida det är tidsmässiga, 
funktionella eller symboliskt-sociala förklaringar till de 
olika karaktärerna är ännu okänt.

Orsakssammanhangen kring älvkvarns- 
förekomsterna
Vid revideringsinventeringen 1991 påträffades i områ
det, som framgått ovan, två tidigare okända älvkvarns- 
block. Älvkvarnsblocken ligger i två röjningsrösen i 
områdets sydsydöstra och sydsydvästra del (se figur 1). 
Det finns åtminstone tre tänkbara förklaringar till var
för älvkvarnsblocken ligger i röjningsrösena.

1. En tänkbar förklaring är att älvkvarnarna är medve
tet ditplacerade och primärt ditkomna i samband med 
röjningsrösets bildande. Det skulle möjligen innebära 
att också andra röjningsrösen i området av liknande 
karaktär är från samma period.

2. En andra tänkbar förklaring är att älvkvarnsblocken 
hamnat i röjningsrösena sekundärt och mer av en 
slump i samband med röjningen av området. Det skulle 
i så fall innebära att röjningsrösena är yngre än älv
kvarnarna. Det är i detta fall troligt att älvkvarnsblock
en ursprungligen legat i den närmaste omgivningen.

3. Ett tredje tänkbart alternativ är att älvkvarnsblocken 
är sekundärt ditlagda, men i ett bestämt syfte, något 
som givetvis är svårt att avgöra. Detta resonemang 
innebär emellertid att röjningsrösena är äldre än älv
kvarnarna.

Hur passar då de tre förklaringarna in på det ovan 
beskrivna röjningsröseområdet i Millesvik? Det älv- 
kvarnsblock som är beläget i områdets sydsydvästra del 
(RAÄ 181) förefaller att vara medvetet placerat i röj- 
ningsröset. ”Blocket” är visserligen inte större än 0,3 x 
0,25 x 0,05 m, men det ger ändå intryck av att ingå i 
en ursprunglig stenpackning där blockets älvkvarnsdel 
exponeras utåt. Röjningsröset är stensättningsliknande 
och skiljer sig möjligen något från flertalet röjningsrö
sen i området genom en jämnare yta och en svacka i 
mitten. Röjningsröset är dessutom ett av de största i 
området. Det är av stort intresse att utröna de motiv 
som lett till att ett älvkvarnsblock medvetet placerats i 
ett röjningsröse, men det kan inte utredas i detta sam
manhang.

Det andra älvkvarnsblocket (RAÄ 124) förefaller däre
mot att vara sekundärt inlagt i röjningsröset. Den del 
av blocket där älvkvarnen exponeras tycks ha hamnat 
synlig för våra ögon närmast av en slump och röjnings
röset ger ett betydligt yngre intryck än övriga röjnings
rösen i området. Det skiljer sig till såväl storlek (13 x 8 
m och 0,5-1 m högt jämfört med övriga 2-9 m i diame
ter och 0,1-0,5 m höga) som form (mycket oregelbun
den och oformlig) och stenmaterial (genomsnittligt 
större stenar) från övriga röjningsrösen. Under de i 
senare tid påförda stenarna skymtar dock ett mindre
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röjningsröse som liknar de övriga i området. Det är 
sannolikt att älvkvarnsblocket ursprungligen legat i 
närområdet. Möjligen har det legat i åkermarken öster 
om röjningsröset.

Fyndtomma ytor i området
Vid en studie av kartan över röjningsröseområdet 
(figur 1) framträder ytor som saknar röjningsrösen eller 
andra synliga lämningar. Det kan finnas flera anled
ningar till varför vissa områden framträder som vita på 
kartan. Förutom att det kan röra sig om helt oröjda 
ytor, eventuella karteringsbrister eller att den naturliga 
stenforekomsten är mindre riklig i vissa delar av områ
det, är det inte uteslutet att de ”tomma” ytorna varit 
odlingsytor eller liknande. Alternativt har ytorna blivit 
stenröjda i samband med gravbyggande eller vid aktivi
teter i sen tid såsom anläggande av stenmurar och 
vägar. Andra tänkbara alternativ är boplatsytor eller 
”heliga ytor” där de forntida människorna velat ha en 
fri zon närmast gravarna.

I det ovan beskrivna röjningsröseområdet i Millesvik 
framträder tre relativt fyndtomma ytor särskilt tydligt 
(figur 1).

1. Området norr om traktorstigen, öster om landsvä
gen och omedelbart intill och väster om åkermarken, 
saknar röjningsrösen. Här finns spår efter sentida od
ling och det kan inte uteslutas att det ursprungligen 
funnits röjningsrösen i denna del.

2. Området närmast runt gravarna och nordnordost 
om dessa, söder om ladan och väster om landsvägen. 
Denna del är omrörd pga skogsavverkning. Att detta 
område skulle ha en mindre mängd naturlig sten än 
övriga delar av området är inte troligt. Möjligen kan 
det finnas brister i registreringen, eftersom denna del 
ligger i ett kalhygge, men det är knappast tillräckligt 
som förklaring till de fyndtomma ytorna. Däremot är 
det svårt att avgöra i vilken omfattning området verkli
gen är stenröjt. Men även om denna del - mot all för
modan - inte skulle vara stenröjd, är det likafullt ett 
förhållande som måste förklaras.

En tänkbar förklaring är att området närmast gravarna 
röjts på sten i samband med anläggandet av dessa. Om 
det funnits röjningsrösen i området har dessa antingen 
försvunnit i samband med gravbyggandet eller, möjli
gen i senare tid, i samband med vägbygge eller liknan
de. Det näst sista alternativet skulle innebära att röj- 
ningsrösena är äldre än gravarna. Det kan därför vara 
befogat att studera om det stenmaterial som gravarna 
är uppbyggda av överensstämmer med stenmaterialet i 
röjningsrösena. De forntida människorna kan ha velat 
lägga ner så stor omsorg på gravbyggandet att man 
hämtat sten från annat håll än i den närmaste omgiv
ningen. I röjningsröseområdet i Millesvik förefaller 
dock stenmaterialet i röjningsrösena överensstämma 
med fyllningen i gravarna.

En annan tänkbar förklaring som inte behöver utesluta 
den funktionella tolkningen - den att området intill gra
varna stenröjts i samband med uppförandet av gravar
na - är den att ytorna närmast gravarna var ”heliga” 
eller ett slags ”frizoner” där det inte varit tänkbart att 
vare sig odla eller bo.

3. Området ligger omedelbart nordost om älvkvarnsfö- 
rekomsten (RAÄ 181) och väster om landsvägen. På 
grund av kraftig markvegetation är det svårt att avgöra 
om området är totalt stenröjt eller inte. Det är heller 
inte speciellt troligt att det ursprungligen skulle ha fun
nits mindre mängder av sten i området. Norr om områ
det finns en sentida stenmur. En tolkning skulle kunna 
vara att man i samband med färdigställandet av denna 
förstört röjningsrösen. Men, varför finns det då röj
ningsrösen kvar närmare muren? Det mest sannolika är 
att det rör sig om en odlingsyta.

Det är svårt att tolka olika fyndtomma ytor före 
utgrävning, men det är ändå möjligt att föra ett rimlig- 
hetsresonemang. Det är dock vanskligt att göra genera
liseringar när det rör sig om olika aktivitetsy tor. Ovan 
framgår att även ”fyndtomma” ytor, dvs områdena 
mellan de registrerade synliga lämningarna, har stor 
betydelse för tolkningen av området. Vi vet dessutom 
att boplatsrester kan påträffas i samband med utgräv
ningar av dylika områden.
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Frågeställningar rörande röjningsröse- 
områden
Det går att ställa många frågor runt röjningsröseområ- 
det i Millesvik. En central fråga är vilken typ av agrar
näring som röjningsrösena representerar och hur vanlig 
eller ovanlig näringsformen är. Skilda näringsformer 
kan vara intimt förknippade med vissa sociala aktivite
ter såsom älvkvarnsknackning etc. Inledningsvis beto
nades behovet av att sätta in röjningsröseområdet i ett 
större sammanhang vilket dock inte varit möjligt i 
denna artikel. För ett sådant arbete krävs översiktliga 
sammanställningar av liknande områden: var dessa 
finns, i vilken omfattning de förekommer och vilka 
undersökningar som är gjorda. Till detta behövs kom
pletterande mikrostudier.

Som framgått är det ovan beskrivna området det hittills 
enda registrerade i Värmland. Kan det vara så att vi 
här har funnit en för Värmland ovanlig näringsform? 
Eller har andra liknande områden till stor del försvun
nit pga bortodling i senare tid? Kanske är området 
unikt i dessa trakter endast för att det bevarats till vår 
tid?

Denna typ av områden har bl a uppmärksammats i 
samband med revideringsinventeringen i Småland och 
Västergötland och forskning i ämnet pågår. Förutsätt
ningarna är således goda för att några av de nuvarande 
kunskapsluckorna om röjningsröseområden i framtiden 
undanröjes.
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Rösesten
- naturlig tillgång och kulturellt val
Av Mats Burström

De förhistoriska gravbyggarna kan ha tillmätt valet av 
byggnadsmaterial stor betydelse. Vi kan därför inte 
reservationslöst utgå från att förhistoriska gravar är 
uppförda av det på platsen mest lättillgängliga bygg
nadsmaterialet. Genom att studera relationen mellan 
den naturliga tillgången på byggnadsmaterial och det 
som nyttjats kan man nå kunskap om de regler som 
styrt gravbyggarnas materialval. Dessa regler ger 
underlag för tolkningar av de idémässiga föreställning
ar som omgivit gravbyggande och gravritual. Den föl
jande diskussionen utgår från en specifik gravtyp - 
röset.

Allmänt om rösen
Röset är en gravtyp som helt igenom är uppbyggd av 
sten och som har en markerat välvd profil. Den yttre 
formen är vanligen rund, men även andra former före
kommer. Rösena antar ofta ansenliga dimensioner och 
diametrar på 10 - 15 m och höjder på 1 - 1,5 m är van
liga. Det förekommer även rösen som är mer än dub
belt så stora, dvs 30 - 40 m i diameter och 3 - 4 m 
höga. Det största röset i Sverige torde vara det s k 
Kiviksröset i Skåne vars ursprungliga diameter var ca 
75 m.
Rösen har en vid utbredning i Sverige och förekommer 
från Skåne till Norrbotten i olika typer av fornläm- 
ningsmiljöer. Man gör ofta en åtskillnad mellan rösen 
som uppträder ensamma eller i små grupper och rösen 
som ligger på gravfält. Med gravfält avses lokaler som 
innehåller minst fem gravar belägna i nära anslutning 
till varandra.

Rösen som uppträder ensamma eller i små grupper (2-4 
st) är som regel anlagda på högt belägna platser i land
skapet, t ex på ås- eller bergskrön. Dessa rösen brukar 
ges en generell datering till bronsålder (1800 - 500 f 
Kr). Rösen som ligger samlade på gravfält är vanligen 
mindre och är inte på samma sätt knutna till höjder. 
Istället uppträder de i nära anslutning till järnålderns 
bebyggelseplatser. Rösen på gravfält är som regel yngre 
än övriga och kan ges en generell datering till järnålder 
(500 f Kr - 1050 e Kr).

De generella dateringar som angetts ovan är mycket 
vida och kan inte nyttjas för att datera enskilda rösen. I 
vissa fall kan t ex ensamliggande rösen, anlagda under 
bronsålder, numera ingå i gravfält som anlagts under 
senare perioder. Det förekommer också regionala vari
ationer i anläggningstid och vissa ensamliggande rösen 
kan vara anlagda så sent som under vikingatid. De 
generella dateringarna anger därför endast under vilken 
period som huvuddelen av gravarna i respektive röse- 
kategori sannolikt är anlagda.

Rösenas byggnadsmaterial - rösestenen
Valet av byggnadsmaterial är av intresse när det gäller 
alla gravtyper men som studieobjekt för en sådan ana
lys har rösen en viktig fördel. Det är att varje röse inne
håller en betydande mängd byggnadsmaterial som kan 
iakttagas utan arkeologisk undersökning. Rösena ger 
därför ett mer representativt underlag för studier av 
materialval än många andra gravtyper.
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Rösenas byggnadsmaterial - rösestenen - har hittills 
inte tilldragit sig något större intresse. I fornminnesin
venteringens fornlämningsbeskrivningar anges visserli
gen alltid stenarnas storlek och vanligen också om ste
narna är rundade och/eller skarpkantade. Orsaken till 
att dessa uppgifter registreras grundar sig emellertid 
inte på någon uttalad uppfattning om varför stenmate
rialets karaktär är intressant. Motivet är snarare en 
positivistisk strävan att registrera så mycket ”data” 
som möjligt.

Ett problem i sammanhanget är emellertid att man för 
att nå en förståelse av ett röses idémässiga innebörd 
inte kan begränsa en analys till att endast omfatta röset 
som isolerad anläggning. Rösets innebörd definieras 
genom dess relation till sin omgivning. Denna inklude
rar såväl andra fornlämningar som den omgivande 
naturmiljön. För att man utifrån uppgifter om stenma
terialets karaktär i röset ska kunna dra några slutsatser 
om vilka regler som styrt rösebyggarnas val av bygg
nadsmaterial måste dessa uppgifter relateras till den 
naturliga stentillgången på platsen.

Det är således inte rösestenens karaktär i sig som är av 
primärt intresse. Vad som är av intresse är istället 
huruvida stenmaterialet i röset överensstämmer eller 
avviker från den naturliga stentillgången på platsen. 
För att bedöma detta måste även stenmaterialets karak
tär utanför röset noteras.

Vanligen antas rösen ha byggts av det på platsen mest 
lättillgängliga stenmaterialet. Bakom valet av bygg
nadsmaterial kan det dock finnas betydligt mer sam
mansatta orsakssammanhang där inte minst de idémäs
siga föreställningar som omgivit gravbyggandet är av 
intresse. Ett rose är den materiella slutprodukten av en 
gravritual. Vilka föreställningar som genomsyrat denna 
vet vi inte. Denna okunskap ger oss emellertid inte rätt 
att projicera vår egen tids praktiskt rationella världs
bild på förhistoriens rösebyggare. Vi kan således inte 
förutsätta att ett röse endast är resultatet av en praktisk 
problemlösning där man eftersträvat att på enklast 
möjliga sätt uppföra en välvd gravbyggnad. Sådana 
antaganden har emellertid ofta gjorts. Det kan istället 
vara så att valet och insamlingen av rösestenen utgjort 
en viktig del av gravritualen. I fält kan man göra iakt

tagelser som indikerar att valet av byggnadsmaterial 
gjorts med omsorg och att man inte inskränkt sig till 
att endast nyttja det mest lättillgängliga stenmaterialet.

Ibland har rösebyggarna, trots närhet till rikliga före
komster av rundade stenar, t ex på stränder och i 
strandvallar, valt att uppföra rösena av skarpkantade 
stenar. De kantiga stenarna ger ibland intryck av att ha 
brutits direkt ur berget. I vissa fall kan man förmoda 
att detta skett i särskilda stenbrott. I andra fall har 
rösebyggarna, trots att rösena anlagts på naturligt vitt
rade och söndereroderade berg med riklig tillgång på 
skarpkantade stenar, endast nyttjat rundade stenar. 
Dessa måste i många fall ha insamlats på ett visst 
avstånd från gravplatsen och sedan burits eller på 
annat sätt transporterats dit. I ytterligare andra fall har 
olika stentyper använts till skilda delar av röset. Till 
exempel kan rundade stenar ha använts till kantkedjan 
medan skarpkantade stenar använts till övriga delar av 
röset. Även det motsatta förhållandet förekommer.

Ibland förefaller rösenas stenmaterial överensstämma 
väl med den naturliga stentillgången på platsen. Inte 
ens i dessa fall kan man emellertid förutsätta att röse
byggarna inte fäst något avseende vid valet av stenma
terial. Det kan tvärtom vara så att rösenas lokalisering 
styrts av var någonstans det eftersträvade stenmateria
let fanns att tillgå.

Skilda typer av stentäkt
Även för att uppföra ett röse av ordinär storlek åtgår 
det en betydande mängd sten. För att anskaffa den 
erforderliga stenmängden har rösebyggarna varit 
tvungna att bedriva stentäkt. För rösen av bronsålders- 
karaktär bör denna takt i huvudsak ha bedrivits på föl
jande sätt:

(a) i rösets omedelbara närhet, innebär som regel 
insamling på ås- eller bergssluttningar

(b) i rullstensåsar
(c) på stränder och i strandvallar
(d) i stenbrott i fast berg

I det första fallet (a) torde stenmaterialet bestå av både 
skarpkantade och rundade stenar, i det andra och tre-
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dje fallet (b och c) av rundade stenar och i det sista fal
let (d) av enbart skarpkantade stenar.

De skilda typerna av stentäkter bör i gynnsamma fall 
kunna konstateras i fält. Om stentäkt bedrivits i rosets 
omedelbara närhet bör detta framgå genom att detta 
område innehåller färre stenar av den aktuella storle
ken än motsvarande ytor, belägna på längre avstånd 
från röset. I rullstensåsar kan stentäkt framträda 
genom förekomsten av artificiella gropar. Stentäkt på 
stränder eller i strandvallar kan framträda genom att 
stenar av en viss storlek saknas på en viss del av stran
den eller genom gropar i strandvallar. Stentäkt i form 
av stenbrott i fast berg bör kunna konstateras genom 
de skador denna täkt efterlämnat i berget. I samtliga 
fall är det nödvändigt att pröva huruvida konstaterade 
stentäkter kan ha uppstått vid andra tillfällen än i sam
band med rösebygget. En viktig fördel i detta samman
hang är att rösen av bronsålderskaraktär ofta är rums
ligt eller topografiskt skilda från sentida bebyggelse. 
Detta minskar risken för att sentida stentäkter sam
manblandas med sådana som nyttjats av rösebyggarna.

Idémässiga aspekter på valet av sten
Bakom rösebyggarnas val av byggnadsmaterial döljer 
sig sannolikt i många fall idémässiga föreställningar. 
En närmare tolkning av innehållet i dessa kräver ingå
ende studier av ett stort antal rösen. Någon sådan stu
die kan inte genomföras i det här sammanhanget. 
Några exempel på de typer av resonemang som kan 
vara tillämpbara för att nå en förståelse av de idémässi
ga föreställningarna kan dock redovisas.

Olika typer av stenmaterial kan vara förbehållna sär
skilda grupper i samhället. Sådana samband kan hypo
tetiskt framgå av relationen mellan rösenas storlek och 
typ av stenmaterial. En viss typ av rösesten kan t ex 
vara knuten till de största rösena inom ett område. 
Rösestenen bör även relateras till övriga konstruktions
variabler, t ex i form av kistor, mittblock, kantkedjor 
och brätten.

Som påtalats ovan är det av stort intresse att utreda 
huruvida rösenas stenmaterial överensstämmer eller 
avviker från det som förekommer naturligt på platsen.

Exempel på rösesten som avviker från den naturliga 
stentillgången på gravplatsen är rösen av mjukt runda
de strandstenar som anlagts på höga bergskrön. Dessa 
stenar har hämtats från en plats (stranden) där land 
och hav möts och förts till en plats (bergskrönet) där 
land och himmel möts. Här avviker de runda strandste
narna från de skarpkantade stenar som förekommer 
naturligt i rösets närmaste omgivning. Rösestenen har 
således förflyttats från en gränszon, den mellan land 
och hav, till en annan, den mellan land och himmel. I 
den senare gränszonen har stenen nyttjats för att upp
föra en gravbyggnad över en person som nyligen passe
rat en annan gräns; den mellan levande och döda. Valet 
av rösesten kan således innebära upprättandet av en 
rad strukturella likheter.

I vissa fall finns det anledning att förmoda att rösen 
byggts av sten som brutits ur fast berg i särskilda sten
brott. I dessa fall har rösestenen inte endast samlats in, 
utan den har i viss mening också framställts. Denna 
sten kan därför benämnas ”kultursten” snarare än 
”natursten”. I stenbrotten har rösestenen sannolikt 
brutits med hjälp av eld. Bruket av eld är därmed en 
gemensam faktor för framställandet av rösestenen och 
för kremeringen av den döde. Denna likhet kan av 
rösebyggarna ha tillskrivits en särskild innebörd som 
inneburit att brytandet av sten betraktades som en del 
av gravritualen.

Slutsats
I många fall förefaller det klart att rösenas stenmaterial 
inte är en passiv spegling av den naturliga stentillgång
en på platsen utan istället är ett resultat av ett kulturellt 
val.

Rösebyggarna har medvetet valt bort vissa stentyper till 
förmån för andra. För att belägga detta påstående vore 
det nödvändigt att systematiskt studera relationen mel
lan naturlig stentillgång och rösenas stenmaterial. 
Någon sådan studie har inte kunnat genomföras i detta 
sammanhang. Här har syftet istället varit att fästa upp
märksamhet på att rösenas stenmaterial - liksom andra 
gravtypers byggnadsmaterial - har en kunskapspotenti- 
al och bör ägnas vidare studium.

42



En medvetenhet om rosestenens kunskapspotential får 
såväl inventeringstekniska som forskningsmässiga kon
sekvenser. Från inventeringssynpunkt är det viktigt att 
framhålla att stenmaterialets karaktär alltid bör regist
reras, liksom huruvida detta överensstämmer med det 
som förekommer naturligt på platsen. I viss utsträck
ning bör det även vara möjligt att lokalisera rösebyg- 
garnas stentäkter. Från forskningssynpunkt kan kon
stateras att de regler som synes finnas bakom de förhis
toriska gravbyggarnas val av byggnadsmaterial är av 
stort intresse. Dessa regler är en källa till kunskap om 
de föreställningar som genomsyrat gravritualen.
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Järnålderns gravfält
- lokalisering utifrån medeltida gårdar?
Av Susanne Pettersson

Inledning
Under de år jag varit verksam i Värmland har höggrav- 
fältens fördelning inom länet fascinerat mig. Det stora 
flertalet höggravfält återfinns i länets sydvästra delar, 
ännu mer markant är den fördelningen när det gäller 
storhögar. Varför finns dessa så koncentrerat inom en 
del av ett större fornlämningsområde? Vad represente
rar höggravfälten?
I samband med årets fältarbete i sydvästra Värmland 
blev det aktuellt att försöka lokalisera de enskilda grav
fälten. Hur skulle jag gå tillväga? Kunde det skriftliga 
materialet vara till hjälp? Kan medeltida gårdar, enligt 
skriftliga belägg, vara en angreppspunkt för lokalise
ring av järnålderns gravfält? Ovanstående resonemang, 
att järnålderns bosättningar oftast är dolda under en 
historiskt belagd gård, framförs ofta inom forskningen 
i Mälardalen. Kunde det vara giltigt även i Värmland?

Besparingsblad
Inom 1991 års inventeringsområde fanns sex ekono
miska kartblad som inte skulle revideringsinventeras. 
Dessa benämndes besparingsblad och kom till största 
delen att omfatta Bro och Kila socknar samt i viss mån 
Eds och Gillberga socknar.
Mitt arbetsområde bestod av Bro och Kila socknar 
samt en mindre del av Gillberga socken. Bro socken 
skulle till största delen revideringsinventeras 1991. De 
övriga delarna föll inom ramen för besparingsbladen 
eller hade ominventerats 1988. Kila socken ominvente-

ras 1991 och 1992, men en del av socknen låg inom 
besparingsbladen. I Gillberga socken inventerade jag 
endast ett ekonomiskt kartblad varför jag i det följande 
inte kommer att beröra denna socken.

Samtliga nedan redovisade fornlämningar var belägna 
inom 1991 års arbetsområde.

Medeltida belägg
Vad krävs för att vi ska kunna tala om medeltida 
belägg? Rent allmänt brukar man nöja sig med de äld
sta jordeböckerna. För Värmlands del finns det en jor- 
debok från 1503 som redovisar skattejord medan 
Gustav Vasas jordebok, 1540, är den äldsta heltäckan
de jordeboken.
Vi kan redan nu ställa oss frågan, om dessa relativt 
sentida belägg är giltiga för den medeltida bebyggelsen? 
Motsvarar de äldsta kartorna, från 1600-talet, den 
medeltida bebyggelse? Och är de medeltida gårdarna 
relevanta för lokalisering av järnålderns gravfält? För 
att få en utgångspunkt sammanställdes följande tabell:

Socken 1 2 3 4

Bro 17 7 10 3
Kila 24 1 1 2

Fig 1. Förhållandet mellan medeltida gårdar och höggravfält.
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Kolumn 1: Gårdar belagda senast 1540 enligt Ort
namnen i Värmlands län (OiV).

Kolumn 2: Gårdar belagda före 1500-talet (OiV).

Kolumn 3: Frälsehemman (inkluderar krono- och
kyrkohemman) belagda senast 1540 (OiV).

Kolumn 4: Höggravfält.

Ovanstående tabell redovisar två enheter som inte upp
fyller RAÄ:s inventeringsterminologi för gravfält, RAÄ 
21 och 92 i Kila socken redovisas som ett gravfält. 
Dessa lokaler tolkas som rester av ett skadat gravfält 
vilket styrks av uppgifter om lösfynd samt förekomst 
av brända ben (arkivmapp i Värmlands museum). 
”Gravfältet” omfattar sammantaget tre runda högar, 
en fylld stensättning och ett par osäkra lämningar.

RAÄ 13 i Kila socken redovisar endast fyra runda 
högar. Tolkningen som gravfält baserar sig på en för
modad bortodling och är helt min egen.

De resterande tre gravfälten RAÄ 10, 27 och 62 i Bro 
socken upvisar samtliga ca tolv runda högar/stensätt- 
ningar.
Som framgår av tabellen visar det sig att Kila har fler 
gårdar belagda senast 1540, medan Bro i sin tur står 
för fler frälsehemman. Är antalet gårdar belagda 1540 
representativt för antalet höggravfält eller är det typen 
av skattläggning som är utslagsgivande? Inget verkar 
stämma eftersom antalet höggravfält per socken är 
tämligen jämbördigt med tre respektive två höggrav
fält.
Eftersom det är så få enheter med höggravfält, vilka vi 
generellt daterar till yngre järnålder, så kan vi titta lite 
närmare på dessa lokaler. På vilka fastigheter är de 
belägna och hur är dom placerade i förhållande till den 
nuvarande bebyggelsen?

Höggravfält och ”medeltida” gårdar
De fastigheter som berörs av höggravfält i Bro socken 
är Nolby, Östbro och Stirserudstorp (fig 2). För Kila 
socken berörs fastigheterna Prestegården och Härnäs
(fig 3).

Bro socken
Nolby utgörs 1540 av ett frälsehemman men lyder vid 
sekelskiftet under Hammar. När sammanslagningen 
sker är inte känt. Enligt ”Ortnamnen i Värmlands län” 
skall benämningen syfta på gårdens belägenhet norr 
om Hammar och Mellbyn (OiV 1944).

Gravfältet (RAÄ 10) är placerat på sydspetsen av en 
längre moränrygg, långt ifrån Nolbys kända gårdsläge 
(utanför årets inventeringsområde). Däremot uppvisar 
lokalen en närhet till Hammar och Mellby, dock inte i 
direkt anslutning. En äldre gemensam bebyggelseenhet 
kan ha funnits på platsen.

Nolbygravfältet har i samband med sentida byggnatio
ner utsatts för skador. I samband med grundgrävning 
för bostadshuset, söder om gravfältet, tillvaratogs på 
1940-talet bl a en yxa och en skära, båda av järn samt 
två svinbetar. Som en följd av detta utfördes en prov
grävning på platsen 1949. Fyndet utgjordes av ett 0,3- 
0,4 m tjock brandlager som innehöll föremål från slutet 
av 1600-talet samt från 1700-talet. Enligt en karta från

Teckenförklaring:

k Gravfält
(k) Storhög
■ Hus pä äldre bytomt

.Brosjön

Stirserud

(k)

Västbro
A M/ Värmlands Bro 
W» Östbro

Fig 2. Gårdar och gravfält i Bro.
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slutet av 1600-talet (Jordreviderings-protokoll) finns 
ingen bebyggelse markerad för området. Gårdsläget för 
Hammar och Mellby överensstämmer med nuvarande 
läge och de tio torpen under Hammar är belägna på 
andra platser.

Östbro utgörs 1546 av de två gårdarna Nordbro och 
Söderbro. Dessa två samt Västbro (belagd 1401 som 
frälse) redovisas 1540 endast som en gård, benämnd 
Bro (OiV 1944). Namnet Västbro pekar på att det fun
nits minst två gårdar redan under medeltid. Här finns 
det med andra ord tydliga indikationer för en äldre 
gemensam enhet.

Gravfältet (RAÄ 62) är placerat intill åkermarken på 
nordnordöstsluttande moränmark, exponerat mot 
älven Slöans dalgång. Numera ligger gravfältet kring
gärdat av villabebyggelse. Djurclou (1866-67) påstår 
att rester av en ”ättebacke” syns i åkermarken söder 
om den nu registrerade lokalen. Det registrerade grav
fältet bör däremot ha varit placerade i skogsmark 
(Häradskartan 1888).

Gravfältet har i sen tid utsatts för skadegörelse i sam
band med olika byggnationer. Detta medförde en efter- 
undersökning 1963 (ATA 7026-63). Enda iakttagelsen 
bestod av ett tunt brandlager. Inga fynd är kända från 
lokalen.

Gravfältet är beläget ca 500 m östsydöst om en storhög 
(RAÄ 19) norr om Västbros bostadshus intill Bro 
kyrka. Gravfältet och storhögen åtskiljs av Slöans dal
gång (fig 2).

Stirserudtorp anlades som ett torp under Stirserud och 
upptas som eget skattehemman 1614. Den sent etable
rade enheten gör att jag även vill redovisa ursprungsen- 
heten Stirserud som är ett skattehemman 1503.

Gravfältet (RAÄ 27) är beläget i krönläge med utsikt 
mot norr över utdikad åkermark och området är idag 
beläget inom tomtmark. Nuvarande gårdsenhet etable
ras så sent som under 1800-talet, medan Stirseruds- 
torps gemensamma bytomt är belägen strax söder 
därom. Äldsta kända gårdsläge för Stirserud är beläget 
ca 1 km söder om gravfältet. Inga fynd är kända från 
gravfältet trots att det är kraftigt skadat.

Kila socken
Prestegården upptas första gången i jordeboken 1686 
som ett kronohemman. Varifrån marken togs och vil
ken enhet man bör räkna som en ”medeltida” gårdsen
het kan vi endast spekulera om. Den intilliggande enhe
ten Björkås upptas 1540, men då som ett kyrkotorp, 
med andra ord är inte det heller en ursprungsenhet 
(OiV).

Gravfältet (RAÄ 13) är beläget på en moränhöjd strax 
söder om Kila kyrka. Kyrkan och gravfältet är åtskilda 
av Kilaälvens dalgång. Även detta gravfält är kraftigt 
skadat pga sentida aktiviteter. En av högarna har 
använts som potatiskällare och flera högar kan förmo
das vara bortodlade. Härnäs upptas 1585 som ett kro- 
nonybygge (OiV). Inga indikationer finns för en äldre 
enhet.

Gravfältet (RAÄ 21 och 92) är beläget på en lång
sträckt moränrygg med exponering mot Harefjorden i 
öster och den öppna odlingsmarken i väster. Härnäs 
bytomt är belägen längre söderut med en utflyttad gård 
placerad på själva gravfältet.

Harefjorden
Sum mein

Teckenförklaring:

Gravfält 
Hus på äldre 
bytomt

Härnäs

Sj önsjö_

Fig 3. Gårdar och gravfält i Kila.
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I samband med uppförandet av en ladugårdsbyggnad i 
slutet av 1800-talet tillvaratogs ett flertal fynd från 
flera gravhögar. Bland dessa märks ett vikingatida 
svärd, en spjutspets, en yxa samt flera föremål som i 
dag anges som förkommna, bl a en täljstensgryta 
(arkivmapp, Värmlands museum).

Summering och tolkning
Vilka slutsatser kan man då dra av ovanstående redo
görelse? Först och främst vill jag påstå att höggravfäl
ten inte speglar utbredningen för en yngre järnålders- 
bygd. Påståendet baserar jag på en jämförelse mellan 
äldre förhistoriska lämningar och mångfalden av 
belägg för gårdar under 1500-talet. Stora delar av 
Värmland uppvisar rikligt med förhistoriska lämningar 
i form av rösen, stensättningar, fångstgropar för älg 
och järnframställningsplatser av förhistorisk karaktär, 
dessa områden saknar höggravar men uppvisar 
”medeltida” gårdar.
En förklaringsmodell skulle kunna bestå av en hög 
bortodlingsfrekvens. Men hur hög bortodlingsfrekvens 
kan vi räkna med? Enstaka gravfält kan ha försvunnit 
helt och hållet, men inte i så stor omfattning som den 
ovan redovisade. Höggravfälten bör representera en 
speciell kategori av människor eller att flera gårdar har 
använt samma gravfält. Den senare förklaringen verkar 
inte stämma då gravfälten är väldigt små.

Två ofta utpekade kategorier under yngre järnålder 
utgörs av stormännen och ”kungens” män. Kan det 
vara dessa kategorier som utnyttjar höggravskicket? 
Det är möjligt, om vi delar in stormännens mark som 
skattejord och ”kungens män” som frälsejord, får vi 
två enheter för kungens män och tre enheter för de 
andra stormännen. Utläsningsbart från ovanstående 
text blir i alla fall att två av fem gravfält är placerade 
på frälsejord.

Slutsats
Enda säkra slutsatsen av ovanstående resonemang blir 
att de skriftliga ”medeltida” beläggen inte kan använ
das för lokalisering av järnålderns höggravfält. I syn
nerhet inte vid jämförelse med 1600-talets kartmateri

al. Endast två av gravfälten är placerade på medeltida 
(frälse-) jord, de resterande tre återfinns på sekundära 
enheter, anlagda under 1500-talet.

De två frälseenheterna kan motsvara en kontinuerlig 
bosättning från yngre järnålder med Östbro som en 
gemensam enhet för Västbro-Nordbro-Söderbro och 
den nu existerande tätorten Värmlandsbro och med 
Nolby som en gemensam enhet för Nolby-Mellby- 
Hammar där den först nämnda idag lyder under 
Hammar. Andra frälsegårdar, med medeltida belägg, 
saknar fortfarande (efter 1991 år inventering) höggrav
fält.

De tre övriga gravfälten är som redovisats placerade på 
sekundära enheter, bildade under 1500-talet. Dessa tre 
är dessutom belägna en liten bit ifrån den, via kartma
terialet belagda, gamla by/gårdstomten. Kartmaterialet, 
1600-1900-talet, upplyser oss om en kontinuerlig flytt
ning av bostäder. Utbrytning av gårdar, delningar och 
sammanslagningar av fastigheter, övergivande och åter- 
etablering. Vi bör nog räkna med detta förlopp även 
under förhistorisk tid, trots att det kan vara andra 
mekanismer som styr då.

Det är svårt att komma längre i resonemanget just nu, 
men vi hoppas på en fortsatt forskning inom länet som 
kan ge oss svar på frågan om relationen mellan medel
tid och yngre järnålder. Än så länge känner vi bara till 
en, möjligen två, boplatser från yngre järnålder (Sund i 
Säffle och ev Djupsundet på Hammarö) i länet.
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Synpunkter på värmländsk gravkronologi 
under järnålder
En analys på grundval av fornlämningsregistret

Av Örjan Hermodsson

Inledning
I centrum för denna framställning står frågan om bak
grunden till det anmärkningsvärt ringa antalet gravfält 
med högar och övertorvade stensättningar (sk. hög- 
gravfält eller gravfält av högkaraktär) på 
Värmlandsnäs. Grundvalen för studien bildar fornläm
ningsregistret inom socknarna Eskilsäter, Millesvik, 
Ölserud, Botilsäter, Södra Ny och Huggenäs. En jämfö
relse mellan resultaten av 1960-talets fornminnesinven
tering och årets revidering kan, tror jag, belysa proble
met. Studien bör betraktas som preliminär, eftersom 
den är skriven under fältarbetsmässiga förhållanden, 
med snäva tidsramar. Då tillgången på facklitteratur 
har varit starkt begränsad, kan blott ringa hänsyn tagas 
till den tidigare forskningen på området. En referens
bakgrund för min studie är min tidigare erfarenhet av 
forminnesinventering i olika delar av landet.

Den relativa frånvaron av höggravfält i området är 
uppenbar i jämförelse med många andra delar av 
Sverige, t.ex. Uppland och Södermanland. För Norr
landskustens del har forskningen funnit, att både gra
var av högkaraktär och rösegravar på järnåldersnivåer 
är förhållandevis betydligt talrikare i Medelpad och 
Hälsingland än i de nordligare landskapen. Även om 
höggravfälten endast representerar yngre järnålder, är 
ändå deras sparsamma förekomst i de socknar, som jag 
behandlar, påfallande. Många olika hypoteser för att

tolka den här aktuella bilden av denna fornlämningstyp 
kan framställas. Jag väljer att diskutera endast tre vikti
ga hypoteser.

1) . Den regionala bebyggelsehistoriska situationen har 
varit specifik just på Värmlandsnäs.

2) . Andra gravtyper kompletterar höggravfälten under 
tidsperioden.

3) . Den källkritiska faktorn har varit avgörande. Två 
möjligheter är tänkbara, a) De kvarvarande höggravfäl
ten är ofullständigt kända, b) Bortodlingsgraden är hög 
i området.
Beträffande ytterligare hypoteser se Hillgren (1989:3ff).

Det kan understrykas, att fornlämningsregistret är 
lämpligt som källa för att diskutera detta problem, 
eftersom det förhistoriska gravmaterialet varit ett 
huvudobjekt för fornminnesinventeringens dokumenta
tion, främst vid förstagångsinventeringen.
En bebyggelsearkeologisk analys av brons- och järnål
der på Värmlandsnäs har utförts av H. Olsson (1989). 
Han diskuterar gravmaterialets kronologi och sprid
ning, och konstaterar ifråga om höggravfälten en regio
nal obalans i området (fig 1). Iakttagelsen är i hög grad 
intressant vid en bedömning av fornlämningsregistrets
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Karta över höggravfält, enstaka gravar av hög karaktär 
och fornborgar inom Värmlandsnäsområdet. Upprättad 
1991 av H. Olsson. |___,
Skala 1:200 000 V V

Teckenförklaring:

Höggravfält

1 - K gravar av högkaraktär

Nyfunna höggravfält

1 - U nyfunna gravar av högkaraktär

Fornborg

Nyfunnen fornborg

Fig 1. Karta över höggrafält, enstaka högar och stensättningar av högkaraktär samt fornborgar 
inom värmlandsnäsområdet. Ny fynd vid revideringen 1991 har särskilt markerats inom 
Eskilsäters, Millesviks, Botilsäters och Huggenäs socknar. Upprättad av Hans Olsson.
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representativitet. Han tolkar fornlämningsbilden som 
resultat av förskjutningar av bebyggelsen, som kan 
kopplas till ekonomiska förändringar. Det förefaller 
mig dock osannolikt, att vissa större områden skulle i 
det närmaste ha avfolkats under yngre järnålder. 
Utrymme finns därför för andra tolkningar.

Särdrag i områdets bebyggelsehistoriska 
utveckling och struktur
Frågan är om det under järnåldern endast funnits 
enstaka stormannagårdar som dominerat området, var
igenom blott ett fåtal höggravfält tillkommit. Förhål
landet inom stora delar av undersökningsområdet tyder 
på möjligheten av en sådan tolkning. Studerar vi hög- 
gravfältens lägen, visar det sig, att det ofta finns ett 
nära rumsligt samband med större gårdar, som i histo
risk tid ofta har varit kända som säterier. Så finns nära 
gården Bredene i Huggenäs socken tre, i åkermark 
belägna större högar (RAÄ nr 56), 11-20 m i diameter 
och 0,7-1,6 m höga. På toppen av en av dem finns en 
rest sten. Enligt äldre uppgifter har här funnits minst 
tio högar tidigare. De tre som är kvar är helt kringodla- 
de. Bredene är upptaget i en förteckning över sätesgår
dar från år 1683.

Ett annat exempel är Herrestad i Botilsäters socken. 
Här finns ca 500 m sydöst om den nuvarande gården 
gravfältet RAÄ nr 22, som består av tio anläggningar 
med högkaraktär. Några enstaka högar finns även i 
närheten av detta gravfält, varav två nyfunna lokaler, 
nr 81 och 82. Ett under revideringen ny funnet höggrav
fält (fig 2) ligger ca 100 m västnordväst om den nuva
rande mangårdsbyggnaden, och består av sex gravar 
med högkaraktär (nr 80). Herrestad (det äldre namnet 
är Skarked) har i historisk tid varit en relativt stor 
gård. Det utgöres enligt ”Ortnamnen i Värmlands län”, 
del XI, s. 6, av ett frälsehemman.

Ca 500 m sydsydost om Forsvik i samma socken finns 
ett gravfält med tre högar och ca tolv runda, övertorva- 
de stensättningar (nr 28). Forsvik finns uppräknat i en 
förteckning över sätesgårdar år 1683.

Nära Rosenborgs gamla säteri finns ett av de två kända 
höggravfälten i Eskilsäters socken. Detta gravfält (nr

89) var ett ny fynd vid årets inventering. I 1683 års för
teckning omnämns Gårdsta som sätesgård. Säteriet 
bytte senare namn till Rosenborg och huvudbyggnaden 
flyttades (samtidigt?) till en annan närbelägen plats. 
Det övergivna, förmodade Gårdstas gamla tomt (nr 
122) kunde med hjälp av ortsbefolkningen framletas 
vid årets inventering. Denna tomt ligger dock faktiskt 
ca 500 m längre, i nordöstlig riktning, från gravfältet 
än den nuvarande platsen (ca 150 m åt öster). 
Återspeglar detta ett förhållande, som inneburit, att 
tomten växlats under medeltiden och senare återfått 
samma läge som under järnåldern? Tolkningen av säte
riets bebyggelsehistoria kompliceras dock av ännu en 
vid revideringen nyfunnen äldre, möjligen medeltida, 
övergiven tomt av gårdskaraktär i området (nr 204).

Det kan dock påpekas, att det finns enstaka säterier 
som saknar närliggande registrerade höggravfält, tex. 
Uggleberg i Huggenäs. I Södra Ny socken finns två 
säterier upptagna i 1683 års förteckning. Bägge dessa 
är belägna nära sockenkyrkan. Det finns osäkra upp
gifter om att en stor hög funnits nära kyrkan (nr 92). I 
denna socken saknas helt och hållet kända höggravfält.

I Millesviks socken finns två säterier upptagna i 1683 
års förteckning: Kårud och Hjälleskate. Förstnämnda 
ligger ca 600 m väster om RAÄ nr 61, som är ett grav
fält, bestående av ca fem runda, övertorvade stensätt
ningar. På ett avstånd av endast mellan ca 300 och 800 
m sydöst om Kårud finns ytterligare tre höggravar, 
funna vid revideringsinventeringen (nr 216 och 206). 
Sätesgården Hjälleskate saknar kända, närliggande gra
var av högkaraktär. I Millesvik finns det största grav
fältet inom de här behandlade socknarna, RAÄ nr 81. 
Det utgörs av fyrtio högar och ca tio runda, övertorva
de stensättningar. Detta gravfält ligger nära kyrkan, ca 
1 km sydväst om Hjälleskate gård.

I likhet med Södra Ny socken har inte heller i Ölseruds 
socken några höggravfält ännu blivit funna.

Andra gravtyper från järnåldern
De gravtyper som här ska diskuteras är domarringar, 
resta eller klumpformade stenar, vissa stenfyllda sten-
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Fig 2. Två av högarna inom det nyfunna höggravfältet vid 
Herrestad i Botilsäters socken. Foto Örjan Hermodsson.

sättningar samt flatmarksgravar. Dessa gravtyper torde 
åtminstone delvis kunna hänföras till järnåldern.

Domarringar förekommer i flera av socknarna men är 
inte särskilt talrika. I Huggenäs finns RAÄ nr 21, 23 
och 59. De ligger relativt isolerade i förhållande till 
andra förhistoriska fornlämningslokaler. Vid två av 
platserna, nr 23 och 59, kunde vid revideringsinvente
ringen iakttas minst en rund, övertorvad samt en rund,

stenfylld stensättning. Representerar kanske dessa 
domarringar i själva verket gravfält, där flacka sten- 
sättningar och möjligen även flatmarksgravar ingår?
I Millesvik finns tre domarringar (RAÄ nr 30, 55 och 
57) och ca tjugo klumpformade stenar (RAÄ nr 26 och 
55). Nr 30 är ett gravfält, som är beläget på ett bergs
krön och består av elva rösen, tre runda, stenfyllda 
stensättningar och en domarring. Enligt förstagångsin-
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venteringen bör även nr 31, som består av ett röse och 
fem runda, röseliknande stensättningar, sammanföras 
med nr 30. Platsen har ej granskats vid revideringsin
venteringen. Nr 57 är en ensamliggande domarring. 
Lokalen nr 26 utgörs av ett röse, en röseliknande, rund 
stensättning samt tretton klumpformiga stenar. Nr 55 
är ett gravfält, bestående av två runda, stenfyllda sten
sättningar, en rund, övertorvad stensättning och ca sju 
klumpformiga stenar samt en domarring (nyfunnen vid 
årets inventering). Det är intressant att här se ett rums
ligt samband mellan gravar av rösekaraktär, domar
ringar och de klumpformiga stenarna. Redan i beskriv
ningen under förstagångsinventeringen framhåller G. 
Ekelund, att stensättningarna på lokalerna 54, 55 och 
56 torde härstamma från järnåldern.

De nyssnämnda klumpformiga stenarna utgör en osä
ker fornlämningstyp. Märkligt nog finns det dock inom 
undersökningsområdet i Ölseruds socken en lokal, som 
ger stöd för såväl själva fornlämningstypens autencitet 
som för dess datering till äldre järnålder. På byn Södra 
Hälleshults mark finns en domarring och ett omgivan
de gravfält (RAÄ nr 5), som att döma av de rapporter 
och beskrivningar, som finns i denna sockens excerpt- 
pärm, till stora delar bör ha bestått och delvis ännu 
består av klumpformiga stenar. Dessa har markerat 
gravgömmor i form av brandgropar, där lerurnor 
ibland varit placerade. Detta gravfält, som i rapporter
na benämns flatmarksgravfält, kan förmodligen grov- 
dateras till romersk järnålder (Atterman 1938, 
Schyman 1954:25).

Exempel på gravfält liknande det ovan nämnda finns 
även i Eskilsäters socken (RAÄ nr 62) vid Ingrirud. 
Här hittades och efterundersöktes år 1960 två brand
gravar, av vilka den ena bl.a. innehöll en lerorna. 
Gravarna anges faktiskt ha varit markerade med en 
lagd sten i markytan respektive en mindre stensättning. 
Vid Torserud i Botilsäters socken har vid grustäkt i 
äldre tid brandgravar med urnor (RAÄ nr 30) påträf
fats (Schyman a.a.).

I Eskilsäters socken finns vidare ett gravfält (RAÄ nr 
3), som utgöres av fem runda, övertorvade stensätt
ningar och ett tiotal klumpformiga stenar.

Förutom dessa ovan beskrivna gravtyper med förmo
dad järnåldersdatering finns ytterligare en kategori 
stensättningar, som bör diskuteras i detta samman
hang. Dessa utgör ingen enhetlig typ, men kan beskri
vas som ofta enskiktade, fyllda med ibland skarpkanta- 
de stenar, som lagts direkt på berghällen. De går i 
Värmland ofta under arbetsnamnet ”äckel” eller ”mis- 
terhultare”. Kärt barn har många namn, så det finns en 
hel flora av benämningar i andra delar av landet. 
Denna typ torde tillhöra den talrikaste kategorin bland 
nyfynden vid årets inventeringar. Gravkategorin var 
relativt blygsamt representerad vid förstagångsinvente- 
ringens registrering. Inom alla de här berörda socknar
na har fynd av dessa stensättningar gjorts, dock särskilt 
ofta i vissa områden.
De flesta är mycket obetydliga, ca 2-4 m i diameter och 
0,1-0,2 m höga, ofta uppbyggda av relativt små stenar, 
intill 0,2 m stora. De förekommer enstaka eller i grup
per. Givetvis finns här sådana, vars fornlämningsstatus 
är mycket svår att säkert bedöma, inte minst därför att 
de ofta är kraftigt skadade. Det finns dock ibland i när
heten några större anläggningar, som har en mer mar
kerad profil och en flerskiktad fyllning och som kan 
betecknas som rösen eller röseliknande stensättningar. 
Enstaka märkliga exempel på enskiktade stensättningar 
med en diameter av ca 6-7 m finns bland fynden.

Sydöstra delen av Södra Ny socken är ett sådant områ
de där, i krönläge på bergsryggarna, ett trettiotal sten
sättningar av den ovan beskrivna kategorin har blivit 
funna (fig 3). I Millesviks socken, där också många 
fynd av denna stensättningskategori kan noteras, finns 
exempel på att de bildar regelrätta gravfält. Ett område 
kan speciellt nämnas. På Prästegårdens mark, ca 1,6 
km östsydöst om kyrkan, finns på en större flack bergs
höjd en mycket imponerande koncentration av gravar 
med rösekaraktär. Vid förstagångsinventeringen regis
trerades här tre rösen och elva stensättningar (fig 4). En 
av stensättningarna har en mycket ovanlig morfologi; 
den består av en yttre ringvall med en inre mittstensätt
ning. Vid revideringsinventeringen upptäckte vi efter
hand, att i nära anslutning till detta gravkomplex finns 
ytterligare ett stort antal stensättningar av ”äckeltyp”. 
Efter en ny genomgång av hela området kunde sam
manlagt ca trettio sådana stensättningar fastställas. De
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Fig 3. En av de tydligaste bland de nyfunna stensättningarna i 
Södra Ny socken. Inventeraren på bilden är Sofia Andersson. 
Foto Örjan Hermodsson.

koncentrerar sig inom två huvudgrupper, som bildar 
gravfält.

Andra talrika exempel på nyfynd av dessa små, flacka 
och svårfunna gravar finns förutom i ovan nämnda 
socknar även framförallt i Eskilsäters socken. Den 
stora frågan här är förstås dateringen. Sannolikt är

såväl brons- som järnålder tänkbara (jfr Winberg, 
1987, s. 340). Just det faktum, att stensättningarna 
ibland är så talrika och koncentrerade, att de bildar 
gravfält, pekar snarare på järnålder än på en tidigare 
datering. Att en järnåldersdatering är fullt tänkbar, har 
även bekräftats vid arkeologiska utgrävningar. Ett 
exempel från en nyligen företagen undersökning i
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Fig 4. Ett av de tre röserna (RAÄ 116) inom gravkomplexet 
på Prästegårdens mark i Millesviks socken, nära det gamla 
torpstället ”Åsen". Detta rose har sekundärt utnyttjats som 
gränsrör. Foto Örjan Hermodsson.

Värmland i samband med de tidigare årens revidering 
kan här nämnas. En stensättning av liknande typ som 
de här diskuterade kunde därvid dateras till ca 70 e Kr, 
genom C 14, okalibrerat med 110 års osäkerhetsmargi
nal (Gren 1987). Dessa stensättningars korologi i land
skapet visar dock stora likheter med de övriga gravarna 
av rösekaraktär.

Källkritisk granskning av gravbilden
Av inledningen framgår, att från källkritisk synpunkt 
bör två möjligheter beaktas. Den ena är, att de kvarva
rande höggravfälten är ofullständigt kända, dvs. inte 
framkomna vid inventeringar eller andra former av 
registrering av fornlämningsbeståndet. Ser vi till resul-
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taten av årets revidering finns stöd för ett sådant anta
gande. I Eskilsäters socken fanns tidigare endast ett 
höggravfält registrerat, RAÄ nr 37, med femtio högar, 
varav många har kantrännor. Gravfältet är kraftigt 
skadat av grustäkt. Dessutom är det troligen delvis 
bortodlat i öster. Antalet anläggningar på gravfältet 
torde alltså ursprungligen ha varit betydligt större. Det 
kan för övrigt som en kuriositet nämnas, att skalden 
Esaias Tegnér uppges ha grävt fram en lerurna från 
detta gravfält. Han var i sin barndom bosatt i det när
belägna Ingrirud.

Inom denna socken har, som nämnts ovan, ytterligare 
ett höggravfält hittats vid årets inventeringar. Detta 
består av sammanlagt ca 17 fornlämningar. I den syd
västra delen finns åtta högar och en närmast skeppsfor- 
mig, övertorvad stensättning och en förmodligen kraf
tigt skadad hög. I den norr om landsvägen belägna 
delen finns ca sju runda stensättningar. Bland dem kan 
nämnas två mycket stora, 13-14 m i diameter, och 
övertorvade. Troligen är denna del av gravfältet äldre 
än den övriga, av högar dominerade delen.

I förhållande till det tidigare beståndet av kända hög
gravfält innebär det nyfunna gravfältet en betydande 
ökning. Inom det här behandlade området finns två 
ytterligare nyfynd av höggravfält. Ett, vid Herrestad, 
RAÄ nr 80, är beskrivet ovan. Från Huggenäs socken 
finns ett annat nyfynd, RAÄ nr 63, nära Gösta. Det 
består av en hög och ca sju runda, övertorvade sten
sättningar. Tidigare är i socknen, som ovan nämnts, 
endast en lokal med flera höggravar känd. Dessutom 
finns två R-markerade lokaler med vardera en hög.

Som vi har sett, finns stöd för hypotesen, att det kvar
varande beståndet av höggravar är ofullständigt känt. 
Sammanhängande med denna problematik är förekom
sten av de ovan nämnda s.k. flatmarksgravfälten och 
framförallt de som markeras med klumpformiga ste
nar. Huruvida det existerar gravar som helt saknar 
markering, synlig i markytan, är för mig ej helt klart. 
Hur som helst kan man på goda grunder förutsätta, att 
många nu ej kända gravfält av nyssnämnda karaktär 
förekommer inom undersökningsområdet. De kan 
bedömas vara mycket svåra att finna.

Intressant i detta sammanhang är resultaten från 
undersökningarna år 1987 av ett genom nyodling kraf
tigt skadat gravfält vid Prästbolet i Segerstads socken, 
Värmland. Det kunde då konstateras att två faser kan 
urskiljas inom gravfältet (Artelius 1989:6ff). Den första 
fasen, omkring Kristi födelse, representeras av 22 flat- 
marksgravar (eller brandgropsgravar) utan synlig mar
kering ovan jord och tre stensättningar. Under det 
senare skedet, troligen under yngre järnålder, anläggs 
på samma plats höggravar.

Den andra förut nämnda omständigheten av källkritisk 
natur är graden av bortodling. Ovan har anförts exem
pel på fornlämningslokaler, som skadats genom odling. 
I flera andra fall kan på grundval av äldre uppgifter 
fornlämningslokaler bedömas vara bortodlade eller på 
annat sätt borttagna. Uppenbart är, att det här ofta 
gäller höggravar. Exempel finns från Ölseruds socken, 
RAÄ nr 75, att döma av en uppgift hos N.G. Djurklou 
(1867:181, 237), att ättehögar funnits vid Byn. 
Problemet är dock alltför omfattande för att här kunna 
närmare utredas.

Jämförelser mellan gravar av hög- respektive röseka- 
raktär ifråga om bevarandegraden har utförts i andra 
delar av Sverige. Genomgående visar resultaten, att 
höggravar i större utsträckning försvunnit till följd av 
skeenden under historisk tid än fallet varit med 
rösegravar.

Sammanfattning och kommentar till 
diskussionen
Tre olika hypoteser har penetrerats ovan. Stöd för 
samtliga tre kan sägas vara att finna i fornlämningsre- 
gistret och vid jämförelser mellan detta och andra käl
lor. De överväganden, som kunnat göras på grundval 
av samtliga hypoteser, kan sammantagna ge en godtag
bar tolkning av den ursprungliga fornlämningsbilden.

Underlag för hypotesen, att den bebyggelsehistoriska 
utvecklingen i området haft regionala särdrag, har kun
nat konstateras. Några få stormansgårdar kan antas ha 
dominerat bilden under yngre järnålder. Detta kan vara 
en delförklaring till det ringa antalet höggravfält.
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Fig 5. Ett ovanligt exempel på hur en fornlämning (RAÄ 12, 
Botilsäters socken) utnyttjats för att markera en gräns. Här 
löper tydligen sedan ”urgammal tid” skiljelinjen mellan 
Botilsäters och Södra Ny socknar. Foto Örjan Hermodsson.

Intressant är vidare det stora antalet nyfunna, relativt 
små och oansenliga stensättningar. Antingen represen
terar de en samhällsstruktur som föregår höggravfäl- 
ten. Eller också har de åtminstone delvis varit samtida 
med dessa. Annars vore nämligen det totala antalet 
gravar från denna tid i undersökningsområdet påfallan
de ringa. Bilden kompliceras av de övriga, i diskussio
nen anförda gravtyperna.
Men också den källkritiska faktorn kan ha en stor 
betydelse. Luckor i vår kännedom om fornlämningarna 
och fall av borttagna fornlämningslokaler försvårar i 
hög grad möjligheterna att rätt tolka fornlämningsbil- 
den.
Två huvudmöjligheter till tolkning står öppna när det 
gäller höggravfältens kronologi:

A) . De tillhör ett relativt kort skede under senare delen 
av järnåldern och föregås av de andra, här nämnda 
gravtyperna.

B) . De förekommer under ett längre skede, troligen del
vis samtidigt med de andra gravtyperna. Dock förefal
ler mig kanske denna senare möjlighet mindre sanno
lik.
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Kolningsgroparnas morfologi
Av Mikael Jakobsson

Kolningsgropen har inte haft någon framträdande plats 
i forskningen kring järnframställning, och det trots att 
kolningsgropen är den talrikaste av järnframställnings- 
processens lämningar. Som källmaterial har den oftast 
endast nyttjats som indikator på närbelägna järnfram- 
ställningsplatser, som desto noggrannare utforskats till 
sin morfologi och konstruktion. I andra fall har den 
nyttjats för att beräkna produktionsvolymer av järn. 
Genom att räkna ut relationstal mellan antalet kol- 
ningsgropar och antalet järnframställningsplatser har 
approximationer kunnat göras utifrån de mer lättin- 
venterade kolningsgroparna på hur stort det totala 
antalet järnframställningsplatser kan ha ha varit i 
närområdet (exempelvis Varenius 1990:4). Man skulle 
kunna säga att kolningsgropen haft låg status som pri
märt källmaterial för studium av järnhanteringen.

Orsakerna till denna låga status som kolningsgropar 
haft kan möjligen vara att kolningsgropen uppfattats 
som en rent funktionell lämning som egentligen inte 
har något att tillföra vår kunskap om gångna tiders 
samhällen. Dess enda syfte har varit att producera kol. 
En annan väsentlig orsak är att den generella kunska
pen om kolningsgropen varit och fortfarande är liten. 
Kolningsgropar tillhör inte den traditionella kategori 
fornlämningar, som t ex gravar och hällristningar, 
vilka sedan fler hundra år varit kända för folk i allmän
het och som därigenom också blivit systematiskt upple
tade. Tvärtom är kolningsgropen ofta en lämning som 
glömts av folkminnet trots att den i trakten kan ha 
använts relativt långt fram i tiden.

I avsaknad av större översikter har därför heller inte 
regelbundenheter och särdrag hos kolningsgropar kun

nat registreras eller systematiseras. Den generella kun
skapen om kolningsgropar, deras utbredning och 
utseende, har sålunda varit liten. Ett i och för sig re
lativt stort antal kolningsgropar har förvisso framkom
mit i samband med markexploateringar och specialkar- 
teringar. Men dessa har oftast varit begränsade till 
mindre arealer.

Genom Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering 
har emellertid mer översiktliga och storskaliga karte- 
ringar av kolningsgropar kunnat göras. Efärigenom har 
också förutsättningarna för en större kunskapsupp
byggnad kring kolningsgropar skapats (Melander 
1985, Jensen 1986, Englund 1987, Nilsson 1990). Till 
denna pågående kunskapsuppbyggnad ska här erfaren
heter fogas som gjordes vid 1990 års fornminnesinven
tering i norra Värmland, omfattande socknarna Norra 
och Södra Finnskoga, Dalby, Nyskoga, Östmark och 
Norra Ny.

I 1990 års arbetsområde registrerades drygt 1000 kol
ningsgropar. En del av dessa var kända tidigare men 
var registrerade som fångstgropar. Många var sanno
likt ursprungliga fångstgropar som sekundärt nyttjats 
som kolningsgropar. Andra var klara kolningsgropar 
som dock ingick i områden där även fångstgropar före
kom. Överlag framkom efter fornminnesinventeringen 
en helt ny bild av kulturlandskapet i norra Värmland. 
Fångstgropar, kolningsgropar och järnframställnings
platser visar sig uppträda tillsammans i agglomeratio- 
ner i storleksordningen från 40-50 hektar till större 
sammanhängande områden som kunde vara ett par mil 
stora (jfr Svensson 1991).
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Fig 5. Ett ovanligt exempel på hur en fornlämning (RAÄ 12, 
Botilsäters socken) utnyttjats för att markera en gräns. Här 
löper tydligen sedan ”urgammal tid” skiljelinjen mellan 
Botilsäters och Södra Ny socknar. Foto Örjan Hermodsson.
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Kolningsgroparnas morfologi
Av Mikael Jakobsson
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Den ofta oklara gränsen mellan kolningsgrop och 
fångstgrop medförde att morfologiska likheter och 
olikheter mellan de båda fornlämningskategorierna 
kom att särskilt analyseras och diskuteras under fältar
betet. Därvid kom också en rad iakttagelser av kol- 
ningsgroparnas form och utseende att göras av vilka 
huvuddragen kommer att redovisas nedan.

Följande delar av kolningsgropen visade sig variera till 
form och utseende: 1) yttre form, dvs lämningens yttre 
begränsning; 2) inre form, dvs själva gropens form; 3) 
bottenplan-, och 4) gropprofil.

Vad gäller bottenplanet kunde det ofta vara svårt att 
skilja detta från gropväggarna i övrigt. Bottenformen 
utgjorde i många fall så att säga samtidigt också gro
pens profil. Detta var ett återkommande drag och det 
rör sig därför sannolikt om två olika sätt att konstruera 
en kolningsgrop. Med termen ”bottenplan” avses där
för här en bottenform som går att skilja från gropfor
men i övrigt. Med termen ”gropprofil” avses fall när 
det inte går att göra sådan åtskillnad.

dock endast kombinerad med den rektangulära inre 
formen. Små rektangulära gropar, mindre än 3x2 
meter stora, hade oval yttre form medan större rek
tangulära gropar hade en rektangulär yttre form.

De runda kolningsgroparna uppträdde med skålformig 
gropprofil eller horisontellt kvadratiskt bottenplan. 
Som en parentes kan sägas att runda kolningsgropar 
var ovanliga. Ofta visade det sig vid närmare gransk
ning att sådana gropar föreföll ursprungligen ha varit 
fångstgropar som sekundärt använts till kolning.

Fig 2. De runda kolningsgroparnas tvärsnitt.

Yttre form: rund kvadratisk rektangulär oval

Inre form: rund kvadratisk rektangulär

Fig 1. Kombinationsmöjligheter av kolningsgrop ens (inklusi
ve vallen) yttre och inre form.

Till sin yttre form, dvs till sin yttre begränsning, kunde 
kolningsgropen vara rund, oval, kvadratisk eller rek
tangulär. Den inre formen, dvs själva gropens form, 
kunde vara rund, kvadratisk eller rektangulär. 
Sambandet mellan den yttre och inre formen var oftast 
direkt överensstämmande, dvs en rund yttre form mot
svarades av en rund grop, en kvadratisk yttre form av 
en kvadratisk grop osv. Men andra kombinationer 
förekom också. Den runda yttre formen kunde vara 
kombinerad med såväl en rund, kvadratisk som en rek
tangulär inre grop. Den ovala yttre formen förekom

De kvadratiska kolningsgroparna uppträdde med skå
lat bottenplan, horisontellt, kvadratiskt bottenplan 
eller sluttande kvadratiskt bottenplan. Ibland kunde 
det vara svårt att skilja bottnens form från gropens 
form varför kolningsgropen ibland, så att säga, fick en 
asymmetrisk vinklad gropprofil.

Fig 3. De kvadratiska kolningsgroparnas tvärsnitt.
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Den rektangulära kolningsgropen uppvisade störst 
variationsbredd i utformningen, och kunde uppträda 
med följande utseenden (se figur 4):

a) Kortväggar och långväggar med samma lutning och 
bottenplanet horisontellt och rektangulärt.

b) Kortväggar med flackare lutning än långväggarna. 
Detta ger gropen en langsgående trågformig profil. 
Bottenplanet är horisontellt och rektangulärt. Ibland 
kan bottenplanet slutta så att det största djupet åter
finns mot någon av kortsidorna.

c) Långväggarna möts i gropens mitt varvid lämningen 
får tvärgående vinklad gropprofil, eller tvärgående 
vinklat bottenplan när bottenformen inte går att skilja 
från gropväggarna.

I________ I

Fig 4. De olika utformningarna av rektangulära kolningsgro- 
par. Den översta figuren motsvarar alternativ a och de under
sta figurerna b respektive c.

Kolningsgroparna uppvisade i norra Värmland en bred 
formvariation. Denna var inte begränsad till någon 
enskild konstruktionsdetalj utan omfattade olika delar 
av kolningsgropen: yttre vallform, inre gropform, bot
tenplan och gropprofil. Dessa kunde vara av olika 
utformning och kombinerade på olika sätt med varan
dra. Några av gropformerna har paralleller på andra 
håll i landet, exempelvis de rektangulära med horison
tellt bottenplan (jfr Magnusson & Millberg 1983:80; 
Melander 1985:254) och de runda med skålad grop
profil (Nilsson 1990:59). Men flera av gropformerna 
förefaller sakna paralleller.

Det är angeläget att man i den fortsatta inventeringen 
ägnar kolningsgroparnas form en större uppmärksam
het än vad man hittills har gjort. Det är viktigt att det 
skapas en enhetlig terminologi. Men förutom kultur
minnesvårdens behov av en så komplett fornlämnings- 
kännedom som möjligt, finns det en vetenskaplig infor
mation som är möjlig att inhämta bara genom att 
inventera och okulärt besiktiga dessa lämningar. Under 
fältarbetet 1990 gjordes exempelvis iakttagelser som 
väckte frågor inte endast om kolningsgroparnas utseen
de utan också om järnframställningens sociala organi
sation och nyttjanderätten i utmarken. Exempelvis 
noterades att de olika groptyperna hade olika utbred
ningar. De stora rektangulära kolningsgroparna före
föll vara mest frekventa i de norra delarna av arbets
området till skillnad från de kvadratiska kolningsgro
parna som dominerade i de södra delarna av arbetsom
rådet. Dessutom visade det sig att gropar med sluttande 
bottenplan/asymmetrisk gropprofil ofta låg i grupper 
för sig, och gropar med horisontellt bottenplan för sig. 
Man kan fråga sig om detta mönster speglar olika 
metoder att ta fram skilda kolsorter. Eller rör det sig 
om en skillnad mellan husbehovsproduktion och indus
triell/kommersiell produktion? Eller skilda arbetstradi- 
tioner?
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Medeltida bytomter och fornminnesinventering
Av Eva Svensson

Inledning
Var den tidiga medeltiden en period av kraftig expan
sion? En expansion som sedan avbröts av Digerdöden 
och därefter åtföljande ödeläggelse? Eller hade Diger
döden inte så stora återverkningar som samtidskällorna 
vill göra gällande? Var det snarare ekonomiska och 
sociala faktorer som orsakade de fall av ödeläggelse 
som vi känner från skriftliga källor (se t ex Österberg 
1977)? Diskussionens vågor har gått höga bland 
medeltidsforskarna, kanske framför allt bland histori
kerna.
Om vi istället går till det arkeologiska källmaterialet, så 
tvingas man snart att konstatera att ödeläggelsen varit 
minimal under medeltiden, eftersom ytterst få under 
medeltid övergivna gårdar är kända i det arkeologiska 
materialet (med undantag av Jämtland och några andra 
områden). Visar det arkeologiska källmaterialet en rea
litet eller är det en fråga om ett dåligt källäge?
Tyvärr är vi nog tvungna att konstatera att det är det 
arkeologiska källäget som är dåligt. Vi kan idag inte 
ens lokalisera de i skriftliga källor kända ödegårdarna, 
ännu mindre de som inte är kända, vilket bör vara det 
stora flertalet.
Under de senaste åren har de medeltida bytomterna 
rönt ett allt större intresse både inom forskning och 
kulturmiljövård, inte minst inom fornminnesinvente
ringen. Metodiskt sett har man främst arbetat med det 
äldre kartmaterialet, dvs. man har använt i första hand 
1600-talets geometriska avmätningskartor för att loka
lisera gårdstomterna. Tanken är att gårdslägena varit i 
stort sett konstanta före de olika skiftena.

Det äldre kartmaterialet
Frågan är om kartmetoden är en riktigt lämplig metod. 
När det gäller att lokalisera de gårdar som ödelädes 
redan under medeltiden är den självklart otillräcklig, 
men den är inte heller riktigt tillförlitlig då det gäller 
att visa det medeltida gårdsläget för kvarlevande går
dar. I Värmland är det t ex vanligt att yngre järnålders- 
gravfält ligger en bit ifrån 1600-talets gårdslägen (se t 
ex Susanne Petterssons artikel i denna skrift) och detta 
antyder att gårdarna kan ha flyttats någon gång mellan 
yngre järnålder och 1600-tal.

En annan fara med kartmetoden är att man lätt förleds 
att tro att 1600-talskartorna visar en medeltida bebyg
gelse och ett medeltida kulturlandskap medan de i själ
va verket inte visar något annat än 1600-talets bebyg
gelse och kulturlandskap. Långt ifrån alla 1600-talsgår- 
dar har ju medeltida anor. I och för sig är 1600-talets 
bebyggelse intressant, men man kan inte sätta likhets
tecken mellan medeltid och 1600-tal.

När det gäller de olika skifteskartorna (främst storskif
te och laga skifte) lurar en annan fara, dessa kartor 
visar en tänkt verklighet - men realiserades alltid denna 
tänkta verklighet? Det finns flera fall där bönderna inte 
brydde sig om att fullfölja skiftet enligt lantmätarens 
anvisningar. Som exempel kan nämnas Mjöttans gård i 
Gillberga socken. På storskifteskartan anges gården 
som öde, trots att man från andra källor vet att gården 
var bebodd ett par år senare (se artikel av Eva Svensson 
på annan plats).
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Fornminnesinventering som prospekte- 
ringsmetod
Trots ovanstående kritik mot det äldre kartmaterialets 
källvärde, skall man givetvis fortsätta att arbeta med 
detsamma, men det är nödvändigt att komplettera med 
andra prospekteringsmetoder. Tyvärr finns det ingen 
enkel och allmängiltig metod att tillgripa, utan man 
måste försöka komma fram på flera vägar.

Inför inventeringssäsongen 1991 hade jag för avsikt att 
försöka hitta några prospekteringsmetoder som skulle 
kunna användas inom ramen för fornminnesinvente
ringen. I första hand var tanken att man genom att 
arkeologiskt undersöka en känd medeltida bytomt 
skulle kunna påträffa lämningar som eventuellt var 
möjliga att spåra i terrängen och därigenom skulle man 
kunna upptäcka okända medeltida gårdstomter. Denna 
ambition föll på att det utvalda objektet visade sig vara 
olämpligt på två sätt:

1. De lämningar som påträffades visade sig vara av ett 
sentida ursprung.

2. Gårdstomten var till största delen belägen på en 
bergsknöl, vilket resulterat i att om det funnits några 
medeltida lämnigar på platsen så har dessa sannolikt 
försvunnit (se Eva Svenssons artikel ”Mjöttan - en 
medeltida ödegård?” på annan plats).

Däremot har det varit möjligt att studera vilka topo
grafiska lägen som föredragits som bosättningslägen - i 
alla fall om man utgår från de gårdslägen vi känner 
från 1600-talskartorna (givetvis kvarstår ovanstående 
källkritik mot dessa kartor även här). Det är framför 
allt två topografiska lägen som har varit attraktiva:

1. Små moränryggar, numera ofta impediment i åker
mark, påfallande ofta med berg i dagen.

2. Kanterna av större moränplatåer, med utsikt mot 
svackor och små dalgångar, ofta med våtmark eller 
vattendrag.

Om det nu inte går att bestämma vilka lämningar som 
bör finnas på medeltida gårdstomter, och ännu mindre 
vilka lämningar som bör vara synliga i terrängen, hur

skall vi då kunna inventera fram medeltida gårdstom
ter?

Det finns som sagt inte någon enkel och allmängiltig 
metod. Snarare är det genom fornminnesinventerarens 
”näsa” och kunskap om det totala kulturlandskapet 
inom sitt inventeringsområde, samt inte minst genom 
fornminnesinventerarens kontakt med lokalbefolk
ningen som fornminnesinventeringen kan bidra till ny 
kunskap om de medeltida ödegårdarnas lokalisering.

Följande aspekter bör fornminnesinventerarna vara 
speciellt uppmärksamma på vid inventeringsarbetet:

1. Platser med ödeläggelsetradition. I Värmland (och 
säkert i flera andra landskap) förekommer det en hel 
del traditioner som rör ödeläggelse, framför allt i sam
band med Digerdöden.

2. Platser med namn som indikerar bebyggelse.

3. Torp som antingen ligger i topografiskt sett ovanligt 
goda lägen, har ålderdomliga namn, eller är ovanligt 
stora.

4. Utjordar, speciellt om de har namn.

Några exempel
Om man börjar med platser med ödeläggelsetradition 
kan lokalerna Skramle och Ivarsbråten nämnas. 
Skramle, i Gunnarskogs socken, utpekas enligt den 
lokala traditionen som ”den äldsta gården i 
Gunnarskog, vilken ödelädes under Digerdöden och 
sedan aldrig togs i bruk igen”. Vid den arkeologiska 
undersöknigen på platsen påträffades en härd som 
daterades med C 14 till ca 1450 (Andersson & 
Svensson under utgivning). Ivarsbråten, i Stavnäs sock
en, utpekas enligt traditionen som den äldsta gården i 
hemmanet Skasås, varifrån man efter Digerdöden skall 
man ha flyttat ned till nuvarande Norra Skasås. På 
platsen för Ivarsbråten finns ett mindre röjningsröse- 
område och en trolig husgrund (se Eva Svenssons arti
kel på annan plats).

Platser med bebyggelseindikerande namn är relativt 
vanliga, ofta rör det sig om sentida torp eller åkerlyck
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or med eget namn, men det finns fall då man göra stora 
fynd då man besöker dessa platser. Ett av de mest fla
granta exemplen är Gammelvallen i Södra Finnskoga 
socken. Namnet lever kvar, men i övrigt har ortsbe
folkningen ingen uppfattning om vad som har legat på 
platsen. Vid fornminnesinventeringens besök på platsen 
uppdagades ett stort bebyggelsekomplex med husgrun
der, röjningsrösen, åkerytor, sädesförvaringsgropar 
m.m.. Vidare forskningsarbete har bedrivits på platsen 
och det förefaller numera tämligen klart att det rör sig 
om en finngård som legat på denna plats innan den 
flyttades i början på 1700-talet (Bladh, Myrdal, 
Pettersson & Svensson, under utgivning).

Torpen har länge varit, och är, en föraktad fornläm- 
ningskategori inom kulturmiljövården. Men rimligen 
bör flera av de medeltida ödegårdarna senare ha åter
upptagits som torp - varför röja helt ny mark då det 
fanns mark som redan var röjd, om än för länge sedan? 
Speciellt uppmärksam bör man vara om torpen har 
ålderdomliga namn, om de är ovanligt stora eller om 
de ligger i gårdsliknande topografiska lägen. I områden 
med omfattande säteribildning måste man beakta att 
flera gårdar har blivit torp under säteribildningspro
cessen. Som exempel kan nämnas gården Kärra i 
Gillberga socken. Enligt Eva Österberg finns gården 
Kärra omnämnd i medeltida diplom 1429 och 1444 
men försvinner därefter i skriftliga källor, vilket föran
leder Österberg att anta att gården därmed har öde
lagts (Österberg 1977:106, 293). Vad som däremot 
inte framkommer i dessa skriftliga källor är att namnet 
Kärra (även kallat Kärret i senare tid) levt kvar, eventu
ellt även som brukningsenhet. I husförhörslängder från 
1700-talets slut anges nämligen ett par torpare i torpet 
Bråten (och eventuellt också torparna i torpet Bäcken) 
som bosatta på Kärra (muntlig uppgift Ivann 
Johansson, Gillberga Hembygdsförening).

År 1583 uppges att hemmanet Skjutsbol i Stavnäs 
socken har en utjord som kallas Mörebol (eller 
Mögebol) (Ortnamnen i Värmlands län IV:28). 
Namnet Mörebol har klang av gårdsnamn och det 
föreföll finnas en möjlighet att det här kunde döljas en 
ödegård med medeltida anor eftersom Mörebol uppges 
vara utjord redan 1583. I det här specifika fallet gick 
det att lokalisera en del av utj orden eftersom ett litet

skifte hade kvar namnet Mörebol i äldre lantmäteri- 
handlingar. Därmed inte sagt att man lokaliserat en 
medeltida ödegård, eftersom det inte är säkert att 
Mörebol verkligen varit en ödegård och, om så är fal
let, det inte är säkert att skiftet med det kvarlevande 
namnet varit gårdsläget.

Utvärdering
Det finns alltså olika sätt att försöka lokalisera ödegår
dar, men det finns många osäkerhetsfaktorer. För det 
första så är det mycket svårt att exakt lokalisera gårds
läget och för det andra kan man nästan aldrig bevisa 
att det verkligen rör sig om en ödegård utan man kan 
bara hänvisa till olika indicier.

Dessutom skapar ovanstående arbetsmetoder ett svår
hanterligt antikvariskt läge; kan man gå in och R-mar- 
kera enbart på indicier - även om det är mycket sanno
likt att man har hittat en ödegård? Enligt min mening 
skulle det resultera i en ohållbar situation, däremot 
borde man göra objekten till ”bevaknings-ärenden” så 
att man vid eventuella framtida exploateringar kan gå 
in och utreda saken vidare.

Fornminnesinventeringen kommer aldrig att kunna 
göra anspråk på att vara en komplett inventering och 
övergivna gårdstomter är inget undantag från detta. 
Däremot kan fornminnesinventeringen gå in och peka 
på olika indicier, och i många fall är det endast genom 
fornminnesinventering som en del av dessa indicier kan 
komma fram.

Fornminnesinventeringen bör framöver arbeta mer med 
ödegårdsproblematiken, trots att det är en besvärlig 
problematik. Kanske kan mer rutin och erfarenhet i 
framtiden bidra till att man kan utveckla mer stringen
ta prospekteringsmetoder. Framförallt har fornminnes
inventeringen genom sina kulturlanskapsanalytiska 
arbetsmetoder och sitt rikstäckande arbetsområde 
unika möjligheter att nå ett forskningsgenombrott på 
ödegårdsfronten.

Referenser
Andersson, S. & Svensson, E. 1990. Skramle i Gunnarskog 
(under utgivning).

63



Bladh, G. & Myrdal, E. & Pettersson, S. & Svensson, E. 
1990. Gammelvallen. En arbetsrapport (under utgivning).

Österberg, E. 1977. Kolonisation och kriser. Bebyggelse, 
skattetryck, odling och agrarstrnktnr i västra Värmland ca 
1300-1600.

Ortnamnen i Värmlands län IV, Gillberga härad.

64



Spot-test metoden inom fornminnesinventeringen
Av Sofia Andersson

Diskussionerna kring hur man ska hitta boplatser, 
främst från brons- och järnålder, har varit många 
under senare år. Fornminnesinventeringen har fått en 
del kritik för att den misslyckats med detta. Förslag har 
givits från flera håll om att pröva sondning, provgräv
ningar eller enkel fosfatanalys (spot-test). Orsaken till 
att främst provgrävningar och spot-tester inte görs är 
att det tar mycket tid av det redan pressade schema 
som en fornminnesinventerare har. Har man starka 
indikationer för att det kan finnas en boplats inom ett 
område sker sondning och provgrävningar av invente- 
raren. Sond och spade medförs nämligen av de flesta 
inventerarna idag.

Spot-test metoden
Spot-test metoden används däremot inte i fält, troligt
vis av flera orsaker. Det kan vara krångligt att bära 
med sig kemikalierna och det övriga materialet, ekono
miska orsaker och som jag tidigare nämnt tidsbristen. 
Sedan kan osäkerheten i proverna vara en orsak. Finns 
det en trolig boplats i en åker är det inte riktigt säkert 
att utslaget visar en äldre boplats, utan istället visar 
den intensiva gödsling som skett åtminstone det senaste 
århundradet.
Hösten 1991, i samband med fornminnesinveteringen i 
Värmlands län, fick man möjligheten att se om denna 
metod kunde vara användbar. På fem olika platser togs 
jordprover för senare mätning av fosfathalten. Denna 
gjordes inomhus.
Två olika blandningar användes för proverna. Den för
sta innehöll 4g ammoniumhepta-molybdat letrahydrat,

80 ml destillerat vatten och 25 ml salpetersyra 1:1. Den 
andra innehöll 1 tsk askorbinsyra och 100 ml destille
rat vatten.

Jordproverna togs i utfällningsskiktet under matjord 
och blekjord. På tre platser togs 10 prover, i två av fal
len med 10 m mellanrum och i ett fall med 1 m mellan
rum. På de övriga togs 16, resp. 6 prover med 2 m mel
lanrum.

Sedan jordproverna tagits fördes jorden inomhus, där 
en liten del placerades på ett papper och fuktades med 
1 droppe av den första vätskan. Efter ca 1 minut tillsat
tes 2 droppar av den andra vätskan. För att få ett 
säkrare resultat gjordes två analyser av varje prov.

Provtagningsplatserna
Av de utvalda provtagningsplatserna är två belägna 
inom 1991 års inventeringsområde, (nummer 4 och 5). 
Nummer 1 och 2 är belägna inom 1989 års invente
ringsområde i Värmlands län. Nummer 3 är en fynd
plats, inom 1989 års område, som påträffades 1991 av 
en man från orten.

1. Gärdsätra - torplämning från 1800-talet (RAÄ nr 
420), belägen i Alistahan, Gunnarskogs sn, Arvika kn, 
Värmlands län. Området består av en husgrund 9x6 m 
(Ö-V) med ett spisröse, en källarruin, ett befintligt 
uthus och röjda ytor. Platsen är belägen i småkuperad 
moränmark och är i det närmaste igenväxt med barr- 
och lövskog.

De sex proverna som togs i området togs i och utanför 
husgrunden. Resultatet blev negativt i de fyra prover
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som togs utanför husgrunden. De två som togs inne i 
grunden gav ett mycket svagt blått utslag. Alltså en 
något högre fosfathalt inne i huset.
2. Sjölunda - stenåldersboplats (RAÄ nr 789), 
Alistahan, Gunnarskogs sn, Arvika kn, Värmlands län. 
Platsen är belägen på lerblandad sand intill och i 
vattenkanten, i en ungefärlig nordsydlig riktning, ca 95 
m ö h. Platsen är bedömd som en stenåldersboplats 
med en obestämbar begränsning, men med en ungefär
lig utsträckning till 150x30 m. Boplatsen begränsas i 
nord-öst-syd av sjö och mot väster är avgränsningen 
svår pga åkermark. Vid inventeringstillfället 1989 till
varatogs 16 kvartsavslag, 16 flintavslag, 2 brända 
flintbitar, 2 mikrospån och 1 flintavslag med retusch. 
Vid provtagningstillfället påträffades flera kvartsavslag 
som lämnades kvar på platsen.
De 16 proverna togs dels längs stranden, dels från 
stranden i nordvästlig riktning upp i åkern. De tio pro
verna längs stranden gav alla kraftigt blått utslag. De 
sex proverna mot åkern gav varierade resultat. Det 
elfte provet, taget från det femte strandprovet gav 
också ett ganska kraftigt utslag, varav de tre följande 
gav ett mycket svagt utslag och de två sista inget utslag 
alls. Proven togs med ca 2 m mellanrum.

Nu visade det sig att ett avlopp från gården (Sjölunda) 
rinner ut inte långt från provtagningsplatsen och att 
åkern regelbundet betas av får. Kanske kan detta ha 
påverkat resultaten på proverna.
3. Bosebyn - fyndplats (saknar RAÄ nr), Bosebyn, 
Gunnarskog sn, Arvika kn, Värmlands län. Platsen är 
belägen på en sandstrand i nordväst-sydöstlig riktning 
vid sjön Gunnern. Platsen begränsas åt alla håll utom 
mot syd-väst av vatten. I syd-väst begränsas området 
av en mindre klippförhöjning. Hela området mäter ca 
30x15 m. Strax under vattenytan hittades hösten 1991 
ett flintavslag, skrapa? av Bengt Holter, Ryggestan, 
Gunnarskog. Fyndet är nu inrapporterat till Värmlands 
museum. Vid provtagningstillfället kunde inga andra 
fynd eller lämningar iakttas.

De tio proverna togs dels längs stranden, dels mot 
klippförhöjningen. De tre första proverna, tagna i syd
östra delen, gav inga resultat och de övriga fyra längs

stranden gav ett mycket svagt blått utslag, liksom de 
tre prover som togs från det fjärde strandprovet och in 
mot berget. Om de svaga utslagen kan indikera en 
boplats är kanske svårt att säga. Platsen har troligen 
använts som badplats länge, dock inte i någon större 
utsträckning.

4. Hög - sten-/järnåldersboplats (RAÄ nr 105), Hög, 
Huggenäs sn, Säffle kn, Värmlands län. Platsen är belä
gen i en lerblandad sand- och moränåker i svag öst
sluttning. Boplatsen har en obestämbar begränsning 
men med en ungefärlig utsträckning av 100x50 m (Ö- 
V). Vid inventeringstillfället 1991 påträffades två flint
avslag, ett bryne, flera bitar keramik av järnålderstyp, 
varav två var mynningsbitar och en järnålderspärla. 
Fynd från senare tid, t ex knappar, sentida glaserad 
keramik, tegel mm förekommer rikligt i området. Vid 
provtagningstillfället påträffades ytterligare två flintav
slag. Alla fynden förvaras på hembygdsgården i Säffle.

De tio proverna togs med 10 m mellanrum och i en öst
västlig riktning. Alla gav utslag, några dock något 
svagt i det mellersta området, prov 5-8. Marken har 
varit kraftigt gödslad i senare tid vilket kan ha betydel
se för resultatet. Av fynden att döma och inte minst av 
gårdsnamnet att döma kan det röra sig om en gång 
överplöjda gravar. Inga uppgifter finns om att det på 
just denna plats skall ha funnits några. Däremot finns 
uppgifter att det någonstans inom Högs marker ska ha 
legat gravar. Om det nu rör sig om överplöjda gravar, 
kan det då ha någon betydelse för resultaten?

5. Sandbacken - stenåldersboplats (RAÄ nr 183), By 
sn, Säffle kn, Värmlands län. Platsen är belägen i en 
västsluttande sand-, grus- och lerblandad potatisåker 
öster om Byälven. Platsen registrerades vid inventering
en 1991, och ett flertal flintavslag har hittats på plat
sen. Vid provtagningstillfället påträffades ytterligare 
två flintavslag, vilka nu förvaras på hembygdsgården i 
Säffle.

De tio prover som togs på platsen togs med ca 10 m 
mellanrum och i en nord-sydlig riktning. Proverna gav 
alla utslag, några dock lite svagare. De kraftigaste 
utslagen kom i den nordligare delen av provområdet 
där jorden var något lerigare.
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Slutsats
Resultaten på de fem undersökta områdena gav en mer 
positiv bild än vad som var väntat. På flera andra plat
ser där man provat spot-test metoden i Värmland har 
resultaten inte alltid varit så goda. Men på flera av de 
platser där prover tagits kan man fortfarande inte vara 
säker på att det är de äldre boplatserna som fosfathöj
ningen indikerar, pga gödsling, avlopp, badplats m m.

För fornminnesinventeringens del kan kanske spot-test 
metoden vara en hjälp för att styrka de boplatser och 
eventuella fyndplatser som redan finns, men ska man 
finna nya boplatser räcker inte en förhöjd fosfathalt i 
marken för att det ska bli en bolats och en fornläm- 
ning. Provgrävningar bör då också ske för att man ska 
kunna hitta några fynd eller anläggningar som kan 
indikera en boplats. Detta kan omöjligen hinnas på den 
tid som är avsatt för ett område; då får en kraftig prio
ritering ske inom fornlämningskategorierna, vilket vore 
beklagligt när det gäller helheten i det äldre kulturland
skapet. Spot-testerna bör kanske i så fall främst använ
das vid specialinventeringar och dylikt.



”Rombottens skans” i Värmskog
Av Lena Waxell

Inledning
År 1949 kablade TT ut att man hittat en förhistorisk 
skansanläggning i Rombotten. Det skedde på initiativ 
av komminister John Engvall och redan 16 maj samma 
år inspekterades fyndet av Armin Tuulse, som 1947-48 
hade grävt ut den gamla kyrkplatsen. Han avfärdade 
anläggningen som skans, mest på grund av de topogra
fiska förutsättningarna och slutomdömet blev att ”kan
ske fanns på platsen en stor gård med inhägnad som 
delvis var inrättad för försvar”.

Kartering
I september samma år gjorde B. Furtenbach en karta 
över området. ”Skansen” är ca 350 x 350 m stor (N-S) 
och innefattar ett flertal odlingsrösen och murar varav 
den längsta är ca 160 m lång. Den är 1-1,5 m bred och 
1-1,5 m hög med den sk ”Kyrknischen” och ”Norra 
Porten” i den norra sträckningen och ”Silverporten” i 
den östra.

Fornminnesinventeringar
År 1952 gjordes en fornminnesinventering av Gilbert 
Svensson, Värmlands Museum på uppdrag av fornmin
nesföreningen i Värmskog. Hans omdöme om ”skan
sen” var att ”den t v får betraktas som en medeltida 
gårdsanläggning”.
Sommaren 1963 gjorde Riksantikvarieämbetet en forn
minnesinventering och bedömde ”skansen” som ”om
råde med murar”. Trots alla dessa samstämmiga utlå
tanden har diskussionen fortsatt i bygden och skyltar 
med ”Rombottens Skans” finns fortfarande på platsen.

Vid sommarens inventering kunde jag konstatera att 
det på ett flertal ställen i socknen finns murar som är 
upplagda av odlingssten bl a i Södra Gärsnäs där de för 
övrigt också kallas för skans. Oftast markerar de yttre 
begränsningen av odlingsmark men verkar även kunna 
vara gräns mellan gärden. Den nord-sydliga sträckning
en av muren sammanfaller med den östra gränsen av 
området, medan den östra sträckningen verkar utgöra 
gräns mellan inägomark på södra sidan och utmark på 
den norra.

Tolkning
Vem har då byggt dessa murar? Enligt Arne Kask, som 
själv bor i Väststuga i Rombotten och har forskat i 
ämnet, ligger alla murarna inom det område som blev 
Nystuga vid laga skiftet 1836. Vid den ”Norra Porten” 
finns en inskription: 1849 O S G. I Rombotten har 
senare bott en familj med namnet Stavgren, och Inez 
Stavgren i Stömne, som släktforskat, visste att Olof 
Andersson Stafgren levt i Rombotten 1789-1859. Detta 
konfirmerades dels av en gravsten på Värmskogs kyr
kogård, dels av upplysningen från Landsarkivet i 
Göteborg som tyvärr inte kunde binda personen till 
Nystuga utan endast till Rombotten.

Vid Nystuga finns idag en sten med inskriptionen: ÅR 
1850 O S G. Den skall ha varit inmurad i en stenladu- 
gård som numera är riven. Några kilometer nordväst 
därom i Vålängen finns en liknande sten med inskrip
tionen ”1852 D N S” inmurad i en stenladugård, var
för det verkar ha varit en trend att sätta sina initialer 
på de stenarbeten man utförde. Gilbert Svensson före-
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Fig 1. Detalj ur Furtenbachs karta över Rombottens skans, ATA.



Fig 2. Rombottens skans. Den s.k. kyrknischen. Foto 
Gilbert Svensson, ATA.

Fig 4. Rombottens skans. Öppning i murens norra del, 
den s.k. norra porten. Foto Gilbert Svensson, ATA.

Fig 3. Rombottens skans. Murparti. Foto Gilbert 
Svensson, ATA.

Fig S. Rombottens skans. Artal och initialer: 1849 och 
OSG. Foto Gilbert Svensson, ATA.
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slog att det kan ha varit arbetslösa från gruvan i Södra 
Gärdsjön som byggde murarna men det verkar inte tro
ligt eftersom man där bröt silvermalm ända fram till 
1852. Det mest sannolika är att murarna är ett livsverk 
som Olof Stafgren avslutade som 60-åring och då ville 
att eftervärlden skulle veta att det var han som byggt, 
men tyvärr bevisar initialerna inte detta.

Vid inventeringen i Dalsland 1988 stötte jag på ett lik
nande fall där en man som kallades ”Dansken”, på sitt 
torp Budalen i Laxarby sn, i mitten av 1800-talet bygg
de murar som var 5-300 m långa, 2-4 m breda och 1-2 
m höga. Han var så besatt av byggandet att när stenen 
på torpet var slut drog han sten över isen från den 
andra sidan sjön. Det finns ingenting dokumenterat om 
detta men historien lever kvar i folkmun. Man beklagar 
att så inte är fallet i Rombotten.

Referenser
Karta över ”Rombottens skans” å fastigheten Rombotten 18, 
i Värmskogs socken, Värmlands län. Skala 1:1000. 
Upprättad av B. Furtenbach, 1949.

Muntliga uppgifter: Arne Kask och Inez Stavgren.

Svensson, G. 1952. Fornminnesinventering av fasta fornläm- 
ningar i Värmskogs sn, Värmland. Opublicerad rapport, 
ATA.

Tuulse, A. 1949. PM om "Rombottens skans”... Skrivelse i 
ATA, dnr 2692/49.

Fig 6. Stenen vid Nystuga. Foto Lars-Erik Englund. Fig 7. Olof Stav gr ens gravsten. Foto Lars-Erik Englund.
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Tjärbränning
- med exempel från Boda och Frykerud

Av Maria Adolfsson

Tjärans historia - en kort-kort inledning
Tjäran har utan tvivel haft en betydande roll både i ett 
nationellt och ett lokalt perspektiv i äldre tid. Under 
1300-talet existerade en, om än obetydlig, export av 
tjära från Sverige. Ar 1368 berättar de lybska pund- 
tullsregistren att tjära importerades från Sverige, 
utskeppad från Stockholm. Även Gotland försåg vid 
denna tid Hansan med tjära. År 1476 finns det för för
sta gången belägg för utskeppning av tjära från Kalmar 
och Småland (Yrwing 1974:sp 421f).

I mitten av 1500-talet var det framför allt England och 
Holland som efterfrågade den svenska tjäran som lasta
des i Stockholm, Söderköping, Västervik, Kalmar, 
Öregrund och Gävle (Yrwing 1974:sp 422). Tjärans 
andel i den totala exporten motsvarade vid denna tid 
en dryg procent (Heckscher 1980:74).

Under 1600-talets lopp kom tjärans andel av exporten 
att öka till mellan 6 och 8 procent. Den var härmed 
också • den tredje viktigaste exportprodukten och 
Sverige kom att upprätthålla en monopolställning som 
exportland av tjära fram emot sekelskiftet 1600. 
Tjäran efterfrågades av framför allt de europeiska län
der som underhöll och skaffade sig stora örlogs- och 
handelsflottor under detta århundrade.

Handeln med tjära organiserades i stor utsträckning via 
särskilda tjärhandelskompanier i Stockholm och 
Göteborg (Heckscher 1980:118). Troligen har produ
centen levererat sin tjära direkt till handelshusen eller

via en uppstad någon gång om året (Boethius 
1937:201; NM E.U. 9259).
Finland hade, under hela den period under vilken tjära 
exporterades, en stark ställning som producentområde. 
Den finska tjäran såldes i viss omfattning också i 
Sverige och gick åtminstone under 1800-talet under 
benämningen ”köpetjära” (NM E.U. 1262). Fram till 
1700-talet producerades även stora mängder tjära för 
export i södra och mellersta Sverige. Men mot slutet av 
detta århundrade och under hela 1800-talet övertog de 
norrländska kustområdena rollen som den domineran
de tillverkningsregionen (Borgegård 1973:64ff).
På det lokala planet har handeln med tjära kunnat ske 
på olika sätt. En tjärproducent kunde t ex använda tjä
ran i byteshandel eller sälja den direkt till användaren, 
han kunde sälja den på marknad eller i senare tid till 
handelsbodar (NM E.U. 4372, 9259).

Tjärans användningsområde
På det lokala planet var tjäran en nödvändig vardags- 
produkt i bondesamhället ännu ett par decennier in på 
1900-talet. Tjäran hade närmast karaktären av en uni
versalprodukt, lämplig att använda i de mest skilda 
sammanhang. Främst var tjäran dock ett konserve
rings- och impregneringsmedel och som sådant direkt 
kopplat till användandet av träredskap och träföremål i 
hushållet. Slädar, lagglcärl, träbåtar, skidor, byggnads-
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detaljer, rep etc, ströks med tjära för att stå emot väta 
och röta. Skomakaren smorde lädret med tjära, liksom 
tråden han sydde skorna med. Strök man grovt lintyg 
med tjära erhöll man en väl fungerande pressening och 
genom tillsats av fett fick man i tjäran en utmärkt 
hjulsmörja. Sist men inte minst spelade tjäran en roll 
inom folkmedicinen som läkande salva för sår och 
ömma fötter etc (Keyland 1925:3). Ur tjäran framställ
des också beck genom kokning, vilken i princip använ
des på likartat sätt, men den är något mer lättflytande.
Tjäran hade också ett underhållningsvärde såtillvida att 
själva bränningen med dess stora rökutveckling betrak
tades som ett nöje man gärna gick för att titta på (NM 
E.U. 1260, 1350).

Framställningssättet
Tjära framställdes genom torrdestillation av tjärved, 
eller s k törved. Allmänt anges att den bästa tjärveden 
erhölls från furustubbar som fått stå kvar i ett flertal år 
efter avverkningen så att kådämnen koncentrerats i 
dess centrala delar.
Det var fritt för vem som helst som stod i begrepp att 
bränna tjära att hämta stubbar från skogen oavsett 
vem som ägde den (NM E.U. 1260). Efter uppbrytning
en av stubbarna vidtog en grovklyvning av desamma 
till vedträn. Dessa fick torka under minst ett halvår för 
att sedan huggas i fina och korta stycken, som därmed 
var klara för användning. Talltoppar som torkat och 
på så sätt blivit kådrika var också fullt användbara 
som tjärved om än ej lika utmärkta som stubbarna 
(Althin 1923:83; Keyland 1925:3f; Borgegård 
1973:38f). Lars-Erik Borgegård menar, i sin avhandling 
om tjärbränning i Västerbottens län under 1800-talets 
andra hälft, att just anskaffandet av tjärveden och klyv
ningen av densamma var ett mycket arbetskrävande 
moment i tjärtillverkningsprocessen (1973:39).
Vilken typ av anläggning man sedan valde att bränna 
tjäran i varierade i olika delar av landet och troligen 
också över tid liksom produktionens storlek och 
omfattning. Generellt gick bränningen dock tillväga så 
att tjärveden packades tätt i någon form av utrymme; 
en gryta, en tunna eller ett grävt dike klätt med näver 
etc. Veden täcktes sedan väl med jordmassor, spink

(småved), näver, granris m fl material så att det blev 
absolut lufttätt. I änden eller i toppen av anläggningen 
lämnades dock ett litet hål i vilket antändningen sked
de. Hålet täpptes därefter igen och elden underhölls 
genom att nya hål togs upp tidvis eller genom att elden 
drevs framåt med hjälp av något fläktredskap. Det var 
viktigt att undvika en alltför stark och snabb bränning 
som gav en mindre volym tjära av sämre kvalitet. Den 
hetta som bränningen utvecklade medförde att tjäräm
nena i veden tinade och så småningom frigjordes.

Avrinningen av tjäran skedde i någon typ av ränna eller 
rör och tog sin början först några timmar efter antänd
ningen och fortfor sedan i ett eller flera dygn (Althin 
1923:82ff; Keyland 1925:6ff; Borgegård 1973:37f).

Kvalitén på tjäran bedömdes antingen som prima eller 
sekunda och betingade beroende därav olika pris (NM 
E.U. 1262).

Tjärbrännarna
Borgegård menar att tjärbränningen, vilken omfattning 
den än haft i en region eller i ett hushåll, alltid utgjort 
en binäring till jordbruket. Han diskuterar dock inte 
några samband kring sociala skillnader och produktio
nens omfattning inom skilda producentgrupper såtillvi
da att produktionen har varierat mellan grupperna 
bönder, torpare, backstugusittare etc. Borgegård häv
dar vidare att man inte kan dra alltför långtgående 
slutsatser kring tillgång på råvara kontra produktion, 
men, menar han, en viss minimitillgång på tjärved 
krävs naturligtvis för att tjärframställning skall vara 
möjlig (1973:63).

Utifrån erfarenheter av förekomsten av tjärframställ- 
ningsplatser i Boda och Frykeruds socknar kan dock 
följande antaganden kring de sociala förhållandenas 
betydelse för tjärbränningen göras. I de delar av sock
narna som domineras av jordbruk med relativt stora 
åkerarealer och mindre skogstillgångar i gårdarnas 
direkta närhet var det svårt att få upplysningar om 
förekomster av tjärframställningsplatser. I tre fall 
kunde dock upplysningar om tjärframställningsplatser 
knutna till medelstora gårdar erhållas, men ingen av 
dem gick att återfinna. I samma område omtalades och
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återfanns stundtals ytterligare tjärframställningsplatser, 
men då belägna intill eller i närheten av torp.

I den nordligare delen av Boda socken specialstudera- 
des bl a byn Östmarken. Denna by bestod ursprungli
gen av ett antal sätrar som senare ombildats till torp. 
Skogsmarken dominerar starkt i detta område, vilken i 
stor utsträckning ägs och har ägts av bönderna nere i 
centrala Boda. Flertalet torp stod sålunda på ofri 
grund. I Östmarken är tjärframställningsplatser påvis
bara vid i princip varje bebyggelseenhet. En informant 
berättade att en torpare i Östmarken, som bebodde ett 
torp som stod på ofri grund i slutet av 1800-talet, var 
anmodad att erlägga vissa mängder tjära som årlig 
ersättning till markägaren.

Man kan sålunda dra slutsatsen att tjärbränning fram
för allt har varit en del i torparnas försörjningssytem. I 
brist på jordtillgångar krävdes ett omfattande utnytt
jande av andra försörjningsmöjlighet för att klara 
uppehället. Kanske har tjärbränningen varit mer all
mänt spridd i socknen och bland befolkningen i tidiga
re skeden för att sedan enbart leva kvar bland de enkla 
befolkningsskikten några decennier in på 1900-talet. I 
såfall kan bristen på upplysningar om tjärframställ
ningsplatser i det förstnämnda området bero på att 
dess existens helt enkelt fallit i glömska, medan det 
ännu finns människor i skogsområdena som minns den 
tjärbränning som företagits i senare tid.

I början av 1930-talet sände Landsmålsarkivet i 
Uppsala (ULMA) ut en frågelista om tjärbränning till 
sagesman runt om i hela landet. Svaren finns tillgängli
ga i Nordiska Museets arkiv. De uppteckningar som 
gjordes i Värmland ger en entydig bild av den typiske 
tjärbrännaren under framför allt 1800-talet. Denne var 
en äldre, fattig man (torpare) som var oförmögen att 
livnära sig på annat sätt. Det var ingen lönande syssel
sättning att bränna tjära då den i stort sett bara efter
frågades lokalt av bönder som p g a tidsbrist inte till
verkade någon egen tjära. Flera sagesman påpekar 
dock att bönderna längre tillbaka i tiden brukat tillver
ka sin egen tjära i långt större utsträckning (NM E.U. 
1260, 1262, 3026, 9159). Frågelistans svar verifierar 
sålunda de antaganden man kan göra utifrån invente
ringen.

Olika typer av tjärframställningsplatser
Tjärbränning har som tidigare nämnt företagits i olika 
typer av anläggningar som sinsemellan kan ha ett gan
ska skiftande utseende även om processens princip all
tid är densamma. Huruvida de olika kategorierna 
avspeglar en kronologi är mycket svårt att säkert påvi
sa då forskningen på detta område ännu är alltför 
begränsad.

John Granlund anger i ”Kulturhistoriskt lexikon för 
nordisk medeltid (18)” att det var tjärgravar (även i 
källorna benämnda drevgravar, tjärdiken etc) och tjär- 
gropar som användes under denna tidsperiod. 
Granlund förmodar också att tjärdalen, som är den till 
formatet största typen av anläggning, använts fr o m 
början av 1500-talet (1974:sp 417). Kanske kan man 
därmed också anta att de typer av tjärframställnings
platser som är uppbyggda av stenmaterial och/eller 
anlagda mot fasta hällar eller lösa stenar använts under 
en tidsperiod som tog sin början mot slutet av 1700- 
talet. Dessa typer förefaller åtminstone ha varit de som 
använts längst fram i tiden vad gäller husbehovspro
duktion av tjära. Men i ett dylikt resonemang måste 
naturligtvis också ett geografisk perspektiv på hela lan
det anläggas. Regionala skillnader i fråga om frekven
sen av den ena eller andra typen av anläggningar över 
tid existerar utan tvekan och då finns med stor sanno
likhet också en koppling till produktionens storlek och 
avsättningsmarknad.

I det material om tjärbränning som arkiveras på 
Nordiska museet, och som speglar förhållanden under 
1800-talet, beskrivs från Värmland nästan uteslutande 
två typer av tjärframställningsplatser, nämligen tjärhäl- 
lar/tjärstenar och tjärgravar.

De typer av tjärframställningsplatser som kunnat 
inventeras i Boda och Frykeruds socknar 1991 kommer 
nedan att presenteras utförligare med fotografier och 
skisser.

Tjärhällar och tjärstenar
Mycket ofta har man utnyttjat plana, större fasta hällar 
eller lösa stenar som grunden för en tjärframställnings-
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plats. Dessa har dessutom för att vara användningsbara 
haft en naturligt lämplig lutning för att underlätta tjä
rans avrinning, i annat fall har man konstruktionsmäs- 
sigt givit dem detta.
Ovanpå stenarna har man sedan, antingen genom att 
utnyttja en upp och ned vänd gryta eller genom att 
anlägga tjärveden likt en mila, bränt tjäran, varom 
mera nedan. På dessa stenar eller hällar har genomgå
ende rännor för avtappningen av tjäran huggits eller 
knackats in.
Den mest frekventa formen av ristning är den, vars 
utseende påminner om ett asplöv. En mittränna, ofta 
40-60 cm lång, bildar huvudkanal för tjärans avrin
ning (fig 1). Till denna ansluter ett eller flera par (dock 
normalt aldrig mer än tre par) grenrännor som är dia
gonalt inristade och ofta mellan 20 och 40 cm långa. 
Det förekommer att grenrännorna är asymmetriskt 
inristade i förhållande till varandra så att de motställda 
grenarna inte ansluter till mittrännan på samma ställe 
(fig 2). Rännorna är vanligen 1,5-2,5 cm breda vid ytan 
och 0,5-1 cm djupa.

Ytterligare en typ av ristning registrerades vid invente
ringen av tjärframställningsplatser i Boda socken. 
Denna hade formen av ett hjul där de sex avtappnings- 
rännorna utgjorde hjulets ekrar (fig 3). Hjulets diame
ter var 45 cm och låg sålunda inom samma storleks
ordning som flertalet ristningar av ”asplövstypen”.

De här beskrivna rännorna har fungerat som uppsam- 
lingsrännor för tjäran, vilket underlättat avrinningen.

Sättet att lösa den slutliga avrinningen av tjäran ner i 
ett uppsamlingskärl har varierat. I exemplet ovan med 
”hjulristningen” fanns centralt i hjulet, d v s i navet, ett 
lodrätt borrat hål rakt genom stenen vars diameter var 
4 cm. Hålet var försett med ett järnrör som på undersi
dan av den lösa stenen stack ned ca tio cm. Ibland har 
man valt att borra ett hål diagonalt genom stenen så att 
det i stället för att mynna ut på undersidan mynnar i 
stenens framkant. Ett annat vanligt sätt att ordna 
avtappningen var att förlänga mittrännan så att den 
löpte ända ut till stenens framkant. Där har vanligen en 
skålformad fördjupning, ett par cm bred och ett par cm 
lång knackats ut. Fördjupningen har utgjort fäste för

Fig 1. Tjärnsten vid Norra Bergåsen, Renstad, med ristning 
av ”äsplövstyp”. Foto Maria Adolfsson.

Fig 2. Tjärsten vid Nytomten, Östmarken. Ovanpå stenen 
ligger mindre stenar som omgett tjärgrytan för att förhindra 
att utflytande tjära antändes. Foto Maria Adolfsson.
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Fig 3. Tjär sten vid Fjällsätern, Östmarken, med ristning av 
”hjultyp”. Foto Maria Adolfsson.

I I I L
Skala: dm

Fig 4. Tjärsten vid Där Nol, Östmarken, sedd rakt framifrån 
och uppifrån. Lägg märke till den lösa, flata stenen i tjärste- 
nens förlängning, vilken fungerat som ”tak” över uppsam- 
lingskärlet. Teckning Maria Adolfsson.

att avtappningsrör av något slag, ett järnrör, ett av 
näver tillverkat rör eller en bit plåt etc.

Inte vid någon tjärframställningsplats, utom den ovan 
beskrivna där järnröret satt kvar i det borrade hålet, 
har några rester av avtappningsrör eller dylikt funnits 
kvar.
Ristningar av ”asplövstyp” omges ibland av en ristad 
ring som innesluter övriga ristningar utom den avslu
tande avtappningsrännan med dess fördjupning. Denna 
omslutande cirkelformade ristning är troligen gjord för 
att i de fall då man bränt tjäran i en gryta få denna att 
ansluta bättre till stenen och motverka läckage. Ett 
annat sätt att få grytan att ansluta på ett bra sätt mot 
stenen var att, innan ristningarna gjordes, knacka ned 
en fördjupning över hela den yta av stenen där man 
tänkt göra ristningen. Denna fördjupning kan ha ett 
djup av 1-2 cm. Ytterligare ett sätt att få denna för
djupning för grytan har varit att helt enkelt från början 
välja ut en häll eller sten som haft en naturlig svacka.

För att erhålla ett utrymme för uppsamlingskärl har de 
lösa stenarna ofta pallats upp på mindre, lösa stenar så 
att ett utrymme skapats under stenen och vid dess

framkant intill en höjd av 0,5 m. Ofta är också ett fler
tal stenar upplagda i öppningens förlängning, vilka 
omslutit uppsamlingskärlet. Ovanpå dessa stenar, och 
som ett slags tak ovan uppsamlingskärlet, har ytterliga
re en mindre flat sten lagts. I ett fall var denna kon
struktion intakt medan den sten som utgjort ”taket” 
annars oftast ligger bortvräkt framför anläggningen (fig
4) . Ibland är dock lösa stenar även placerade direkt 
påmarken, sålunda utan utrymme undertill (fig 1 och
5) .
Då man använt sig av fasta hällar har man valt sådana 
som dels haft en lämplig naturlig lutning för tjärans 
avrinning, dels haft en sådan höjd ovan marken att 
uppsamlingskärlet fått plats nedanför avtappningsrän
nan.
En sagesman som svarade på ULMA:s frågelista om 
tjärbränning på 1930-talet uppgav att man även eldade 
underifrån, dvs utrymmet under stenen, som nämnts 
ovan. Vilken omfattning detta förfarande haft är svårt 
att säga, men eftersom det sannolikt hade positiva 
effekter på processen kan man anta att det varit ganska 
vanligt trots att det inte är omnämnt i någon ytterligare 
källa som använts i detta arbete (NM E.U. 32010).
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Fig 5. Tjärsten vid Norra Bergäsen, Renstad. Stenen är place
rad direkt på marken. Mindre stenar ligger utspridda runt 
omkring. Teckning Maria Adolfsson.

På tjärstenarnas ovansida finner man i de flesta fall ett 
flertal lösa mindre stenar som ligger utmed tjärstenens 
kanter (fig 2). Dessa placerades runt grytan för att för
hindra att eventuellt utflytande tjära antändes (NM 
E.U. 1262). Ofta ligger de inte ordnade på ett sådant 
sätt att man kan dra någon slutsats om ett speciellt 
anläggningssätt. Vid fastigheten Vallen i Renstad, Boda 
socken, var det dock tydligt att man valt avlånga stenar 
och att man lagt dessa så att långsidorna varit vända 
mot grytan.
Vid torpet Myren i Östmarken registrerades en tjärhäll 
vars ristning var omgiven av en 0,7 m hög kallmur. 
Muren var helt öppen i nordost, d v s i dess bakre 
vägg. Här har man troligen tagit ut och in grytan mel
lan bränningarna. Denna tjärframställningsplats har 
också stora likheter med den typ av tjärframställnings
plats som skall beskrivas i nästa avsnitt, dvs tjärug- 
nen.
Det finns i huvudsak två tänkbara sätt på vilka man 
kan ha bränt tjäran vid en tjärhäll/tjärsten. Det vanli
gaste har säkerligen varit det ovan nämnda sättet att

Fig 6. Gjutjärnsgryta vid Nytomten, Östmarken, som an
vänts vid tjärbränning vid torpet Vallen i samma by.
Foto Maria Adolfsson.

använda en järngryta. Man har då packat tjarveden i 
denna gryta och sedan vänt den upp och ned över de 
ristade rännorna. Därpå har man tätat längs grytans 
kanter med lera, placerat ut de ovan nämnda stenarna 
samt täckt hela grytan med jord, mossa, brännbara 
material etc. Vid tjärframställningsplatsen vid Vallen i 
Renstad fanns på tjärstenens ovansida ett ca 10 cm 
tjockt övermossat lager av bränd och obränd lera, kol, 
sot och dessutom några bitar förmultnad tjärved.

Vid Nytomten i Östmarken fanns en gryta bevarad, 
som ägarna visste använts vid den ovan nämnda tjär
framställningsplatsen vid Myren (fig 6). Grytan var 70 
cm i diameter och således sannolikt större än den 
genomsnittliga grytan, som med tanke på ristningarnas 
normala storlek bör ha varit ca 50 cm. Grytan var 
vidare 45 cm djup och ca 1 cm tjock. Dess botten var 
svagt konvex. Den var försedd med två järnband runt
omkring och fyra handtag som var fästa vid det övre 
järnbandet. Lagningar av grytan hade skett vid ett fler
tal ställen med järnbitar och järnnitar men ytterligare 
olagade sprickor fanns.
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Man kan också tänka sig, vilket Keyland beskriver, att 
bränningen skett i en mindre mila (1925:15). Då har 
tjarveden staplats upp som i en mila, för att sedan täck
as på sedvanligt sätt med granris och jord. Det går 
givetvis inte utifrån dagens lämningar att säkert avgöra 
om bränningen skett i en gryta eller en mila. Men uti
från informanternas upplysningar torde grytan vara 
den form som varit vanligast och använts längst fram i 
tiden.

Tjärugn
Vad som avses när termen tjärugn används i litteratu
ren är skiftande. Althin använder beteckningen för den 
sentida tegelmurade typen av tjärframställningsplats 
som använts vid en mer storskalig produktion för avsa
lu (1923:92f). Keyland använder samma beteckning för 
en av gråsten kallmurad konstruktion som har stora 
likheter med de ovan beskrivna tjärhällarna och tjärste- 
narna (1925:21). Det är dock lämpligt att trots den 
dubbla innebörden använda beteckningen tjärugn för 
den typ av tjärframställningsplats som Keyland avser.

En sådan tjärugn registrerades på Hundsnäset i 
Brunskogs sn (RAÄ nr 117) (fig 7). Grunden för tjärug- 
nen utgörs av en flat lös sten eller fast häll som försetts 
med ristningar och som är lokaliserad i en svag slutt
ning. Mot denna häll och backsluttning har ett ugnskar 
byggts upp av kallmurade gråstenar som tätats med 
mossor och jord. Det översta varvet av stenar var vid 
tjärugnen på Hundsnäset utåtställda i 45° vinkel. 
Vilken funktionell betydelse detta haft är svårt att 
säkert avgöra.

Vid tjärbränning i ugn har tjärveden packats både inuti 
det utrymme som skapats genom att karet byggts upp 
och i en gryta som vänts upp och ned ovanpå ugnen 
(Keyland 1925:22). En ugn har sålunda kunnat produ
cera betydligt mer tjära än en anläggning där tjärveden 
enbart packats i en gryta.

Runt ugnen på Hundsnäset fanns rikliga mängder av 
skörbränd sten inom en radie av ca 5 m. De skörbrän
da stenarna var 5-20 cm stora. Troligen har stora 
mängder sten bränts sönder inuti ugnen och kastats 
bort i närområdet vid utbyte.

Fig 7. Tjärugn vid Hundsnäset. Foto Maria Adolfsson.

En annan detalj i ugnskonstruktionen var en ca 20x20 
cm stor öppning på ugnens framsida där med stor san
nolikhet någon form av avtappningsanordning varit 
fastsatt.

Det är omöjligt att dra några generella slutsatser om 
tjärugnar utifrån inventeringsmaterialet då ugnen på 
Hundsnäset ännu är en solitär, den enda registrerade. 
Just denna tjärugn har troligen inte varit i bruk under 
1900-talet då en informant som vuxit upp där på 
f 910-talet inte har något minne av att den använts eller 
ens en uppfattning om vad lämningen egentligen är.

Andra typer av tj ärframställningsplatser presenteras 
inte här. För en bredare översikt se referenslistan.
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Tj ärframställningens lämningar
Av Lars-Erik Englund

Inledning
Föreliggande artikel skrevs ursprungligen som en intern 
PM: ”Angående förslag till generell eller utökad R- 
markering av tjärframställningsplatser och ändring av 
sakord”. Anledning till denna PM är en önskan att 
höja statusen för tjärhanteringens lämningar, som tra
ditionellt inte har hört till de fornlämningstyper som 
RAÄ prioriterat i inventeringssammanhang.

Tjärframställningsplatser förekommer också i Värm
land. Det var för övrigt årets värmlandsinventering 
som fokuserade mitt intresse på tjärhanteringens läm
ningar. Orsaken till att vi nu väljer att publicera denna 
PM, i något omarbetad form, beror på att vi tror att 
den kan ha ett vidare intresse än det rent interna.

Tidigare strategi kan sägas ha varit strängt selektiv, dvs 
endast undantagsvis har en tjärframställningsplats er
hållit lagskydd, bekräftat med ett run-R på den ekono
miska kartan. En generell eller utökad möjlighet till R- 
markering, kopplad till en upplysningsskrift (Us), bör 
övervägas. Denna artikel, liksom PM:en, syftar till att i 
korthet beskriva forskningsläget samt att notera och 
diskutera argument för respektive mot en ny strategi.

Argument för en generell eller utökad 
R-markering:
1. Tjärhanteringens lämningar är varaktigt övergivna.

2. Tjärhanteringens lämningar representerar en både 
ålderdomlig och övergiven teknik.

3. Tjärhanteringen är mycket gammal. Tjära användes 
av grekerna och romarna (Pliny 1952, Theophrastus 
1916). Bruket av tjära i Norden är belagt på 
Halsnöybåten, daterad till romartid (Myhre 1981), lik
som på stavkyrkor (Blindheim 1989) och skepp från 
medeltid, i medeltida lagar och i andra medeltida 
urkunder.

4. Tjära, järn och smör utgjorde de huvudsakliga 
exportprodukterna i Sverige under högmedeltiden 
(Heckscher 1957).
5. En tjärränna i Tranemo är C14-daterad till AD 1450 
(kalibrerat centrumvärde) (St 12650).
6. I Norge har platser med samtidig järn- och tjärfram- 
ställning från vikingatid - tidig medeltid påträffats 
(Larsen 1990).
7. Min erfarenhet säger mig att tjärframställningsläm- 
ningar inte är alltför vanliga, i genomsnitt några få per 
socken.
8. Tjärframställningsplatserna, även de yngsta, börjar 
falla i glömska.
9. De är i regel inte kända till lokalitet i äldre skrivna 
källor eller kartor.
10. Allmänt sett är dessa lämningar en försummad 
fornlämningskategori. Mig veterligen har ingen svensk 
arkeolog fördjupat sig i forskning om tj ärframställning
ens lämningar. De svenska teknikbeskrivningar som 
finns är etnologiska och från 1900-talets början (Althin 
1923, Keyland 1925).
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11. Konsekvensproblem - vi R-markerar kalkugnar, 
sillsalterier, trankokerier, fågelfångstanläggningar, kol
bottnar med namn m m, med hänvisning till ålderdom
lig och övergiven teknik - så varför inte tjärframställ- 
ningslämningar.
12. Tjärstenar och tjärhällar förväxlas med offerhällar, 
bildstenar och hällristningar på grund av sin anonymi
tet.
I princip borde det räcka med argumenten 1-3 då dessa 
svarar mot KML:s avgränsningskriterier. Kronologiskt 
kriterium: ...”lämningar efter människors verksamhet 
under gångna tider”... Funktionellt kriterium: ...”som 
har tillkommit genom äldre tiders bruk ’... 
Övergivenhetskriteriet: ...”som är varaktigt övergiv
na”...(KML 2 kap. IS).

Argument (som jag mött) mot en gene
rell eller utökad R-markering:
1. Konsekvensproblem - de ”småindustriella’ lämning
arna bör diskuteras i relation till varandra. Lämningar 
av denna typ bör inte behandlas enskilt och vid olika 
tidpunkter utan i grupp och helst samtidigt. Varför inte 
kvarnar, sågar, vadmalsstampar... lika gärna? (Jfr argu
ment 11 ovan.)
2. Att tjärhanteringen var husbehovsinriktad.

3. Att tjärhanteringen är av ringa ålder.
4. Svårigheter att, på svenskt material, urskilja den 
medeltida hanteringen från den senare.

Diskussion av motargumenten
1. Det är svårt att värja sig mot det första argumentet i 
dagsläget. Vad vi behöver är en diskussion om de små
industriella lämningarna som, enligt min mening, för
hoppningsvis leder fram till en ökad status och därmed 
utökade möjligheter till R-markering som alternativ till 
att småindustriella lämningar även i fortsättningen inte 
får den uppmärksamhet de förtjänar.
2. Vi vet att tjärframställning gav hushållsekonomin ett 
tillskott oavsett vem som framställde tjäran. I

Värmland hade torpare på ofri. grund, ibland, inskrivet 
i sina arrendekontrakt att de skulle producera en viss 
mängd tjära varje år för bondens räkning. Bonden 
sålde sedan tjäran på marknader till uppköpare som 
slutligen sålde tjäran för export i de större hamnstäder
na. Därmed inte sagt att tillverkning för det egna beho
vet inte förekom.

3. Under 1600-, 1700- och 1800-talen producerades 
mycket tjära i Sverige. Vissa perioder hade vi nästan 
monopol på tjärhandeln på världsmarknaden 
(Heckscher 1957). Stora ras i produktionen märks efter 
stormaktsväldets fall på 1600-talet liksom när vi förlo
rade Finland 1809. Den tjärframställning som förekom 
på medeltiden och ännu tidigare har vi bara fragmenta
risk kunskap om och då endast via skrivna källor. Den 
arkeologiska kunskapen är i stort sett obefintlig.
4. Detta är sant och en följd av att ingen forskning har 
bedrivits om den medeltida eller äldre tjärframställ- 
ningen.

Begreppen generell och selektiv
Begreppet generell inbegriper alla lämningar efter tjär
framställning; gamla som unga, hela som skadade, små 
som stora, få som talrika. Det är inte denna absoluta 
generalitet som eftersträvas här. Det är kanske bättre 
att resonera i termer av selektivitet, eftersom ordet i sig 
innehåller en möjlighet till skalglidning. Med ett selek
tivt fornminnesbegrepp förstås i första hand att endast 
vissa lämningar inom en bestämd kategori uppfyller 
kraven på KML:s avgränsningskriterier. I den generella 
situationen räcker det i princip med att KML:s 
avgränsningskriterier skall vara uppfyllda. I den selekti
va situationen är det inte säkert att KML:s avgräns
ningskriterier är tillräckliga. Här blir kvalitets- eller 
värderingskriterier viktiga som komplement.

V ärderingskriterier
Vid fornminnesinventeringen är det ett mått på en läm
nings bevarandevärde vi söker. Bevarandevärdet kan 
beskrivas utifrån KML:s grundläggande avgränsnings
kriterier och, i praktiken, vissa kvalitets- eller 
värderingskriterier. Hit hör upplevelsevärdet, prepa-
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ratsvärdet samt kvantitativa aspekter och miljömässiga 
hänsyn.

Bevarandevärde:

högt lågt

Upplevelsevärde:

välbevarat skadat kraftigt skadat

högt upplevelsevärde kan upplevas lågt upplevelsevärde

Preparatsvärde:

välbevarat skadat kraftigt skadat

högt

R-frekvens i dagsläget:

lågt

strängt selektiv selektiv generell

R-frekvens enligt detta förslag:

strängt selektiv selektiv generell

Fig 1. Värdeskalor.

Eftersom man, enligt min mening, inte kan bortse från 
tidsaxeln (dvs argumentet ”ålderdomlig och övergiven 
teknik” är i sig inte tillräckligt som R-kriterium) kan 
man sätta upp kombinationer som bättre skulle illus
trera förslaget.

1 2 

A 

B

Fig 2. Fyrfältsdiagram.

ej R R

R R

1 = ung
2 = gammal 
A = skadad 
B = oskadad

Nu är det lättare att ringa in den grupp som möjligen 
är tveksam som R-objekt. Kombinationen ”ung” och 
”skadad” ger låga upplevelse- och preparatsvärden, 
och därmed även ett lågt bevarandevärde, och skulle 
därför kunna utgå som R-objekt.

Förslag till strategi
1A = ung och skadad 

IB = ung och oskadad 

2A = gammal och skadad 

2B = gammal och oskadad

ej R, p.g.a. lågt preparats 
och upplevelsevärde
R, p.g.a. högt upplevel
sevärde
R, p.g.a. högt preparats
värde
R, p.g.a. högt preparats- 
och upplevelsevärde

Strategin för närvarande illustreras, enligt min mening, 
bra av kombinationen IB. Mycket välbevarade tjär- 
framställningslämningar är, i den meningen att enskil
da konstruktionsdetaljer kan studeras okulärt, dock 
sällan gamla. Skall vi fortsätta med den gamla strategin 
kommer vi inte att kunna registrera vare sig de medelti
da eller förmodat medeltida tjärframställningsplatser- 
na, som trots allt är den viktigaste kategorin för kun
skapsuppbyggnad kring tjärhanteringens historia och 
tekniska utveckling.

Förändringen med detta förslag är avsevärd, jämfört 
med nuvarande strategi. R-frekvensen skulle öka be
tydligt, från uppskattningsvis någon enstaka procent 
lB-objekt till kanske upp emot 90%, här inkluderande 
IB-, 2A- och 2B-objekt. De uppskattade procenttalen 
skulle då endast återspegla antalet registrerade tjär- 
framställningsplatser, ej det ”verkliga” antalet. Tjär- 
framställningsplatser som inte R-markeras bör dock 
alltid registreras.

Sakord och upplysningsskrift
Sakordet borde vara ”Tj ärframställningsplats ” eller 
något liknande, analogt med ”Järnframställningsplats ”. 
Det nuvarande sakordet ”Tjärdal” är ett underordnat 
begrepp i nivå med övriga sätt att framställa tjära.
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Ett sakord benämnt ”Tjärframställningsplats” skulle 
fungera som ”paraplyord” för samtliga varianter och 
sakordslistan skulle bli korrekt och inte belastas i 
onödan.
Som upplysningsskrift på ekonomisk karta föreslås att 
alla här angivna varianter i princip kan användas för 
att vi skall få en så tydlig karta som möjligt.

Nomenklatur för olika typer av tjär- 
framställning
1. Tjärgrop
2. Tjärmyrmila
3. Tjärränna
4. Tjärdal
5. Tjärmila
6. Tjärtrumma
7. Tjärhäll
8. Tjärsten
9. Tjärugn
10. Tjärtunna

Språkbruket
Ovanstående indelning, som till vissa delar är konstrue
rad, är en följd av den begreppsförvirring man möter i 
fornlämningsregister, i litteratur och i fält. Det är helt 
nödvändigt att försöka definiera de olika typerna och 
att skilja dem från varandra. Ordet tjärdal har av oss 
på RAÄ använts synonymt med tjärframställningsplats. 
Lokalt kallas tjärrännan för tjärdal, tjärstenen för tjär- 
bränna osv. Tjärbränna kan också ha samma betydelse 
som ordet tjärframställningsplats, dvs en odefinierad 
och övergripande term.

Definitioner och beskrivningar av olika 
framställningssätt
Tjärgrop (norska; tjaerehjell): Förefaller vara en före
gångare till tjärdalen. Tjärgropen anlades i marken 
nära någon krönkant i terrängen så att det skulle vara

lätt att anlägga avtappningsrännan som var förbunden 
med gropens botten (Farbregd 1989). Denna typ är den 
äldsta kända i Norge. Har C14-daterats till vikingatid
tidigaste medeltid (Farsen 1990). Tjärgropen har dess
utom iakttagits intill slaggvarp och kolningsgropar, 
antydande samtida aktivitet. Skillnaden mellan tjärgro
pen och tjärdalen kan vara svår att avgöra, i synnerhet 
när vi kommer till övergångsformerna. I sina renodlade 
former är tjärgropen i sin helhet anlagd i mark och 
tjärdalen ovan mark, den senare huvudsakligen i någon 
trä- och/eller stenkonstruktion (jfr Keyland 1925).

Tjärmyrmila (norska; myrmilen): Grundprincipen är 
milan, dvs tjärveden staplad och övertäckt med torv 
och granris. Milan anlades på en botten av plankor ute 
i en myr. Tjärmyrmilan saknar avtappningsränna. 
Under plankorna fanns en näverklädd grop för upp
samling av tjäran. Gropen läckte in myrvatten, vilket 
var meningen. Tjära är tyngre än vatten och sjönk till 
botten och blev på så sätt skyddad i händelse av att 
milan tog eld (Farbregd 1989).

Tjärränna (-dike, bläxgrav, drevgrav, långgrav): En i 
sluttning anlagd ränna med omgivande vallar och grop 
för uppsamling av tjära (Althin 1923, Keyland 1925).

Tjärdal (-grav): En konisk tratt uppbyggd av timmer, 
stenblock och i sen tid av plåt. Avtappningsränna. 
Vanligen byggd på platåkant eller i sluttning. Är en 
utveckling av tjärgropen (Althin 1923, Keyland 1925).

Tjärmila: En stenkonstruktion med underliggande håla 
för uppsamlingskar. På stenkonstruktionens överyta 
restes tjärmilan enligt samma princip som kolmilan. 
Tjärmilor har också rests direkt på berghällar (Althin 
1923, Keyland 1925).

Tjärtrumma: Är en variant på tjärrännan med den 
skillnaden att törveden läggs i en trätrumma som ligger 
i rännan istället för direkt i rännan (Keyland 1925).

Tjärhäll: Fast berghäll med ristning, i form av rännor 
för tjärans transport till ett uppsamlingskar utanför 
hällen. Tjärbränningen gjordes i en uppochnervänd 
gjut järnsgryta (jfr Keyland 1925).

Tjärsten (tjärbränna): Flat sten uppallad på andra ste-
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nar. Centralt i sten och ristning är ett hål vari tjäran 
rinner till uppsamlingskaret. Varianter på avtappning 
förekommer (Althin 1923, Keyland 1925).

Tjärugn: Törveden staplas i ett inre stensatt rum. 
Eldning sker i ett omgivande, likdeles stensatt yttre 
rum. Under törveden finns en häll med hål för tjärans 
avtappning (Althin 1923, Keyland 1925).
Tjärtunna: Plåttunna med törved varpå värme tillföres 
med hjälp av gas. Tunnan har avloppsrör. Modern 
metod. (Farbregd 1989, Espelund 1990).

Sammanfattning av framställningssätt, 
metoder och dateringar
Forskningsläget rörande tjärhanteringen är lätt att 
beskriva då det knappast förekommer någon forskning 
på området i Sverige. Vi vet inte vilken av ovanstående 
framställningsmetoder som är äldst, än mindre hur 
gammal någon av dem är. Tranemo-dateringen, mig 
veterligen den första på en tjärframställningsplats 
Sverige, visar åtminstone att tjärtillverkning i ränna 
bedrevs under medeltiden. Dateringarna av tjärgrop 
och tjärmyrmila har gjorts på norskt material.

Tjärgrop

Tjärmyrmila

Tjärränna

Tjärdal

Tjärmila

Tjärtrumma

Tjärhäll

Tjärsten

Tjärugn

Tjärtunna

Framställningssätt Metod Äldsta datering 
C-14 AD

Äldsta datering 
litteratur

Tjärgrop direkt 960-1030 -

Tjärmyrmila direkt 1000-1100 -

Tjärränna direkt 1450 historisk tid

Tjärdal direkt historisk tid

Tjärmila direkt historisk tid

Tjärtrumma direkt historisk tid

Tjärhäll indirekt historisk tid

Tjärsten indirekt historisk tid

Tjärugn indirekt historisk tid

Tjärtunna indirekt historisk tid

Fig 3. Framställningssätt, metoder och dateringar. ^ig 4. Försök till sammanställning av typernas framställnings-
perioder.

Anmärkning: Figurerna 3 och 4 gör inte anspråk på att redo
göra för framställningstypernas verkliga ålder och längd, 
utan de återspeglar endast det nuvarande kunskapsläget.
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Del II. Fynd, fyndplatser och fornlämningar

Kvartsbrottet i Fors
- både förhistoriskt och sentida

Av Lars-Erik Englund

Inledning
Redan i samband med analysen av reviderings behovet 
våren 1991 konstaterades att kvartsbrottet (RAÄ nr 
123) i Fors, Glava socken, beläget mellan en hällkista 
och en stensättning, rimligen borde vara förhistoriskt. 
Visserligen är det svårt att utan specialistkunskaper 
avgöra om kvartssplitter bär spår som visar på en för
historisk brytnings- och bearbetningsteknik. Svårighe
ten att hitta säkra avslag eller föremål hindrade inte en 
tolkning av detta kvartsbrott som förhistoriskt. En 
koppling mellan kvartsbrott och en intill liggande sten
sättning noterades dessutom. I stensättningens fyllning 
ingick några större kvartsblock.

Sommaren gick och ett flertal besök gjordes i samband 
med exkursioner och ordinarie fornminnesinventering 
utan att säkra avslag påträffades, dock utan att den 
tidigt gjorda tolkningen ifrågasattes. Det var inte för
rän under hösten, i och med att en skiss upprättades 
över området, som ett borrhål upptäcktes. Detta vålla
de minst sagt huvudbry. Kunde vi ha tagit så fel på den 
förhistoriska tolkningen eller förelåg ett kvartsbrott 
med mycket lång kontinuitet? Föreliggande artikel av
ser att diskutera de tolkningsmöjligheter som för när
varande föreligger.

Beskrivning av kvartsbrottet
Kvartsbrottet består egentligen av flera brott och 
kvartskoncentrationer. Några av dessa, fyra brott och

tre kvartskoncentrationer, kan vara värda en närmare 
beskrivning. För enkelhetens skull kallar jag de enskil
da brotten för 1-4 och de olika kvartskoncentratio
nerna för A-C.

Hällmarken som brottet ligger i sluttar svagt mot väs
ter. Brottets totala utbredning är ca 13 x 10 m (N-S) 
och är till stora delar övermossat, dvs svårbesiktigat. 
Kvarts i varierande mängd förekommer över hela ytan. 
På ritningen har bara huvudådrorna ritats. Det finns 
småådror i bergets yta som tydligen inte tilldragit sig 
intresse.

1. Det största enskilda brottet ligger centralt i området. 
Det är ca 6 x 3 m stort och intill 0.8 m djupt och består 
av ett flertal brottkanter på olika höjd över botten. I 
den grop som uppstått centralt i brottet finns mängder 
av mjölkvita kvartsbitar. I den övre östra kanten finns 
ett halvt borrhål, 3 cm i diameter och med 30 cm syn
ligt djup.

2. Ca två meter nordväst om brott 1 finns en 3 m lång 
brottkant, med tydliga spår efter brytning av mjölkvit 
kvarts. I norr är denna kvartsåder obruten, möjligen 
beroende på att kvartsen börjar skifta mot grått och att 
den är rik på sprickor.

3. Ett par meter sydöst om brott 1 är en mycket liten 
brottkant, inte längre än 60 cm och 30 cm djup. Den 
utbrutna kvartsen är mjölkvit.
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Kvartsbrott
RAÄ 123. Glava sn, Värmland. 
Ritning upprättad i sept 1991 
av L-E Englund

Teckenförklaring:
1,2,3,4 Brottytor
A, B, C Kvartsansamlingar

Gräns mellan kvarts o. gängberg- 
Brottkant art

Si Kvarts

Fig 1. Planskiss över kvartsbrottet i Fors.

4. Tre meter östsydöst om brott 3 ligger det näst stör
sta brottet med flera brottkanter i vit kvarts och med 
ett djup uppgående till 60 cm. Även här kan man se att 
kvartsen blir sämre, dvs gråare ju längre bort från 
brottkanten man kommer.
A. Söder om brott 3 och väster om brott 4 finns en 
koncentration, ca 3 x 1 m stor, av vanligen 5-15 cm 
stora kvartsbitar. Småkvartser är sparsamt synliga i 
mossan. Kvartsen här är något gråare än i de andra 
koncentrationerna. En möjlig tolkning kan vara att 
detta är ett upplag eller resterna av ett upplag, eller helt 
enkelt ratad kvarts.

Fig 2. Närbild på brott 7. Foto Lars-Erik Englund.

B. Sydsydväst om brott 1 finns en till större delen över- 
mossad, 2.5 x 1.5 m stor, kvartskoncentration. I detta 
område är kvartsbitarna små, sällan större än 3 cm. De 
är mycket skärviga och skarpkantade.

C. Mellan brott 1 och 2 finns en mycket omfattande, 
ca 2 m stor och intill 1 dm djup, koncentration av 
kvartssplitter. Det krasar ordentligt under fotterna när 
man går på den i huvudsak övermossade kvartsen. I ett 
marksår syns mängder av 2-3 cm stora och skarpkanta
de kvartsbitar.

Den uppmärksamme läsaren har antagligen noterat att 
jag inte använder uttrycket kvartsavslag. I avvaktan på 
expertutlåtanden får det bli så. Innan borrhålet hittades 
var jag benägen att tro att koncentrationerna B och C 
kunde vara tillslagsplatser. Efter upptäckten av borrhå
let är jag inte så säker längre.

Angående kvartsens kvalitet förefaller det som om den 
vita eller mjölkvita kvartsen lockat till användning 
medan den som skiftar mot grått har ratats. Detta 
synes gälla både den eventuella förhistoriska använd
ningen och den sentida.

Den totala mängden utbruten kvarts kan uppskattas till 
ca 2-3 m3.
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Tolkningsmöjligheter
Hur svårt det kart vara att bedöma kvarts i ett förmo
dat förhistoriskt sammanhang understryks i slutsatser
na i Agneta Bennetts rapport över undersökningen av 
kvartsbrottet i Fittja, Botkyrka socken i Södermanland. 
Här har man trots fynd av några retuscherade föremål 
ändå tvekat inför tolkningen att brottet i fråga skulle 
vara förhistoriskt även om mycket tyder på det, t ex de 
finare avfallsprodukterna och höjden över havet. 
Kvartsens dåliga kvalité gjorde dock materialet svårbe
dömt (Bennett 1977).

När det gäller kvartsbrottet i Glava kan vi urskilja tre 
tolkningsmöjligheter för närvarande.

1. Förhistorisk brytningsverksamhet för att framställa 
redskap.

2. Förhistorisk brytning för kultiska ändamål.
3. Modern brytning av industrimineral.

Förhistorisk brytningsverksamhet för 
att framställa redskap
Kvartsbrottets läge mellan två forngravar, en fylld sten- 
sättning och en hällkista i fylld stensättning, gav ome
delbart en känsla av samhörighet. Det blev av den 
anledningen svårt att tänka sig andra förklaringar till 
kvartsbrottets uppkomst än den förhistoriska. Brottet 
är på det hela taget ganska litet och att kommersiell 
brytning för industriella ändamål förekommit kunde 
inte anses särskilt troligt. Kvarts har, i likhet med kalk
sten, brutits för att användas vid tackjärnsframställ- 
ning. Dessa brott, vanligen förekommande i Bergsla
gen, har dock en helt annan dimension. De är förhål
landevis stora.

Det bör alltså vara en plats för brytning av kvarts för 
redskapstillverkning. Denna tanke följde mig hela som
maren, men vare sig jag eller någon annan lyckades 
hitta ett föremål eller ett avslag som med stor säkerhet 
kunde sägas vara tillkommet med en förhistorisk till- 
slagningsteknik. Det saknades inte bitar som såg 
avslagsliknande ut. Men inget säkert avslag.

Fig 3. Detalj av stensättning i närheten av kvartsbrottet. De 
tvä vita stenarna är kvartsblock. Foto Lars-Erik Englund.

Å andra sidan är det kanske möjligt att redskapen har 
förts ifrån platsen och att eventuella småkvartser efter 
retuschering inte kommer fram förrän vid en närmare 
undersökning. Möjligen överlagrar den moderna bryt
ningen den äldre. Av de tre koncentrationerna av sla
gen kvarts föreföll två vara bearbetningsplatser, 
åtminstone ytligt sett och i samband med okulärbesikt- 
ningen.
Vad som talar för ett förhistoriskt kvartsbrott för red
skapstillverkning är:

* Läget i en förhistorisk gravkontext.
* Den obetydliga brytning som förekommit.
* Eventuella bearbetningsplatser.

Förhistorisk brytning för kultiska 
ändamål
I stensättningen, ca 50 m västsydväst om kvartsbrottet, 
ingår det ett mindre antal kvartsblock i fyllningen. 
Intressant är att kvarts blocken ligger i stensättningens 
östnordöstra del, dvs i den kant som vätter mot kvarts
brottet.
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Saken blir inte mindre spännande av att det i stensätt- 
ningens södra del ligger flera block (fyllning) av en röd 
granit som kan hänföras till ett stenbrott som ligger ca 
40 m sydsydväst om stensättningen, nedanför i slutt
ningen.

En slutsats som kan dras av detta är att stensättningens 
byggnadsmaterial inte utvalts slumpvis och enbart i 
omedelbar närhet till graven. Fyllningen är, åtminstone 
till vissa delar, särskilt utvald, kanske för speciella syf
ten eller behov.

Vid inventeringen har vi också, vid flera tillfällen, note
rat att kvarts förekommer i gravfyllning eller att gravar 
är anlagda i anslutning till en kvartsåder. Även från 
andra håll i landet är kvarts i förhistoriska gravar en 
bekant företeelse (se t ex Furingsten 1979). Uppenbar
ligen har kvarts spelat en stor roll för forntidens män
niskor i det dagliga livet. Kanske också i döden. Att 
lägga kvarts på gravar har människor gjort ända in i 
vår tid. I Västergötland, på Fänghems och Örsås kyr
kogårdar, var detta vanligt fram till 1950-talet (muntli
ga uppgifter av Östen Knutsson och Rune Holmberg, 
Tranemo).

Modern brytning av industrimineral
Kvarts är ett mycket användbart industrimineral. Det 
kan användas till tillverkning av glas, porslin och be
tong eller till slipmedel, prydnadsföremål och smycke
sten. Vid tackjärnstillverkning används kvarts som 
flussmedel.

I och med att borrhålet observerades så kräver det en 
förklaring. Sölje glasbruk inrättades år 1813. Glasbru
ket, som inte ligger mer än ca 5 km från kvartsbrottet, 
tillverkade fram till nedläggningen 1903, huvudsakli
gen vinglas, vinflaskor, karaffer, buteljer mm. Vi vet 
genom brukets bokföring hur mycket glas som tillver
kades för varje år. Som exempel kan nämnas att år 
1827 tillverkades 159 kistor vitt taffelglas, 63 3/4 kis
tor grönt fönsterglas, 10230 svenska buteljer, 16000 
franska buteljer, 542 7/8 vitt småglas och 316 1/8 
gröna småglas. År 1886 tillverkades 825000 buteljer 
(Ros 1953).

Till glastillverkningen användes kvarts, vanligen 
kvartssand. Den utbrutna volymen i brottet i Fors, ca 
2-3 m^, svarar inte på något sätt mot brukets behov. 
Möjligen har man provborrat för att utröna kvartsens 
kvalitet och volym, men inte funnit det man kanske 
hoppats på. Denna förklaring är åtminstone inte orim
lig-

Slutsats
Tolkningarna ett och tre får tillsvidare betraktas som 
möjliga, men något oklara. Den andra tolkningen, om 
möjligheten av brytning för kultiska ändamål, är så 
stark att den ensam motiverar R-markering av kvarts
brottet, liksom granitbrottet.
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Stenyxorna från Borgviksälven
Av Mikael Jakobsson

Genom Borgviksälven avvattnas ett större vattensystem 
kring sjön Värmeln vilket sträcker sig ett par mil norrut 
och in i landet. Älven är drygt två och en halv kilome
ter lång och utgör detta vattensystems nedersta del. 
Den mynnar i den djupt inträngande Vänerviken 
Bergviks-sjön. Älven har, inom parentes, en symbolisk 
betydelse för landskapet Värmland då forsarna i dess 
nedre del anses ha gett upphov till själva landskaps- 
namnet Värmland. Det äldre namnet på dessa forsar är 
”Värma” som lär återgå till ordet ”werm”, ett ger
manskt ord med betydelsen sjudande, ångande och inte 
tillfrysande (Rosell 1984:13f). Namnet på landet ovan
för forsarna har med tiden kommit att omfatta hela det 
nuvarande landskapet.

Fallet i älven är huvudsakligen begränsat till en 500 
meter lång sträcka med fallhöjden 25 meter. Fall
sträckan har nyttjats från medeltid och fram till 1800- 
talet för kvarndrift, och senare hytt- och hammardrift. 
Längs denna sträcka har samhället Borgviks bruk vuxit 
upp.

Hösten 1934 gjordes en rensning och muddring av 
älven vid en plats kallad Lillforsen i fallsträckans över
sta del, där den nuvarande landsvägsbron går över 
älven. Lillforsen (RAÄ nr 22) utgjordes av en trång 
tröskelpassage, som nu är sprängd, och som inledde 
forssträckan.

I samband med detta företag påträffades i vattnet ett 
antal fornsaker varav två skifferspetsar, tre enkla skaft- 
hålsyxor och en båtyxa tillvaratogs. Det är troligt att 
ytterligare fynd gjordes. I samband med fornminnesin
venteringen 1962 meddelade en man som hade varit

med vid rensningen, Erik Utterberg från Borgviks bruk, 
att elva stenyxor hittades (uppgift enligt RAÄ 22). En 
av de förkomna yxorna ska enligt Domar Skafte ha 
varit en flintyxa (Skafte 1983:8). En enkel skafthålsyxa 
som nu förvaras på Värmlands museum (inv.nr. 
12.458) kan möjligen också härröra från Lillforsen då 
den enligt inventarieförteckningen troligen hittats i 
samband med ”kraftkanalsprängning” i Borgviks sock
en.

Det lär ha varit så att de som arbetade med rensningen 
skriftligen fick förbinda sig att till Billerudbolaget redo
visa vad som hittades i vattnet. I gengäld fick arbetarna 
fem kronor för varje inlämnad fornsak (Skafte 1983:8). 
Det finns kanske därför anledning till en viss källkritisk 
hållning då det inte kan uteslutas att fornsaker utifrån 
kan ha smygit sig in bland de föremål som såldes till 
bolaget.

Summeras fynden från Lillforsen i Borgviksälven har vi 
som säkra fynd två skifferspetsar, tre enkla skafthåls- 
yxor och en båtyxa (stridsyxa). Till dessa kommer som 
osäkra fynd åtta stenyxor, eller nio stenyxor om man 
räknar med den enkla skafthålsyxan funnen vid ”kraft- 
kanalsprängningen”. Tidsmässigt ligger fynden i senare 
hälften av mellanneolitikum och senneolitikum.

Denna ansamling fornsaker påträffade på ett och 
samma ställe i en fors är intressant. Som fyndplats är 
Lillforsen unik i Värmland. Försök gjordes vid invente- 
ringstillfället att med jordsond undersöka stränderna 
och närområdet för att se om härdar, skärvsten eller 
andra boplatsindikationer kunde påträffas. Ingenting 
påträffades dock. Sentida vägdragning och bebyggelse
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Fig 1. Pilen visar fyndplatsen för stenyxorna i Borgviksälven.

försvårade emellertid undersökningen och kan dessut
om ha förstört eventuella lämningar.

Med den kännedom som vi idag har om denna fynd
plats kan man egentligen inte säga något säkert om 
den. Det är emellertid lätt att fundera i banor som att 
vi här har en plats vars sociala innehåll på stenåldern 
legat ovanför lokalsamhället. Forsarna vid Borgviks
älven har kanske varit en en central samlingsplats för 
människor från ett större område. Sådana samlings
platser för ett större territorium är kända från historis
ka och antropologiska sammanhang och bör också ha 
funnits under värmländsk stenålder. Att man förlagt en 
sådan samlingsplats till dessa forsar skulle kunna ha 
haft flera orsaker. Fiskemöjligheterna i forsarna har 
säkert möjliggjort att större mängder människor över
huvudtaget kunnat samlas och vistas på en och samma 
plats. Dessutom bör vi inte underskatta den fascination 
över naturens väldighet som man kan ha haft inför 
dessa forsar, en fascination som i varje fall senare var 
tillräckligt stark för att just dessa forsar skulle ge land
skapet Värmland dess namn.
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Bronsfyndet i Rud, By socken
Av Anna Tomasdotter Jakobsson

De landskap vi lever i är på många sätt kulturellt ska
pade. Var vi placerar våra hus, vägar och monument är 
inte enbart avhängigt praktiska/funktionella övervä
ganden utan är i lika hög grad ett resultat av ideologier 
och mentaliteter.
Ett sätt att närma sig sådana sammanhang, fast fornti
da, kan vara att studera hur olika fornlämningar är 
placerade i landskapet, och hur de är relaterade till 
varandra. Inte bara monumentala lämningar som gra
var är av intresse, utan även lämningar som till exem
pel skärvstenshögar, ristningar, eller depåfynd.
Depåfynden har ofta betraktats som isolerade fenomen. 
Deras innehåll och sammansättning har betonats och 
jämförelser har gjorts mellan olika depåfynd, rumsligt 
och över tid. Mer sällan har depåernas placering i land
skapet, och deras relation och referenser till andra 
fornlämningskategorier, beaktats.
Det bronsfynd som härrör från Rud i By socken (RAÄ 
nr 248) är väl känt och fyndets sammansättning publi
cerat av bl a Oscar Montelius (1871-73). Däremot 
finns i litteraturen inga närmare uppgifter om fyndplat
sen. Med tanke på det ökande intresset för studiet av 
sådana rumsliga samband som nämndes ovan, gjordes 
under inventeringen av By socken därför ett försök att 
lokalisera var fyndet hade gjorts.
Det var vid två tillfällen, 1843 och 1846, som bonden 
Anders Eliasson i Rud på samma ställe i en åker eller 
äng hittade ett antal bronsföremål. Vid det första till
fället hittade han ”under trädesbruket” (Djurklou 
1867/1956) en halsring. Denna var en öppen, spiral-

räfflad ring med platta ornerade ändstycken, en typ 
som Montelius hänför till period V. Tre år senare hitta
de han, denna gång ”vid höstplöjningen” (Djurklou 
1867/1956) ett flertal bronssaker ”å samma äng och 
helt nära det ställe der förra fyndet gjordes” (Montelius 
1871-73:375). Dessa bronsföremål utgjordes bl a av 
ytterligare en halsring, en eller två spiralarmringar, en 
armring av en annan typ, delar av ett hängkärl (bälte
skål), delar av tre glasögonformiga spännen samt två 
svärd av s k Mörigentyp. Samtliga daterbara föremål är 
från period V. Depåns blandade karaktär med både 
vapen och smycken/dräktdetaljer är intressant och har 
noterats av bl a Mårten Stenberget (1964:281).
På sin tid väckte fyndet stor uppmärksamhet i Rud 
med omnejd. Flera historier om fyndet och vad Anders 
Eliasson råkat ut för efter upptäckten tycks ha cirkule
rat (Djurklou 1867/1956:170; Schyman 1958:16f, brev 
till Riksantikvarien i ATA). Trots det finns idag i byg
den ingen kännedom om fyndet eller fyndplatsen.
En beskrivning av var fyndet gjordes finns. De relativt 
noggranna men för ”utsocknes” inte särskilt användba
ra uppgifterna om fyndplatsen finns publicerade av 
hembygdsforskaren och Riksantikvarieämbetets ombud 
Iwan Schyman i hans bok ”Värmlandsnäs från forntid 
till nutid” (1958). Där anger han fyndplatsen till 
”Omkring 1,300 m. nordväst om skålgroparna i 
Hargene, på Ruds mark öster om Stordiket, ...”. Med 
hjälp av nuvarande markägaren i Rud var det möjligt 
att lokalisera denna plats.
Ruds mark ligger huvudsakligen väster om det s k 
Stordiket, vilket är ett brett dike som löper i nord-syd-
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Fig 1. Översiktsbild över fyndområdet. Skrafferad yta = 
dagens vattennivå. Den kraftiga linjen markerar nivån 50 
m.ö.h.

lig riktning genom lågt belägna och sanka åkerpartier. 
På den östra sidan, och i direkt anslutning till diket, 
finns emellertid två små åkerlappar som också tillhör 
Rud. Med största sannolikhet var det på dessa åkerlap
par som fyndet gjordes (se karta).

Röse
Stensöttnmg
Skarvstenshög
Älvkvarnsförekomst

Fig 2. Fyndplatsen ligger inom det streckade området.

Åkrarna utgör ett ca 250x10-55 meter stort område. 
Platsen är lågt belägen, under 50-metersnivån. Innan 
Vänern reglerades på 1940-talet låg vattenytan på 45 
m ö h. Under yngre bronsålder torde fyndområdet ha 
legat under vatten eller, kanske mer sannolikt med 
tanke på det fuktiga klimatet, ha varit en mosse. Ännu 
idag är området sankt och odling möjlig främst tack 
vare kraftig dikning.

Stordiket är förenat med en bäck, som avvattnar den ca 
1 km nordöst om platsen belägna Skanemossen. Som 
en parentes kan nämnas att man i Skanemossen vid 
torvtäkt har hittat ett antal träföremål, bland annat 
delar av en släde, en spade samt ett fångstredskap, som 
genom pollenanalys har daterats till 600-talet f.Kr. 
(RAÄ nr 143, By sn).
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Placeringen av depåfyndet i Rud är karaktäristisk för 
bronsåldern, i ett vattendrag eller mosse. Miljön och 
fornlämningarna omkring är också rätt typiska. Under 
yngre bronsålder torde landskapet vari depån placera
des ha utgjort de inre delarna av ett flackt skärgårds- 
landskap, sannolikt med igenväxande vattendrag. På 
höjderna omkring fyndplatsen, då sannolikt öar och 
halvöar, finns spridda stensättningar och ett röse. Det 
enda röset (RAÄ nr 24) ligger på det inom synhåll från 
fyndplatsen högsta berget, i krönläge. Från bergskrönet 
har man vid utsikt åt alla håll, även mot fyndplatsom
rådet.

En dryg kilometer sydöst om platsen för depåfyndet 
finns By sockens sedan tidigare enda kända skålgrops- 
förekomst (RAÄ nr 23:1). Skålgroparna är inknackade 
på ovansidan av en låg herghäll vilken vetter ut mot 
åkermark. Intressant nog upptäcktes vid inventeringen 
några meter sydväst om denna häll en skärvstenshög 
(RAÄ nr 23:2, den ena av de två skärvstenshögar som 
hittills kunnat registreras i By socken).

Skålgropar hittades också vid platsen för depåfyndet. 
Omedelbart öster om södra delen av fyndplatsområdet 
(dvs de två åkrarna) finns ett impediment bestående av 
berg i dagen. På ovansidan av denna berghäll samt 
något nerdraget och vettande ut mot fyndplatsområdet 
iakttogs ett flertal gropar, varav en eller två kan sägas 
vara tydliga skålgropar (RAÄ nr 246).

Området i Rud är den enda bronsåldersmiljö i By sock
en som kan uppvisa de flesta av de fornlämningskate- 
gorier som brukar förknippas med ett bronsåldersland- 
skap; gravar, ristningar, skärvstenshög och bronsdepå. 
I samma område finns också en tydlig bebyggelsekonti
nuitet med fynd av diverse stenyxor samt en hällkista 
(RAÄ nr 21), likaväl som fynd av överplöjda gravar 
från järnålder (RAÄ nr 273).

Bronsålderns lämningar har en minsta gemensam näm
nare som förtjänar uppmärksamhet. Denna är förvisso 
inte unik för Rud med omnejd, utan tvärtom karaktä
ristisk för bronsålderns olika kulturella yttringar. 
Vilket antyder att de lämningar som finns i Rud och de 
idéer de representerar är delar av ett övergripande sam
manhang.

Som ovan nämndes finns det ett klart och sedan länge 
känt samband mellan bronsålderns depåfynd och 
vatten. Antingen har man deponerat bronserna i öppet 
vatten, i vattensjuka mossar eller i undantagsfall på 
öar. Det är även känt och påtalat sedan länge att 
bronsålderns gravar har vattenkontakt. Gravarna är 
ofta anlagda omedelbart intill ett vattendrag. Vid 
Väner-kusten, bl a i By socken, ligger de ibland så nära 
vattnet att de vid högvatten kan ha översköljts.

Vad som är intressant är att vatten även har översköljt 
de gravar som inte ligger direkt vid vattendrag, i form 
av regn. En alternativ förklaring till varför man i så 
hög grad har placerat gravar på den högsta punkten på 
berg och höjdsträckningar, kan vara att man velat pla
cera gravarna så att säga närmast himlen och det 
vatten som finns där. Diskussionen om ifall gravarna 
ska ses som exponerande utåt, eller om det är vad man 
ser från graven som varit viktigast, kan kompletteras 
med tanken att gravarna exponerar ”uppåt” - och mot 
vatten.

Sambandet mellan bronsålderns olika kulturella ytt
ringar och elementet vatten kan drivas längre. Varje 
inventerare vet att om man ska leta efter skålgropar, är 
det effektivast att göra det en regnig dag. Vattnet sam
las upp i skålgroparna och gör dem tydliga. Kanske har 
skålgroparna varit avsedda att samla upp (regn)vattnet, 
att exponera uppåt. Exemplen kan mångfaldigas. Inte 
minst bildmotiven har ju en klar vattenanknytning; 
hällristningarna och bronsföremålen är fyllda med bil
der föreställande skepp, sjöfåglar och vågmönster.

Det är inte omöjligt att bronsålderns idévärld har kret
sat kring de två elementen vatten och eld (”solkult”). 
En kombination av dessa element finner vi i skärvstens- 
högarna: eldpåverkad, upphettad sten som hastigt 
avkylts i vatten. Varför sparar men dessa stenar i pryd
liga högar och vallar? Är de att betrakta enbart som 
avfallshögar?

Vilka tankesystem som än kan ligga bakom dessa feno
men stärker onekligen sådana samband idén om att det 
finns konceptuella länkar mellan fornlämningar, här 
representerat av elementet vatten, och att det därför 
kan vara fruktbart att studera sådana relationer. Brons-
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fyndet i Rud faller väl in i raden av nedläggelser av 
bronser i vatten, och när fyndplatsen nu har återfunnits 
kan även denna ingå i en rumslig/konceptuell analys.
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Delar av depåfyndet från Rud. Fyndet dateras till bronsål
derns V period. Se sid. 92. Foto ATA.
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Ett märkligt nyfynd av ett långröse
Av Örjan Hermodsson

Inledning
På sydvästra delen av en flack höjdsträckning, intill en 
mindre bilväg på byn Västra Nordtorps mark i 
Millesviks socken, ligger fornlämningslokalen RAÄ nr 
39, som enligt 1963 års inventering består av ett röse 
och tre runda stensättningar. Roset, som är 24 m i dia
meter och 3 m högt, är det största runda röset i sock
nen. Det är verkligen imponerande att beskåda, när 
man passerar på den lilla vägen, som leder mellan 
Millesvik och Ölserud. Troligen har dock detta röse 
varit ännu större tidigare, eftersom en del i sydöst ver
kar ha blivit borttagen, varvid ena gaveln av en stenkis
ta blivit synlig. Detta röse är dock inte den mest unika 
fornlämningen vid denna lokal. Platsen är vårdad och 
skyltad, dock saknades skylttext vid mitt besök. Av 
stensättningarna kunde endast den återfinnas, som är 
belägen 7 m närmast nordöst om röset. Den är 7 m i 
diameter och 0,4 m hög och har stenfyllning (39:2). Nr 
39:4 visade sig tyvärr ha blivit borttagen, sannolikt i 
samband med någon vägbreddning. Sju meter Östnor
döst om röset hittades ännu en stensättning, rund och 6 
m i diameter och 0,3 m hög (39:5).

Fyndet
Nu i höst gjordes, 15 m östnordöst om nr 39:2, ett 
stort och anmärkningsvärt fynd av ett långröse, som är 
hela 65x7 m (NNÖ-SSV) och 0,5 m högt. Detta har 
fått nr 39:3, eftersom en rest av en stensättning, som 
inte kunde återfinnas, enligt 1963 års inventering hade 
blivit registrerad ungefär på denna plats. Sannolikt har 
ena änden av långröset felaktigt bedömts vara en rest 
av denna förmodade stensättning.

Andra långrösen
Fyndet av ett långröse med dessa dimensioner är av 
stort intresse inte bara ur regional synvinkel. Ingen tio i 
topplista över de längsta långrösena i landet har, såvitt 
jag vet, blivit upprättad. Långröset i Millesvik skulle 
troligen komma med på en sådan lista. Efter diskussio
ner med kollegor har jag fått fram säkra uppgifter om i 
varje fall ett som är längre. Vid Onsala Sandö i norra 
Halland, nära kusten, finns ett långröse som är 80x6 m 
och 1 m högt. Detta uppges vara Sveriges längsta lång
röse (Lundborg, 1987:125, nr 16). I Småland finns vid 
Sandsbro i Gårdby socken det sk. ”Långarör”, som är 
60x15 m och 1,8 m högt. Detta anges vara en inom 
småländska höglandet unik fornlämning (Klang, 
1987:137, nr 7).

Enligt Ringqvist (1972:109) finns i Värmland sju lång
rösen som anges vara mellan 12 - 76 m långa och 0,3- 
1,5 m höga. Det längsta av dem är troligen en anlägg
ning som ligger på Mastrågholmen i Grums socken 
(RAÄ nr 38). Den är, enligt muntlig uppgift av Mikael 
Jakobsson, mycket flack och kan närmast betecknas 
som en mycket långsträckt stensättning. Vid första- 
gångsin ven teringen uppmättes den till just 76 m, men 
vid förnyad mätning under revideringsinventeringen 
bedömdes den vara 60 m lång. Därmed kan långröset i 
Millesvik anses vara den längsta fornlämningen av 
rösekaraktär i landskapet.

Det kan nämnas att ytterligare två långrösen har hittats 
i Värmland vid årets revideringsinventering. På gränsen 
mellan Bro och By socknar på Västbroåsen ligger ett av 
dem som är 38x10 m (140-340 gon) och 0,5-1,2 m
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högt (RAÄ nr 193 i Bro socken). Det andra hittades på 
Mässviksnäset i Bro socken och är 16x9 m (20-220 
gon) och 1,2 m högt (RAÄ nr 82). Sedan tidigare fanns 
ett långröse, som är 18x10 m (20-220 gon) och 0,8 m 
högt, registrerat på Dagsholmen i denna socken (RAÄ 
nr 53).

På Värmlandsnäs i övrigt är endast ett smärre antal 
långrösen kända. Nära Vänernstranden på Rudnäs- 
udden i Botilsäters socken ligger fornlämningslokalen 
nr 39, som består av två runda rösen och ett långröse. 
Sistnämnda är dock sammanbyggt med ett av de runda 
rösena, och det är svårt att bedöma om de ska beteck
nas som en eller två anläggningar. Detta långröse är 
endast 12x6 m och 1 m högt. Inte långt därifrån på 
Örholmen finns ett långröse som är 29x11 m (N-S) och 
1,3 m högt. I beskrivningen från förstagångsinvente
ringen framhålls att det på grund av morfologin kan 
antas ursprungligen ha varit två runda rösen som sena
re blivit sammanbyggda genom en tredje gravanlägg
ning. I jämförelse med andra långrösen är det nyfunna i 
Millesvik relativt lågt, vilket kan förklara att det hittills 
inte upptäckts.

Utmed Norrlandskusten förekommer ett större antal 
långrösen. I Hälsingland finns enligt fornlämningsre- 
gistret 32 långrösen. Två av de längsta ligger vid Ljusne 
i Söderala socken, nära kusten (RAÄ nr 141). De är 44 
resp 34 m långa (135-335 gon), 7 m breda och 1,3 m 
höga (Jönsson 1987:368, nr 10). Ett annat långröse i 
Hälsingtuna socken är 45x12 m (170-370 gon) och 1 
m högt (RAÄ nr 118). Ca 90 % av Hälsinglands lång
rösen är belägna högre än 25 m.ö.h. och kan bl.a. där
för troligen dateras till bronsålder. Långrösena är den 
typ bland gravar av rösekaraktär som är starkast för
ankrad till bronsåldern (Hermodsson 1987:117). En 
genomgående tendens i spridningen av Hälsinglands 
långrösen kan urskiljas. I flera av kustsocknarna upp
träder enstaka lokaler med en eller två ovanligt stora 
långrösen. En möjlig hypotes är att de representerar 
platser eller områden, som haft centrala funktioner i 
bronsålderssamhället. Fornlämningslokalen i Millesvik, 
med det nyfunna långröset och det ovanligt stora runda 
röset, har kanske varit en sådan plats.

Fornlämningsmiljön
Intressant är även att placera in långröset vid V. 
Nordtorp i den omgivande fornlämningsmiljön. Det 
ligger inom ett mycket fornlämningstätt område. 
Millesvik bildar, när det gäller gravar av rösekaraktär, 
ett utpräglat centrum för hela Värmlandsnäsområdet 
(jfr Olsson 1989). Vid Götterstad ca 1 km nordöst om 
Västra Nordtorp gjordes under 1991 ett fynd av ett 
relativt omfattande område med röjningsrösen. Inom 
detta förekommer även gravar och älvkvarnsstenar. 
Sannolikt rör det sig om röjningar för i huvudsak 
odling under förhistorisk tid, under yngre bronsålder 
eller senare. Området presenteras närmare av Eva 
Kretz i denna volym.

De omkringliggande markytorna vid långröset har inte 
blivit närmare granskade vid årets inventering. Möjligt 
är därför att röjningsrösen kan förekomma även här. 
Den stora mängd stenar, som gått åt vid byggandet av 
långröset, kan ha blivit upplagd i samband med ett 
större röjningsföretag. Stenarna är 0,2-0,5 m stora och 
verkar p.g.a. den jämna storleken vara väl utvalda.

Fyndet av långröset väcker frågan om vi gjort en riktig 
prioritering vid årets revideringsinventering, när vi valt 
att i hög grad avstå från att besöka redan registrerade 
fornlämningar. Besöket vid nr 39 var något av en till
fällighet. Det föranleddes av en granskning av en när
liggande förmodad övergiven bytomt. Men sannolikt 
skulle en granskning av alla andra vid förstagångsin- 
venteringen registrerade lokaler inte resultera i liknan
de fynd. Någon gång i framtiden vore det dock angelä
get att få till stånd en genomgång av de platser och 
områden som inte blivit inventerade i år.

Riksintresseområde
Fyndet vid Västra Nordtorp har utan tvivel bidragit till 
att stärka motiveringen för att Millesviks socken och 
dess fornlämningsmiljöer har utvalts som riksintresse
område för kulturminnesvården.
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Guldskatten i Tollesrud
Av Lars-Erik Englund

Fyndomständigheterna
”En dag i september 1938, då lantbrukaren Axel 
Nilsson på gården Kullen inom Tollersruds hemman i 
Värmskogs s:n tillsammans med sin son var sysselsatt 
med plöjning av en nyodling helt nära stranden av 
Värmeln, hejdades plogen av en stenhäll, som blivit 
kvar efter föregående års röjningsarbete. Då hällen lyf
tes undan glimmade en guldring på plogbillen och 
ytterligare två ringar kommo i dagen efter ett par spad
tag på fyndstället.”

Så beskriver I Atterman den händelse som förde 
Värmlands största guldskatt tillbaka till dagsljuset 
(1939:39). De tre guldhalsringarna, som daterats till 
folkvandringstid vägde tillsammans 841,9 g. Två av 
ringarna är ornerade, den ena med dj urornamentik.

Enligt upphittaren växte fullvuxen skog på den plats 
där fyndet gjordes. Den stenbundna marken harvades 
första gången 1937 och det var när han plöjde för för
sta gången den 15 september 1938 som fyndet kom i 
dagen. En svag förhöjning i markytan fanns på fynd
platsen, dock inte större än att den försvann i samband 
med plöjningen (Kjellin 1938).

Guldhalsringarna inlöstes av staten till ett värde av 
4327:74 (dnr 2138/39). Inventarienummret är 22300 
(Svensson 1952) och vikten 875.85g enligt uppgift i 
Statens historiska museum (SHM). Viktökningen, rela
tivt Attermans uppgift, kan förmodas bero på länken 
som hittades senare. Fig 1. Guldhalsringarna från Tollesrud. Foto, ATA.
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KARTA
FYNDPLATS för GULDFYNtfå KULLEN, TOLLERSRUD, 

VÄRMSKOG Sn, VÄRMLAND.
Uppräffad den 28 sept. 1938 av I. Afferman.

Skala 1:500
0 S 10 15 20 25M

Beskrivning:
1. Kolbotten.
2. Grund till kolarkoja.
3 Fyndplats for guldfynd.

a) Tre halsringar, därav en ofull
ständig.
b) Felande del av halsring, pä - 
träffad vid efterundersökning.

4.Rose, intill 0,75 m högt. Upprivet i 
mitten, sannolikt igenkastad 
skattegrop. Spridda kantstenar. 
Delvis gräsbevuxet. 2 stubbar.

5 Plats för husgrund, bortodlad 1936
6. Grund till kolarkoja.
7. Kolbotten.

Siffra utanför cirkel utmärker prov- 
tagningsgrop för markanalys.

g 2. Situationsplan över fyndplat- 
n i Tollesrud. Karta upprättad av 
Atterman, 1938. AT A.
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Kommentarer till en karta
Den 28 september 1938 upprättade Atterman en kart
skiss över fyndområdet. Av denna framgår att den 
efterundersökta ytan var ca 10 x 5 m stor. Vid efterun- 
dersökningen, 21-22 oktober samma år, påträffades en 
mindre del av den ena halsringen på en plats en eller 
två meter söder om den egentliga fyndplatsen.

Uppgifter av intresse på kartan är att marken väster om 
röset utgjordes av hagmark. Åkern öster om fyndåkern 
uppodlades 1934. Denna åkers förlängning åt söder, 
dvs sydöst om fyndplatsen, säges vara en åker, kallad 
Balders hage, som återuppodlades 1934. Söder om 
fyndplatsen och söder om stigen är en åker kallad 
Bryngelshagen vars ålder ingen kände enligt markäga
ren Nilsson (Kjellin 1938). Enligt kartskissen togs jord

prover för markanalys. Huruvida denna analys också 
blev utförd har inte gått att fastställa.

Det jordblandade röset som var ca 7 m i diameter och 
intill 0.75 m högt, ligger endast 15 m från fyndplatsen. 
Det undersöktes 19-21 oktober 1938 och visade sig 
vara fyndtomt. Anledningen härtill ansågs vara den 
plundringsgrop som fanns centralt i röset. Attermans 
utgångspunkt för undersökningen var att det fanns ett 
samband mellan den förmodade graven och fyndet 
(1939:43). I undersökningsrapporten noteras två sot
fläckar i den underliggande markytan (dnr 4100/38).

År 1968 efterundersöktes ca 80 m2 runt fyndplatsen. 
Undersökningen föranleddes av en ansökan om att få 
uppföra en gäststuga till ett tidigare uppfört sommar
hus. Inga fynd gjordes (Hall 1968).

Fig 3. Det jordblandade röset före undersökningen. Foto ATA, 
At 03:59.
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Fig 4. Fyndplatsen markerad med fyra pinnar. Foto ATA, A103-.60.

Kulturlandskapets utveckling
För att kunna tolka landskapsutvecklingen i det aktuel
la området gjordes ett besök på Lantmäteriet (LMV) i 
Gävle. Här jämfördes arkivkartor mot Attermans kart
skiss och den ekonomiska kartan. Syftet med genom
gången var att försöka reda ut några av frågetecknen 
som har sitt ursprung i Attermans skiss.

Laga skiftet 1845-46, LMV-akt 272 
Enligt laga skiftet ligger fyndplatsen i skogsmark kallat 
Norrskogen. Detsamma gäller Balders hage och 
Bryngelshagen. Dessa båda hagar var inte odlade vid 
skiftet. Däremot redovisas både åker- och ängslyckor i 
ett område som tar sin början ca 15 m norr om fynd
platsen.

Storskiftet 1779, LMV-akt 271
Det åker- och ängsområde som fanns vid laga skiftet 
fanns också vid storskiftet. Området benämns ”åker på 
lergrund” och ”slåttermark”. Runt denna intaga ligger 
skogsmarken. Av kartan framgår inget om Balders 
hage eller Bryngelshagen. Ur skiftesprotokollet kan vi 
däremot hämta följande: ”Fördelning å 1/3 dels skatte
hemmanet Tolseruds inägor. 23/162 delar Lars Ersson 
och Nils Bryngelsson i Stora Skjärmnäs samfällt...” 
Den s k Bryngelshagen torde här få sin förklaring. 
Skogsmarken runt intagan är anslagen till samfällt 
nyttjande.

Geometrisk avmätning 1645, LMV-akt R2:104
Denna karta är svårtolkad på grund av att den är delad 
i två ej sammanhängande delar och varken skalriktig
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KARTA
över

v THOLSERUD
\ Upprättad vid laga skifte 
"• åren 1845-1846

i av A Pfeiffer

Teckenförklaring:

^ Fyndplafs

Sjön W e r m eI n

Fig 5. Karta upprättad vid laga skifte 1845-46. Avritning (ej 
fullständig) av karta i Lantmäteriverkets arkiv i Gävle.

eller rektifierad. Den ena delen visar gården och inä- 
gorna och den andra visar en sidvallsäng som förefaller 
ligga vid viken, ca 130 m V om fyndplatsen. Vid går
den anges ”åker på lerjord” i tre gärden och ”hårdvall” 
som ger 12, 5 lass ängshö. Sidvallsängen ger också 12,5 
lass ängshö. Av dokumentet framgår ingenting om 
intagan vid fyndplatsen.

Vi kan inte säkert veta om Balders hage är yngre eller 
äldre än den geometriska avmätningen. Det vi vet är att

den inte brukades vid kartläggningstillfället. På goda 
grunder kan man ändå antaga att Balders hage är en 
relativt sentida företeelse. 1645 fanns bara en gård i 
Tollesrud, då kallad Tolse. Vid storskiftet 1779 hade 
antalet gårdar ökat till tre. Förmodligen ökade behovet 
av nyodlingar därmed.

På 1500-talet var Tollesrud ett skattetorp. I 
”Ortnamnen i Värmland” kan följande uppgifter häm
tas: ”Före 1616 i Grums sn och hd. Första g. jb 1568, 
skattetorp (upptas 1565 med Gruvön ss. skattetorp 
utan angivande av namn), sedermera överfört till hmn 
(1/3 mantal)” (1922).

Det torde stå tämligen klart att Tollesrud, inklusive 
omgivningar, saknar bärkraft i den omfattning som 
motsvarar fyndets dignitet. Den näringsekonomiska 
bakgrunden till skatten är alldeles för svag för att ha 
något förklaringsvärde.

Fyndets innebörd
Förslagen på vad fyndet representerar är flera. Enligt 
Kjellin är fyndet ett dåpåfynd som utgjorde ”en ringa 
del av det enorma guldutbyte, som germanerna under 
sina segerrika krig med det allt svagare romarriket där 
togo och förde med sig hem” (1938). Även Atterman 
ser guldet i folkvandringstidens Norden som ett krigs
byte (1939:42).
”Guldet infördes som mynt eller gjutet i tackor och 
förvandlades av de skickliga nordiska smederna till 
smycken........hur söderns rövade skatter kunde för
vandlas till praktfulla smycken efter nordisk smak” 
(Atterman 1943:93).
Atterman ser tre möjligheter för ändamålet med depo
sitionen. Han kan tänka sig att fyndplatsen var avsedd 
som ett ”bankfack”, använt i orostid eller fredstid. Det 
är också tänkbart att guldet lagts i jorden därför att 
ägaren hade vissa föreställningar om livet efter detta, 
att han väntade sig att få njuta av sina ägodelar även i 
Valhall. Slutligen ser Atterman möjligheten av ett 
votivfynd, ett offer till en gud eller till makter ”som 
givaren ville blidka eller till vilka han stod i tacksam
hetsskuld” (1939:42). Det var någon av dessa tre hypo
teser som Atterman hoppades verifiera med undersök
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ningen av röset. Utan att ha fått det svar han sökte, tog 
Atterman ändå ställning för att ”guldet gömts med 
avsikt att vid lämpligt tillfälle hämtas av den, som grävt 
ner det” (1939:43).
Oavsett ändamålet med depositionen är det kanske de 
storpolitiska händelser som kan anas bakom fyndet 
som måhända är intressantast. Guldet nedlades i en tid 
av stora omvälvningar. De politiska strömmarna inom 
romarriket och det krav på organisation som var ett 
måste inom germanerområdet för att stå emot romarna 
vid limes får följder även här i Värmland. En stark 
samhällsorganisation ligger antagligen bakom uppför
andet av tidens fornborgar. Storhögarna i 
Gillbergadalen, möjligen anlagda under den romerska 
tiden, speglar i så fall också tidens samhällsuppbygg
nad. Högarna, vilket måste påpekas, dateras vanligen 
till yngre järnålder i arkeologisk litteratur (t ex 
Hyenstrand 1988:80).
Ytterligare några guldfynd har gjorts i västra 
Värmland, bland annat i Gillbergadalen där alldeles 
uppenbarligen ett maktcentrum legat under forntiden, 
kanske under 400-500-talen. Av särskilt intresse i detta 
sammanhang är fyndet av ett mynningsbeslag av guld 
till en svärdsslida, daterat till 400-talet, och fyra styck
en hängsmycken samt detaljer till ett halssmycke, date
rat till 500-talet. Fyndet gjordes i Ökne, inte så långt 
från Nysätershögen i Gillbergadalen, och det anses 
vara av sydeuropeiskt ursprung (sign. B-n 1926).

Fig 6. Röset efter restaureringen. Foto Gilbert Svensson 
1952, ATA.

Från Ed i Svanskog finns ett fynd av en brakteat och 
från Boda i Järnskog två. Alla tre hängsmyckena date
ras till 400-500-talen och anses vara tillverkade efter 
förebilder av romarrikets mynt- och medalj konst 
(Widén 1957).
Vad som möjligen kan förvåna är att Tollesrudsfyndet 
inte gjordes i Gillbergadalen. Värmskog, vilket namnet 
antyder, ligger i ett fram till 1940-talet tämligen väglöst 
skogsland, med förhållandevis få fornlämningar och en 
relativt sen gårdsbildning. Kanske förklaringen skall 
sökas i den vattenled som från Vänern via 
Borgviksälven och sjön Värmeln når långt in i 
Värmlands djupa skogar. Sjösystemets strategiska bety
delse, i senare tid, framgår tydligt av placeringen av det 
medeltida fästet Edsholm vid älvens mynning i Vänern.
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”Ivar sbråten”
- ett röjningsröseområde med folklig tradition
Av Eva Svensson

Inledning
Digerdödens härjningar har ofta levt kvar i folklig tra
dition långt fram i tiden. På många platser kan man 
stöta på traditioner om byar och gårdar som ödelagts 
under Digerdöden och sedan aldrig mer tagits i bruk. I 
många fall är det endast ett sätt att i folklig tradition 
förklara företeelser som fossila röjningsröseområden 
och övergivna husgrunder, men det finns också fall där 
det förefaller ligga ett korn av sanning i traditionerna.
Som exempel kan nämnas Skramle i Gunnarskogs 
socken i Värmland där undertecknad och Sofia 
Andersson företog en arkeologisk undersökning på en 
plats som i folktraditionen utpekades som ”den äldsta 
gården i Gunnarskog, vilken odelades under 
Digerdöden och sedan aldrig togs i bruk igen”. Vid den 
arkeologiska undersökningen påträffades bl a en härd 
som daterades med C14 till ca 1450 (Andersson & 
Svensson under utgivning).
Erfarenheterna från Skramle gör att man inte helt och 
hållet kan bortse från den information som kan utvin
nas ur folkliga traditioner och platser med Digerdöds- 
traditioner. I ett läge där vi idag har svårt att lokalisera 
de medeltida ödegårdarna kan dessa traditioner, givet
vis efter en källkritisk granskning, bidra med viktig 
kunskap om lokaliseringen av gårdar som ödelagts före 
tillkomsten av 1600-talets geometriska avmätningskar- 
tor.
När jag under sommaren 1991 kom i kontakt med 
ytterligare en Digerdödstradition blev jag givetvis 
mycket intresserad och beslöt mig för att titta lite när
mare på platsen till vilken traditionen var knuten.

Bakgrund
I Norra Skasås i Stavnäs socken, belägen strax väster 
om 1991 års inventeringsområde, finns det en utmark 
som kallas Ivarsbråten. Namnet Ivarsbråten är kopplat 
dels till två sentida åkerlyckor, dels till ett skogsområde 
mellan de båda åker lyckorna.

Enligt traditionen, förmedlad av bl a Christer Jansson 
från den närbelägna byn Göksbol, skall Ivarsbråten ha 
varit den äldsta gården i Skasås. Gården övergavs efter 
Digerdöden och förblev öde då man valde att istället 
bosätta sig i nuvarande Norra Skasås. Enligt Linus 
Brodin (Brodin 1934:64) skall platsen ha fått sitt namn 
efter den första inbyggaren, Ivar. 1613 finns det en his
toriskt belagd Ivar i Skasås; detta år (Älvsborgs lösen) 
betalar nämligen Sigoll och Ivar skatt för Skasås 
(Brodin 1934:63). De äldsta beläggen för Skasås är 
annars jordeböckerna 1503 och 1540.

Den äldsta kartan som berör området, i vilket 
Ivarsbråten är belägen, är laga skifteskartan från 1832 
(Lantmäteriets arkiv i Karlstad, akt 155). På denna 
karta finns de båda sentida åkerlyckorna redovisade. 
Skogsområdet mellan åkerlyckorna är skog även på 
laga skifteskartan.

Det intressanta är att då man besöker detta skogsområ
de så hittar man ett område med fossil åkermark! 
Kopplingen mellan traditionen om den övergivna går
den och avsaknaden av belägg för sentida aktiviteter på 
platsen gjorde området till ett mycket intressant forsk
ningsobjekt.

Som ett första steg genomförde undertecknad, med
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hjälp av ovannämnde Christer Jansson, en kartering 
över området (se nedan).

Topografisk beskrivning
Det aktuella området är beläget på en liten sandig, för
höjd avsats i sydsydvästsluttning av moränrygg samt i 
söder till sydsydvästsluttning av denna avsats. Området 
är beväxt med äldre granskog. Strax norr och nordöst 
om området rinner en bäck.

Anläggningar
Inom området påträffades 1 husgrund (?), 2 terrasser, 4 
röjda ytor (åkrar?) och 17 röjningsrösen. I området 
fanns även ett sentida grustag (fig 1).

Tolkning
Under de senaste årens fornminnesinventeringar har 
intresset för fossil åkermark ökat starkt. Man har 
främst inriktat sig på de stora röjningsröseområdena 
som oftast dateras till yngre bronsålder och äldre järn
ålder. Röjningsröseområdet vid Ivarsbråten är av en 
helt annan karaktär. Området är dels litet och relativt 
lättavgränsat, dels är röjningsrösena med sina flacka 
profiler och småskaliga stenmaterial av en helt annan 
typ än de förhistoriska.

Den fossila åkermarken vid Ivarsbråten skiljer sig även 
från de sentida torpröjningarna, främst genom att de 
karaktäristiska torpåkerformerna saknas på Ivarsbrå
ten, dessutom saknas rester efter en torpruin på plat
sen. Ett starkt argument mot en sentida datering av 
Ivarsbråten är även det faktum att det inte finns någon 
bebyggelse, eller åkrar, på platsen enligt laga skiftes 
kartan 1832 och gamla ekonomiska kartan (1887-97). 
De äldre kartorna, den geometriska avmätningskartan 
och storskifteskartan (som bara berör skiftet av en 
utmarksmosse), berör inte området runt Ivarsbråten.

Den troligaste tolkningen är att röjningsröseområdet 
vid Ivarsbråten är yngre än de förhistoriska röjningsrö
seområdena, men också äldre än 1800-talets torpröj
ningar. Det är omöjligt att göra en närmare daterings-

Anlüggningsplan över"Ivarsbrfiten" [
Raä nr 306. SVavnäs sn, Värmland. k/
Upprättad 910918 av E, Svensson och C.Jansson,

S 10 15 20 25m

Teckenförklaring:

(32) Röjningsröse 

Terrass 
O Röjd yta 
□ Husgrund 
($>• Grustag

Fig 1. ”Ivarsbråten”.

precisering, men det är mycket möjligt att lämningarna 
har ett medeltida ursprung.

Ivarsbråten förefaller vara ett komplett bebyggelsekom
plex med hus och åkermark inom ett begränsat områ
de, och det är också mycket möjligt att man har haft en 
kvarn i bäcken (även om inga lämningar efter en sådan 
har påträffats). Förhoppningsvis blir det möjligt att 
fortsätta arbetet med Ivarsbråten, och det vore särskilt 
angeläget att få en datering för bebyggelsekomplexet.

Sammanfattningsvis visar exemplet Ivarsbråten att det 
är viktigt att man studerar platser med ödeläggelsetra- 
ditioner då man försöker lokalisera övergivna gårds
tomter.
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Tekniska och administrativa uppgifter
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Del III. Arkeologiska undersökningar

Rapport över arkeologisk undersökning av två 
stensättningar i Karterud, Segerstad
Av Lars-Erik Englund, Mikael Jakobsson och Örjan Hermodsson

Inledning
Den 28-30 juni utförde Enheten för arkeologisk doku
mentation, Riksantikvarieämbetet en arkeologisk un
dersökning av två stensättningar i Segerstads socken. 
Stensättningarna räknas till typen ”misterhultare”. Un
dersökningen gjordes helt inom ramen för den pågåen
de fornminnesinventeringen.

I samband med fornminnesinventeringen har vi känt ett 
behov av att bredda kunskapsunderlaget för att öka 
säkerheten i våra bedömningar. Syftet med undersök
ningen var att skapa ett bättre bedömningsunderlag för 
den antikvariska hanteringen av denna typ av stensätt
ningar. Till saken hör att det fanns en viss oenighet om 
anläggningarnas status vid det exkursionstillfälle som 
föregick beslutet om undersökning. Oenigheten kan 
sägas vara en direkt orsak till undersökningens genom
förande.
De undersökta stensättningarna var RAÄ nr 140:6 och 
140:7, Segerstads socken. De ligger på mark som till
hör Karterud 5:1. Fornlämningarna återställdes efter 
avslutad undersökning.

Topografi
Gravfältet, där de undersökta anläggningarna finns, 
ligger i västra delen av ett, i nord-sydlig riktning, ca 
400 x 300 m stort impediment i åkermark. Samtliga 
anläggningar ligger på krönet av en långsträckt och

moränbunden bergsrygg (N-S). Området är beläget på 
en större halvö i Vänern som är förhållandevis rik på 
fornlämningar av brons- och järnålderskaraktär. Det 
nu uppodlade området nordväst om impedimentet 
heter Rörmyren. På andra sidan Rörmyren ligger ett 
smärre antal fornlämningar av liknande typ (RAÄ nr 
49) som de nu undersökta.

Undersökningen
Anläggning 1
Beskrivning enligt riksantikvarieämbetets fornläm- 
ningsregister: RAÄ nr 140:6. Stensättning, oregelbun
den närmast rund, 2,2 m i diameter och 0,1 m hög. 
Övermossad fyllning av 0,2 - 0,3 m stora stenar. 
Bevuxen med en tall i södra delen. Utrasad fyllning i 
norr och väster.
Orienteringsuppgift: 9 m sydöst om väg (NÖ-SV) och 
14 m norr om RAÄ nr 140:5.
Stensättningen, som före undersökningen uppfattades 
som en gravanläggning, är belägen på en krönkant av 
en långsträckt bergsrygg. Före avtorvningen syntes ca 
tio stenar inom anläggningens begränsning och fyra 
utanför. Ytterligare två stenar kunde kännas omedel
bart utanför begränsningen, inga inom. Undersökning
en försvårades avsevärt av en centralt i anläggningen 
belägen tall som vi inte ville ta bort.
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Fig 1. Plan- och profil
ritning över RAA nr 
140:6.
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Fig 2. Anna Tomasdotter Jakobsson vid stensättningen 
(140:6). Frän sydsydost. Foto Mikael Jakobsson.

Efter avtorvningen var 22 stenar synliga, 0,2 - 0,5 m 
Stora. Stenarna bildar två koncentrationer i norr och 
söder, på båda sidor om tallen. Stenmaterialet är rela
tivt enhetligt. Det är skarpkantat och består huvudsak
ligen av rödaktig granit.

Hypoteser i detta skede av undersökningen: De två 
koncentrationerna av stenar antydde nu endera att det 
var fråga om två anläggningar eller att rotkrypning 
hade delat en ursprunglig anläggning i två halvor. 
Anlägg-ningens utseende efter avtorvningen kunde när
mast beskrivas som rektangulär, 3 x 1,8 m stor (NNO-

SSV) och ofylld, dvs den saknade stenar i de centrala 
delarna. Oavsett hur vi uppfattade anläggningen i detta 
läge så måste fyllningen ha flyttats runt, endera genom 
rotkrypning eller människohänder. Rotkrypning bör ha 
haft avsevärd effekt på ett enskiktat lager stenar på en i 
övrigt naken och någorlunda slät berghäll. En rot väljer 
alltid vägen under en sten med den påföljden att stenen 
till slut, då den helt har upplyfts från bergytan, färdas i 
rotens riktning och med rotens hastighet.

Anläggningens karaktär var otydligare efter avtorv
ningen än före. Det centrala partiet, som saknade fyll
ning, hade bara ett tunt, 0,01 m tjockt, humuslager 
ovanpå berget, utom där trädet står, där det finns pod- 
solerad jord i en skreva. Trädets enda chans till över
levnad är att det rotat sig i denna skreva.

Under den fortsatta undersökningen konstaterades att 
skrevorna i berget innehöll sten, 5-10 cm stora bitar, 
av samma bergart som hällen, sannolikt orsakad av 
rotkrypning/frostsprängning. Skrevorna var annars fyll
da av sand med inslag av kolsmulor. Sanden var grå
aktig, podsolfärgad, och påminde om svämsand.

Eftersom vi inte ville ta bort trädet undersöktes skre
vorna ner till botten utom under trädets fot.

Fynd: Inga.

Anläggning 2
Beskrivning enligt Riksantikvarieämbetets fornläm- 
ningsregister: RAÄ nr 140:7. Stensättning, oregelbun
den närmast rund, 4 m i diameter och 0,1 - 0,2 m hög. 
Övermossad fyllning av 0,2 - 0,4 m stora, runda och 
kantiga stenar. Ljungbevuxen. Har anlagts i skreva på 
bergets krön.

Orienteringsuppgift: 14 m nordöst om RAÄ nr 140:6 
och 13 m sydöst om väg (NÖ-SV).

Anläggningen ligger på ett bergskrön men i en skreva 
som är 8-10 m lång (N-S) och ca 4 m bred. Före 
avtorvningen syntes en stenpackning, oregelbundet 
rundad med enstaka utrasade stenar mot norr. I sten- 
packningens centrala del ligger stenarna tätt, kant i 
kant, och synbarligen även i mer än ett lager.
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Schaktgräns

Planritning Schaktgräns

Profilritning 
Stensättning 
Raä 140:7 
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Värmland.

Teckenförklaring:

V;:-:'- Sand 
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2 m

Fig 3. Plan- och profilritning över RAÄ nr 140:7.
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Under rensningsnivån framkom ett lager mörk sand 
med inslag av svarta fläckar, ställvis ytterst tunt, ställ
vis upp till 5 cm. Kolbitar påträffades, dock i oklart 
sammanhang. Lagret var tjockare mot anläggningens 
kanter. Förmodligen humusblandad sand. Det förefal
ler inte troligt att kolbitarna har något att göra med ett 
eventuellt brandlager. Därtill låg de för högt i fyllning
en.
I den västra halvan undersöktes fyllningen i sin helhet 
ner till berget/underlaget. I anläggningens östra halva 
undersöktes endast de centrala partierna.

Fynd: Inga.

Tolkning
Enligt vår bedömning otydliga men ändå relativt klara 
anläggningar gav inga fynd. Sannolikheten att det verk
ligen var gravar, och inga naturbildningar eller andra 
kulturlämningar, som vi undersökt baseras på iaktta
gelsen att anläggningarna efter avtorvning hade form 
(rundade), jämnt stenmaterial och var lagda i tidigare 
för typen kända lägen (krönkant och krönskreva). 
Dessutom måste lämningarna ha varit anlagda. In
landsisen skulle inte ha lämnat kvar några stenar av 
aktuell storlek på berget på det här viset. Trovärdiga 
alternativa tolkningar går inte att finna.

Administrativa och tekniska uppgifter
Undersökta fornlämningar: RAÄ nr 140:6 och 140:7, 
Segerstads sn, Värmland.
Typ: Samtliga fornlämningar som ingår i RAÄ nr 140 är 
stensättningar av typen ”misterhultare”, dvs små, låga och 
otydliga.
Ekonomisk karta: 10 D 6a Segerstad.
Fastighet: Karterad 5:1.
Gravfältet ligger i sin helhet på 60-65 m ö h. 
Undersökningstid: 28-30 juni 1991.
Arbetstid och personal:
28 juni: 4 timmar, L-E Englund, M Jakobsson,
Ö Hermodsson.
29 juni: 4 timmar, L-E Englund, M Jakobsson,
A Tomasdotter Jakobsson.
30 juni: 4 timmar, L-E Englund, M Jakobsson,
A Tomasdotter Jakobsson.
Koordinatsystem: Fristående.
Dokumentation: Plan- och profilritningar. Svartvita 
fotografier.

Fig 4. Stensättningen (140:7) från sydväst. Foto Mikael 
Jakobsson.
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En stensättning i Högerud
- rapport över arkeologisk undersökning
Av Lars-Erik Englund och Eva Svensson

Inledning
Den 18 september utförde Enheten för arkeologisk 
dokumentation (Fd), Riksantikvarieämbetet, en arkeo
logisk undersökning av en stensättning av typen ”mis- 
terhultare”. Undersökningen gjordes helt inom ramen 
för den pågående fornminnesinventeringen i Värmland 
och utfördes av Lars-Erik Englund och Eva Svensson. 
Syftet var att skapa ett bättre bedömningsunderlag för 
eventuell R-markering av denna fornlämningskategori.

Fornlämningen ifråga är RAÄ nr 24:1, Högeruds sock
en, en stensättning i en grupp av tre som ligger på mark 
tillhörig Östra Flungvik. Stensättningen återställdes 
efter undersökningen.

Topografi
Stensättningarna ligger på en bergkant med utsikt mot 
de inre delarna av en vik, Sandviken, i Glafsfjorden. 
Läget är karakteristiskt för fornlämningstypen. Van
ligen förekommer den dock tillsammans med rösen och 
fyllda stensättningar av den mer konventionella sorten.

Före undersökningen
Före undersökningen uppfattades alla tre stensättning
arna som klara fornlämningar i jämförelse med vad 
som är vanligt inom just gruppen misterhultare. De hör 
till gruppen o fyllda stensättningar. Som en särskild 
konstruktionsdetalj noterades att två av anläggningar

na, de som var måttligt övermossade, hade vad vi i 
brist på bra terminologi kallade stigstenar, dvs en sten, 
betydligt större än övriga, som var placerade i anslut
ning till kantkedjan. I det ena fallet vid kantkedjans 
insida och i det undersökta fallet vid kantkedjans utsi
da. Den tredje stensättningen var så pass övermossad 
att vi inte med säkerhet vågar ha en uppfattning om 
den har eller saknar stigsten.

Beskrivning enligt fornlämningsregistret: Stensättning, 
närmast rund, 2 m i diameter och intill 0.1 m hög. 
Ofylld. Kantkedja av 0.05-0.1 m höga och 0.2-0.5 m 
långa, vanligen enskiktade och lätt övermossade stenar. 
Intill och sydöst om stensättningen är en större flat 
sten, 0.4x0.4 m stor och intill 0.08 m hög.

Undersökningen
Efter avtorvningen framträdde tegelflisor rikligt intill 
och utanför kantkedjan, sydväst om stigstenen. Dess
utom förekom tegelflis inom anläggningen, dock i 
måttlig mängd och huvudsakligen i mossans övre del. 
Den totala volymen tegelflis uppgick uppskattningsvis 
till motsvarande ca 1—1.5 tegelstenar. Tegelflisorna är 
genomgående mycket små, sällan överstigande 5 cm i 
största mått. Teglet ger intryck av att vara tämligen 
ungt, om ej modernt. För övrigt var anläggningen fynd- 
tom. Det lätt jordiga lagret som var fästat vid mossans 
undersida sållades med tanke på eventuella brända ben, 
utan resultat.
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Planritning
Stensättning
Raä nr 24-.1 Högerudssn. Värmland.
Upprättad 91 09 18 av L-E Englund och E. Svensson

Teckenförklaring:

Fig 1. Planritning över undersökt stensättning av ”mister- 
hultstyp ” vid Västra Hungvik, Högerud.

En planritning upprättades. Däremot gjordes inte 
någon profilritning eller höj davvägningar då detta inte 
ansågs kunna tillföra ytterligare kunskap.

Tolkning
Tegelskärvorna tolkades som sekundärt tillförda 
anläggningen. De syntes inte ha ingått i någon kon
struktion. I viss mån framträdde efter avtorvningen en 
kvadratisk form som i kombination med den så kallade 
stigstenen påminde om en husgrund. Denna tankegång 
kan dock inte fullföljas till en rimlig alternativ tolk
ning.

Ett fåtal stenar lyftes försiktigt i de andra stensättning- 
arna. Ingen tegelskärv fanns i dessa. Tolkningen av den 
undersökta anläggningen som en stensättning kvarstår 
därför.

Tekniska och administrativa uppgifter
Fornlämning RAÄ nr 24:1, Högeruds socken, Värmland. 
Möh: 60-65 m (Glafsfjorden ligger på 45.2 m ö h).
Ekonomisk karta: 11C lf Norra Fjäll. Fastighet: Östra 
Hungvik 1:25.
Undersökningen dokumenterades med 11 svartvita fotografi
er.
Datum: 910918. Tidsåtgång: 3 timmar. Personal: Lars-Erik 
Englund och Eva Svensson.

Kantkedjan konstaterades vara anlagd av i huvudsak 
enskiktade stenar som uteslutande var kantiga och 
tämligen platta. Flera stenar var långsmala. De var 5 - 
10 cm tjocka. Stenarna förefaller i allmänhet att vara 
särskilt utvalda. Hällen på vilken stensättningen ligger 
lutar mycket svagt åt nordnordväst.

En del kvartssplitter inom anläggningens begränsning 
måste i första hand antas vara frostsprängd från under
laget. Några mindre kvartsådror är synliga inom 
anläggningen på bergets yta. Kvarts har annars iaktta
gits i gravfyllning och i anslutning till andra gravar i 
samband med fornminnesinventeringen.
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Fig 2. Stensättningen (RAÄ 24:1) 
före undersökningen. 24:1 uppe till 
vänster och 24:2 nere till höger i 
bilden. Foto Lars-Erik Englund.

Fig 3. Stensättningen (24:1) efter 
avslutad undersökning. Foto Lars- 
Erik Englund.
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Mjöttan
- en medeltida ödegård?
Av Eva Svensson

Inledning
Boplatser har rönt ett allt större intresse inom fornmin
nesinventeringen, så även boplatser från historisk tid. 
Vanligen arbetar man med det äldre kartmaterialet, 
såsom geometriska kartor, storskifteskartor etc. från 
1600-1800-tal, för att lokalisera övergivna gårdstom
ter. Den metoden är dock mindre lämplig när det gäller 
att spåra de gårdar som ödelädes redan under medelti
den. Från inventeringsteknisk synpunkt är det därför 
av största vikt att ta fram metoder som gör det möjligt 
att lokalisera även de gårdar som ödelädes redan under 
medeltiden (se vidare Eva Svensson: ”Medeltida by
tomter och fornminnesinventering” i denna skrift).

Det största problemet, från inventeringssynpunkt, är 
den bristande kunskapen om vilka lämningar som bör 
finnas på en medeltida ödegård och vilka spår dessa 
lämningar kan tänkas avsätta i terrängen. I syfte att 
försöka vinna klarhet i denna fråga ansågs det lämpligt 
att arkeologiskt undersöka en känd övergiven medelti
da gårdstomt.

Bakgrund
Som undersökningsobjekt valdes Mjöttans ödegård, 
RAÄ 98, i Gillberga socken. Mjöttan uppträder för för
sta gången i skriftliga dokument i Gustav Vasas jorde- 
bok 1540 och var då ett domkyrkogods. Senare blev 
Mjöttan krono- och skattejord (Ortnamnen i 
Värmlands län IV:6). På 1600-talet hamnade Mjöttan 
under det närliggande Björnö säteri, och kom sedemera 
att ödeläggas. På Storskifteskartan från 1778 anges 
Mjöttan som obebyggd (Lantmäteriets arkiv i Karlstad,

akt 26, Storskifte), men exakt när ödeläggelsen ägt rum 
är okänt.
Eftersom det föreföll mycket troligt att Mjöttan hade 
medeltida anor och eftersom gårdens exakta lokalise
ring föreföll vara någorlunda säker då platsen fanns 
angiven på en geometrisk avmätningskarta från 1645 
(Lantmäteriets arkiv i Gävle, akt R2.-2-3, geometrisk 
avmätning) ansågs lokalen som ett mycket lämpligt 
undersökningsobjekt. (Jordeboken 1540 är den första 
något sånär heltäckande skriftliga källan och det är 
sannolikt att många gårdar som finns uppräknade i 
denna jordebok fanns redan under medeltiden.)

Arkeologisk undersökning
Området röjdes med lie och röjsåg. Två anläggningar, 
en stenpackning (Al) och ett spismursröse (A2) var 
iakttagbara i ytan efter röjning. Två schakt, 7x6 m (Ö- 
V) respektive 7x4 m (O-V) upptogs över de båda 
anläggningarna.
Schakt 1: 7x6 m (Ö-V). Ytan avtorvades med spade 
och rensades med skärslev varvid stenpackningen (Al) 
framträdde. Stenpackningen var inte symmetrisk, utan 
en större stenkoncentration var belägen i schaktets cen
trala del och tre mindre stenkoncentrationer fanns i 
schaktets nordöstra till östra och sydvästra delar. Dessa 
stenkoncentrationer var inte avgränsade från varandra 
utan utgjorde delar av samma anläggning. Stenpack
ningen var mestadels lagd direkt på berg i dagen eller 
på ett tunt jordlager (ovanpå berg).
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1 stenpackningen påträffades enstaka tegelbitar och ett 
par slaggbitar (smidesslagg). Enstaka recenta föremål 
(en spik och falskt porslin)påträffades också. Stenpack
ningen genomgrävdes ej, utan lämnades intakt. Däre
mot togs ett par provstick i det tunna jordlager som 
fanns i delar av schaktet. Inga kulturlager eller andra 
lämningar påträffades vid dessa provstick.
Längs södra kanten av schaktet påträffades rikligt med 
tegel (A3). Teglet var handslaget, men av en sentida 
karaktär. Stenpackningen (Al) tolkades preliminärt 
som en husgrund och tegelkoncentrationen (A3) som 
en nedfallen husvägg, eller möjligen resterna av en 
utfallen skorstensstock. Schaktet lades igen, med 
undantag av Al som lämnades öppen.
Schakt 2: 7x4 m (Ö-V). Ytan avtorvades med spade 
och rensades med skärslev, varvid spismursröset (A2) 
framträdde. Runt spismursröset påträffades rikligt med 
tegelflis (handslaget tegel av sentida karaktär), sanno
likt rester efter skorstensstocken. I schaktets nordvästra 
hörn påträffades trärester, sannolikt efter ett trägolv 
(A4).
Spismursröset (A2) rensades fram och dokumenterades, 
men genomgrävdes ej. Ett par provstick i omgivande 
jord togs med spade. Inga anläggningar påträffades, 
däremot påträffades rikligt med tegelrester, en glasbit 
och en kritpipa. Spismursröset (A2) var omsorgsfullt 
uppbyggt och lagt på ett jordlager ovanpå berg. Schakt
2 lades igen, men A2 täcktes ej över.

Anläggningsbeskrivningar
Anläggning 1: Stenpackning, som framträdde före av- 
torvning som närmast rund-oval, ca 3,5x3,2 m (O-V) 
och intill 0,3 m hög med en stenfyllning av 0,1-0,4 m 
stora stenar. Efter avtorvning framträdde stenpack
ningen som närmast rektangulär, bestående av en stör
re och tre mindre stenkoncentrationer. Al var närmast 
rektangulär, totalt 7x5 m (Ö-V) med en stenfyllning av 
0,1-0,3 m stora stenar. Stenpackningen var mestadels 
lagd på berg i dagen. Den större stenkoncentrationen, 
belägen i de centrala delarna av schakt 1, var oregel
bunden, närmast oval, ca 4x2,5 m (N-S) och ca 0,1-0,3 
m hög av 0,05-0,4 m stor stenar. Enstaka tegelbitar 
och två slaggbitar (smidesslagg) låg i stenpackningen. 
Stenpackningen var mestadels lagd på berg.

Den mindre stenpackningen, belägen i de nordöstra 
delarna av schakt 1, var närmast rund, 2 m i diameter 
och 0,1-0,3 m hög av 0,05-0,2 m stora stenar. 
Stenpackningen var lagd i ett tunt jordlager ovanpå 
berg. Den mindre stenpackningen, belägen i östra delen 
av schakt 1, var närmast oval, 1,4x1,3 m (N-S) och
0. 1-0,3 m hög av 0,1-0,3 m stora stenar. 
Stenpackningen var lagd i ett tunt jordlager ovanpå 
berg.
Den mindre stenpackningen i sydvästra delen av schakt
1, var oregelbunden, närmast oval, 2,3x1,4 m (Ö-V) 
och 0,1-0,3 m hög, av 0,1-0,5 m stora stenar, 
Stenpackningen var lagd i ett tunt jordlager ovanpå 
berg.
Förutom de fyra stenkoncentrationerna förekom även 
spritt stenmaterial, ca 0,1-0,4 m stora stenar, framför 
allt i V delen av schakt 1. Anläggningen tolkades som 
en möjlig husgrund.
Fynd: En järnspik och tretton bitar falskt porslin.
Anläggning 2: Spismursröse, som framträdde före av
torvning som närmast ovalt/rektangulärt, 2,5x1,8 m 
(Ö-V) och intill 0,3 m högt. Efter avtorvning framträd
de spismursröset som rektangulärt, 3x1,5 m (Ö-V), 
med en större flat sten, 0,4x0,25 m (N-S) norr om spis- 
mursrösets östra del. Spismursröset var intill 0,4 m 
högt.
Spismursröset var omsorgsfullt uppbyggt av tuktade 
gråstenar, mestadels 0,3-0,6 m stora, runt kanterna. 
Den mellersta delen bestod av mindre stenar och tegel
bitar, 0,1-0,3 m stora. Den mellersta delen föreföll inte 
vara uppbyggd, utan snarare fylld.
Fynd: En kritpipa (skaftet), en järnspik, och en glasbit.
Anläggning 3: Nedrasad tegelvägg? Inom ett ca 5,6x0,2 
m stort område i södra delen av schakt I påträffades 
rikligt med tegel. Teglet var handslaget, men föreföll 
vara sentida.
Tegelkoncentrationen föreföll fortsätta vidare åt söder, 
utanför schakt 1. Tegelkoncentrationen tolkades som 
en nedrasad tegelvägg, eller möjligen som en utrasad 
skorstensstock.
Fynd: Tegel (endast en mindre del tillvaratogs).
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Fig 1. Mjöttans ödegård. Schakt 1 
och 2. Ritningar upprättade av Eva 
Svensson.
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Anläggning 4: Trägolv? Inom ett ca 1,6x1,4 m stort 
(Ö-V) område i nordvästra delen av schakt 2 påträffa
des fyra tunna träfragment, 0,2-0,45 m stora och ca 
0,02 m tjocka. Träfragmenten tolkades som resterna av 
ett trägolv.

Sammanfattande tolkning
Vid den arkeologiska undersökningen framkom ett 
säkert hus (A2, A3 och A4) och ett möjligt hus (Al).

Det säkra husets exakta storlek kunde ej klarläggas då 
vägglinjerna antagligen ligger utanför den undersökta 
ytan. Huset har haft ett spismursröse, trägolv och troli
gen väggar, helt eller delvis av tegel. Fyndmaterialet 
(glas, falskt porslin och en kritpipa) indikerat en sen 
datering. Spismursröset är snarlikt de gängse spismurs- 
rösena på 1800-talstorp, och pekar också mot en sen 
datering.

Inga lämningar som med säkerhet kunde bestämmas 
som medeltida påträffades vid undersökningen.

När det gäller teglets datering, så vet man att Björnö 
säteri fick ett tegelslageri vid 1800-talets mitt. I sam
band med detta uppfördes en lada av tegel på säteriet. 
Tidigare hade samtliga byggnader på säteriet varit av 
trä (muntlig uppgift Tom Hultcranz, Björnö, Gillberga 
Hembygdsförening).

Sammantaget visar undersökningen vid Mjöttan att det 
är mycket troligt att gården beboddes även efter 1778, 
då platsen anges som obebodd på storskifteskartan. 
Denna iakttagelse stöds även av skriftliga källor. 
Någon gång mellan 1780-1800 gjorde Stavnäs-prosten 
Petrus Högvall en beskrivning över delar av Gillberga 
härad. Högvall nämner då att det bor inhysefolk på 
Mjöttan (Högvalls manuskript).

Utvärdering
Resultaten från den arkeologiska undersökningen vid 
Mjöttan kan inte i någon större utsträckning användas 
för att utveckla inventeringstekniska metoder som kan 
användas när man söker efter medeltida gårdstomter.

Lämningarna skiljer sig inte nämvärt från gängse torp
lämningar, med undantag av Anläggning 1.

Istället ger resultaten från utgrävningen anledning till 
nya frågor:

1. Hur säkra källor är våra äldre kartor? Visar de en 
verklighet eller visar de bara ”hur det borde vara”?

2. Hur vanligt är det med kamerala ödegårdar i histo
risk tid?

3. Om det är vanligt med kamerala ödegårdar i histo
risk tid, kan det då inte finnas flera torp som storleks- 
mässigt är gårdar, men förblivit torp av kamerala skäl. 
Med andra ord, hur tillförlitligt är det skriftliga kame
rala källmaterialet från historisk tid?

Det är av största vikt att utreda dessa frågor för vidare 
forsknings- och inventeringsarbete. Bl a bör vi studera 
torpen lite närmare. Det måste ju trots allt vara de fak
tiska fysiska lämningarna, och inte bara äldre kartma
terial och skriftliga källor, som ligger till grund för vår 
bedömning av de aktuella bebyggelselämningarna.

Tekniska och administrativa uppgifter
Fornlämning RAÄ 98, Gillberga socken.
Ekonomisk karta: 10C 7g Skäggebol.
Datum: 910716, 910718, 910723, 910725, 910728, 910730, 
910801.
Personal: Eva Svensson och Sofia Andersson, RAÄ Fd.

Referenser
Högvall, P. 1790-1800. Manus (förvaras i Värmlands arkiv).
Lantmäteriets arkiv i Gävle (Björnö, Mjöttan, akt R2:2-3, 
Geometrisk avmätning 1645).
Lantmäteriets arkiv i Karlstad (Björnö, Mjöttan, akt 26, 
Storskifte 1778).
Ortnamnen i Värmlands län IV, Gillberga härad.

Ett stort tack till Peter Olausson och Tom Hultcranz, 
Gillberga hembygdsförening, för hjälpen att ta fram Högvalls 
manuskript och andra viktiga uppgifter.
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En vendeltida gravhög i Björnö
Av Susanne Petterson

Inledning
Under sommaren 1991 delundersökte författaren en 
gravhög på ett gravfält vid Björnö gård i Gillberga 
socken. Den ursprungliga tanken var att undersöka en 
hel gravhög men det visade sig ta längre tid än vad som 
hade beräknats, så vid sommarens slut hade endast 
halva gravhögen undersökts. Trots det fick vi fram ett 
rikligt fyndmaterial och en del intressanta konstruk
tionsdetaljer.

Originalrapporten över denna undersökning kommer 
att förvaras i Värmlands Museums arkiv. Slutunder
sökningen av gravhögen planeras till försommaren 
1992.

Bakgrund till undersökningen
De värmländska höggravarna kan studeras utifrån 
många infallsvinklar men denna artikel kommer endast 
att diskutera den kronologiska aspekten.

Generellt brukar man datera höggravar till yngre järn
ålder (600-1050 e Kr) där enstaka högar anlagts under 
folkvandringstid (400-600 e Kr). De undersökningar 
som berört värmländska höggravar är allt för få för 
generaliseringar. De dateringshara gravhögarna omfat
tar en tidsperiod från romersk järnålder till sen vikinga
tid (från Kristi födelse till 1050 e Kr). Det mest intres
santa är de äldre dateringarna. Etableras de värmländ
ska höggravarna ovanligt tidigt?

För att kunna besvara denna fråga ska vi titta på de 
undersökningar av gravhögar som har gett föremålsda- 
teringar till romersk järnålder/folkvandringstid. Under

sökningarna utfördes 1916 respektive 1944 och omfat
tade totalt 17 gravar på ett höggravfält vid Runnevål i 
Kils kommun (nordväst om Karlstad). Gravfältet är 
Värmlands största registrerade med ett nittiotal hög
gravar. De undersökta gravarna gav samtliga ett fynd
material som dateras till romersk järnålder/folkvand
ringstid (Winberg 1980:283).

Följdfrågor till dessa relativt tidiga dateringar består 
bl.a. av följande:

• Är föremålsdateringar tillförlitliga i ett område som 
brukar betraktas som perifiert? Kan det ha tagit längre 
tid för ett föremål att komma till allmän användning 
och ännu längre tid innan det deponerats i gravarna?

• Kan de värmländska höggravarna generellt dateras 
till mellersta järnåldern?

• Kan Runnevål, som är Värmlands största gravfält, 
vara ett undantag och kanske den enhet där höggrav
skicket etableras i Värmland?

Som motpol till dessa tidiga dateringar bör två andra 
undersökningar redovisas. Aren 1959 och 1964 under
söktes delar av ett höggravfält och en boplats vid Sund 
i Säffle kommun. Av de 31 undersökta höggravarna 
kunde det stora flertalet dateras, utifrån fyndmateria
let, till vendel- och vikingatid (Lundborg 1972:159). 
Den andra undersökingen berörde ett höggravfält vid 
Hammar i Hammarö kommun. År 1911 undersökte 
Knut Kjellmark högar där samtliga som kunde före-
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Värmland, Gillberga sn, Bjömö 1 - Mjöttan 1 _ 
Upprättad aug, 1991 av Susanne Pettersson. 
Rad nr 87.

profilsnitt

schakt 1991

'< . slänt

Röjningssfen

Forts.

Fig 1. Karta över gravfältet vid Bjömö gård i Gillberga 
socken.

målsdateras, daterades till vendel- och vikingatid (Arne 
1917:31 f f).

De sist nämnda undersökningarna uppvisar den all
männa bilden med höggravar som dateras till vendel- 
och vikingatid. Hur stämmer det med Runnevål och 
hur ser det ut i andra delar av Värmland?

För att kunna besvara ovanstående frågor och för att 
kunna göra generaliseringar behövs fler undersökning
ar. Dessa undersökningar bör kompletteras med andra 
dateringsmetoder än föremålsdateringar, främst C14- 
analyser.

Syfte
Mot bakgrund av ovanstående resonemang framgår att 
syftet med undersökningen av gravhögen vid Björnö 
var att datera en värmländsk höggrav utifrån fyndma
terial och ett, eller flera, kolprov. Dateringen ska utgö
ra en av byggstenarna för en kronologi över de värm
ländska höggravarna.

Topografisk belägenhet
Den undersökta gravhögen är belägen på ett gravfält 
med ett tiotal högar vid Björnö gård i Gillberga socken 
(RAÄ 87). Gravfältet ligger inom ett tämligen fornläm- 
ningstätt område i anslutning till Glafsfj ordens vatten
system. De fasta fornlämningarna i närområdet uppvi
sar en stor kronologisk bredd med hällkistor från sten
åldern, rösen från bronsåldern, höggravar och stensätt- 
ningar från järnåldern samt medeltida bytomter.

Det berörda gravfältet, som är placerat på en flack 
avsats i lätt sydsluttande sedimentmark, ligger ca 150 
meter från Björnöflagans strand och omges av före 
detta åkermark i norr och lägre liggande, närmast fuk
tig mark, i öst-syd-sydväst. Ca 50 meter norr om grav
fältet löper en flack moränrygg med berg i dagen. 
Denna möränrygg, belägen intill gravfältet och nära 
den nutida gården, kan anses vara ett mycket lämpligt 
boplatsläge.

Undersökningen
Undersökningen påbörjades den 27 juli med avtorvning 
och upprättandet av en anläggningsplan (fig 1). Den 
valda gravhögen benämndes anläggning 1 (A 1) och 
var 8,5-9 meter i diameter (N-S) och 0,7 meter hög.

För att kunna se gravens tvärsnitt beslutades att högen 
skulle grävas i två etapper, en halva i taget. När sep
tember månad närmade sig kunde vi konstatera att det 
bara skulle bli den ena halvan som skulle bli undersökt 
vid detta tillfälle, den andra halva får anstå till nästa år 
(1992). Det tog med andra ord längre tid än vi beräk
nat.

Allt arbete utfördes med handredskap, avtorvningen 
med spade, grovrensningen med hacka och själva gräv
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ningen med skärslev (murslev). Grästorvorna sparades 
för igenläggningen.

Gravhögens uppbyggnad
Det visade sig att gravhögen byggts upp i tre etapper. 
Centralt i graven, på den ursprungliga markytan, hade 
man anlagt ett lerlager (nivå 3). På denna lera hade 
man placerat gravgömman och en härd (se nedan). Den 
fyndförande nivån, nivå 2, bestod av ett sandlager, på

flera ställen kraftigt kolblandat, i vilket själva grav
gömman återfanns. Den tredje etappen (nivå 1) bestod 
av ett tämligen fett matjordslager med inslag av ett 
blandat stenmaterial. Stenarna utgjorde inte en sten- 
packning men verkade vara medvetet utspridda över 
hela ytan. (Se även profilritning, fig 2).

I nivå 2, sandlagret, framträdde fem områden som fick 
egna anläggningsnummer och grävdes var och en för 
sig eftersom de kunde utgöra sekundära begravningar.

Profil A1 1 1
Värmland, Gillberga sn, Björnö 1 - Mjöftan 1 . 
Upprättad sept.1991 av Susanne Pettersson.

Nivåangivelse frän en fixpunkt angiven som 10.00 m.ö.h

----  A1 :6
____10.20m.bh.10.20_I---- A1:3

A1:6 Härd
Teckenförklaring: Frän N
TX^ Vegefationsskikt I_9.409.40 _l

Brända benZ / Mylla

Skärvsten

Fig 2. Profilritning av den undersökta högen.
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A 1:1 bestod av en ring av större stenar (0,7-0,8 meter 
stora stenar) med en tät stenpackning i och runt om 
densamma. Stenmaterialets placering centralt i graven 
tolkades som en markering för gravgömman.

A 1:2, A 1:4 och A 1:5 bestod av stenanhopningar med 
mycket kol medan A 1:3 nästan helt saknade stenmate
rial. Begränsningen baserades på en kolkoncentration 
och sentida fynd.

I botten på nivå 2 framträdde ännu en anläggning, A 
1:6, delvis överlagrad av A 1:2. Anläggningen visade 
sig vara en härd med skörbrända stenar och rikligt med 
kol.

Den slutliga tolkningen av de olika koncentrationerna 
blev att A 1:1 utgjordes av gravgömman, att A 1:2, A 
1:4 och A 1:5 var yttre begränsningar för själva grav
högen och att A 1:3 utgjordes av en sentida nedgrav
ning. A 1:6, härden, kunde inte funktionstolkas i fält 
mer än att den har anlagts samtidigt med gravgömman. 
Inga fynd kunde tillvaratas från denna.

Fyndspridning
Av de trettiotal fynd som tillvaratogs kan endast sexton 
hänföras till förhistorisk tid. De resterande föremålen 
utgörs av spikar, slaggförmål, tegel, en muskötkula och 
glaserad keramik. Dessa föremål tillvaratogs samtliga i 
de yttre delarna av graven eller i samband med rens
ning av matj ordslagret.

De sexton fynden som tillvaratogs i eller intill grav
gömman och som kan hänföras till själva gravläggning
en fördelade sig på två områden. Centralt i gravgöm
man påträffades de personliga gravgåvorna som en pil
spets, en brodd, en bit bränd flinta (eldslagningsflinta?) 
och två spikar av koppar eller en kopparlegering.

I utkanten av själva gravgömman, mot nordöst, tillva
ratogs ett flertal järnföremål som tolkades som delar av 
en hästmundering. Dessa bestod av ett rasselbleck, ett 
schackel, troligen till ett munbett, ett par ringar, en 
krampa och en krok?. Även ett par kraftigt korrodera
de föremål hör förmodligen till denna hästmundering.

Ett fynd, en sländtrissa i sten, verkar inte riktigt höra

hemma i den totala fyndmängden. Sländtrissan påträf
fades inom samma område som hästmunderingen.

Förutom de ovan redovisade föremålen tillvaratogs ca 
två liter brända ben, ett förkolnat frö samt sju kolpro
ver.

Datering
Endast ett av föremålen har än så länge kunnat dateras 
och det är pilspetsen (fig 3). Denna har sin motsvarig
het i Nermans Taf. 209, bild 1712 och dateras enligt 
honom till Per. VII:3 vilket innebär ca 650-700 e Kr 
(Nerman 1969). Dateringen kommer att kompletteras 
med en C-14-analys.

Denna gravhög visade sig vara anlagd under yngre 
järnålder men det förklarar inte de äldre dateringarna 
från Runnevålsgravfältet vilka jag hoppas kunna åter
komma till.

Referenser
Arne, T J. 1917. Bidrag till Värmlands förhistoria. 
Fornvännen. Stockholm.

Nerman, B. m fl. 1969. Die Vendelzeit Gotlands. Stockholm.

Lundborg, L. 1972. Gravfältet och boplatsen vid Sund i 
Säffle. Värmland förr ocb nu. Karlstad.

Winberg, G. 1980. Med arkeologen Sverige runt. Stockholm.

Fig 3. Ett av gravfynden, en pilspets, som daterar graven till 
vendeltid.
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