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Förord

Denna bok är resultatet av ett samarbete mellan 
Riksantikvarieämbetet och Stockholms Universitet 
inom ramen för ett FoU-projekt med inriktning på 
fornminnen och landskap.

Gravhögar, fornborgar, runstenar och andra forn- 
lämningar är de i dag synliga lämningarna efter forn
tidens landskapsbruk. Projektet har haft som syfte 
att visa hur fornlämningsbeståndets skick och miljö 
påverkats av efterkrigstidens förändrade landskaps
bruk, främst genom den ökade igenväxningen av 
hagmark, samt att skapa förståelse för fornlämning- 
arnas kulturvärde.

Två pilotstudier har utförts inom ramen för pro
jektet: en arkeologisk studie av fornlämningarnas 
innebörder ur ett historiskt långtidsperspektiv, av 
Mats Burström (1992), och en antikvarisk studie av 
fysiska förändringar på och omkring fornlämningar, 
av Björn Winberg (1993). Till dessa har fogats en 
kompletterande och syntetiserande studie av Torun 
Zachrisson. Det är dessa tre studier som presente
ras i denna bok.

Avsikten är att boken skall fungera som en idé
skrift. Viktigt är att skapa en större medvetenhet 
om hur omvandlingen av kulturlandskapet inverkar 
på fornlämningsbeståndet och hur den antikvariska 
dokumentation som skett och kontinuerligt sker, 
bl.a. genom uppteckningar, karteringar och inven
teringar, kan utnyttjas för att belysa detta. Kultur
miljövården har hittills haft svårigheter att konkret 
kunna visa effekterna av kulturlandskapets om
vandling.

Ett skäl har paradoxalt nog varit bristen på his
toriskt perspektiv inom forskning, förvaltning och 
förmedling. Dokumentationen av fornlämningar har 
länge dominerats av ett positivistiskt synsätt där en 
objektiv beskrivning utan tillhörande tolkning har 
varit ett uttalat mål. Detta arbetssätt har på ett po
sitivt sätt bidragit till en stabil metodisk tradition. 
De negativa konsekvenserna har, förutom bristen på 
historiskt perspektiv, varit att arbetssättet har bi
dragit till att konservera föråldrade normer och för
svårat dialogen med omvärlden - såväl forskare som 
en bred allmänhet. Fornlämningarnas betydelse och 
förståelsen av deras kulturvärde har därigenom 
försvårats och alltmer tenderat att bli en ren 
förvaltningsfråga.

Under senare år har en ökad medvetenhet nått 
arkeologin om att folkliga idéer och uppfattningar 
om fornlämningar är viktiga och att fornminnena i 
sig är betydelsebärare i samhället. Därigenom foku
seras intresset mer på fornlämningarnas immateri
ella kulturvärde i stället för på dess yttre fysiska 
egenskaper. Skiftet av synsätt är betydelsefullt och 
speglar en utveckling i omvärlden, vilken arkeologin 
hittills i stor utsträckning har stått vid sidan av. Jag 
vill avslutningsvis därför framföra ett tack till pro
jektets ursprungliga initiativtagare vid dåvarande 
Fornminnesavdelningen, Gustaf Trotzig och Agneta 
Lagerlöf.

Ulf Bertilsson
Avdelningschef, Kunskapsavdelningen



Under arbetets gång har många bidragit med vär
defull hjälp. Vi vill rikta ett särskilt tack till dem 
som deltagit genom att diskutera och ha synpunk
ter på underlaget till boken och till den färdiga tex
ten: folklorist Bengt af Klintberg, Lidingö; högsko
lelektor Bengt M. P. Larsson, Sveriges lantbruks
universitet, Ulltuna; ortnamnsforskaren Per Vik
strand, Ortnamnsarkivet i Uppsala samt avdel
ningsdirektörerna Agneta Lagerlöf och Ulf Bertils- 
son och byråchef Ola Kyhlberg, Riksantikvarieäm
betet. Personal vid Antikvarisk-Topografiska Arki
vet, Vitterhetsakademiens bibliotek och RIK:s foto
avdelning har i många omgångar varit mycket hjälp
samma. Ritare Annica Boklund har bidragit till att 
kartor och figurer blivit tydliga. Ulla Jansson i 
Sanda, Sorunda, har lyckats identifiera mannen på 
den främre omslagsbilden. I Österrekarne har 
många människor bistått med värdefull hjälp: 
hembygdsföreningarna, särskilt Näshulta och 
Husby-Rekarne samt lärare Leif Axdorph och elever 
från klass 5 (1993/94) i Kjula skola.
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Inledning
Mats Burström och Torun Zachrisson

Torplämningar och torpinventeringar är sådant som 
engagerar allmänhet och hembygdsföreningar. Torp
grunder förmår att väcka ett känslomässigt enga
gemang; de upplevs som mycket gamla, ”minst 
hundra år”. Samtidigt så är tidsdjupet gripbart - 
det finns kunskap och traditioner kring människor
na och platsen.

De kulturminnesvårdande myndigheterna före
träder en annan syn än den folkliga. Myndigheterna 
ser ett kulturlandskap med mångtusenåriga rötter, 
där nya lämningar hela tiden har avsatts, såsom la
ger på lager. Den kronologiska dimensionen är av 
största betydelse. Kulturlandskapet har en kontinui
tet och ett tidsdjup och det är väsentligt att söka 
avtäcka de olika tidsperiodernas rumsliga innehåll.

För några generationer sedan var fornlämningar 
som gravar, fornborgar och runstenar föremål för 
folkliga berättelser och traditioner. Numera upp
fattas många av dessa ”traditionella” fornlämningar 
som svåra och anonyma av gemene man.

Från myndigheternas sida har man inte förmed
lat bilden av ett dynamiskt och föränderligt kultur

landskap med mångtydiga fornlämningar. Man har 
i stället valt att lansera bilden av ett i hög grad sta
tiskt kulturlandskap med fornlämningar som har 
sitt främsta värde i att de är lämningar ifrån en viss 
tidsepok. Detta har medfört att man har fjärmat 
sig från den folkliga historieskrivningen kring kul
turlandskapet.

Om fasta fornlämningar skall kunna bevaras på 
ett sådant sätt att de även i framtiden kan upplevas 
i landskapet krävs att en bred allmänhet har för
ståelse för värdet av detta. För att skapa en sådan 
förståelse måste kulturmiljö vår den i ökad utsträck
ning argumentera för varför fornlämningar är vär
defulla element i landskapet.

De kulturminnesvårdande myndigheterna har äg
nat stor energi åt att visa vad som är en fornläm- 
ning och dess ursprungliga sammanhang. Hotbilden 
för kulturminnesvården, har då varit förstörelse av 
dessa ursprungliga värden, genom olika typer av 
skadegörelse.

För att levandegöra fornlämningar och fornläm- 
ningsmiljöer - och därmed i förlängningen ge ar-
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gument för deras bevarande - är det inte tillräck
ligt att endast uppmärksamma deras ursprungliga 
innebörd. Det är även nödvändigt att framhålla att 
fornlämningarna varit meningsbärande och haft ett 
värde för generationerna mellan vår egen tid och 
den tid då de anlades. Fornlämningars kulturvärde 
inbegriper både deras ursprungliga mening(ar) och 
de senare innebörder som åsatts dem. Genom att i 
högre grad argumentera för fornlämningarnas kul
turvärde, finns möjligheterna att integrera den folk
liga historieskrivningen i synen på kulturlandska
pet. I propositionen om kulturmiljövård (1987/88) 
understryks också värdet av en dialog mellan med
borgarna och de kulturminnesvårdande myndighe
terna i synen på kulturarvet (Proposition 1987/88- 
104:30).

Synen på fornlämningarnas kulturvärde får kon
sekvenser när det gäller att identifiera hoten mot 
kulturmiljön. Som det på lång sikt allvarligaste ho
tet mot fornlämningarna framstår då anonymite
ten; att fornlämningarna befinner sig i ett slags 
ingenmansland, där ingen längre berättar om dem, 
ingen längre har namn på dem. De förlorar sin be
tydelse och blir därmed värdelösa. Då är de lätta 
offer för de sedan länge uppmärksammade hoten: 
skadegörelse och ändrat markutnyttjande som inne
bär förstörelse och igenväxning av marker där forn- 
lämningar är belägna. Bland de kulturminnesvård
ande myndigheterna finns en stor medvetenhet om 
de påtagliga hoten, men knappast om det mer ab
strakta hot som anonymiteten utgör.

Man har sedan länge varit medveten om att man 
från statens sida aldrig har resurser nog att värna 
och vårda alla landets fornlämningar, utan att man 
måste lita till allmänhetens engagemang. Beaktandet 
av fornlämningarnas kulturvärde kan bilda en grund 
för en dialog när det gäller vad kulturmiljön inne
håller och uttrycker, där det inte längre är de kul
turmiljövårdande myndigheternas uppgift att ”rätt

lära” människorna att uppfatta sitt kulturlandskap. 
Det är fastmer så att de kulturmiljövårdande myn
digheterna måste närma sig den mångfald av före
ställningar och traditioner som knutits och knyts 
till fornlämningar. Detta är ett sätt att i större ut
sträckning än tidigare tillåta människor att vara del
aktiga i sitt kulturlandskap och bör vara avgörande 
för om man i framtiden förmår eller har intresse av 
att knyta an till ett lokalt kulturlandskap.

Denna bok är tänkt att vara en idéskrift. Den 
serverar inga färdiga lösningar. Den redovisar inte 
alla de olika perspektiv som man kan lägga på forn
lämningar. Vi vill i stället visa några av de grund
läggande problem som kulturmiljövården står in
för och beröra en del av de möjligheter som finns 
att möta dessa. Boken lyfter fram fornlämningarnas 
kulturvärde. Detta innebär en delvis ny syn på forn
lämningars innebörd och värde. Det känns angelä
get att föra ut denna syn, till allmänhet såväl som 
till kollegor inom kulturmiljövården. I tider av krym
pande resurser är det nödvändigt att kulturmiljö
vårdens satsningar blir framåtblickande. Genom att 
uppmärksamma fornlämningars kulturvärde kan 
nya samtal föras om platser i landskapet, som man 
kanske ansåg sig ha talat färdigt om. Sådana samtal 
är på lång sikt avgörande för om fornlämningar 
skall kunna upplevas i det framtida kulturlandska
pet.

Som läsare kan man uppfatta Fornlämningar och 
Folkmimien som en produkt som drar åt olika håll. 
Det kan upplevas både som en svaghet och som en 
styrka. Vi är tre författare och vi har alla vår egen 
syn på hur kulturlämningar bäst kan integreras i 
framtidens landskap. Även om vi har delvis olika 
erfarenheter, så har vi det gemensamt att vi alla har 
deltagit i Riksantikvarieämbetets fornminnesin
ventering för den ekonomiska kartan som fornmin- 
nesinventerare. Björn Winberg började sin anställ
ning på 1970-talet, medan Mats Burströms och
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Torun Zachrissons erfarenheter gjordes under 1980- 
talet. Fältarbetet vid fornminnesinventeringen inne
bär en daglig kontakt med de människor som lever 
och verkar ute på den svenska landsbygden. Ingen 
annan del av Riksantikvarieämbetets verksamhet 
baseras i så hög grad på allmänhetens medverkan. 
Detta förhållande innebär unika möjligheter att 
fånga upp människors värderingar om kulturland
skapet. Men det ger även möjligheter att få en upp
fattning om allmänhetens syn på Riksantikvarieäm
betet som institution. Detta ger fornminnesinven- 
teraren en intressant gränsposition. Dels är forn- 
minnesinventeraren en fältarbetare vid Riksantik
varieämbetet och som sådan har man av hävd inte 
särskilt hög status - man är en myndighetens gräs
rot, dels uppfattas man av allmänheten som Riks
antikvarieämbetets företrädare - en myndighetsper
son.

Författarnas skilda erfarenheter har alltså ett ge
mensamt: de baseras på ett slags ”inifrån-perspek- 
tiv” på Riksantikvarieämbetets verksamhet. Kultur
miljövårdens verksamhet har även debatterats av 
andra. Under 1993 utkom Stig Welinder med bo
ken Kultur, miljö och kulturmiljö, som delvis tas 
upp till diskussion här. Det pågår även en diskus
sion om kulturarvets form, innehåll och förvaltande 
på ett mer generellt plan. I den diskussionen finns 
deltagare från projektet ”Modernisering och kul
turarv” som bedrivs på Tema Teknik och social 
förändring vid Linköpings universitet. Den debat
ten kommer inte att beröras här utan läsaren hän
visas till boken Modernisering och kulturarv (redi
gerad av Jonas Anshelm, 1993) och särskilt Svante 
Beckmans bidrag ”Oreda i fornsvängen” och ”Om 
kulturarvets väsen och värde”.

Bakgrund
Denna bok är ett resultat av ett forsknings- och ut
vecklingsprojekt vid Riksantikvarieämbetets Forn- 
minnesavdelning. Namnet på projektet har varit 
” Landskapsbruk och fornlämningar”. Målet för ar
betet har varit att söka identifiera de hot som forn- 
lämningsbeståndet står inför och att söka formu
lera varför det är väsentligt att fornlämningar även 
i framtiden skall kunna upplevas i landskapet. Pro
jektet har haft som syfte att visa hur fornläm- 
ningsbeståndets skick och miljö påverkats av efter
krigstidens förändrade landskapsbruk, främst ge
nom den ökade igenväxningen av hagmark samt 
att skapa förståelse för fornlämningarnas kultur
värde ur ett historiskt långtidsperspektiv.

Forskningsprojektet har initierats av Riksantik
varieämbetets Fornminnesavdelning (jfr Winberg 
1990). Ett övergripande forskningsprogram utar
betades av Mats Burström (1991). Två pilotstudier 
har genomförts inom ramen för projektet: en arkeo
logisk studie av fornlämningarnas innebörder ur ett 
historiskt långtidsperspektiv av Mats Burström 
(1992) och en antikvarisk studie av fysiska föränd
ringar på och omkring fornlämningar av Björn Win
berg (1993). Till dessa har fogats en kompletterande 
och syntetiserande studie av Torun Zachrisson. Det 
är dessa tre studier som presenteras i denna bok. 
Hela projektarbetet har genomförts under olika pe
rioder 1990-1994. Projektansvariga har varit Mats 
Burström (1990-93) och senare Torun Zachrisson 
(1993-94).

I boken riktas blickarna främst mot ett geogra
fiskt område - Österrekarne härad i Södermanland. 
Valet av detta analysområde skedde efter vissa ut
gångspunkter. En av dessa var att området måste 
kunna illustrera hur den allmänna igenväxningen 
av landets hagmarker påverkat ett rikt fornläm- 
ningsbestånd. En annan var att det från området 
skulle finnas flera generationer av fornminnesin
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venteringar, för att jämförelser av igenväxningen 
skulle kunna företas. Slutligen så skulle det finnas 
ett rikhaltigt folkloristiskt material som behandlade 
fasta fornlämningar.

Österrekarne härad utgör ett av Södermanlands 
fornlämningstätaste landskap. Häradet drog tidigt 
till sig forskningens intresse och äldre uppteckningar 
och inventeringar är därför talrika. Det består av 
elva socknar: Barva, Hammarby, Husby-Rekarne, 
Jäder, Kjula, Kloster, Näshulta, Stenkvista, Sundby, 
Vallby och Ärla.

Den arkeologiska studien har tidigare presente
rats under titeln Mångtydiga fornlämningar (Bur
ström 1993b). Projektets samlade resultat presente
ras i denna skrift. Redigeringen har gjorts av Torun 
Zachrisson efter diskussioner med medförfattarna.

Det är vår förhoppning att boken skall ge upp
hov till diskussion. En sådan diskussion är angelä
gen och kan bidra till att värna och vårda vår kul
turmiljö.

Österrekarne härad är beläget mellan Hjälmaren och Mälaren i 
Södermanland. Teckning: Annica Boklund.
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Österrekarne härad med de olika ingående socknarna. Teckning: Annica Boklund.
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Antikvariernas och andras landskap
Torun Zachrisson

Vad innebär en fornlämning för nutidens männi
skor? Vad tänker vi på när vi hör ordet fornläm
ning? Väcker ordet alls några associationer och i så 
fall vilka? Vilka företeelser i kulturlandskapet tycker 
vi är värda att bevara?

Torpgrunder uppfattas vanligen av gemene man 
som ett väsentligt inslag i kulturlandskapet. ”Den 
är över hundra år gammal” eller ”Borta i hagen 
där finns det ett fornminne - folk har rest hit ända 
från Amerika för att sitta på trappstenen” (forn
minnesinventering 1984 i Västergötland utförd av 
Torun Zachrisson). Många människor uppfattar 
torpgrunder som fornlämningar.

Varför betecknas då en torpgrund med begrep
pet fornlämning? Den anses vara gammal, men för
modligen just tillräckligt gammal, d.v.s. den ligger 
inom en tidsrymd som man förmår överblicka. 
Torplämningar uppfattas inte som anonyma, utan 
framstår som begripliga. De har dessutom ofta 
namn efter personer, som man i många fall fortfa
rande har en relation till. Man kan göra sig en före
ställning om människorna som bodde i torpen och

det liv som man levde där. Allt detta underlättar ett 
engagemang.

Det finns en diskrepans mellan den folkliga upp
fattningen om vad som är en fornlämning och den 
officiella syn som kulturminnesvården företräder. 
Den nutida folkliga uppfattningen om fornlämning
ar överensstämmer mer med den Stig Claesson ger 
röst åt i sin bok Vem älskar Yngve Frej? (1968), än 
med den uppfattningen som kulturminneslagen fö
reträder. I boken fokuseras intresset på Fornminnet 
- knekten Yngve Frejs gamla torpgrund. De offici
ella fornlämningarna däremot saknar många ute på 
den svenska landsbygden en relation till; forn
lämningarna upplevs som anonyma och svåra att 
knyta an till. De har en ”krånglighetsstämpel” över 
sig, det är oklart om de är från sten-, brons- eller 
järnålder och hur de skall beskrivas. Endast vissa 
särskilt motiverade personer, ofta omtalade som 
”forndårar”, tillägnar sig det officiella sättet att se 
på kulturlandskapet. De bildar en kulturell elit på 
landsbygden.
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Stengrunden med spismursröset och växtligheten skvallrar om att här en gång stod ett torp. Georg Pettersson och Sven- 
Olof Axelsson från Näshulta hembygdsförening i färd med att dokumentera platsen i samband med torpinventering 
1993. Foto: Åke Ruder.

Varför bevara fornlämningar 1
Från myndigheternas sida är det en självklarhet att 
fornlämningar skall bevaras åt eftervärlden: ”Att 
åt framtiden bevara fornminnena är fornminnesla- 
gens huvudsyfte.” (Meschke 1984:19.) Det är även 
den nya kulturminneslagens syfte (jfr Meschke 
1988:16). Därför har man från de kulturminnes
vårdande myndigheternas sida ägnat stor energi åt 
att visa vad som per definition är en fornlämning 
och vilket skydd en sådan åtnjuter. I allmänhetens 
ögon däremot, är bevarandet av fornlämningar inte 
alltid en självklarhet. Det kan i många fall framstå 
som ett utslag av oönskad myndighetsinblandning. 
Därför är det angeläget att inte bara upplysa om 
vad som kännetecknar en fornlämning, utan minst 
lika väsentligt är att debattera själva grunderna för

bevarandet. Har man i tillräcklig utsträckning äg
nat sig åt att förklara varför fornlämningar skall 
bevaras?

Om man jämför lagstiftning om fornlämningar 
respektive byggnader, så har byggnaders kulturvärde 
alltid måst motiveras. Fornlämningar däremot är 
skyddade utan särskild motivering. Paradoxalt nog 
kan fornlämningarnas starka lagskydd ha verkat 
hämmande på en diskussion om fornlämningarnas 
kulturvärde.

Det är en väsentlig uppgift att klargöra fornläm
ningarnas innebörd och deras mening för dagens 
människor. I det här arbetet har Riksantikvarieäm
betet och kulturminnesvårdande myndigheter kon
centrerat sig på att visa fornlämningarnas ursprung
liga mening. Något tillspetsat skulle man kunna
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Samma plats, Rövik i Näshulta socken, Södermanland, på den tiden torpet var bebott och brukat. På bilden syns längst till vänster Karl 
Isak Söderberg (f. 1859) med maka Anna Lovisa (f. 1857) - de första kända brukarna. I mitten tre av barnen Söderberg: Anna Levina, 
Karl Fritjof och Sven Ivar. Så en piga (uppgift om hennes namn saknas) och Karl Fritjofs måg Gustav Gustavsson. Foto i Näshulta hembygds
förenings arkiv.

hävda att man har förmedlat åsikten: det här är en 
viktig fornlämning - det är ett röse från äldre brons
ålder.

Kulturminneslagens anda och mening 
Vad som är en fornlämning bestäms i kulturminnes
lagen. Lagen om kulturminnen inleder med att fast
ställa att: ”Det är en nationell angelägenhet att 
skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för det

ta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter 
skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. ” 
{SFS 1988:950, paragraf 1.) På vilket sätt ger då 
lagen argument för att fornlämningarna skall beva
ras? I dess andra kapitel som behandlar fornminnen 
sägs: ”Fasta fornlämningar är skyddade enligt den
na lag. Fasta fornlämningar är följande lämningar 
efter människors verksamhet under forna tider, som 
tillkommit genom äldre tiders bruk och som är var
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aktigt övergivna.” Efter detta avsnitt följer en upp
räkning av de kategorier fasta fornlämningar som 
lagen värnar (Kulturminneslagen 1989:6). Vidare 
sägs i paragraf 2: ”Till en fast fornlämning hör ett 
så stort område på marken eller på sjöbotten som 
behövs för att bevara fornlämningen och ge den ett 
tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och 
betydelse. ” Kulturminneslagen understryker härige
nom ett förhållningssätt till fornlämningar som går 
ut på att deras främsta värde är deras formvärde.

Lagen talar inte om varför man skall bevara forn
lämningar (jfr Kyhlberg 1991:12ff).

Den gamla fornminneslagen från 1942 hade un
gefärligen samma lydelse som den nuvarande, men 
den inledde med att säga: ”Fasta fornlämningar, be
varande minnet av fäderneslandets tidigare inbyg
gare, äro ställda under lagens hägn.” (Högner 
1976:27.) Detta har numera ersatts av det citerade 
stycket ovan: ”Det är en nationell angelägenhet... ” 
Man har därigenom i den nya kulturminneslagen

Genom hänvisningspilar i landskapet skulle 1940-talets turist hitta vägen till ”märkliga” fornminnen 
som Torsburgen på Gotland. I just det här fallet är det riksantikvarien själv - Sigurd Curman - som visar 
vägen. Märklig användes i det här sammanhanget om olika typer av fornlämningar som skyltades, för att 
påkalla allmänhetens uppmärksamhet (Olle Tulin, Fornvårdsenheten vid Riksantikvarieämbetet, munt
ligt meddelande). ATA.
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valt att lyfta ut det avsnitt som, visserligen inte klart 
uttalar varför fornlämningar skall bevaras, men som 
ger läsaren en association i en sådan riktning. Det 
saknas i lagtexten sådant som skulle visa varför 
fornlämningar är värda att bevara; fasta fornläm
ningar relaterar för oss våra förfäders liv och livs
former.

Kulturminneslagen anger ramarna för vad som 
är fast fornlämning, medan Riksantikvarieämbetets 
Fornminnesavdelning är uttolkare av fornlämnings- 
begreppet. Detta sker i praktiken i samband med 
fornminnesinventeringen för den ekonomiska kar
tan. Man har i dag utvidgat fornminnesinvente
ringen så att den även inbegriper en bredare del av 
kulturlandskapets innehåll. Förutom traditionella 
fornlämningstyper såsom gravar, runstenar, forn- 
borgar m.m., så förtecknas nu exempelvis lämningar 
efter bergs- och metallhantering, kustanknutna läm
ningar, samiska lämningar, ålderdomlig åkermark, 
kommunikativa lämningar och lämningar efter små
skalig industriell verksamhet. Av dessa nya kultur
lämningar som registreras får inte alla fornläm- 
ningsstatus. Man väljer alltså att ”upphöja” vissa 
platser i de olika kategorierna till fornlämning (s.k. 
selektiv R-markering). Här utgår man ifrån olika 
varderingskriterier. Det främsta av dessa är en läm
nings preparatsvärde eller vetenskapliga värde och 
därnäst dess upplevelsevärde eller pedagogiska 
värde, därefter tas hänsyn till kompletterande 
värderingskriterier. Bedömningen medför att vissa 
kulturlämningar prioriteras. Det gäller kulturläm
ningar som är välbevarade, tydliga, sällsynta och 
som ingår i ett ursprungligt sammanhang och där 
det finns få eller inga andra vittnesbörd om läm
ningen än den arkeologiska (Jensen 1993:59ff). Kri
terierna för bedömning av vad som är en fornläm
ning, rör sig så gott som uteslutande i materiella 
termer. Fornlämningens kulturvärde däremot rör sig 
på ett immateriellt plan.

Kulturmiljöpropositionen som antogs av riksda
gen 1988 förtydligar lagens text. ”Att skydda och 
vårda kulturarvet i vår byggda och odlade miljö är 
en viktig nationell angelägenhet. Kulturarvet utgörs 
av vad tidigare generationer skapat. Varje tid bil
dar sin egen uppfattning om det kulturella arvets 
betydelse och om vilka delar av kulturarvet som är 
särskilt värdefulla. Synen pä kulturarvet växlar där
för från en tid till en annan.” (Proposition 1987/ 
88-104:27.)

Den nya kulturminneslagen har skärpts i förhål
lande till den gamla: den som skadar en fornläm
ning kan straffas, även om endast oaktsamhet fö
religger (Kulturminneslagen 1989:2). Skador på 
fornlämningar beror på att vissa människor har för
summat att vårda och värna kulturmiljön - detta 
ansvar som inleder lagen om kulturminnen. Men 
skador på fornlämningar beror också på okunskap 
om vad kulturmiljön innehåller och uttrycker, dess 
innebörd och mening. Denna brist på kunskap är 
inte något som enbart kan åläggas den enskilde, 
utan emanerar i lika hög grad i en bristande kom
munikation mellan de kulturminnesvårdande myn
digheterna och gemene man.

Att värna och vårda en kulturmiljö är - med det 
korta folkminnet som förutsättning - en stor folk
bildningsuppgift. Det fordrar en dialog mellan myn
digheter, experter och allmänhet. En sådan är en 
konst att skapa, kan det tyckas om man ser till hur 
dessa frågor har hanterats allt sedan arkeologin pro- 
fessionaliserades. Kungliga Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademien och Riksantikvarieämbetet 
har som institutioner under perioder mer eller mind
re öppet haft ett åsiktsmonopol gentemot allmänhe
ten. Det är ett arv som man bär på och som man 
kan föra vidare eller förändra.
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Fornlämningars kulturvärde 
Från de kulturminnesvårdande myndigheternas sida 
bör man eftersträva att dels begripliggöra varför 
fornlämningar bör bevaras, dels ge människor en 
möjlighet att förstå och kunna knyta an till ett kul
turlandskap utifrån sina egna förutsättningar. För 
att levandegöra fornlämningar och fornlämnings- 
miljöer - och därmed i förlängningen ge argument 
för deras bevarande - är det inte tillräckligt att en
dast uppmärksamma deras ursprungliga innebörd. 
Det är även nödvändigt att framhålla att fornläm- 
ningarna varit meningsbärande och haft ett värde 
för generationerna mellan vår egen tid och den då 
de anlades. Fornlämningars kulturvärde inbegriper 
både deras ursprungliga mening(ar) och de senare 
innebörder som åsatts dem (Burström 1993b:7f). 
Föreställningarna om fornlämningarna och forn- 
lämningarna som objekt måste, med detta synsätt, 
ses som delar utav samma helhet (jfr Hyenstrand 
1993).

Kulturmiljön och dess möjligheter att 
tillvarata fornlämningarnas kulturvärde 
Kulturminnesvård är i dag en term som i mångt och 
mycket tillhör det förgångna. Sverker Janson för
sökte genom sin debattbok Kulturvård och sam
hällsbildning (1974), byta detta uttryck mot det vi
dare begreppet ”kulturvård”, men det fick aldrig 
någon egentlig genomslagskraft. Ar 1988 lansera
des ett nytt ord ”kulturmiljövård” i en statlig propo
sition, för att förnya den gamla synen på kultur
minnesvården (för utförligare diskussion kring det
ta, se Bjur & Wetterberg 1990:16f). Kulturmiljö
vård är ett bredare begrepp, där kulturminnesvår
den kan sägas ingå som en av många delar.

Kulturmiljön har ersatt begreppen fornminnen 
och kulturminnen. Kulturmiljön skall ge associa
tioner inte till de enskilda objekten, utan den skall 
få oss att se helheterna och sammanhangen i land

skapet. Kulturmiljövårdens särskilda ”skötebarn” 
är de 1 700 riksintresseområden, som valts ut för 
att bilda ett nationellt mönster av betydelsefulla mil- 
jöer. Dessa miljöer skall utgöra en särskild kun
skaps- och upplevelsebank. De skall vara extra 
skyddsvärda (Blomkvist & Tomtlund 1990:40). 
Man påpekar nogsamt att avsikten inte är att stanna 
vid detta. Avsikten är inte att sprida ljus och kun
skap kring riksintresseområdena, utan de är endast 
ett medel på vägen att få människor delaktiga i sin 
totala kulturmiljö (Hyenstrand 1990:34). Här an
vänds ordet kulturmiljö på annat sätt. Det refere
rar då till all den miljö som påverkas av människor. 
(För en utförlig och upplysande diskussion om 
mångtydigheten i begreppen kulturmiljö och kul
turlandskap hänvisas läsaren till Stig Welinders de
battskrift Kultur, miljö och kulturmiljö, som utkom 
1993.)

Etnologen och bebyggelseforskaren Sigurd Erixon 
kritiserade förslaget till en ny kulturminnesvård som 
lades fram 1921. Han menade då att man hade de
finierat begreppet kulturminnesmärke alltför snävt 
och att man därmed bortsåg från hela miljöer som 
krävde skydd. Mot detta anförde Sigurd Curman, 
som hade varit med om att utarbeta förslaget, att 
”man inte kunde sätta glaskupa över ett helt sam
hälle” (se citat hos Wetterberg 1991:55). Den nya 
kulturmiljö vården sätter vissa miljöer under glas
kupa. Dessa glaskupeförsedda miljöer får en sär
skild dignitet - de upphöjs till att vara kulturmiljöer.

Att vara bosatt i ett riksintresseområde väcker 
funderingar. Det tycks som om Margareta Sosnierz 
i sin intervjuundersökning av Rengsjöborna i Häl
singland har kommit något väsentligt på spåren. 
Många av de boende var positiva till och stolta över 
att området hade valts till riksintresseområde. Om- 
rådesavgränsningen verkade vara central för de 
människor hon talade med. De flesta ville dock att 
man skulle utöka områdets yta (Sosnierz 1990:36ff).
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De 1 700 riksintressena såsom de fördelar sig över Sverige. Karta framställd vid Kulturmiljöavdelningen, Riksantikvarieämbetet.
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Riksintresseområdet Granby-Hyppinge i Orkesta socken, Uppland. På backen finns ett bebyggelsekomplex från vikingatid, med ett 
platåhus som höjer sig i både andlig och fysisk bemärkelse över de andra husen. Bilden är tagen 1989 under pågående utgrävning, då 
delar av området undersöktes. Foto: Jan Norrman. Godkänd för publicering av Försvarsstaben.

Underförstått i detta ligger sannolikt en känsla av 
vara utanför om man hamnar utanför det bevarans- 
värda.

Det nya synsättet inom kulturmiljövården ger oss 
alltså dubbla budskap. Å ena sidan är kulturmiljön 
något som vi alla lever och verkar i och som vi för
väntas att ta ansvar för. Å andra sidan för man fram 
vissa utvalda områden med kvaliteter, som är så
dana att vi här skall förstå hela vidden av begrep
pet kulturmiljö. Detta leder tanken till att kultur
miljöer och kulturlandskap i huvudsak finns i na
tursköna trakter, som exempelvis i Orkestabygden 
i Vallentuna norr om Stockholm eller i kambrosilur-

området på Falbygden i Västergötland, och att 
kulturmiljöer är kulturminnen som ingår i samman
hang med varandra. Detta samspel har avsatt tyd
liga spår i kulturlandskapet. Bara där kulturland
skapet är oförvanskat kan vi lära oss att se dessa 
samband. Först därefter kan vi förstå de helheter 
där de enskilda kulturminnena har ingått, som i dag 
är lösryckta ur sina ursprungliga sammanhang. 
Därför blir den pedagogiska uppgiften att lära ge
mene man att uttolka eller läsa ett landskap genom 
att göra det i ett riksintresseområde.

Men vad menar man då med sammanhangen i 
kulturmiljön? ”En betoning av objekt ger många
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små områden medan en betoning av flöden, sam
manhang kan ta sig i uttryck i stor a avgränsningar” 
(Blomkvist & Tomtlund 1991:42). Åke Hyenstrand 
skriver apropå 70-talets nyorientering inom kultur
minnesvården att: ”Kärnan ... blev deii kulturhis
toriska miljön, definierad som det område inom vil
ket spåren i landskapet kunde förstås utifrån sitt 
ekonomiska och samhällsmässiga samband med sin 
naturliga omgivning. ” Ett led i denna nyorientering 
var riktlinjerna för utarbetandet av kulturmin- 
nesvårdsprogram. Under 1980-talet genomfördes en 
stor mängd regionala och kommunala kultur- 
minnesvårdsprogram (Hyenstrand 1990:28ff).

Ola Wetterberg disputerade 1992 på en avhand
ling i arkitekturhistoria: Monument och miljö, per
spektiv på det tidiga 1900-talets byggnadsvård i 
Sverige. Han har gjort engagerande inlägg i debat
ten kring kulturmiljövård. I ett av dessa framför 
han kritiska synpunkter på kulturminnesvårdspro- 
grammen. Han anser att man inte lyckas förnya 
dessa i enlighet med de nya krav som ställs när det 
gäller att bedriva kulturmiljövård. Man fortsätter 
att beskriva i historiska tidsbilder, men underlåter 
att sätta in dessa bilder som delar i en ny helhet - i 
dagens kulturmiljö (Wetterberg 1991:27). Man gör 
rekonstruktioner av historiska tillstånd, men har 
svårt för att beskriva kulturmiljöer som en produkt 
av många olika tiders historia och nutid. Kultur- 
minnesvårdsprogrammen hänvisar till sakargument 
för att främja bevarande av olika miljöer, men däri
genom fjärmar man sig från invånarnas mesta beva
randeargument - ”det känslomässiga engagemang
et” (Wetterberg 1991:29).

Den kritik som Wetterberg och andra framfört 
när det gäller byggnadsvården är delvis densamma 
som man kan rikta när det gäller synen på forn- 
lämningarna. Begreppet kulturmiljövård borde ge 
en möjlighet att propagera för fornlämningarnas 
kulturvärde, som sammansatt av de olika innebör

der som funnits kring dessa sedan den tid då de 
skapades, på samma sätt som det borde kunna 
spegla bebyggelsemiljöers värde som en produkt av 
dåtida och nutida innehåll. I propositionen om Kul
turmiljövård 1987/88-104 sägs också uttryckligen 
att ett av målen med kulturmiljövården är att ”stär
ka den lokala kulturella identiteten” och att ”be
vara .. synliga påminnelser om ortens historia, dess 
näringar och kulturella arv” (Prop. 1987/88-104: 
29). Men de sammanhang som fornlämningar in
går i är inte enskiktade, utan bildar en väv av skif
tande betydelser och innehåll. Paradoxalt nog kan 
kulturminnesvårdsprogram, som är tänkta att un
derlätta för människor att tillägna sig kulturland
skap och kulturlämningar, bidra till att konservera 
synen på fornlämningar som delar av separata kro
nologiska skikt.

Fornlämningarnas kulturvärde 
- konsekvenser för det antikvariska arbetet 
Synen på fornlämningarnas kulturvärde innebär en 
bredare syn på en fornlämnings innebörd. Det inne
bär även att en cirkel sluts i det antikvariska arbe
tet, eftersom man med detta synsätt som en bak
grund, har ett stort och delvis outnyttjat källmate
rial i de forn- och folkminnesuppteckningar som 
insamlades av de antikvariska myndigheterna fram 
till och med 1800-talets slut (jfr Burström 1994). 
Det finns därför skäl att se närmare på detta in
samlingsarbete och på bevekelsegrunderna för det. 
Det blir då av intresse att utröna när de folkliga 
föreställningarna kring fornminnen upphörde att 
vara av värde för de antikvariska myndigheterna.

Folkliga traditioner som en del
av fornminnena - en helhetssyn
i det antikvariska arbetet
Under Bror Emil Hildebrands tjänstgöringstid som
riksantikvarie 1837-1879, kan man följa arkeo-
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logins utveckling till en modern vetenskap och de 
effekter som detta får på intresset att tillvarata de 
folkliga uppfattningarna och värderingarna när det 
gäller fornminnen. Hildebrands tid som riksantik
varie kan sägas stå för en nyorientering inom den 
antikvariska verksamheten.

Under 1840-talet utdelade KVHAA resestipen
dier åt lämpliga personer. Riksantikvarien Bror Emil 
Hildebrand utarbetade regler för vad dessa stipendi
ater skulle ägna sig åt. Det gällde främst de levande 
folkminnena: språkets egenheter, traditioner, folk
sägner och folkvisor och folkseder, bruk och folklyn
nen. Men även stumma minnen som gravhögar och 
hällristningar skulle förtecknas på antikvariska soc
ken- och landskapskartor. Tyngdpunkten på detta 
tidiga insamlingsarbete ligger alltså snarare på etno
logiska än arkeologiska data (Bachman 1969:-165). 
Denna tradition fortlever i och med tillsättningen 
av antikvitetsintendenterna fram till 1870. Men 
motsättningarna mellan huvudstaden och provin
sen, mellan de professionella arkeologerna och ama
törerna kom att hårdna under 1870-talet och leda 
till att det folkloristiska materialet ägnas allt mind
re uppmärksamhet. På 1850-talet får Statens histo
riska museum och Kungliga myntkabinettet allt stör
re betydelse för Hildebrand och inom de närmaste 
decennierna kom museet och samlingarna att i det 
närmaste helt ta Hildebrands tid i anspråk, till nack
del för fornlämningarna, folkminnena och fornvår- 
den ute i landet.

Varför upphörde då folkloristiskt material att 
vara av intresse för kulturminnesvårdare? Det har 
att göra med arkeologins utveckling till modern ve
tenskap som ägde rum under sent 1800-tal. Denna 
vetenskapliga utveckling skedde i de nordiska län
derna Danmark och Sverige. Här lyckades man 
skapa nationalsamlingar koncentrerade till Oldsags- 
museet i Köpenhamn och Statens historiska museum 
i Stockholm (Gräslund 1974:91ff).

Riksantikvarie Bror Emil Hildebrand var en kraftfull personlig
het, enormt flitig och med maktvilja. Han hade mycket höga krav 
på sig själv och en misstro mot andras arbetsinsatser (Hildebrand, 
B. 1971-73:40). Bror Emil Hildebrand kom följaktligen också på 
kant med de amatörer som intresserade sig för fornfynd och forn
minnen. ATA.

Genom en medveten satsning på centrala forn- 
sakssamlingar, som under 1800-talet tillväxte i takt 
med nyodlingsverksamheten inom jordbruket, kom 
man att få den överblick som var nödvändig för att 
göra generella iakttagelser av vetenskaplig karak
tär (Gräslund 1974:91ff). På 1860-talen flyttade bå
de Oldsagsmuseet i Köpenhamn och Statens histo
riska museum in i nya lokaler med ökade möjlighe
ter att förevisa föremålen på utställningar. Det prak-
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Det tidiga 1900-talets arkeologiska museiutställningar presenterade ett överflöd av föremål i montrar och skåp. Stenålderssalen i 
Nationalmuseibyggnaden, 1905. Reprofoto 1972. ATA.

tiska uppordningsarbetet av föremålen i montrar 
och skåp påskyndade den typologiska metodens 
utveckling, skapad av Hans Hildebrand och utveck
lad av Oscar Montelius. Det var också nu omkring 
1870, som den första vetenskapligt skolade arkeolo
giska generationen framkom (Almgren 1959:115ff, 
Bachman 1969:187 och Gräslund 1974:160ff och 
206f, jfr även Nerman 1946:188). Metodens förfi
ning kulminerade 1885 då Oscar Montelius utkom 
med sitt verk Om tidsbestämning inom bronsåldern 
med särskild hänsyn till Skandinavien.

Arkeologins utveckling under 1800-talets sista

decennier och dess successiva professionalisering äg
de rum samtidigt som det urbana och industrialise
rade samhället var på väg att skapas. Inom arkeolo
gin inriktade man sig nu på ett artefaktstudium och 
med de alltmer klarnande kronologiska samman
hangen kom man därför att fjärma sig från folkliga 
traditioner kring fornlämningar. Processen skedde 
gradvis och exempelvis riksantikvarie Hans Hilde
brand behöll personligen ett fortsatt stort kultur
historiskt intresse. Men det vetenskapliga synsättet 
som grundlagts i sent 1800-tal kom att sätta sin 
prägel på ämnesinriktningen långt efter sekelskif-
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Bronsålderssalen före omordningen, Nationalmuseibyggnaden, 1926. Foto H. Faith - Ell. ATA.
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tet. Den andra generation arkeologer som efter
trädde, riktade sin uppmärksamhet på fyndsam
manhang och artefakter. Fornlämningarna hade, 
något tillspetsat, främst ett värde i kraft av att vara 
”föremålsreservoar”. 1900-talets början blev de 
stora fyndöversikternas epok, då den eftersträvade 
kunskapen kom att stå på alltmer fast grund. Ut
märkande för tiden fram till 1950 var de stora 
materialmonografierna, exempelvis de över Got
lands järnålder (jfr Gräslund 1974:12ff).

Man kan ställa sig frågan om framväxten av 
ämnet folklivsforskning (etnologi) i någon mån bi

drog till arkeologernas svalnande intresse för folk
liga traditioner om fornminnen. Men så tycks inte 
ha varit fallet. Även inom ämnet folklivsforskning 
betraktades folkloristiken vid den här tiden, som 
kunskap utan riktigt vetenskaplig tyngd. I Stock
holm inrättades 1919 den Hallwyllska professuren 
i folklivsforskning. Dess förste innehavare var Nils 
Lithberg. Både han och hans efterträdare Sigurd 
Erixon misstrodde folkloristiken. Lithberg gjorde 
bl.a. aktiva försök att förhindra att en professur i 
folkminnesforskning skapades i Lund. Samtidigt, 
visar Bengt af Klintberg, var både Nils Lithberg och

Riksantikvarie Hans Hildebrand i tjänsteuniform och fröken Elsa Aulén vid Ismanstorps borg under T. J. Arnes provgrävning 1904. 
Fröken Aulén var sannolikt ett kusinbarn till Hans Hildebrand (jfr Örnberg 1889:257-60). Foto: T. J. Arne. ATA.
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Sigurd Erixon duktiga berättare av folkliga tradi
tioner, men detta skedde i sociala sammanhang. 
Museimannnen Sigurd Erixon kunde visa intresse 
för t.ex. offerkast eller inskriptioner på dryckes- 
bägare, d.v.s. folklore, men det var alltid med fo
kus på artefakter (af Klintberg 1993:150ff). I Nor
diska museets folkminnessamling är huvuddelen av 
materialet insamlat under 1920-40-talen. Men folk
minnen om fornminnen intar här en blygsam del - 
de har aldrig någonsin varit i blickfånget, utan upp
teckningarna är mera av sporadisk karaktär (Ebbe 
Schön, muntligt meddelande feb. 1995). Trots att 
folkloristiken redan tidigt hade en fristad i Lund 
och Göteborg, så är förhållandena där likartade. 
Det är tydligt att tendenserna inom ämnet folklivs- 
forskning i mångt och mycket liknar de inom arkeo
login. Det är därför troligt att man från riksantik
variens håll inte upplevde att folkminnen om forn
minnen kom under en annan disciplins ansvarsom
råde. I stället torde etnologer och arkeologer helt 
enkelt ha betraktat folkliga traditioner kring forn
minnen som ointressanta eller möjligen som kuriosa.

Man kan säga att intresset vändes från ett brett 
kulturhistoriskt insamlingsarbete till ett strikt ar
keologiskt sådant, med inriktning på framför allt 
fynd, som medgav en ständig utveckling av de kro
nologiska sammanhangen. Ser man till den första 
regelrätta fornminnesinventeringen i landet, den 
s.k. Göteborgsinventeringen, så blir förändringen i 
synen på fornlämningarna tydlig. Inventeringen 
igångsattes på allvar redan 1879 och kom att pågå 
i 50 år (Bertilsson 8c Winberg 1978). Arbetet hade 
påbörjats av Oscar Montelius 1874, men kom först 
genom Emil Eckhoffs insats 1879 att anta formen 
av en systematisk inventering av fornlämningar. 
Georg Sarauw och Johan Alin berömmer i efter
hand Eckhoffs vetenskapliga angreppssätt: ”Det var 
ett synnerligen lyckligt sätt, varpå Eckhoff gripit 
saken an. Undersökningen inskränktes uteslutande

Antikvarie Emil Eckhoff vid sin arbetsplats. ATA.

till hednatidens fornlämningar med förbigående av 
kyrkor, folkminnen, uppteckningar av allmogemål 
och mycket annat, som förut belamrat antikva
riernas arbete och minskat värdet av de olika de
larna därav.” (Sarauw 8c Alin 1923:16, citerad hos 
Bertilsson 8c Winberg 1978:105.) Dessa invente
ringar bekostades av Göteborgs- och Bohusläns 
Hushållnings-Sällskap. Eftersom de på detta sätt var 
externt finansierade, publicerades de även fortlö
pande. Redaktörer för serien var bl.a. Oscar Monte-
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Hus och Emil Eckhoff (Bertilsson & Winberg 1978: 
98). Arbetet med Goteborgsinventeringen kom att 
bli mönsterbildande för och verka stimulerande på 
senare fornminnesinventeringar, både de på 1920- 
och 30-talen och de för den ekonomiska kartan 
(Selinge 1988:8).

När den av riksdagen beslutade fornminnesin
venteringen av Sverige igångsattes 1937/38 arbe
tade man med 1867 års fornlämningsförordning 
som bas. Man arbetade vidare, när det gällde vad 
och hur man skulle registrera, med den praxis som

vuxit fram under Göteborgsinventeringen och 
1920- och 30-talens inventeringar. Det rådde kon
sensus om vad som var värt att registrera och i kon
sekvens därmed står inget registreringsprogram från 
denna tid att finna (Selinge 1988:8,16).

Inom arkeologisamhället levde synen på att arte- 
fakterna hade ett större värde än fornlämningarna 
fortsatt kvar fram till mitten av 1900-talet. Att göra 
en rikstäckande inventering av fornlämningar var 
1937/38 kontroversiellt. Amanuensen vid Statens 
historiska museum, Holger Arbman, uppvaktade

Docent Mårten Stenberget och antikvarie Holger Arbman i magasinet. ATA. Trots att båda var framsynta arkeologer menade de att man 
borde satsa pengar på arkeologiska grävningar i stället för den fornminnesinventering, knuten till utgivningen av Ekonomisk karta över 
Sverige, som riksdagen beslutade om 1937 (Klas-Göran Selinge, muntligt meddelande).
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Fornminnesregistret visas av Fornminnesinventeringens dåvarande chef Åke Hyenstrand (andra från 
höger) och dess tillförordnade chef Klas-Göran Selinge (fjärde från höger) samt byråsekreterare Rune 
Hagberg (längst till höger) för en delegation från Lantmäteriverket i februari 1980. Foto: Lars Löthman.

Ecklesiastikdepartementet för att förhindra att verk
samheten drogs i gång, eftersom han menade att 
man redan hade tillräckliga kunskaper om forn
minnena i landet och att resurserna bättre behöv
des för arkeologisk utgrävningsverksamhet. Detta 
upplevdes inte som något anmärkningsvärt hand
lande, eftersom det ständigt fanns ett konkurrens
förhållande om de knappa resurserna mellan His
toriska museet och Fornminnes- och Byggnadsav- 
delningen. I stället var Arbman företrädare för en 
allmän och spridd uppfattning att man skulle satsa 
på grävningar. Riksantikvarie Curman förhöll sig 
avvaktande till dessa ”spänningar” inom Riksan
tikvarieämbetet för att inte medverka till någon inre 
splittring. Men utåt var Curmans linje klar. Med 
hjälp av förste antikvarien vid Fornminnesavdel- 
ningen Karl Alfred Gustawsson och den kulturhis
toriskt intresserade byråchefen Nils Olof Olsson vid

Rikets Allmänna Kartverk, lyckades Curman ge
nomföra att fornlämningar kom att markeras på 
den ekonomiska kartan (Sverker Janson, muntlig 
uppgift november 1993, jfr Janson 1974:70 och 
Winberg, G. 1978:91). Det första län som invente
rades på detta sätt var Gotland. Då fyrdubblades 
antalet tidigare kända fornlämningar på ön (Jöns
son &c Löthman 1978:108).

Att vara fornminnesinventerare var under denna 
period att tillhöra den mindre ”fina” sortens arkeo
loger. Det var först i och med Björn Ambrosianis 
avhandling Fornlämningar och bebyggelse, som 
utkom år 1964, som ett mer allmänt accepterande 
av fasta fornlämningars källvärde kom till stånd 
(Burström 1993b:10).

Fornminnesregistret gick symptomatiskt under 
1940- och 50-talen under beteckningen ”Kartarki
vet” (Selinge 1988:22). Förr räknades kartmateria-

27



De amerikanska arkeologerna Nancy och Lewis R. Binford (till höger i bild) förevisas Fornminnesregistret av dess chef Ulf 
Bertilsson (längst till vänster) och förre chef Klas-Göran Selinge. Lewis Binford är professor i arkeologi vid University of 
New Mexico, Albuquerque och besökte Sverige i april 1990 för att mottaga Svenska Fornminnesföreningens Montelius- 
medalj för sina insatser i arkeologisk forskning. Foto: Lars Löthman.

let som det primära. I dag är huvudmaterialet i Forn
minnesregistret de sockenvis förda inventerings- 
böckerna. Ett tecken på dess status inom myndig
heten är att det saknas fotografier av Kartarkivet i 
ATA - där hittar man i stället foton ifrån konserve- 
ringsavdelningen, biblioteket och arkivet, med arki
vet avsåg man då ATA. Fornminnesregistret var 
officiellt inte heller ett arkiv, utan materialet an
sågs länge vara Fornminnesavdelningens eget (Klas- 
Göran Selinge, muntligt meddelande).

Hoten mot fornlämningarna
I målen för kulturmiljövården som formulerades 
1987/88 ingår att möta hoten mot kulturmiljön. 
Departementschefen säger där att ”en av kultur

miljövårdens viktigaste och svåraste uppgifter är att 
i god tid uppmärksamma och påtala hoten mot 
kulturmiljön” (Prop. 2987/88-104:30). Hoten mot 
fornlämningarna är flerfaldiga. Först kanske man 
tänker på de konkreta hoten: förstörelse och igen- 
växning av fornlämningar i takt med att kraven på 
ett allt mer konkurrenskraftigt skogs- och jordbruk 
växer eller markexploatering i samband med sam- 
hällsutbyggnad. Det är hot som tidigt har identifie
rats.

Vårdslös behandling och förstörelse av fornmin
nen var de skäl som man 1666 angav då det från 
Kunglig Majestät utgick plakat och påbud med krav 
på absolut bevarande av fornminnen (Ödmann 
1993:32). 1 1828 års fornminnesförordning formu-
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lerades hotet som att flera viktiga föremål till upp
lysning för rikets historia hade gått förlorade på 
grund av förstörelsen. 1828 utvidgades fornminnes- 
begreppet samtidigt som fornminnenas bevarande 
vägdes mot det enskilda ägarintresset, vilket fick 
till följd att kravet på ett absolut bevarande inte 
längre yrkades. Man tillät då borttagandet av vissa 
fornminnen och bevarandet av andra.

I en statlig utredning från 1954 om landsantik
varieorganisationen, formulerades hotet i relation 
till det förändrade markutnyttjandet: ”Markerna, 
där fornlämningarna ligger, var betes- och slåtter- 
marker med en yttäckande skyddande markväxt

lighet av gräs och örter. Under 1800-talet övergavs 
betes- och slåttermarkerna i stor utsträckning i och 
med att vallodlingen gick framåt. Man behövde inte 
längre de gamla betes- och slåttermarkerna. De, 
som inte uppodlades, lämnades åt sitt öde. De växte 
igen och lades sä småningom ut till skog. Därige
nom har fornlämningarna kommit i farozonen.” 
(SOU 1954:26:39, se även Ödmann 1993:54.)

Ändrad markanvändning, igenväxning och för
störelse är alltså hot som tidigt kunnat identifieras. 
På slutet av 1980-talet kom ett nytt hot i blickpunk
ten: luftföroreningarnas och försurningens inver
kan på fornlämningsmaterialet.

I ett försök att hejda försurningens skadliga inverkan på våra hällristningar har man konstruerat tak över bohusländska hällristningar. 
Foto: Ulf Bertilsson.
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Sädesfältet vid Torhamns udde, Torhamns socken i Blekinge är fyllt av människor i färd med att bärga skörden. Bilden är tagen den 
9 augusti 1904 av bygdefotografen J. E. Thorin. Foto i Nordiska museets arkiv.

Fornlämningarna erhåller sitt kulturvärde genom 
de innebörder som vi och tidigare generationer till
skrivit dem (Burström 1993b:43). Synen på forn- 
lämningarnas kulturvärde får konsekvenser när det 
gäller att identifiera hoten mot kulturmiljön. Det 
på lång sikt allvarligaste hotet är den riskfaktor som 
heter anonymitet; att fornlämningarna framlever 
sitt liv som tysta fossil i kulturlandskapet och att 
de inte har något att säga människor; ingen berät
tar om dem eller har namn på dem - de har blivit 
betydelselösa. Dessa hot är inte så tydliga vid förs
ta anblicken, men framstår som allt allvarligare ju 
mer hotbilden skisseras.

Det agrara kulturlandskapets brukare 
I dag har allt färre personer haft sin uppväxt och 
förankring i ett lantligt kulturlandskap. År 1910 
var ungefär 50 % av den arbetsföra befolkningen i 
Sverige sysselsatt inom jord- och skogsbruk. Den 
siffran är i dag nere på 4 %. Talen går inte att di
rekt jämföra med varandra, men det ger en anty
dan om den utveckling som skett under 1900-talet 
(Hedqvist 1992:41).

Landskapsrummet var tidigare en levande miljö 
för dem som var dess brukare. I dag är det i huvud
sak männen som är sysselsatta i lantbruket och som 
är traditionsbärare för detta landskap, men med en
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En skördetröskas ensamma färd över sädesfälten på Valboslätten i Gästrikland, fotograferad nära nog 90 år senare än den förra bilden. 
Foto: Lars Bygdemark, 1993.
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Jordbrukets ökade mekanisering medför ett ständigt borttagande av olika landskapselement. Till slut återstår stora ”rena” ytor till nytta 
för nutidens bonde i konkurrens. Harvning, Hälsingland. Foto: Lars Bygdemark.
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Matrast vid hässjan under slattern. Leksands socken, Dalarna, utan år. Foto i Nordiska museets arkiv.

väsentlig skillnad - de arbetar numera oftast en
samma. Av landets totala antal företag 1991, som 
var sysselsatta med jord- eller skogsbruk, jakt eller 
fiske, hade 88 % inga anställda (totala antalet 
73 695 personer, källa SCB 1993:tab. 294).

Av de 162 927 personer som 1990 hade sin ut
komst från jord- eller skogsbruk, jakt eller fiske, så 
var 27,5 % kvinnor (SCB 1993:tab. 204). Men kvin
norna är i högre grad än männen, deltidssysselsatta 
inom jordbruket. Makans arbetsinsats, sett i för
hållande till lantbrukarens, är relativt liten (Hed- 
qvist 1992:42). De traditionella familjelantbruken, 
där kvinnorna arbetar heltid, utgör endast 1/5 av 
det totala antalet lantbruk. De är framför allt mjölk
producenter och svarar för hela 60 % av landets 
mjölkproduktion (Johnsson & Jonasson 1992:103). 
När kvinnorna arbetar i lantbruket, är det alltså

främst i mjölkjordbruk och där är deras sysslor mer 
knutna till gården (mjölkning, djur) än männens.

Mannen har genom lantbrukets mekanisering 
blivit den som utför arbetet på åkern och i skogen. 
Det är vanligen därför han som förvaltar kunska
pen om företeelser och namn i kulturlandskapet.

Hotet mot fornlämningarnas kulturvärde 
Ett betydelsefyllt kulturlandskap skapas och upp
rätthålls i en social gemenskap. När antalet aktö
rer i denna gemenskap ständigt krymper blir också 
kulturlandskapet fattigare, inte på fornlämningar
nas ursprungliga mening, men på de innebörder som 
senare generationer tillskrivit det. Kulturlandska
pet fossiliseras och blir musealt.

År 1990 levde 83,4 % av Sveriges befolkning i 
tätorter. Av detta följer att 16,6 % av landets be-
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Slatter vid Syrholm i Floda socken i Dalarna. Bilden är år 1904 tagen av fotograf Th. German, Hedemora. Foto i Nordiska museets arkiv.

folkning återfinns i glesbygden (SCB 1993:tab. 21). 
Siffran är högst för Stockholms län där 95,6 % av 
befolkningen finns i tätorter. Lägst är den för Jämt
lands län med 64,4 % (SCB 1993:tab. 25).

Av landets 105 000 lantbruk drivs 76 000 st. som 
del- eller fritidslantbruk. 15 000 av dessa 76 000 är 
pensionärslantbruk. Heltidsj ord bruken utgör 29 000 
st.; deras andel väntas sjunka till 20 000 st. om några 
decennier (Johnsson & Jonasson 1992:92). För kul
turlandskapets värden kan inte detta vara någon 
direkt nackdel, eftersom andelen fritids- och deltids- 
jordbruk förväntas vara oförändrad (a.a.:95). Men 
samtidigt kommer en del namn på fornlämningar

eller traditioner om platser att gradvis försvinna, 
när kulturlandskapet inte utnyttjas lika intensivt 
som tidigare. Så har också skett i takt med att 1800- 
och 1900-talens intensiva landskapsutnyttjande har 
upphört. Man har inte längre behov av att kunna 
identifiera varje detalj i landskapet (Löfgren 1979: 
72).

Majoriteten av alla svenskar hävdades det 1979, 
då Vitterhetsakademien höll sin konferens om Män
niskan, kulturlandskapet och framtiden var ”upp
vuxna på landsbygden och inflyttade till städerna” 
(Lindberger 1980:363). Nu är det snart 15 år se
dan konferensen avhölls. Hur kommer man att om
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värdera kulturlandskapet nu när 85 % av Sveriges 
befolkning bor i tätorter och även är födda där? 
Vilken betydelse har det för förmågan att kunna 
knyta an till ett kulturlandskap, som ligger i gles
bygd?

Parallellen med ortnamnen 
Ortnamnen är en lika självklar del av kulturland
skapet som övriga kulturlämningar. Ortnamns- 
forskaren Jan Paul Strid liknar dem vid litterära 
texter, när han beskriver dem som kulturbärare, ”ett

slags topografisk forntidspoesi, öppen för olika tolk
ningar i en ständigt fortgående hermeneutisk pro
cess” (1994:23).

Ortnamnsforskare benämner den sociala grupp 
som har kännedom om ortnamnen i kulturlandska
pet för namnbrukarkrets (Strid 1993:13). De är 
människor som äger kunskap om kulturlandskapet 
och står för en muntlig tradering. De är också de 
som för den folkliga kunskapen om kulturland
skapets företeelser vidare. Undersökningar i Fin
land har visat att män och kvinnor ofta har olika

Landskapet uppfattades och namngavs olika av män och kvinnor. Vid ett slåtter- eller skördegille som detta i Hans Karlssons del av Tran- 
änge i Hallsarve, Lau socken på Gotland, är det dukat för kvinnor på ena sidan och män på den andra. Bilden är tagen av M. Klintberg 
1904. Foto i Nordiska museets arkiv.
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stora och olika uppbyggda ordförråd (Andersson 
1994:15). Med tanke på mäns och kvinnors olika 
utnyttjande av landskapsrummet så framstår det 
som följdriktigt att namnbruket skulle vara olikar
tat (jfr Welinder 1990).

I takt med att kulturlandskapets brukare blir färre 
krymper mängden av innebörder som tillskrivs forn- 
lämningar. Ett liknande mönster är skönjbart för 
ortnamnens del. Det finns en grupp namn som kal
las smånamn; det är namn som Holmtegen, Kalv
hagen, Källstycket (Strid 1982 a,b, 1993, Nyström 
1986). Denna namnflora är instabil till sin karak
tär och krymper med antalet användare och ett för
ändrat utnyttjande av landskapet (Strid 1993:13ff). 
I den undersökning av smånamnen i en sörmländsk 
by som ortnamnsforskaren Staffan Nyström före
tog 1985, hade de äldsta i byn den utförligaste kun
skapen om floran av smånamn. Endast en tredjedel 
av dessa namn var kända av yngre personer i byn 
(Nyström 1986:19ff).

Skogsbackar, åkrar och ängar som för någon ge
neration sedan hade namn har blivit namnlösa och 
anonyma (Löfgren 1979:72). Allt färre blir de som 
har kunskap om ortnamnen ute på landsbygden. 
Ett illustrativt exempel är Jan Paul Strids idoga sö
kande efter ett nutida Bodabäck, identiskt med det 
från medeltid kända ålfisket bodha baek. ”1 många 
år frågade jag förgäves efter det, och jag hade så 
när givit upp hoppet, när jag till slut påträffade det 
i levande bruk hos en, säger en sagesman, nu bort
gången.” (1994:30.)

Urbanisering och samhällsförändringar hotar ort- 
namnsfloran (jfr Strid 1994:3 och Selinge 1994: 
164f). Effekten blir att ortnamnen är beroende av 
den skriftliga traderingen för sin överlevnad. Men 
även denna tradering hotas av administratörer och 
andra inom och utom förvaltningen som är oför
stående inför det kulturarv som ortnamnen utgör 
(Strid 1994:31).

Både ortnamnsfloran och fornlämningarnas olika 
innebörder tycks utarmas. Mot detta resonemang 
skulle man kunna invända, att vi här har kopplat 
ett klassiskt etnologiskt grepp; idén om den bråd
skande räddningsaktionen (se Lilja 1991:1, där re
sonemanget gäller Dialekt- och Folkminnesarkivets 
i Uppsala undersökningar). I räddningstanken finns 
en devolutionistisk premiss - att kvaliteten på ma
terialet, i de här fallet fornlämningarnas tillskrivna 
innebörder respektive ortnamnen, bara blir sämre. 
Det gäller alltså att rädda vad som räddas kan. Över
ensstämmer detta förhållande med verkligheten 
eller är det bara vi som har en oförmåga att identi
fiera dagens mångtydiga kulturlandskap?

Det vore lyckosamt om bristen låg i en trögrörlig
het hos de antikvariska myndigheterna och i forskar
samhället. Men dessvärre tycks inte så vara fallet. I 
dag har fornlämningar ingen självklar plats i det 
urbaniserade samhället. Det största hotet mot forn- 
lämningarna är att helt glömmas. Hotet utgörs av 
anonymiteten - att fornlämningarna framlever i ett 
kulturlandskap, som stumma fossil. Hotet ligger 
också i att människorna helt överlåter åt kultur
minnesvården att formulera de åsikter, som eventu
ellt finns omkring dem. Denna alienation har på
skyndats av samhällets strukturomvandling, med 
dess urbanisering, sekularisering och transporterna 
av arbetskraft över stora områden.

Under senare decennier har Riksantikvarieämbe
tet på sockennivå varit synligt främst i de stereo
typa skylttexter, som placerats vid mer besökta forn- 
lämningslokaler. Dessa skylttexter har förmodligen 
gjort sitt till för att späda på den anonymitet man 
känt inför ”sina fornlämningar” och ånyo under
strukit att det väsentliga för bevarandet av en forn- 
lämning är tiden då den anlades.

Människor måste ges möjlighet att knyta an till 
ett eget kulturlandskap - ett lokalt kulturlandskap. 
Riksantikvarieämbetet och de kulturminnesvård-
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Nya typer av s.k. serieskyltar. Foto: Olle Tulin, Fornvårdsenheten vid Riksantikvarieämbetet.
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Skylttext invid gravfält på Åsbyåsen, Fors sn, Södermanland (Raä 22 och 49). Foto: Olle Tulin, 
Fornvårdsenheten vid Riksantikvarieämbetet.
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ande myndigheterna har en viktig kontaktyta i de 
informationsskyltar som sätts upp vid vissa forn- 
lämningslokaler. Här skulle det kunna finnas ut
rymme för att skildra ett dynamiskt kulturlandskap. 
Ett sätt att göra detta är att i skylttexter beskriva 
inte bara den officiella tolkningen av vad fornläm- 
ningen ursprungligen representerat, utan även se
nare tiders ”störningar” av den: plundringar av gra
var, överlagringar och omgestaltningar. Att skildra 
fornlämningar såsom del i ett alltid föränderligt 
kulturlandskap.

Här finns även utrymme för att i större utsträck
ning argumentera för fornlämningarnas kulturvär
de. Ett sätt att göra detta är att foga in de folkliga 
föreställningarna kring fornlämningar i dessa skylt
texter. Där skulle få finnas utrymme för lokala 
namn, sägner och traditioner, med uppgift om vilka 
som meddelat traditionerna och när uppteckningar
na gjorts. Detta kommer sannolikt att medföra att 
människor lättare känner igen sig i fornlämningar
nas historia; att de stereotypa texterna får lokal färg 
och att lokalsamhällets människor kan känna att 
den här historien är något som de eller deras släk
tingar delvis varit med om att skapa - något som 
torde göra det lättare att knyta an till ett lokalt kul
turlandskap.

Hinder på vägen
Fornminnes-, kulturminnes- och nu senast kultur- 
miljövården har sedan en mycket lång tid insett att 
den inte haft resurser att värna tillräckligt om lan
dets fornlämningar och kulturmiljöer. För att en 
varaktig fornminnesvård eller kulturmiljövård skul
le och skall kunna bedrivas fordras att man litar 
till allmänhetens stöd i denna sak. Senast har detta 
formulerats av departementschefen så ”En förut
sättning för en framgångsrik kulturmiljövård, är att 
den kar stöd i den allmänna opinionen och av den 
enskilde medborgaren uppfattas som angelägen och

meningsfull.” (Prop. 1987/88-104:30.) Liknande 
meningar har uttalats av riksantikvarierna Liljegren 
i början av 1800-talet och Hans Hildebrand vid 
1800-talets slut.

Samtidigt som man länge har insett att allmän
hetens engagemang är avgörande i denna sak, så 
har man närmat sig den med en storebrorsattityd. 
Det har gällt att informera vetenskapligt kring 
kulturlandskapet, kring ortnamn och kulturminnen, 
så att medborgarna rätt kan uppfatta sin historia. 
Folkliga uppfattningar om kulturlandskapet har inte 
saknats, men dessa versioner har sett väsentligen 
annorlunda ut än den myndigheterna önskat se. Det
ta har varit en källa till konflikt och förhindrat den 
dialog, som i längden är avgörande för den gemen
samma förvaltningen av kulturlandskapet som kul
turminneslagens portalparagraf signalerar. Man kan 
alltså säga att detta har verkat hindrande på en god 
kulturmiljövård och gör så än i dag.

Det vetenskapliga kunskapsmonopolet 
Det finns ett spänningsförhållande mellan allmän
het och vetenskap. Inom arkeologin som vetenskap 
har detta spänningsförhållande anor tillbaka till åt
minstone 1800-talet (delvis liknande förhållanden 
står att läsa i Dagmar Sellings monografi om Alex
ander Seton som fornforskare, 1945). På 1830-ta- 
let lät riksantikvarien Bror Emil Hildebrand utveck
la Vitterhetsakademiens samlingar, så att de kom 
att utgöra grunden till vad som senare kom att bli 
Statens historiska museum. I denna verksamhet kom 
forskarna i huvudstaden i konflikt med forska
re och samlare ute i landet (för framväxten av kul
turminnesvården, se Wetterberg 1993:36ff). Miss
nöjet riktade sig mot den s.k. hembudsplikten i 1828 
års förordning. Denna stadgade att Vitterhetsakade
mien hade rätt att förvärva merparten av de forn
fynd som gjordes. Mot detta opponerade sig fors
kare och samlare ute i riket. De ansåg det viktigt
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Riksantikvarie Hans Hildebrand med fröken Andersson och Lillot Hildebrand (foto utan år). ATA. Kontorsbiträdet Maria Charlotta 
(Lillot) Hildebrand var gift med en yngre bror till Hans Hildebrand (Örnberg 1889:257ff).

att de insamlade föremålen befann sig nära män
niskorna, eftersom detta skulle befrämja den natio
nella känslan (Wetterberg 1993:42, med referenser).

Kulturhistorikern och friherren Nils Gabriel 
Djurklou var en av motståndarna mot centralise- 
ringstendenserna. Han grundade 1856 Sveriges förs
ta fornminnes- (och folkspråks-) förening i Närke. 
Djurklou ansåg att konflikten inte rörde arkeologins 
vetenskapliga mål, utan medlen att nå detta mål. 
Han såg konflikten som en mellan privat och offi
ciell forskning, där den förra var opriviligierad me
dan den senare var priviligierad (Djurklou 1873). I 
ett brev till Hans Forssell skriver han 1869: ”Jag är

endast en samlare, en priviligierad eller rättare sagt 
af auktoriteterna tills vidare tolererad antiqvarisk 
stöfvare, som väl får gifva ett s.k. ståndskall, då 
något af intresse upptäckes, men ej får vidare ut
sträcka min verksamhet,..." (Sellberg 1993:301.) Han 
sökte visa att staten strävade efter en monopolise
ring av forskningen; en forskning som bara fick 
bedrivas av officiellt erkända auktoriteter. Den pri
vata forskningen däremot ansågs bara ”föra den 
vetenskapliga dilettantismens talan” (Djurklou 
1872:5). Djurklou hävdade att den officiella forsk
ningen ville visa statens historia, medan den priva
ta fornforskningen och fornminnesföreningarna
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hade en strävan att omfatta det enskildas historia, 
folkets vanor, seder och kultur (Djurklon 1873:2).

På Djurklous initiativ ägde 1861 en anslutning 
mellan Nerikes fornminnesförening och Vitterhets
akademien rum. Tanken var att samla hembygds
föreningarna på riksnivå, i syfte att bättre än tidi
gare kunna bevara och övervaka fornminnena ute i 
landet; något som Vitterhetsakademien inte hade 
möjlighet att göra med sina begränsade resurser. 
Richard Dybeck var mycket kritisk till Djurklous 
initiativ och menade att hembygdsföreningarnas 
verksamhet endast skulle förlamas genom denna 
åtgärd (Walldén 1945:304). Det visade sig att 
Dybeck på den här punkten kom att få rätt. Djur- 
klou var senare besviken över resultaten av denna 
anslutning och avrådde andra att göra sammaledes 
(Sellberg 1993:148).

Nils Gabriel Djurklou hade från början goda re
lationer med Vitterhetsakademien och dess sekre
terare, riksantikvarie Bror Emil Hildebrand. Aren 
1865-70 fungerade han som antikvitetsintendent 
och företog resor i olika svenska landskap för Aka
demiens räkning (Walldén 1945:304). Men Hilde
brand drog 1870 in denna utåtriktade fornminnes- 
vårdande syssla och ersatte den i stället med två 
amanuenstjänster vid Statens historiska museum 
(som gick till Hans Hildebrand och Oscar Monte- 
lius). När sedan Djurklou anslöt sig till Hildebrands 
motståndare i frågan om hembudsplikten för inlö
sen av fornfynd, så blev sprickan dem emellan tyd
lig (a.a.:305).

Konflikten var delvis en mellan akademiskt sko
lade forskare i huvudstaden och lekmän ute i lan
det. Förhållandet dem emellan var på inget sätt jäm
likt. Det kan illustreras genom Djurklous kommen
tar i ett brev till Hans Forssell 1873: ”Det öfver- 
sitteri, som den Akademiska lärdomen börjat ut
veckla framkallar mycken förbittring i aflägsna 
landsändar, och det finns folk der också, som ej der-

Nils Gabriel Djurklou (1829-1904), reprofoto ur Svenskt Biblio
grafiskt Lexikon. ATA. Djurklou var under perioden 1863-71 i 
tjänst vid hovet. Han erhöll också kungliga utmärkelser; han var 
riddare av Kungliga Nordstjärneorden och kommendör av första 
klassen av Kungliga Vasaorden. Karl XV lär ha satt stort värde på 
den vittre och frispråkige Djurklou (Walldén 1945:301ff).

före äro af sämre beskaffenhet eller oförmögna att 
fälla ett omdöme att de lefva mera aflägsnade från 
bildningens brännpunkter.” (Brev till Hans Fors
sell 7.5.1873, KB, citerad hos Sellberg 1993:302, 
not 1.)

Djurklou kan knappast sägas vara en represen
tant för det folkliga intresset för hembygden ute i 
landet. Han var friherre och godsägare, med bred 
humanistisk lärdom sedan studieåren i Uppsala, där 
han dock aldrig avlade någon högre examen; kam
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marherre vid hovet, kommunalman och ledamot 
av otaliga styrelser och nämnder. Han var för
grundsgestalten i den enorma sjösänkningen av 
Hjälmaren och Kvismaren. Han var en flitig skri
bent, inte bara i facktidskrifter och folklig i den 
bemärkelsen att han i kåserier, artiklar och böcker 
skildrade folkets hela historia: folkliv, bygdemål, tra
ditioner och sagor (Walldén 1945:301ff).

Det fanns dock krafter inom folkets led som ivra
de för vård och bevarande av den egna bygdens forn- 
lämningar. Dessa krafter blev i många fall inte syn
liga i officiella sammanhang utan kanske förblev i 
sin socken, både i fysisk och andlig bemärkelse.

De främsta traditionsbärarna 
i Österrekarne
Vilka var då leverantörerna av den folkliga histo
rien, av namn på fornlämningar och sägner? Vilka 
var deras bevekelsegrunder och hur uppmuntrades 
de i sin gärning? De främsta traditionsbärarna från 
Österrekarne är två män, som båda är produkter 
av det sena 1800-talet. Metallarbetaren Gustaf 
Ericsson samt skolläraren och klockaren Carl Gus
taf Österberg.

Artisten och kulturhistorikern Olof Hermelin var 
Vitterhetsakademiens resestipendiat under åren 
1866-76 (Odelberg 1993:14ff). Han utförde från 
och med år 1866 varje år sockeninventeringar på 
olika håll i Södermanland. Österrekarne härads 
fornlämningar finns beskrivna med ett rikt illustra
tionsmaterial. Fornminnena är förtecknade socken
vis och i förekommande fall finns även namn på 
och folktraditioner kring dessa. Hermelin bemödade 
sig även om att göra kartor över varje socken med 
de fasta fornlämningarna markerade (1869).

Sommaren 1868 var artisten Olof Hermelin för 
Vitterhetsakademiens räkning sysselsatt med att in
samla folkloristiskt material i häradet. Det resulte
rade i hans rapport till Vitterhetsakademien An

teckningar från Kjula Barfva Härads Länna med 
flere socknar om folkseder, öfvertro etc. (Hermelin 
1868, jfr Odelberg 1993:25). Hermelin omtalar i 
sin korrespondens med Akademien att han står i 
tacksamhetsskuld till smeden Ericsson i Härads 
socken. Ericsson har, berättar Hermelin, förutom 
att han upptecknar olika typer av seder och folktro 
”dessutom varit verksam för fornlemningarnas upp
dagande och hans anteckningar derom underlätta 
mycket ?nitt arbete i Strengnästrakten, så tillvida 
att jag hastigare kan finna fornminnena” (Herme
lin 1868). Hermelin vill vidare att Vitterhets
akademien visar Ericsson sin uppskattning genom 
en årlig penningsumma, eftersom han lever ”i små 
omständigheter och skulle derigenom mera verk
samt kunna egna sin tid åt saken” (a.a.).

Metallarbetaren Gustaf Ericsson från Härad var 
en märklig man. Han är unik som folkminnes- 
samlare, eftersom han tillhörde ”folket” och en
dast hade en rudimentär bildning. Ericsson utförde 
en osannolik insamlingsverksamhet, samtidigt som 
han försörjde en stor familj på ett litet torpställe, 
Eriksberg i Härads socken. Han berättade själv om 
varför han ägnade sin tid åt detta, i ett brev till 
ordföranden i Södermanlands fornminnesförening: 
”Min samhällsställning i förening med min ekono
miska ställning har bordt förbjuda mig att beträda 
denna bana. Flera skäl hafva tydt att jag för länge 
sedan skolat aflägsna mig, men fosterlandskärleken, 
högen för Svenska historien och Svenska språket
hafva ropat: kom!---- stanna!------ värka hvad du
kan!----- " (I brev till lektor Isak Fehr 10/3 1890,
återgiven hos Hellquist 1989:XIII.)

Ericsson föddes i Härad 1820 och levde här fram 
till sin död 1894. Han var medlem i Södermanlands 
fornminnesförening, men tillhörde där en minori
tet. Föreningen bestod mest av präster, lärare, stu
denter, frälse och ofrälse ståndspersoner, dessutom 
fanns där en metallarbetare - Gustaf Ericsson. Han
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Teckningen visar konstnären Hermelin i färd med att avbilda runristningen vid Lagnö, Aspö sn, 
Södermanland (Sö 175). Foto Nils Lagergren 1967. ATA. Typiskt för Olof Hermelin är att han ofta 
placerar sig själv som statist i sina avbildningar av fornlämningar. Hans roll är flanörens, betraktarens 
eller artistens. Detta vittnar om ett annat förhållningssätt till arkeologiska avbildningar än det vi 
vant oss att uppfatta som det rätta sättet, d.v.s. neutralt och objektivt.
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Mannen på bilden kunde ha varit Gustaf Ericsson själv, stående vid sin torpstuga Eriksberg i Härads socken i Södermanland. Men bilden 
från 1908 visar i stället ett liknande torp - Asplund - i samma socken. Foto i Nordiska museets arkiv. Inga bilder finns av Gustaf 
Ericsson själv eller av hans boställe så som det tedde sig när han levde där. Hans barn var förbittrade på honom för sin svåra uppväxt och 
i socknen räknades han som en ”kuf” (jfr Hellquist 1989).

hade sin samhällsställning till trots en stark själv
känsla och drog sig inte för att kritisera t.ex. den av 
Akademien utsände Olof Hermelin. ”Jag har för
nummit flera oegentligheter uti den af staten aflö- 
nade baron O. Hermelins anteckningar.” (Brev till 
Isak Fehr 10/3 1890, Jansson 1989:LXXXV.) Erics
son ansåg själv att han var en av de som var bäst 
skickad att samla in folkminnen och upplysningar 
om fornminnen, eftersom han tillhörde allmoge
kulturen (Jansson 1989:LXIII). Han menade själv

att man inte nog hade värdesatt hans samlargärning, 
utan ansåg att ”det skall komma en tid då man bätt
re förstår att uppskatta mig” (Hellquist 1989:XIV.)

Från både Södermanlands fornminnesförening, 
landsmålsföreningen i Uppsala, Artur Hazelius och 
från Vitterhetsakademien erhöll han pengasummor 
för sitt insamlingsarbete. Fornminnesföreningen i 
Södermanland utbetalade aldrig stora summor, men 
bistod Ericsson under en del svåra nödår (Hellquist 
1989:XF). Vitterhetsakademien utbetalade åren
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1869, 1873, och 1879-80 totalt 175 riksdaler samt
1 025 kronor. Detta var de största summor som 
Ericsson någonsin fick mottaga. Men det kan jäm
föras med de 800 kronor om året, som Olof Her
melin fick av Vitterhetsakademien på 1870-talet 
(Jansson 1989:LXV).

Gustaf Ericssons material förvaras i olika insti
tutioner. Det största samlingen finns hos Dialekt- 
och Folkminnesarkivet i Uppsala och omfattar upp
gifter om materiell kultur, folktro, seder och bruk, 
ordlistor, visor, lekar m.m. Totalt beräknas detta 
omfatta 7 050 sidor (Jansson 1989:LXXIIIf). Från 
och med 1860 insände han så gott som årligen ma
terial till Södermanlands fornminnesförening. Han 
var föreningens ombud i socknarna Fogdö, Helgarö, 
Vansö, Härad, Barva och Länna (Jansson 1989: 
LXV). Kontakterna med Vitterhetsakademien in
leddes 1869.1ATA finns material som omfattar nära
2 000 sidor, inlämnat under 1870-talet. Ericssons 
kontakter med Akademien upprätthölls så länge 
Bror Emil Hildebrand var riksantikvarie. Men se
dan sonen Hans tillträtt så avbröts kontakten. Or
saken till detta känner man ej (a.a.). Men det torde 
bottna i att arkeologin hade utvecklats till en mo
dern vetenskap och att det breda insamlingsarbete 
som Ericsson stod för, var något som inte längre 
var önskvärt, utan tillhörde en gången tid.

Den andra leverantören av den folkliga historie
skrivningen kring fornlämningar i Österrekarne är 
Carl Gustaf Österberg. Han föddes i Sörmlands- 
socknen Aspö år 1819, där fadern var trädgårds
mästare. Österberg hade en relativt god skolgång 
bakom sig, då han som tjugofemåring började arbe
ta som lärare. Dessförinnan hade han gått i normal
skolan och musikaliska akademien i Stockholm och 
sedermera seminariet i Strängnäs. Från och med 
1847 var han lärare vid skolan i Jäder och från 1859 
fungerade han även som klockare. Dessa sysslor 
uppehöll han fram till pensioneringen 1877. Han

Carl Gustaf Österberg var enligt uppgift kunnig i tjugotre olika 
yrken. Förutom ett orgelharmonium konstruerade han en kamera, 
ett fickur och en speldosa. Foto i Kjula-Jäders hembygdsförenings 
arkiv. ATA.

levde och verkade i Jäder i nära en mansålder. Ös
terberg var en av initiativtagarna till Rekarnekretsen 
vid Sveriges allmänna folkskol lärarförbund, som bil
dades 1851, och han blev också föreningens förste 
ordförande (Collmar 1951:192).

Österberg var tusenkonstnär och uppfinnare, 
bl.a. konstruerade han ett orgelharmonium som be
lönades med silvermedalj vid Industriutställningen 
i Stockholm år 1866 (Collmar 1951:193). Han var 
en fridsam och anspråkslös man, men var en per
son som måste ha skiljt sig från mängden i Jäders 
socken på 1800-talets slut. Sockenborna ansåg ho
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nom, enligt uppgift, för lite egen. Han avvek från 
mängden genom att vara helnykterist och ägna sig 
åt hembygdsforskning - två saker som var nymo
digheter vid den tiden. Socialt sett tillhörde han den 
lägre borgerligheten och hörde därför varken sam
man med bondebefolkningen i socknen eller med 
de mer besuttna (se Collmar 1951:196). Gustaf Erics
son besökte C.G. Österberg i Jäder men ingen rik
tig kontakt tycks ha uppstått dem emellan; Erics
son noterar i stället att Österberg var ointresserad

i '

Hembygdsföreningen i Kjula-Jäder lät 1986 trycka en faksimil
utgåva av Österbergs Anteckningar... I den åtföljs de noggranna 
beskrivningarna av fornlämningar av utförliga teckningar. Bilden 
visar Räfsta högar i Jäders socken, Södermanland (No 31, Pag. 
93). ATA.

av språk, visor och vidskepelse (Jansson 1989: 
LXXI).

Österberg var en framtidsman i så måtto att han 
ledde de skogsplanteringsföretag som igångsattes i 
Jäder år 1848 (Collmar 1951:198). 1887 finns upp
gifter om att ”skogssådd utövades i vidsträckt mått” 
(a.a.:l99). Socknen var, i början på 1800-talet, lik
som de övriga fyra socknarna som omgav Kafjärden 
så gott som helt skoglösa (jfr Hermelin 1869:263). 
Skogsplantering hade då en positiv klang - något 
som kan tyckas märkligt i dag då beskogning ses 
som ett hot.

Österberg hyste ett livligt intresse för sin bygd 
och dess historia. Han skriver själv om hur intres
set uppstod och hur det så småningom kom att re
sultera i Anteckningar till topografisk, antiqvarisk 
och historisk beskrifning öfver Jäders socken och 
kyrka (faksimilutgåva 1986). Detta står att läsa i 
förordet till den nämnda skriften: ”Under en tjugo
femårig vistelse här i Jäder, har min uppmärksam
het ofta blifvit fäst vid åtskilliga saker, som fördt 
mina tankar till hänsvunna tider, hvilka vittna om, 
att mångfaldiga generationer af menniskor här haf- 
va lefvat och varit verksamme.

Mina funderingar lifvades till mera verksamhet 
genom Herr Richard Dybecks för flera år sedan 
hos mig gjorda besök. För att kunna besvara hvarje- 
handa förfrågningar i bref från samme fosterländs- 
ke Vän; började jag göra anteckningar öfver hvad 
här å orten befanns vara något anmärkningsvärdt; 
men härvid blef det, tills år 1867, dä Herr Baron 
O. Hermelin för sina forskningar besökte Jäder. På 
sitt humana och ädla sätt uppmanade han mig, att 
sjelf ordna och uppsätta hvad jag samlat. Länge 
tvekande, företog jag mig dock under min ferietid 
sommaren 1868, att på det noggrannaste öfver 
vandra Socknen i alla backar och trakter, för att 
rotvis fullständigt göra anteckningar öfver allt an
märkningsvärdt å hvarje he?nmans egor och genom
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förfrågningar hos gamble personer få underrättel
ser om, samt sjelf få se och betrakta alla fornlem- 
ningar, för att specifikt kunna beskrifva dem; äfven 
i afsigt att göra åboerna uppmärksamma på sådana 
saker.” ...

”Ehuru jag fullt inser, att till utförandet af ett 
arbete, enligt förestående titel, fordras efter nu ti
dens höga anspråk, en vida större förmåga och kun
skap än hvad jag eger; har dock intresset för saken 
förledt mig, att på mina fristunder våga försöket, 
så godt jag kunnat. Wiss derom, att den, som är be
gåvad med sann upplysning och vetenskap, icke så 
strängt klandrar och ser efter de otaliga bristerna 
hos den, som blifvit mindre lottad på kunskaper; 
utan fastmera gifver akt pä viljan, som blott hafver 
den afsigt, att det pund Herren förlänt, i sin mån 
söka verka och gagna.

Jäders Skola i Augusti 1872. C. G. Österberg.”
Olof Hermelin, som Österberg beskriver ovan, 

hade Vitterhetsakademiens uppdrag att göra forn
minnesinventeringar av Österrekarnes socknar. I sin 
skriftliga rapport till KVHAA får vi hans bild av 
Österberg och hans gärning: ” Wid ankomsten till 
Jäders kyrka träffade jag skolläraren C. Österberg, 
en person, som mer än vanligt, för en man i hans 
förhållanden, intresserar sig och nitälska för forn- 
saker. Enligt hans egen utsago har han ritat alla de 
planscher från orten, som herr Dybeck, till sin tid
skrift och till andra ändamål, behöft. Han har dess
utom dels sjelf och dels genom andra skaffat reda 
på runstenar och fornminnesmärken. Innan kyrkans 
tak afbrann hade han, såsom en ingifvelse, med 
nogrannhet afritat dess yttre ornering, sä att kyr
kan, tack vare dessa ritningar, kunde återställas i 
sitt förra skick. På socknens antiqviteter har han 
god reda och hade redan gjort åtskilliga ritningar 
och anteckningar, början till en sockenbeskrivning.

Då sädane sträfvanden äro särdeles förtjenstfulia 
och böra, der de finnas, uppmuntras, så ansåg jag

orätt att genom en egen sockenbeskrivning beröfva 
honom hedern och möjligen vinsten af att sjelf fram
komma med sin beskrifning, och detta oaktadt han 
var beredvillig att till min disposition öfverlemna 
resultaterne af sina forskningar. Jag gaf honom der- 
före i stället en karta öfver socknen, som jag redan 
upprättat, på det han den måtte inpricka fornmin- 
nesmärkens läge, samt försedde honom med formu
lärer, så att hans beskrifningar blifver i närmaste 
öfverensstämmelse med mina, hvad formen beträf
far.

Jag gaf tillika skol. Österberg, efter att derom 
hafva talat med Herr Riksantiqvarien, hopp om nå
gon ersättning för sitt arbete, hvilket han trol. un
der innevarande år kommer att till Witter hets 
Historie och Antiqvitets Akademien inlemna. Man
nen är, såsom nämnt är, temligen skicklig tecknare 
och då dertill kommer att han är fotograf, så böra 
denna sockens talrika fornsaker blifva på ett till
fredsställande sätt afbildade.

Härmed får jag emellertid bifoga 5 st. ritningar, 
hvilka i sinom tid, då herr Österbergs sockenbeskrif- 
ning avländes kunna bifoga densamma.” (Herme
lin 1869:239f.)

Österberg erhöll 300 riksdaler som tack för sitt 
insända material. I Akademiens protokoll från 1874 
ger man en motivering ”ehuru arbetet röjer okun
skap med det latinska språket, dock gjort allt vad 
en person i hans ställning rimligen kan begäras, och 
som en uppmuntran för hans mångåriga flit och 
hans vackra teckningar...” (ATA, KVHAA proto
koll 3/2 1874, § 31, se Odelberg 1993:26).

Det fanns krafter som ville verka för en över- 
bryggning av motsättningarna mellan amatörer och 
professionella. En av dessa var Oscar Montelius. 
Han kom att sälla sig till den 1869 startade Svenska 
fornminnesföreningen och blev dess sekreterare och 
drivande kraft. Svenska fornminnesföreningen såg 
som sin uppgift att vårda och värna landets forn-
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Förste amanuens Oscar Montelius (till höger) besöker Gabriel Gustafsson vid utgrävningen av Osebergsskeppet 4 september 1904. Den 
blygsamma titeln förste amanuens skulle Montelius få behålla till 1907 då han som 64-åring blev utnämnd till riksantikvarie. I den 
vetenskapliga världen var hans position en annan. Mats Malmer har beskrivit det sålunda: "Ingen nordisk arkeolog har efter honom 
uppnått en sådan berömmelse” (1994:23). ATA.

minnen och var initialt i motsättning med Akade
mien och riksantikvarien. Men Oscar Montelius 
lyckades genom sina 33 år som fornminnesför
eningens sekreterare och 13 år som dess ordförande 
mildra motsättningarna (Odelberg 1993:32f).

Folkbildningsaspekterna hade inte betonats av 
vare sig Bror Emil eller Hans Hildebrand, även om 
båda insåg att fornlämningarna skulle ges en trygga
re framtid om folkets kunskaper i ämnet ökades. I 
ett anförande år 1906 tas folkbildningsaspekterna

upp av Oscar Almgren. Han framhöll då växelspe
let mellan hembygdsforskning, vetenskapernas spe
cialisering och den folkliga förankringen. Almgren 
menade sig se en period av ökat intresse för hem
bygdsvård och ansåg att man skulle sträva efter att 
”använda hembygdsforskningen i folkbildningens 
tjänst och äfven ... få folket själfvt med i forsknings
arbetet, särskildt vid materialsamlandet” (1906: 
179).

Uttalandet infaller i tid då Riksantikvarieämbe-
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Oscar Almgren framför en fond av flintyxor arrangerade i rader 
efter den typologiska principen att ordna föremål i en samman
hängande tidsföljd efter graden av inbördes likhet (jfr Gräslund 
1974:217f). ATA.

tet på allvar försöker nå ut till provinserna för att 
på det lokala planet påverka folkopinionen och 
verka för fornlämningarnas bevarande genom en 
rikstäckande ombudsorganisation.

Möjligheter
Riksantikvarieämbetet på sockennivån 
Oscar Almgren talar när det gäller hembygds
föreningar och fornminnesföreningar om en öns
kan att nå ut till folket. En sådan strävan är de ini
tiativ som under olika perioder funnits hos riksan

tikvarien och senare Riksantikvarieämbetet att 
skapa ett kontaktnät ute i landet i form av s.k. om
bud. Ombudsorganisationen är intressant därför att 
den ger uttryck för en konkret folkbildningssträvan. 
Den visar på ett konstruktivt sätt att närma sig 
människor ute i landet. Det är värt att närmare skär
skåda denna betydelsefulla del av Riksantikvarie
ämbetets utåtriktade verksamhet, genom att ge en 
historisk tillbakablick.

Det fanns tidigt ansatser till en slags ombuds
organisation för landet, då med Vitterhetsakade
mien som huvudman. Förslaget kom först från den 
dåvarande kungen Gustaf III och syftet var att 
tjänliga personer ute i landsorten skulle rita av forn- 
lämningar. Det här får dock kanske närmast ses som 
ett förslag i syfte att bespara staten tyngande utgif
ter (Wijkander 1984:66).

Den verklige initiativtagaren till ombudsinstitu
tionen var J.G. Liljegren (Wijkander 1984:67f). 
Valet av riksantikvarien Johan Gustav Liljegren in
nebar en breddning av Vitterhetsakademiens sedan 
1700-talet slumrande verksamhet. Han var kom
men ur en annan anda än den som var rådande vid 
Vitterhetsakademien. Liljegren var en av stiftarna 
av Götiska Förbundet (”Ingemund den Gamle”) på 
vars program stod nationell fornforskning. Han 
hade läst för professor Sjöborg i Lund, en man som 
under en tid hade haft uppdraget att som enskild 
person ha uppsikt över rikets antikviteter och som 
författat en översikt över vad som var att betrakta 
som fornlämningar (Gödel 1930:213ff). Liljegren 
kom därför att ivra för en vård om både fynd och 
fornlämningar och hans omsorger utsträcktes till 
att gälla hela riket (Gödel 1930:222ff). Det är där
för naturligt att det är hos honom som tanken föds 
att försöka instifta en ombudsorganisation i riket. 
Organisationen skulle fungera som riksantikva
riens ställföreträdare ute i landet och tillse att forn- 
minnesvården övervakades (ATA, Ämbetsarkivet 3,
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Riksantikvarie Johan Gustav (Jon) Liljegren. Porträtt i SHM. Un
der Liljegrens tid som riksantikvarie 1827-37 skedde en förnyelse 
av verksamheten vid KVHAA. Liljegren tog emellertid på sig fler 
uppgifter än han förmådde slutföra. Till slut blev honom arbetet 
övermäktigt och han tog sitt liv på Vitterhetsakademiens högtids
dag 2 juni 1837 (Broomé 1982:18ff). ATA.

brevserien 3). Han önskade dessutom att ombuden 
skulle inkomma med upptäckter och anmärkningar 
om fornminnen. Ett led i dessa strävanden var att 
göra ett utskick av professor Sjöborgs i Lund skri
velse Uppgift om fornlämningarnas kännetecken 
(1828, se kap. VI:XX). Denna gick ut till kungliga 
befallningshavare, kyrkor och lantmätare i landet. 
Totalt skickades 3 868 exemplar (a.a.). Ombuden 
var då bara ett tiotal till antalet och de flesta hade 
tidigare sysslat med fornforskning. Enligt en skrivel
se framgick att ombuden försågs med stora frihe
ter. I praktiken gillades detta inte av Liljegren, som 
ibland kom i konflikt med ombuden p.g.a. detta

(ATA, Ämbetsarkivet 3, brevserien 3, ombudshand- 
lingar, detsamma skedde även med Alexander Se
tons undersökningar, se Selling 1945:40ff).

Under Bror Emil Hildebrands tid som riksantik
varie (1837-1879) utsåg man inga nya ombud. Med 
tanke på Hildebrands inställning till amatörers in
satser inom kulturminnesvård och fornforskning, 
så torde han ha varit skeptisk till nyttan av en så
dan verksamhet (jfr t.ex. Bachman 1969:178). Un
der en period fanns ett system med en antikvitets
intendent. Denne skulle uppteckna och inspektera 
fornlämningar ute i landet. Vidare skulle denne 
upplysa folk om fornlämningarnas betydelse och 
tillse att de åtnjöt de skydd som lagen stadgade 
(Bachman 1969:181, Floderus & Gustawsson 1946: 
296ff). Systemet fungerade mellan 1861 och 1870. 
Därefter kom antikvitetsintendentstjänsten att om
vandlas till två amanuenstjänster vid Statens histo
riska museum. Skapandet av museet 1865 innebar 
att Bror Emil Hildebrands insatser koncentrerades 
dit. Han såg säkerligen som sin främsta uppgift att 
anställa akademiskt skolade medarbetare för att 
bygga upp de vetenskapliga institutionerna inom 
museet (Bachman 1969:180ff).

Tack vare uppkomsten av fornminnesföreningar
na ute i landet, som i sin tur hade ombud ute i de 
olika landskapen, så fick Vitterhetsakademien till
gång till ett mera vittförgrenat kontaktnät ute i byg
derna. När senare fornminnesföreningarna anslöts 
till Akademien, så verkade dessa ombud indirekt 
också som Akademiens språkrör ute i landet (Wij- 
kander 1984:68). Nils Gabriel Djurklou hade tidigt 
insett vikten av upplysningsverksamhet och ansåg 
att endast genom människors medverkan och en
gagemang kunde kulturminnenas fortsatta vård och 
bevarande tryggas (Walldén 1945:304). I förening
ens program hade han därför organiserat fornmin- 
nesvården genom sockenombud. Dessutom initiera
de han att man varje år från predikstolen skulle läsa
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upp förteckningar över de respektive socknarnas 
fornlämningar (a.a.).

Ar 1906 började riksantikvarien ge fullmakt åt 
folk ute i landet att verka som dennes ombud. Un
der krigsåren och depressionen kunde inte ombuds
organisationen byggas ut, det var först när bättre 
tider kom som detta skedde. Under 1950-talet var 
organisationen som störst och omfattade då när
mare 700 personer (Wijkander 1984:70). Man in
gick ett slags kontrakt med personer som skulle ver
ka som Riksantikvarieämbetets ansikte utåt i lan
dets olika delar. Ombuden var oavlönade och ut

gjordes av allt från ”grevar och baroner, godsägare 
och majorer, där finnas banvaktare och stations- 
karlar, brevbärare och småbrukare, lärare och präs
ter, lantbrukare och industriarbetare. Det är i san
ning en demokratisk institution. ”. (Artikel i Dagens 
Nyheter den 5 januari 1935, baserad på en intervju 
med riksantikvarie Sigurd Curman.)

Kontraktet som det enskilda ombudet underteck
nade specificerade det uppdrag man åtog sig. Först 
i raden av åtaganden stod ”att hos befolkningen 
sprida kunskap om och väcka intresse för fornmin
nen och deras bevarande” (ATA, ämbetsarkivet 3,

Under Sigurd Curmans tid som riksantikvarie fördes den antikvariska verksamheten ut till allmänheten, ut till samhället (jfr Janson 
1991:11). Här talar Curman talar till den församlade pressen vid Värnhems kloster 1928. ATA.
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RIKSANTIKVARIEÄMBETET 
POSTADRESS- STORGATAN 41

Riksantikvarieämbetet befullmäktigar härmed

au under Ar såsom Ämbiiefn unibutl utöva vAnl och tillsyn över rormniime»

varvid uppdrages At ombudet:
att hos befolkningen sprida kunskap om och väcka intresse lör fornminnena och dertis 

bevarande,
att till Riksantikvarieämbetet oTördröjllgen göra anmälan om skedd åverkan A fasta 

fördämningar, till vilka räknas, utom forntida gravar, stensuttningar, resta stenar, runrist
ningar, hällristningar, huslämningar, fornborgar m. m„ även ödekyrkor, ödekyrkogårdar, 
kyrkoruiner, ruiner av äldre hyggnadsiämningar av annan (profan) art. samt vidare forn- 
Ilimningar under markytan, såsom vissa slag av gravar och boplatslämningar m. m..

att tillse att fynd. som anträffas vid' rubbande av fasta fördämningar, bliva insända 
till Riksantikvarieämbetet eller, om så icke kan ske, dil omedelbart anmäla desamma.

att tillse, att fynd av guld, silver och koppur hiiva vederbörligen hemhjudnn till in
lösen. eller eljest därom göra anmälan,

alt anmäla även andra fynd av fornsaker. med angivande av möjligast noggranna 
uppgifter om fyndort och fyndomständigheter,

att till Riksantikvarieämbetet anmäla förut okända fornminnen och inlämna medde 
landen om eljest gjorda iakttagelser, som kunna vara av intresse för Riksantikvarieäm
betets verksamhet,

att verka för en pietetsfull vård av i bruk varande kyrkor och dessas inventarier 
samt att till Riksantikvarieämbetet göra anmälan om planerade och enligt ombudets mening 
icke författningsenliga eller eljest olämpliga åtgärder med avseende på kyrkorna och 
dessas inventarier samt angående eventuell vanvård av desamma.

I övrigt hänvisas till omstående Kongi. hörordning den 29 november 18G7 angående 
forntida minnesmärkens fredande oeh bevarande ined däri sedermera vidtagna ändringar.

Stockholm den 19

Trtefunhiiiiiiäiidetsc goren tilI hornmlnnesuvdcln Ingen (tel. 231X102), resp. HyggntidNitvdelningen ltd. 
23«MISSI eller Rlkwinllkviirlninibetds växel Mel. 23 00 3111 och helet icke lill Rlkeimtikvorlcn |icr*onligen.

vuna!

Kontraktet som Riksantikvarieämbetets ombud undertecknade (1938 hade Riksantik
varieämbetet skapats - i den tidigare versionen av kontraktet kallades man riksan
tikvariens ombud). ATA.



brevserien 3, ombudshandl ingar). Vidare ingick att 
tillse att fornminneslagen efterlevdes i de fall ska
dor på fornminnen upptäcktes samt att rapportera 
om fornfynd eller nya fornlämningar påträffades. 
Man önskade också från myndighetens sida att om
buden skulle ”inlämna meddelanden om eljest gjor
da iakttagelser, som kunna vara av intresse för riks
antikvarieämbetets verksamhet”. Dessutom avslu
tar man med att man tacksamt motser årsredogö- 
relse (a.a.).

I ett osignerat brev tillställt något av riksantik
variens ombud finns i ledigare ordalag en beskriv
ning av de upplysningar som Ämbetet intresserade 
sig för (ATA, ämbetsarkivet 3, brevserien 3, om- 
budshandlingar):

”Broder.
Du förstår att med den begärda skrivelsen bara 

menas dina egna och rätt allmänna synpunkter på 
saken. Alltså:

Om du funnit något av intresse att tala om och 
inom vilka kretsar.

Om fullständig intresselöshet råder.
Om obekantskap med lag och förordning beträf

fande fornlämningars skydd och fynd är rådande 
eller om vissa begrepp finnes därom.

Om medel efter ditt förmenande för sakens av
hjälpande. Upplysningsarbete. I vad form? Resor 
av akademiens tjänstemän kanske det bästa? Un
dersökningar av landskapets fornlämningar önsk
värdaf Pressens ställning. Skolungdomens dito. 
Länsmuseernas inflytande i positiv eller negativ rikt
ning.

Egna önskningar i samma ärenden.

Med hälsning 
tuus ”.

Det framgår inte vem som underteckande bre
vet, men troligen var det Sigurd Curman själv. Inte 
heller årtalet är angivet, men det bör ha varit på 
1920- eller 30-talen. Brevet är skrivet på skrivma
skin och med karbonpapper, något som kom i bruk 
på 1920-talet (jfr Östergren 1991:46). Omnämnan
det av Akademiens tjänstemän, pekar på en tidpunkt 
före 1938, då personalen vid Riksantikvarieämbe
tet upphörde att vara Akademiens tjänstemän (Öd- 
mann 1993:53). Samtidigt talas om länsmuseer, ett 
uttryck som för tankarna framåt i tiden. Men ut
trycket länsmuseer använder just Sigurd Curman i 
ett tal 1925 vid Samfundet för hembygdsvårds års
möte i Linköping (se Arcadius 1991:42, not 1). 
Möjligen är brevet föranlett av en av de skrivelser 
som Sigurd Curman sände till ombuden 1924 och 
1925 (ATA, ämbetsarkivet 3, ombudsserien, brev
serien 3).

Hos riksantikvarien skönjer man initialt stora 
ambitioner när det gäller ombudsorganisationen. 
Det förtydligande brevet ovan visar att man är in
tresserad av opinionen rörande kulturminnesvården 
och de som skall försöka fånga detta är ombuden. 
Samtidigt har man sina uppfostringsambitioner. Det 
talas om upplysningsarbete. Det bör förvisso inte 
ses som en kritik, folkbildningsidealet var en del av 
tidsandan. Brevet vittnar om ett stort engagemang 
och att ombudsorganisationen sågs som ett medel 
att nå ut med den nya kulturminnesvården. I bör
jan av 1920-talet har man bemödat sig om att sam
manfatta ombudsrapporterna från landet, något 
som därefter saknas i handlingarna. De flesta om
buden rapporterar om ett nyvaknat intresse för forn
lämningar och fornfynd (ATA, ämbetsarkivet 3, 
ombudsserien, brevserien 3).

Men tillvaratog man någonsin riktigt de möjlig
heter som fanns i ombudsorganisationen? De arki
verade handlingarna i ämbetsarkivet visar att man 
fordrade en hel del upplysningar från ombuden. I
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Riksantikvarie Sigurd Curraan på sitt tjänsterum 1926. Foto: H. Faith-Ell. ATA.

gengäld skulle man som ombud vara hedrad av 
äran, arbetet var oavlönat och innebar i de fall man 
tog det som sin uppgift en hel del omkostnader i 
form av tid och resor. Det framgår här och där i ar
kiverade brev och skrivelser att Riksantikvarieäm
betet hade svårt att få ombuden att känna delak
tighet. Redan under tidigt 30-tal uppger Gustaf 
Hallström från myndighetens sida att det inkom
mit klagomål på att tjänstemän som varit ute i lan
det på olika uppdrag inte har satt sig i förbindelse 
med ombuden (ATA, ämbetsarkivet 3, ombudsserien).

Att vara utsedd till Riksantikvarieämbetets om
bud var för många en stor ära och uppdraget togs

av många på största allvar. Ibland trampade man 
människor på tårna i valet av ombud. Det framgår 
av en livfull och upprörd brevväxling mellan sekre
teraren och intendenten i Södra Hallands hembygds- 
och fornminnesförening och Riksantikvarieämbe
tet. Den förre har blivit förbigången i nomineringar
na till Riksantikvarieämbetets ombud. Skälet till 
detta har framförts muntligen till denne: att han 
skriver så otrevliga brev. Denne man skriver också 
för tiden mycket frispråkiga brev till myndigheten: 
”Jas vill heller inte komma ifråga (som RAÄ:s om
bud, min anm.). Jag böjer mig för detta tragiska 
öde, men en sak som jag inte böjer mig för är god
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tycklig diktatur, där man betraktar sig själv med 
vördnaden inför en gammal helgedom, ställer sig 
på piedestal och väntar att folk skall krypa i stoftet 
kring den höga sockeln, vinkande med utomordent
ligt vördsamma och trevliga skrivelser.” Ansvaret 
för den uppkomna kontroversen torde inte enbart 
vila på honom utan även på en av myndighetens 
tjänstemän. Samtidigt som han är upprörd över hur 
Riksantikvarieämbetet beter sig, så tycks kulturmin
nesvården ligga honom så varmt om hjärtat att det 
blir en extra skymf att bli utsatt för sådant av den 
myndighet som är dess utövare. ”... jag förutsätter, 
att jag icke är den ende här i landet som rönt en 
både otacksam och ovärdig behandling av vår högs
ta kulturminnesvårdande myndighet.” (ATA, äm- 
betsarkivet 3, ombudsserien.)

Det framgår av arkiverade handlingar att Riks
antikvarieämbetet under 1950-talet anordnade kur
ser för sina ombud. Ett av ombuden hör under 1960- 
talet av sig med en förfrågan om inte sådana på 
nytt kan anordnas. Hovsamt framför han kritik mot 
den bristande kontakten mellan kulturminnesvård
ande statliga organ och ombuden, vidare anför han 
att ombuden borde kunna utnyttjas som konsulter 
i kommunernas kulturfrågor och efterlyser ett nytt 
arbetsprogram för ombuden (ATA, ämbetsarkivet 
3, ombudsserien). Det framgår inte av de arkive
rade handlingarna att någon kurs kom till stånd 
förrän 1971. Organisatörerna uppges vara Samfun
det för hembygdsvård, Riksantikvarieämbetet och 
Nordiska museet och kursdeltagarna Riksantik
varieämbetets ombud och kulturnämnder (ATA, 
ämbetsarkivet 3, brevserien 3, ombudshandlingar).

Under 1970-talet avtynade verksamheten allt mer 
och i samband med kulturminnesvårdens omorga
nisation under 1970-talets mitt beslöt man att inte 
tillsätta några nya ombud. 1979 beslöts att Riks
antikvarieämbetet skulle vara en centralmyndighet 
och som sådan inte ha möjlighet att underhålla

ombudsorganisationen. Organisationen låg vilande 
och något egentligt avvecklingsbeslut togs, trots 
diskussioner i frågan, inte förrän 1984. I samband 
med avvecklingen kan man säga att hela organisa
tionen fördes ut på länen och de forna ombuden 
kontaktar i dag respektive länsmuseum och kallas 
därför följaktligen länsmuseiombud (Wijkander 
1984:70ff).

Riksantikvarieämbetets ombud på lokalnivå 
Vilka var då riksantikvariens och senare Riksan
tikvarieämbetets ombud? Hur var aktiviteten mel
lan myndighet/ombud? För att utröna detta fordras 
att man ser till ett mindre område, i det här fallet 
Österrekarne härad, som i boken i övrigt är i blick
punkten (jfr Inledning). Störst antal ombud tycks 
man ha haft under Sigurd Curmans tid, under sent 
1920-tal, 30- och 40-tal; alltså den period då man 
aktivt satsade på ombudsorganisationen från Riks
antikvarieämbetets sida. Under 1930- och 40-talen var 
sju ombud verksamma i nio av häradets elva socknar 
- bara Stenkvista och Barva saknade ombud.

Ombuden tycks vara ett rätt allmänt utsnitt ur 
Riksantikvarieämbetets hela ombudsstyrka: tre folk
skollärare, en kantor, en museiintendent, en gods
ägare och en köpman. Kontakterna med myndighe
ten är sporadiska. Endast folkskollärare Bylin, om
bud i Husby-Rekarne, avlägger en allmän rapport 
för 1933, där han berättar att han besökt så gott 
som alla socknens fornlämningar och att allt ”är 
gott och väl” (ATA, ämbetsarkivet 3, ombudshand- 
lingar, brevserien 3). Samme Bylin har 1928 då han 
ingick sitt ombudskontrakt bett att få en förteck
ning över socknens fasta fornlämningar för att bätt
re kunna fullgöra sina åligganden (ATA, Husby-Re
karne sn, allmänt). Detta är en vanlig typ av förfrå
gan från de olika ombuden ute i landet. De övriga 
ombuden har vanligen inte haft anledning att med
dela sig med myndigheten. I de fall de ändå gör

55



det, så är det för att påtala att fornfynd har påträf
fats. Ar 1936 hade köpmannen Lundman i Arla 
anledning att telefonera till myndigheten för att om
tala att fornfynd hade gjorts i ett grustag i socknen 
(ATA, Arla sn, allmänt). I ett liknande ärende kon
taktar kantorn och folkskolläraren Jonsson i Vallby 
socken myndigheten. En forngrav hade påträffats 
vid vägarbete 1937. Jonsson hade sett till att arbe
tet stoppades och tillvaratagit de fynd som gjorts 
(ATA, Vallby sn, allmänt).

I de flesta fall avsäger sig de olika ombuden upp
dragen efter att ha varit verksamma i ett antal år 
(3-28 år). Riksantikvarieämbetet har efter 1930 inte 
skaffat några nya ombud från trakten. I något fall 
har man i stället låtit ett ”gammalt” ombud ta över 
en socken som blev utan ombud, då en av de tidi
gare engagerade personerna avsade sig uppdraget. 
Från och med 1950-talets slut återstår endast ett 
ombud - godsägare Cervin i Näshulta och Husby- 
Rekarne socknar. Han är också den som har den 
förtroligaste korrespondensen med myndigheten. 
Cervins förtrolighet i kontakten med myndigheten 
och dess tjänstemän har sannolikt sin grund i hans 
samhällsställning. Hans ledighet i samröret med 
myndigheten saknas hos de övriga. Ämbetet av
tackar honom 1973, eftersom han då har passerat 
70 år - den ålder då ombudsskapet upphör. Cervin 
hade då varit ombud i totalt 43 år (ATA, ämbets- 
arkivet, brevserien 3, ombudshandlingar samt ATA, 
socken, allmänt).

Från och med 1906 och fram till 1985 fanns ute 
i landet Riksantikvarieämbetets lokala ombud (Flo- 
derus & Gustawsson 1946:300 och Wijkander 
1984). Dessa människor personifierade riksantik
varien och Riksantikvarieämbetet i socknen; de 
hade betydelse - hur stor är dock svårt att få grepp 
om - när det gällde att sprida kunskap om forn- 
lämningar och kulturminnesvård. Men det gjorde 
Riksantikvarieämbetet till ett begrepp i lokalsam-

Riksantikvarieämbetets ombud i Husby-Rekarne socken, folkskol
lärare Helmer Bylin. Han hade även en rad andra förtroendeupp
drag: ordförande i barnavårdsnämnden, vice ordförande i fattig- 
vårdsstyrelsen, ledamot av folkskolestyrelsen och berednings- 
nämnden (Porträttgalleri för Södermanland 1933:750).

hället. Nu är Riksantikvarieämbetet i stället en cent
ral myndighet, vars verksamhet är föga känd av 
allmänheten.

Hembygdsrörelsen
I takt med att arkeologin och de antikvariska myn
digheterna alltmer övergav den breda insamling av 
folkkulturen som varit dess uppgift under början 
och mitten av 1800-talet, kom samma uppgifter att 
i stället axlas av fornminnes- och senare hembygds
föreningarna. Södermanlands fornminnesförening 
kan tjäna som ett exempel. Den bildades i Sträng
näs 1860, och där deltog en del prominenta perso-
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ner ur de led som hade en mellanställning mellan 
folket och de professionella. Här fanns Richard Dy
beck och Nils Gabriel Djurklon. I föreningens stad
gar framgår att föremålet för verksamheten var: ”1. 
Fornminnen: gamla borgar och ringmurar, graf- 
högar, stenkummel, alla slags stensättningar, bauta- 
stenar, runstenar, tings- och valplatser m.m., vida
re ruiner af kloster, kyrkor och andra märkligare 
byggnader från medeltiden, spår af hamnar och se
gelleder, graf stenar och andra saker med munkstil 
m.m. Fornminnena bör noga mätas, beskrifvas och 
till läget bestämmas och om möjligt aftecknas; 
2. Fornsaker: vapen och redskap af ben, sten, kop
par, jern, och ädlare metall, mynt, prydnader och 
andra jordfynd från äldre tider, husgeråd och konst
saker från medeltiden m.m.... 3. Gamla handlingar 
och permebref...4. Folkspråket: ordlistor, upptagan
de inom Södermanland förekommande mindre van
liga ord och talesätt, ordspråk, gåtor, sagor och säg
ner, folkvisor och melodier m.m., med uppgift på 
stället der de äro gängse; 5. Folklifvet: seder och 
bruk vid alla slags samqväm, egenheter i utseeende, 
lynne, klädedrägt, vidskepliga bruk och fördomar 
m.m.” (Leijonhufvud 1932:105.) Man tog inom 
hembygdsrörelsen som sin uppgift det breda insam
lingsarbete som i stora stycken är helt identiskt med 
det som Bror Emil Hildebrand skisserade för Vit
terhetsakademiens stipendiater på 1840-talet (se s. 
21), men som sedermera kom att överges av arkeo
login till förmån för en undersökning som grun
dade sig på vetenskapen: forntida artefakter och 
fasta fornlämningar, utan att senare tiders föreställ
ningar medtogs.

Hembygdsrörelsen utveckling under 
1900-talet - exemplet Österrekarne 
och Södermanland
Carl Cederblad har 1932 gjort en översikt över 
hembygdsrörelsen i det första numret av tidskrif

ten Sörmlandsbygden. Han vill där att man bygger 
det nya Sverige på gammal grund och detta genom 
att sörja för en pånyttfödd sörmländsk hembygds
rörelse, som återtar alla folkliga drag, den en gång 
haft. Han fortsätter med att skissera vad Sörmland 
behöver i detta avseende:

”Här behövdes en målmedveten och systematisk 
upplysningsverksamhet, som åstadkom, att i var
enda av Sörmlands 114 socknar bildades en hem
bygdsförening, som lärdes och stimulerades till ett 
eget, oavbrutet arbete i hembygdsvårdens, hem- 
bygdsforskningens och den folkliga uppfostrans 
tjänst. Vi skulle ha en hembygdslivets vandrings- 
rättare, kunnig om både Sörmland och om sörm
ländskt folklynne, som vandrade igenom socknarna. 
Han skulle på förhand känna till anknytningspunk
terna i den och den socknen. Han skulle kunna be
rätta om hembygdsföreningarna i andra län där 
varenda sockenbo var medlem, om gammelgårdar, 
där socknens kulturliv är samlat, där ungdomen har 
ett hänförande socknens eget hem i hägnet av skön
heten och kulturstilen ifrån gångna tider, då denna 
var som bäst. Han skulle skildra hembygdsrörelsens 
folkliga forskningsbragder, han skulle instruera, 
huru man upptäckte och vårdade fornminnena, han 
skulle verka för att i varenda kommun fanns en 
socknens fridlysta lund, som gemensam egendom 
för att till kommande släktens glädje bevara de åld
riga lundar och heliga träd, som har sina rötter ner 
i fornsagans och bygdens heliga offerkult. Så små
ningom skulle i bygderna sopas bort allt i egentlig 
mening underklassigt och simpelt nöjesliv och er
sättas genom ett fritt och friskt. Med bildningslivets 
och folkuppfostrans rörelser skulle hembygdsrörel
sen som en givande och tagande part rationellt sam
verka både ute i orterna och i centrala förenings
organ.” (Cederblad 1932:21f.)

I just Österrekarne skulle man inte hörsamma 
denna appell Ur hembygdsrörelsens idéhistoria från
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1932. Det verkliga nybildandet av hembygdsför
eningar har i stället ägt rum i vår egen tid och på 
delvis andra premisser.

Barva socken i Österrekarne var tidigt ute med 
att bilda hembygdsförening. 1923 grundades den 
som den andra i Sörmlands län - två år efter ska
pandet av den första hembygdsföreningen. Men det 
är inte 20-talet utan 30-talet som framstår som den 
verkliga grundarepoken i länet. 30-talet inleddes 
med att Sörmlands läns hembygdsförbund bilda
des 1931; ett starkt hembygdsförbund med en om
fattande publiceringsverksamhet (Eklund Nyström 
1983a:25f och Blomberg 1983). Inga föreningar 
kom dock att skapas under 30-talet i Österrekarne. 
Under efterkrigstiden, 1940- till 1960-talen, var 
antalet nybildade föreningar i länet mycket ringa; 
tre stycken under varje 10-årsperiod. Först 1965 
bildades den andra hembygdsföreningen i Österre
karne, Sällskapet S:t Eskil i Eskilstuna stad (Eklund 
Nyström 1983a:25f).

Under 1970-talet ändrades förhållandet, då to
talt tolv nya föreningar tillkom i Sörmlands län (Ek
lund Nyström 1983a:25). En del äldre föreningar 
upplevde nu en period av ökad aktivitet. Så var fal
let i Barva, där man genom arbete i hembygdsför
eningen ville hävda sina intressen gentemot den nya 
storkommunen Eskilstuna (Eklund Nyström 1983b: 
54f). 1970-talet förebådade bara vad som komma 
skulle under 1980-talet. Hembygdsföreningar tycks 
i dag vara ett sätt att profilera sig, att nå just sin lo
kala kulturella identitet. Det är ett aktivt sätt att 
hålla moderniserings- och likriktningstendenser 
stången.

I dag har alla socknar i Österrekarne hembygds
förening. Området har alltså varit särskilt framträ
dande i 1970-90-talens stora nygrundande av hem
bygdsföreningar (Eklund Nyström 1983b:90, 153 
samt enkätsvar).

Hembygdsföreningen kan som organisations

Barva 1923
Eskilstuna 1965
Kjula-Jäder 1979
Vallby-Hammarby-Sundby 1980
Ärla-Stenkvista 1986
Näshulta 1986
Husby-Rekarne 1992

Hembygdsföreningar i Österrekarne härad; etableringsår.

form tyckas traditionell, men den har i dag delvis 
andra förtecken än vad som tidigare var fallet. Det 
är angeläget att försöka fånga de incitament som 
legat bakom de senaste 15 årens nybildningar av 
hembygdsföreningar. Jag skickade därför ut en en
kät till samtliga hembygdsföreningar i häradet. Frå
gorna rörde när föreningen bildades; om detta ut
löstes av någon särskild händelse - varför just vid 
den aktuella tidpunkten; hade man funderat på att 
starta någon annan typ av förening; hur den ge
nomsnittlige medlemmen ser ut och slutligen vad 
syftet med hembygdsföreningen är.

Hembygdsföreningen i Barva anger att nyvak- 
nandet under 70-talet var resultatet av en slags ”grö- 
na-våg-anda”. Näshulta hembygdsförening menar 
att ”tiden var mogen”. I Husby-Rekarne socken var 
det bevarandet av den engelska parken, Brukspar
ken, i Skogstorp som gjorde att man slöt sig sam
man och bildade en hembygdsförening. Man tycks 
överlag inte ha övervägt att organisera sig i andra 
typer av föreningar, utan formen hembygdsför
ening var självklar för alla. Den genomsnittlige med
lemmen är vanligen pensionär eller på väg att bli 
det. Barva hembygdsförening uppger att snittmed
lemmen har agrar bakgrund och är uppväxt på lan
det. Husby-Rekarne hembygdsförening uppger att 
det är de yngre och ofta ganska nyinflyttade med
lemmarna, som har det största intresset för forn- 
lämningar och äldre kultur.
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Vallby-Hammarby-Sundby hembygdsförening 
kan få tjäna som exempel på den nya tidens hem- 
bygdsgrundande. Där gick man 1980 samman med 
det direkta målet att rädda Gyllenhjelmska skolan 
(Sundby skola) från nedläggning. Skolan är landets 
äldsta samskola för flickor och pojkar (grundad 
1629). En väsentlig uppgift var också att rädda kvar 
olika typer av kommunal service i området och att 
bibehålla en levande landsbygd. Därför är ett av de 
formulerade syftena att stärka sammanhållningen 
i trakten (Eklund Nyström 1983b:153).

Hembygdsföreningarnas syften har mycket ge
mensamt. Endast föreningen i Husby-Rekarne upp

ger det förväntade svaret: att stimulera intresset för 
bygdens äldre historia och sprida kunskap om sam
bandet mellan äldre och nyare tider. I de andra fal
len har man en något bredare syn på hembygds
föreningens uppgifter. Man vill värna om och stärka 
den lokala identiteten; detta gör man delvis genom 
att värna om kulturarvet och om den lokala histo
rien. Man vill skapa samhörighet mellan män
niskorna i bygden. Man vill, som någon uttrycker 
det, att ”hela Sverige skall leva” (Barva hembygds
förening). Hembygdsföreningen ses som ett sätt att 
bemöta hoten mot den lokala miljön, mot den lo
kala servicen och mot bygdens utveckling.
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Kulturlandskap i omvandling
Björn Winberg

Bakgrund
Det svenska kulturlandskapet har under de senaste 
decennierna genomgått stora förändringar. Nya 
jordbruksmetoder och ökade avkastningskrav har 
drivit fram omfattande rationaliseringar inom jord- 
och skogsbruk. Större och starkare maskiner sätter 
allt djupare spår i landskapet under arbetet i sko
gen och gör det också möjligt att ta bort eller jämna 
ut allt större odlingshinder i åkermarken. En stän
digt pågående centralisering av befolkningen till stä
der, förorter och villasamhällen, medför en kontinu
erlig utbyggnad av våra tätorter.

Denna utveckling sätter även sina spår i forn- 
lämningsbeståndet och i fornlämningarnas närmiljö. 
En inte tillräckligt uppmärksammad konsekvens är 
att allt fler fornlämningsplatser är på väg att ”växa 
igen”, framför allt som en följd av att betesgången 
på många håll upphört i de gamla hagmarkerna 
(Odlingslandskapet 1991:31 ff). Något försök att 
närmare kvantifiera hur dessa förändringar påver
kat fornlämningsbeståndet har inte företagits.

Igenväxningens följder har otaliga gånger gjort 
sig påminda under den fornminnesinventering som

genomförs parallellt med revideringen av den eko
nomiska kartan. Många av de beskrivningar över 
fornlämningslokaler som upprättades i samband 
med förstagångsinventeringen har visat sig omöj
liga att bekräfta i detalj. I åtskilliga fall har det t.o.m. 
varit nödvändigt att ta de äldre beskrivningarna för 
gott. Dessutom ger en jämförelse mellan olika ge
nerationer av flygfoton snabbt talrika exempel på, 
i hur hög grad landskapet har förändrats under de 
ca 30 år som gått mellan förstagångsinventeringen 
och revideringen.

Det är mot denna bakgrund som föreliggande stu
die företagits. Målsättningen har varit att under
söka vilka möjligheter det finns att i statistiska ter
mer mäta förändringarna på och omkring fornläm- 
ningslokalerna med hjälp av framför allt första
gångsinventeringen och revideringens fältmaterial. 
Den bakomliggande tanken är naturligtvis att 
man på så sätt skulle kunna få ett säkrare underlag 
för bedömning av dessa tendensers betydelse för 
fornlämningsbeståndet, vilket i sin tur kan tjäna 
som underlag för åtgärder från kulturmiljövårdens 
sida.

60



Ett utsnitt av Röda kartan visar de östligaste delarna av Västerrekarne och hela Österrekarne härad. Förmins
kad. Tillstånd från Lantmäteriverket, medgivande 95.0046.

Analysområde
Analysområdet är beläget i en, från topografisk syn
punkt, varierad del av den sörmländska Rekarne- 
bygden. Även antalet fornlämningar varierar kraf
tigt inom området. I dess norra del är således forn- 
lämningsfrekvensen mycket hög, medan den är be
tydligt lägre i dess södra del där Rekarnebygdens 
slättlandskap övergår i skogsbygd. Analysområdet 
har valts ut med tanke på dess omväxlande karak
tär och på dess goda tillgång på äldre uppteckningar 
°ch avbildningar av fornlämningar. Framför allt 
Olof Hermelins inventeringar och skisser från 1860-

talet har i detta sammanhang bedömts som värde
fulla (Hermelin 1869).

Det aktuella området är 2,5 mil långt och 1,5 
mil brett. Det motsvarar därmed 15 ekonomiska 
kartblad i skala 1:10 000, närmare bestämt bladen 
10G 4-8 h-j. Analysområdet omfattar således en 
areal av 375 km2, från vars norra del man dock får 
dra av uppskattningsvis 35 km2, vilka utgörs av en 
del av Blackenfjärden i Mälaren. Området omfat
tar socknarna Vallby, Sundby, Hammarby och Sten- 
kvista, jämte delar av Jäder, Kjula och Husby-Re- 
karne. Större delen av Eskilstuna, med socknarna
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Analysområdets läge i Rekarnebygden.

Fors och Kloster, samt Torshälla ingår också. Ana
lysområdets utsträckning framgår av figuren ovan.

Söder om Blacken vidtar en i stor utsträckning 
skogbevuxen strandzon som övergår i en vidsträckt 
och bördig lerslätt. En stor del av slätten utgjorde 
ännu under järnåldern en grund och långsträckt vik 
av Mälaren, den s.k. Kafjärden. Strandängarna runt 
viken skapade utomordentliga förutsättningar för 
boskapsskötsel, vilket i sin tur lade grunden för den 
omfattande bebyggelseetablering under järnålder 
och senare, som ännu i hög grad präglar denna del 
av analysområdets kulturlandskap.

En del av slätten övergår åt söder i ett småkuperat 
skogsområde. Slättlandet avgränsas därefter tvärt

av den långsträckta förkastningsbranten mellan 
Eskilstuna och analysområdets östra kant vid Kjula. 
Det höglänta området söder därom är mycket fat
tigt på fornlämningar. Fornlämningsfrekvensen ökar 
dock i analysområdets sydligaste del, där landska
pet åter öppnar sig, men förekomsten av fornläm
ningar blir aldrig lika omfattande här som kring 
slätten i norr.

Genom analysområdet leder ett flertal grusåsar 
vilka i stor utsträckning sätter sin prägel på land
skapet. Främst bland dessa är den mäktiga Kjula- 
åsen som i norra delen av slätten har sin fortsätt
ning i Asbyåsen och Sundbyåsen. Nämnas bör också 
den av grustäkt svårt sargade Vallbyåsen, den krafti
ga åsryggen mellan Flacksta och Berga väster om 
Eskilstuna samt åsen mellan Flusby och Lundby i 
Husby-Rekarne socken. I samtliga fall har betydan
de fornlämningsbestånd lokaliserats till dessa åsar.

Eskilstuna och Torshälla i områdets nordvästra 
del erbjuder en möjlighet att studera hur tätorts- 
expansionen inverkat på fornlämningsbeståndet. 
Förutom några mindre tätorter vid bl.a. Hållsta, 
Flällberga och Kjula utgörs kulturlandskapet i öv
rigt av en jordbruksbygd som får mycket av sin prä
gel genom förekomsten av säterier eller andra större 
egendomar. Bland dessa måste främst nämnas Sund
byholm invid Mälaren, i vars omgivning de märk
liga fornlämningarna Sigurdsristningen ( se s. 131) 
och Germundshögen (se s. 106) återfinns. Lagers
berg väster om Eskilstuna, och Ryningsberg och 
Rossvik i Husby-Rekarne socken, är andra exem
pel på den herrgårdsstruktur som är så typisk för 
Södermanland. På många håll sätter denna ännu 
sin prägel på kulturlandskapet, genom rikliga be
stånd av ädellövskog.

Stora delar av analysområdet har bedömts ha så 
höga kulturhistoriska värden - till stor del motive
rade av fornlämningsbeståndet - att de utvärderats 
som särskilt värdefulla kulturmiljöer (Sörmlands-
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bygden 1988). Bland dessa ingår ett stort parti av 
analysområdets norra del, kring Kafjärden, samt ett 
område väster om Eskilstuna vid Asby och Sten
by, vilka båda utgör riksintresseområden. Kultur
historiskt värdefulla områden i vilka även forn- 
lämningar ingår, återfinns också vid Hugelsta öster 
om Eskilstuna, vid Hållsta i Husby-Rekarne socken 
samt vid Hamra och Rinkesta i Ärla socken.

Metod och genomförande
Som källmaterial vid föreliggande undersökning har 
i första hand använts förstagångsinventeringens och 
revideringsinventeringens fältmaterial, d.v.s. Riks

antikvarieämbetets flygfotobilder och inventerings- 
böcker från de två fornminnesinventeringar som 
genomförts i samband med Lantmäteriverkets fram
ställning av den ekonomiska kartan. Fotobilder 
används numera systematiskt vid studier av land- 
skapsförändringar, och analyserna genomförs till 
stor del med hjälp av stereoinstrument (Skånes 
1993). Föreliggande undersökning har emellertid 
företagits endast med hjälp av de s.k. enkelbilder 
vilka använts vid fältrekognoceringen efter fornläm- 
ningar och som därefter förvarats vid Riksantikva
rieämbetet.

Förstagångsinventeringens material är vad foto-

Antikvarie Claes Varenius kontrollerar att fornminnesinventeraren Ingemar Björkerling har gjort en korrekt bedömning och lägesangivelse 
av en nyupptäckt fornborg. Axelremsväskan innehåller fältarbetsmaterial i form av inventeringsböcker och flygfotokartor. 
Foto: Ingemar Björkerling.
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bilderna beträffar överfört till Antikvarisk-Topogra- 
fiska arkivet, ur vilket det hämtats för denna un
dersökning. Flygfotograferingen av analysområdet 
inför upprättandet av den första ekonomiska kar
tan ägde rum under åren 1954-55, medan invente
ringen genomfördes under åren 1956-57.

Flygfotograferingen för de fotokartor som använ
des vid revideringen av den ekonomiska kartan ge
nomfördes under åren 1983-84. Revideringsinvente
ringen genomfördes 1986. Materialet till denna för
varas i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister.

Med något undantag har revideringsinvente
ringen inom det berörda området utförts med hjälp 
av s.k. förtryckta inventeringsböcker. Dessa böcker 
har framtagits genom att förstagångsinventering- 
ens beskrivningar i renskriven form tryckts i nya 
fältanteckningsböcker. I dessa har det också fun
nits plats för ytterligare anteckningar eller änd
ringar.

De förtryckta inventeringsböckerna har under
lättat genomgången av hur de lokaler som anteck
nades vid förstagångsinventeringen förändrats eller 
ombedömts i samband med revideringen. Första- 
gångsinventeringens originalböcker från 1950-ta- 
let har därför i regel inte behövt konsulteras, utan 
textdelen av de båda fornminnesinventeringarna har 
kunnat jämföras enbart med hjälp av de invente
ringsböcker som använts vid revideringen. Under
sökningen har dock i första hand baserats på studi
er av flygfotobilderna. Endast i tveksamma fall har 
inventeringsböckernas uppgifter om ägoslag m.m. 
vägts in i bedömningen. Kontroll i inventerings
böckerna angående uppgifter om skador eller and
ra ingrepp har däremot genomförts konsekvent.

Undersökningen har fokuserats på gravfälten, 
vilka erbjuder ytor inom vilken förändringen i ve
getationen kan studeras. I några fall har gravfält 
vilka registrerades vid förstagångsinventeringen 
delats upp på två eller fler lokaler vid revideringen.

I åtskilliga fall har dessutom gravfältens utsträck
ning utökats eller förminskats något vid den senaste 
inventeringen.

Tio gravfält har undersökts och borttagits mel
lan förstagångsinventeringen och revideringen och 
ett tiotal tidigare okända gravfält har tillkommit. I 
de fall där de båda inventeringarnas redovisning 
skiljer sig åt har naturligtvis den reviderade versio
nen fått gälla som utgångspunkt för fotobildsana- 
lys och sammanställning av statistik etc. Samtliga 
256 bevarade gravfält inom analysområdet har be
handlats i denna studie.

En del av undersökningen utgörs av en analys av 
de förändringar i vegetation etc., som ägt rum på 
själva gravfälten. Undersökningen omfattar dess
utom en genomgång av mer påtagliga förändringar 
i gravfältens närmaste omgivningar, t.ex. i form av 
ny bebyggelse.

För att kunna studera förändringarna i gravfält
ens omgivningar har de ekonomiska kartbladen in
delats i rutnät om vardera 100 rutor. Varje sådan 
ruta blir således 500 x 500 m stor. De delar av land
skapet som är belägna inom rutor som innehåller 
ett eller flera gravfält betraktas i undersökningen 
som gravfältens närområden, oavsett var inom ru
torna som gravfälten är belägna. I de enstaka fall 
då något gravfält skäres av gränsen mellan två ru
tor, har som närområde räknats den ruta som inne
håller huvuddelen av gravfältet. Rutornas läge på 
fotobilderna har lätt kunnat beräknas med hjälp av 
ett transparent rutmönstrat kartöverlägg. Totalt 197 
rutor, motsvarande en sammanlagd yta av 49,25 
km2, berörs av undersökningen.

Uppgifter om gravfältens vegetation och skador 
etc., samt uppgifter om förändringar som ägt rum 
inom gravfältens närområden, har införts på ett an
tal på motsvarande sätt rutmönstrade pappersark. 
Dessa data har sedan fått tjäna som grundstatistik, 
vilket underlättat sammanställning och analys av
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förändringarnas geografiska fördelning. I grund
statistiken har observationerna sammanförts till 
vissa kategorier med hjälp av förkortningar.

För att försöka sätta in förändringarna på grav
fälten i ett längre tidsperspektiv har dessutom yt
terligare en studie företagits. Denna har bestått i en 
enkel genomgång av de skisser som Olof Herme
lin upprättade över märkligare fornlämningsloka- 
ler i Österrekarne härad under 1860-talet. Herme
lins teckningar har därvid jämförts med reviderings
inventeringens fotobilder och inventeringsböckernas 
uppgifter och vegetation etc., i avsikt att försöka 
uppskatta hur många av fornlämningslokalerna som 
i avsevärd grad förändats sedan de dokumentera
des av Hermelin.

Förändringar i gravfältens 
vegetation
Den mest påtagliga förändring som ägt rum på grav
fälten mellan 1950-talet och 1980-talet, är den näs
tan generella förtätningen av dess vegetation. För 
att kunna mäta denna har en del operativa definitio
ner formulerats. Med gravfält i skogsmark avses 
således här gravfält som av fotokartan att döma 
till större delen är bevuxna med tätstående träd och 
större buskar. I enstaka tveksamma fall har dock 
gravfältens omedelbara omgivningar, samt invente
ringsböckernas ägoslagsbeteckningar, vägts in i be
dömningen. Övriga gravfält har ansetts vara be
lägna i öppna hagmarker. Bland öppna hagmarker 
kan även ingå enstaka mindre ängar, vilka dock inte

Vegetationens förändring på gravfälten. A = .Öppen hagmark 1955 — läget oförändrat 1984. B - Öppen hagmark 1955 under igenväx- 
ning 1984. C = Öppen hagmark 1955 - skogbevuxet 1984. D = Skogsmark 1955 - läget oförändrat 1984. E = Skogsmark 1955 - skogen 
förtätad 1984. F = Skogsmark 1955 - skogen gallrad/omgjord till hagmark 1984. Renritning: Annica Boklund.
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kunnat särskiljas från hagmarkerna med hjälp av 
de fotobilder som varit för handen vid denna stu
die.

Med gravfält i öppen hagmark avses således grav
fält som ej är skogbevuxna med undantag av en
staka eller små klungor av träd och buskar. Beteck
ningen ”öppen” hagmark har valts med avsikt att 
betona att det är vegetationstätheten och tillgäng
ligheten som är huvudmotivet för kategoriindel
ningen, inte det formella ägoslaget. Inom analys
området finns det t.ex. ett mindre antal gravfält som 
är relativt tätt bevuxna med skog vilka ändå, enligt 
inventeringsböckernas uppgifter, är belägna i hag
mark. I dessa fall rör det sig dock förmodligen om 
tillfälligt anlagda hästhagar eller liknande vilket inte 
motiverat en placering i gruppen ”öppen hagmark”. 
Gravfältens fördelning i olika vegetationsgrupper 
framgår av figuren på s. 65.

Av figuren framgår att av de behandlade 256 
gravfälten så låg 189 stycken, d.v.s. hela 74 %, i 
skog redan vid förstagångsinventeringen. Analysen 
av fotobilderna visar att dessa ”skogsgravfält” i 
åtskilliga fall tidigare varit belägna i hagmarker, 
vilka redan på 1950-talet vuxit igen i sådan om
fattning att de vid denna tidpunkt måste karaktäri
seras som skogsmark. Bland dessa kan man med 
ledning av fotobilderna i 38 fall sluta sig till att 
skogsbeståndet påtagligt förtätats mellan 1955 och 
1984, vilket torde vara en följd av att skogen nu 
definitivt fyllt upp de sista gläntor vilka lyckats 
dröja sig kvar från det skede då de aktuella grav
fälten var belägna i glest beskogade hagmarker.

Sju av 189 ”skogsgravfält” har däremot genom
gått en motsatt utveckling. Dessa uppvisar nämli
gen på 1980-talets fotokartor en glest beskogad 
eller helt öppen landskapsbild, fastän de var helt 
skogbevuxna vid förstagångsinventeringen. Orsa
ken härtill kan inte på alla punkter avgöras utifrån 
arkivmaterialet. I flera fall är dock den öppnare

vegetationen en följd av de fornvårdinsatser som 
intensifierades på 1960-talet. Som exempel kan 
nämnas gravfälten vid Åsby väster om Eskilstuna 
(Raä 21-24 i Eskilstuna), samt två gravfält vid 
Kungshållet (Raä 11 och 12 i Kjula sn) där Europa
väg 20 bryter igenom Kjulaåsen.

Ungefär en fjärdedel av de 256 behandlade grav
fälten, eller närmare bestämt 67 stycken (26 %), 
var vid förstagångsinventeringen belägna i öppen 
hagmark. Denna mer begränsade andel av det tota
la antalet gravfält har dock genomgått en mer ge
nomgripande förändring än ”skogsgravfälten”.

Av förstagångsinventeringens 67 gravfält i öppen 
hagmark var nämligen vid revideringsinventeringen 
endast 26 oförändrade, d.v.s. utan några syn
barliga spår av vegetationsförtätning. Med andra 
ord måste hävden - betesgången eller slattern - ha 
upphört eller starkt avtagit på betydligt mer än hälf
ten av de gravfält som var belägna i öppna hag
marker under mitten av 1950-talet.

En stor andel av 1950-talets ”hagmarkgravfält” 
visade vid revideringen tydliga tecken på att växa 
igen. Hela 23 av de 67 gravfälten i hagmark vid 
förstagångsinventeringen uppvisade sådana tecken. 
Den pågående igenväxningen ger sig till känna i 
fotobilden genom att beståndet av solitära träd 
eller enbuskar förtätats, eller genom att partier med 
hagtorn och ris tillkommit, vilka avtecknar sig som 
diffusa gråzoner i fotobilden. På andra gravfält har 
asp, björk eller annan lövskog vandrat in, vilket även 
detta ger upphov till ett karaktäristiskt mönster i 
fotot. I synnerhet asp kan genom täta rotuppslag 
snabbt påverka en hagmark så att den påbörjade 
igenväxningen går att identifiera i fotobilden.

Hela 18 av de gravfält som var belägna i öppna 
hagmarker 1955 var dessutom fullständigt skog
bevuxna vid revideringsinventeringen. I några av 
dessa fall visar en jämn täckning i fotobilden att 
skogen är jämngammal, vilket kan tyda på att större
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Flygfoto från 1954 (A) respektive 1984 (B) över Ingespjuta by i Sundby socken. I byns 
närmaste omgivningar är fem gravfält. Två av dessa låg i öppen hagmark, de övriga i 
skog, vid förstagångsinventeringen. Det sydligaste gravfältet, som 1954 låg i öppen 
hagmark är numera bevuxet med skog. Flera nya villatomter har avstyckats i anslut
ning till byn och dess närmaste gravfält; de allt mindre partierna med öppen hagmark 
tas gärna i anspråk för ny bebyggelse. I nordöst har ett småflikigt parti med omväx
lande åker och skog planterats igen. Miljön kring Ingespjuta utgör ett illustrativt exem
pel på hur punktvisa förändringar gradvis omformar gravfältens närmiljö, i det här fal
let genom förtätning av bebyggelse och utradering av småskaliga element i odlingsland
skapet. Uppgifterna på kartorna är införda i samband med fältarbetet.

67



delen av dessa skogspartier tillkommit genom plan
tering.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att den 
allmänt befarade utvecklingen mot allt kraftigare 
beskogning av fornlämningsbeståndet, på ett tyd
ligt sätt kan bekräftas genom en enkel jämförelse 
mellan fotobilder och inventeringsböcker från förs- 
tagångsinventeringen och revideringsinventeringen. 
Fotobildstolkningen pekar mot att det första tids- 
snittet kring förstagångsinventeringen på 1950- 
talet, utgör ett skede då igenväxning av många av 
de gamla hagmarkerna redan pågått under en längre 
tid. Påfallande är att endast ungefär en fjärdedel av 
gravfälten är belägna i öppna hagmarker under mit
ten av 1950-talet. Ännu mer anmärkningsvärt är 
dock att drygt hälften av dessa har hamnat i van
vård eller övergått till skogsmark bara 30 år se
nare.

Ingrepp i gravfälten
Fornminnesregistret ger även underlag för en över
siktlig analys av olika ingrepp som företagits i grav
fälten mellan förstagångsinventeringen och revide
ringsinventeringen. I första hand avses här ren ska
degörelse på gravfälten. Observeras bör dock att 
mindre allvarliga skador kan ha förbigåtts utan att 
ha blivit antecknade i fornminnesregistret. I enstaka 
fall kan det dessutom vara svårt att avgöra om en 
skada har uppkommit före eller efter förstagångs
inventeringen. Uppgifter om skadegörelse som med 
säkerhet kan dateras till tiden före förstagångsin
venteringen har ej behandlats här.

Även uppgifter om några mindre delundersök
ningar har medtagits bland vad som här betecknats 
som ingrepp. Det framgår nämligen inte alltid klart 
av registret huruvida undersökningarna är en följd 
av skadegörelse eller avsiktliga åtgärder förorsakade 
av exploatering. I vilket fall som helst utgör dock 
dessa undersökningar ingrepp i fornlämningen som

G

Malarbaden Kullers ta Sundby

U= 0 U= 0 U= 0
S= 0 S= 5 S= 4
B= 5 B= 21 B=21

Torshälla Hammarby Kjula

U= 2 U= 4 U= 1
S= 3 S= 4 S= 5
B= 23 B= 53 Br 24

Viistä Eskilstuna Hugelsta

U= 2 U= 0 U= 0
S= 4 S= 1 S= 0
B= 43 B= 10 Br 11

Husby-Re Stenkvista Torsberga

U= 1 U= 0 U= 0
S= 2 S= 2 S: 0
B= 14 Br 4 B= 4

Årby Arla Rinkesta
U= 0 U= 0 U= 0
S= 1 S= 0 S= 2
B= 12 B= 8 B= 3

Antal undersökta och borttagna (U), skadade (S) och bevarade 
(B) gravfält per ekonomiskt kartblad inom undersökningsområdet.

ägt rum mellan förstagångsinventeringen och revi
deringsinventeringen.

Uppgifter om antal skadade gravfält, jämte upp
gifter om antal undersökta och borttagna respek
tive bevarade gravfält, har sammanställts kartblads- 
vis i figuren ovan. Genomgången visar att 33 av de 
256 behandlade gravfälten har blivit föremål för 
någon form av ingrepp. Dessa gravfält utgör 12,8 % 
av samtliga gravfält inom analysområdet. Som sy
nes växlar antalet registrerade ingrepp per ekono
miskt kartblad mellan 0 och 5. Som man kan för
vänta sig ökar frekvensen av skadade gravfält per 
kartblad i de fornlämningstätare områdena.
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Stort inslag av skadade gravfält, varmed här av
ses 4-5 stycken, förekommer på blad med mellan 
21 och 53 gravfält var. Undantaget är bladet Tors- 
hälla som endast uppvisar tre skadade gravfält av 
totalt 23 bevarade. Kartblad med högt antal ska
dade gravfält ligger samlade i ett block om fyra i 
analysområdets nordöstra del, tillsammans med ett 
blad omedelbart sydväst därom.

Det analyserade materialet är begränsat och inne
håller såsom ovan påpekats en del osäkerhetsfakto
rer. Det är dock anmärkningsvärt att den starkt ex
panderande och fornlämningsrika tätortsregionen, 
Torshälla - Eskilstuna - Skogstorp, trots allt inte 
får ett starkare genomslag i den rumsliga fördel
ningen av skadade gravfält än vad som nu är fallet. 
Inom bladen Vilsta, Torshälla och Hammarby har 
skador på 11 av totalt 119 gravfält registrerats. Ex- 
ploateringstrycket inom dessa blad har emellertid 
varit högt under den behandlade perioden, vilket 
bl.a. illustreras av att 8 av de totalundersökningar 
som genomförts inom analysområdet har ägt rum 
på gravfält inom dessa tätortsblad.

Skadegörelsen inom tätortsregionen förefaller 
således, trots det höga exploateringstrycket, något 
mindre omfattande än skadegörelsen ute på slät
ten. Den senare representeras här av de mer pasto
ralt präglade bladen Kullersta, Sundby och Kjula, 
inom vilka hela 19 av totalt 66 gravfält har regist
rerats som skadade. Möjligen kan man därför anta
ga att själva planprocessen vid utbyggnaden av tät
orterna, samt efterföljande vårdinsatser och infor
mation kring de fornlämningar som bevarats un
derlättat tillsynen av dem, trots deras utsatta läge. 
Det kan således paradoxalt nog förhålla sig så att 
det är lättare för den lokala kulturmiljövården att 
bevaka de fornlämningslokaler som är belägna inom 
tätorternas expansionszoner, än de som är belägna 
Pa landsbygden. En djupare genomgång av mate- 
rial från flera liknande områden skulle kunna ge

svar på frågan om kulturmiljövården varit mer 
framgångsrik när det gällt att värna om fornläm- 
ningsbeståndet i tätorternas omedelbara närhet än 
i kommunernas mer perifera delar.

Fornminnesregistret ger även ett visst underlag 
för en allmän analys av skadegörelsens art. Av de 
totalt 33 gravfält som utsatts för någon form av 
åverkan mellan de två inventeringstillfällena, har 
hela 13 stycken skadats genom utvidgning eller 
nyanläggning av vägar. Problemen torde vara kon
centrerade till mindre vägar, som t.ex. bruknings- 
vägar och motionsspår, vars planering uppenbarli
gen varit svåra att bevaka för kulturmiljövårdens 
företrädare. Ett flagrant exempel på denna typ av 
skadegörelse utgör tre gravfält vid Ransten (Sundby 
sn, Raä 5, 6 och 8), invid fornborgen med samma 
namn, vilka samtliga skadats vid breddning av en 
och samma väg. Ett av dessa gravfält har blivit fö
remål för efterundersökning.

En annan grupp av gravfält som ofta är utsatta 
för åverkan är de som gränsar till eller är belägna i 
tomtmark. Således har tolv gravfält skadats i sam
band med utvidgning och planering av befintliga 
tomter, eller genom att sopor och annat överblivet 
material lagts upp på dem. Det förefaller som om 
dessa tendenser förstärkts genom att stugor som 
tidigare stått på ofri grund friköpts under senare 
år, bl.a. på Sundbyholms marker. Fotobilder och 
inventeringsböcker ger dock inte tillräckligt under
lag för att bedöma de här förhållandena, utan ana
lysen borde i dessa fall kompletteras med besikt
ningar och genomgång av fastighetshandlingar etc., 
vilket dock inte rymts inom ramen för denna stu
die. Som ett särskilt allvarligt exempel på skadegö
relse kan nämnas det ursprungligen tämligen stora 
gravfältet vid Hammarby i Hammarby sn (Ham
marby sn, Raä 9), vilket till en del täckts med schakt
massor. De övertäckta delarna av gravfältet har del
vis planats av och gjorts om till gräsmatta. Av öv
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riga åtta gravfält som blivit föremål för någon form 
av ingrepp har en del bl.a. skadats i kanterna ge
nom odling.

De vanligaste orsakerna till att fornlämningar 
skadas bör kunna ringas in genom analyser av det 
här slaget. Analyserna bör dock fördjupas betyd
ligt genom användande av andra källor än forn- 
minnesregistret, i första hand besiktnings- och un
dersökningsrapporter. Registret ger i alla händelser 
en god inkörsport till sådana studier.

Sammanfattningsvis pekar föreliggande under
sökning mot att anläggandet av mindre vägar och 
förekomst av avstyckade tomter i fornlämningarnas 
omedelbara närhet, är de två faktorer som medfört 
huvuddelen av den skadegörelse som antecknas i 
fornminnesregistret under revideringen. Ett annat 
anmärkningsvärt förhållande, är den relativt om
fattande skadegörelsen inom det i huvudsak agrart 
präglade riksintresseområdet Kaviken. Sett i förhål
lande till det exploaterade landskapet kring tätort
erna förefaller skadegörelsen i denna del av analys
området anmärkningsvärt omfattande. Förhållan
det reser i sin tur frågan om kultur miljö vårdens in
formation och bevakning har olika genomslagskraft 
i tätortsområden respektive inom områden av lands- 
bygdskaraktär.

Förändringar i gravfältens 
närområden
Kulturlandskapet förändras kontinuerligt. Från kul
turmiljövårdens synpunkt är det angeläget att följa 
upp hur dessa förändringar påverkar gravfältens 
närmaste omgivningar. Av det skälet har här gjorts 
ett försök att mäta omfattningen av de ingrepp som 
ägt rum i gravfältens närhet mellan förstagångs- 
inventeringen och revideringsinventeringen.

Ingreppen är av mycket olika omfattning och 
karaktär. Denna studie har emellertid tagit fasta på 
sådana förändringar som antingen innebär att land

skapet tillförts nya element, eller utarmats genom 
att element som bidragit till att göra landskapet 
omväxlande och småbrutet, borttagits eller elimi
nerats på annat sätt.

De förändringar som behandlas kan indelas i fem 
kategorier. Dels ingår alla typer av vägar tillkomna 
efter förstagångsinventeringen, dels alla typer av 
byggnader uppförda under motsvarande tid, dock 
med undantag av ekonomibyggnader i anslutning 
till befintlig bebyggelse. De behandlade byggnaderna 
utgörs i praktiken huvudsakligen av nybyggda 
villor.

I statistiken ingår även alla förändringar i od
lingsmark som på fotobilden ej understiger 2 mm, 
vilket motsvarar 20 m i terrängen. Undantagna är 
dock igenlagda diken. Exempel på denna kategori 
av förändringar är impediment som röjts bort ur 
åkrarna, uppodlade partier i kanterna av gammal 
hagmark samt borttagna busk- och trädridåer längs 
diken och ägogränser.

Kulturlandskapet kring gravfälten har även på
verkats av skogsplanteringar. Det kan i dessa fall 
exempelvis röra sig om plantering i gamla hag- 
marker mellan åker och skogbryn eller igenplante- 
ring av nedlagda åkerlyckor. Till ytterligare en grupp 
har slutligen förts övriga förändringar som t.ex. ut
vidgade grustäkter.

För att få en jämförbar yta kring varje gravfält 
har de ekonomiska kartbladen indelats i rutor om 
0,25 km2 på det sätt som redan beskrivits ovan. 
Dessa rutor betecknas som närområden. 197 så
dana närområden, innehåller ett - eller i mindre 
utsträckning - fler gravfält. Vanligtvis ligger när
områdena utspridda inom analysområdet men bil
dar, där fornlämningsfrekvensen är hög, ibland 
”stråk” om upp till 7-9 sammanhängande rutor. 
Sammantagna uppgår närområdenas yta till 49,25 
km2, d.v.s. de motsvarar ungefär 1/8 av hela analys
området. Omfattning och karaktär på de föränd-
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A. Närområden som förändrats
genom agglomeration av ny 
bebyggelse, vägar m.m. 31 16 %

B. Närområden inom vilka för-
ändringar ägt rum punktvis 68 34 %

C. Närområden som är
oförändrade 98 50 %

Antal närområden som förändrats mellan RAÄ:s båda inventerings- 
omgångar.

ringar som ägt rum inom gravfältens närområden 
framgår av tabellen ovan.

199 närområden, d.v.s. i ungefär hälften av samt
liga, har landskapet förändrats på ett eller flera av 
de sätt som beskrivits ovan. Inom dessa närområden 
återfinns 124 gravfält. Av samtliga gravfält inom 
analysområdet har således 48,4 % fått sina närmas
te omgivningar mer eller mindre omgestaltade nå
gon gång mellan förstagångsinventeringen och revi
deringsinventeringen.

Av närområdena uppvisar emellertid 31 mer om
fattande förändringar i landskapsbilden än de öv
riga. Inom dessa har nämligen tillkommit radhus
områden eller andra större byggnadskomplex, i re
gel dessutom i kombination med en förtätning av 
vägnätet. Dylika nytillkomna agglomerationer av 
bebyggelse etc., berör 29 gravfält, d.v.s. 11,3 % av 
det totala antalet gravfält inom analysområdet. Des
sa gravfält har således fått sina närmiljöer påtag
ligt förändrade under bara den relativt korta tid som 
förflutit mellan de två inventeringarna. Om vi dess
utom lägger samman dessa gravfält med dem som 
var belägna i tätorter redan på 1950-talet, blir an
talet gravfält med agglomerationer av bebyggelse 
etc. inom närmiljön hela 38, vilket motsvarar 24,3 % 
av samtliga gravfält inom analysområdet.

Hälften av de genom agglomeration av bebyg
gelse och vägar kraftigt förändrade närmiljöerna

ligger koncentrerade till bladet Viistä väster om 
Eskilstuna. Övriga närområden inom vilket omfat
tande förändringar har ägt rum ligger utspridda 
inom en yta som motsvarar fem ekonomiska kart
blad mellan Husby-Rekarne i sydväst och Kjula i 
öster.

Utöver de närområden som innehåller agglome
rationer av bebyggelse etc., uppvisar dessutom yt
terligare 68 närområden punktvisa förändringar i 
landskapsbilden, av de slag som beskrivits ovan. 
Sammanlagt har 83 sådana punktvis förekommande 
ingrepp i närområdena identifierats på fotokartor
na. I genomsnitt motsvarar dessa 1,2 observationer 
per närområde.

Observationerna uppvisar inte något tydligt 
spridningsmönster. Punktvis företagna förändringar 
i gravfältens närområden kan konstateras inom 
hela analysområdet. En något högre frekvens av 
förändringar inom en del begränsade områden kan 
förmodligen förklaras av att vissa markägare mer 
än andra satsat på att konsekvent genomföra ra- 
tionaliseringsåtgärder i odlingsmarkerna. Det finns 
dock en tendens till att de punktvisa förändring
arna är vanligare i skogsbygden än på slätten. Mest 
frekventa är punktvis förekommande ingrepp i den 
förhållandevis begränsade övergångsbygden inom 
norra delen av bladet Hugelsta och södra delen av 
bladet Kjula.

Man kan sammanfattningsvis konstatera att un
der den trettioårsperiod som förflutit mellan de båda 
inventeringarna så har påtagliga förändringar ägt 
rum inom ungefär hälften av gravfältens närmiljöer. 
Förändringarna berör närmare hälften av analys
områdets gravfält. Den pågående omgestaltningen 
av gravfältens omgivningar kan observeras inom 
hela analysområdet, men är i landsbygdsdelarna 
mest påtaglig i övergångsbygden. Under perioden 
har dessutom ett anmärkningsvärt stort antal grav
fält inom tätortsregionen - motsvarande minst 10 %
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Flygfoto från 1954 (A) respektive 1984 (B) av ett område 
med fyra gravfält vid Glömsta i Torshälla socken. Mellan de 
båda fotograferingstillfällena har ett nytt bostadsområde fått 
breda ut sig inom gravfältens närområde. Det stora gravfäl
tet längst i söder låg på 1950-talet i öppen hagmark men 30 
år senare är det på väg att växa igen. I samband med revi
deringsinventeringen registrerades Säby gamla bytomt, vil
ken kan ha samband med gravfälten. Den även för Rekarne- 
bygdens förhållanden komplexa fornlämningsmiljön är nu
mera starkt kringskuren genom agglomeration av bebyggelse 
och vägar. Uppgifterna på kartorna är införda i samband 
med fältarbetet.
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av analysområdets totala gravfältsbestånd - fått sin 
närmiljö avsevärt kringskuren genom utvidgning av 
bostadsområden och vägnät.

En sammanställning har även företagits över de 
punktvisa förändringarnas art. Resultatet framgår 
av tabellen nedan. Man kan inte undgå att notera 
att relativt få av förändringarna är en följd av in
grepp som har med brukandet av odlingsmarken 
och skogen att göra. Inom närområdena har odlings- 
hinder borttagits eller liknande åtgärder vidtagits i 
17 fall och i åtta fall har hagmark eller åker plante
rats igen. Sammanlagt utgör dessa ingrepp 30 % 
av de punktvisa förändringarna i gravfältens när
områden.

Hela 26 av de punktvisa förändringarna inom 
närområdena utgörs av nya vägar. Ytterligare 25 
tillkomna landskapselement utgörs av nya byggna
der. Nya vägar och byggnader svarar således för 
över 60 % av de punktvisa förändringar som man 
med hjälp av fotobilderna kan iakttaga inom grav
fältens närmiljöer. Vi får anledning att anknyta till 
dessa förhållanden längre fram.

Borttagande av odlingsbinder 17

Skogsplantering 8

Anläggande av väg 26

Ny bebyggelse
(ej inom jordbruksfastigheter) 25

Övrigt (t.ex. grustäkt) 7

Summa 83

Åtgärder som medfört förändringar i landskapet inom gravfält
ens närområden. Agglomerationsområden ingår ej.

Förändringar pä gravfälten 
i ett langtidsperspektiv
Ett långtidsperspektiv på kulturlandskapets föränd
ring underlättar förståelsen av den omgestaltning 
som landskapet genomgår i vår egen tid. En av tank
arna med föreliggande studie har varit att under
söka i vilken utsträckning som äldre dokumenta
tionsmaterial kan utnyttjas för detta ändamål.

Av detta skäl har en s.k. sockeninventering för 
Husby-Rekarne socken granskats närmare. Inven
teringen genomfördes 1936-37 av Ivar Schnell och 
är - såsom ofta är fallet med denna typ av invente
ringar - mycket välgjord. Enbart en socken visade 
sig emellertid erbjuda ett allt för litet material för 
att vara lämpligt att använda vid jämförande stu
dier baserade t.ex. på fotomaterialet. Någon när
mare bearbetning har därför inte företagits.

Det bör emellertid noteras att de talrika special
kartor som upprättades i samband med socken
inventeringarna gör det möjligt att jämföra dagens 
fornlämningsbestånd med 1930-talets. Det borde 
således vara möjligt att detaljstudera förändringar 
både vad beträffar igenväxning (specialkarterade 
gravfält kan av praktiska skäl inte ha varit särskilt 
igenvuxna vid karteringstillfället) och skadegörelse 
p.g.a. exempelvis bebyggelse och husbehovstäkt av 
grus och sten. Därigenom skulle man få ytterligare 
ett tidstvärsnitt 25-30 år före Riksantikvarieämbe
tets förstagångsinventering. En sådan analys krä
ver dock ett större jämförelsematerial samt en hel 
del ombesiktningar.

En möjlighet att gå ytterligare ett steg tillbaka i 
tiden inom det område som behandlats här erbju
der Olof Hermelins teckningar av fornlämnings- 
lokaler från 1860-talet. Teckningarna är i regel myc
ket välgjorda och ingår som illustrationer till en re
gelrätt fornminnesinventering som Hermelin utför
de redan vid denna tidpunkt (Odelberg 1993).

Hermelins inventering borde vara möjlig att be-
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Bild A.

Bild A. Gravfältet mellan Almby och Berga i Husby-Rekarne socken exemplifierar hur olika inventeringars dokumentationsmaterial kan 
användas för analys av de förändringar som fornlämningsbeståndet genomgått under de senaste 150 åren. Redan på 1860-talet upprät
tade Olof Hermelin en skiss över gravfältet (A). Av denna framgår att fornlämningarna vid mitten av 1800-talet var belägna i trädlös 
betes- och slåttermark, väl synliga från den väg som leder förbi gravfältet. Foto ATA.

Bild B. Gravfältet specialkarterades 1936 av Ivar Schnell (B) i samband med en s.k. sockeninventering av Husby-Rekarne. Förmodligen 
var gravfältet vid denna tidpunkt fortfarande i stort sett fritt från vegetation. Vid förstagångsinventeringen 1956 betecknades emellertid 
gravfältet som ”Gammal betesmark som skogsplanterats”, vilket slutligen ändrades till ”Skogsmark” i samband med revideringsinvente
ringen 1986. Specialkartan förvaras i ATA. Karta: Annica Boklund.

Bild C. Gravfältets nuvarande utseende framgår av bild C. En av de resta stenarna som återges på Hermelins skiss står ännu kvar, de 
övriga är omkullfallna. Gravfältet är numera till största delen bevuxet med skog, bl.a. tall och asp. De delar av gravfältet som vid besikt
ning i december 1993 var bevuxna med skog har angivits med mörk ton på specialkartan från 1936. Flera av de anläggningar som 
upptagits på kartan kan nu endast med svårighet identifieras bland träd och ris. Riksantikvarieämbetets specialkartor bör kunna använ
das för detaljstudier av de förändringar som många fornlämningslokaler genomgått under de senaste decennierna. Foto: Björn Winberg.
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KARTA

GRAVFÄLT mellan ALMEN och BERGA, 
HUSEN- REKARNE Sn, SÖDERMANLAND 
Upprättad den 8 okt 1936 a/ /. Sdmell

Bild B.

Bild C.



arbeta i sin helhet. Man borde t.ex. kunna under
söka hur stor del av det under mitten av 1800-talet 
kända fornlämningsbeståndet som numera är bort
taget eller kraftigt skadat. Detta har emellertid fått 
anstå. Föreliggande undersökning har i stället kon
centrerats till de lokaler inom Österrekarne härad 
som är belägna inom analysområdet och som Her
melin ansåg vara så märkliga att han dokumente
rade dem med skiss. Enbart lokaler med flera forn- 
lämningar har behandlats. Undersökningen omfat
tar därvid 17 fornlämningslokaler vilka jämförts 
med fotobilderna och beskrivningarna från revide
ringsinventeringen. Därigenom konstaterade större 
skador och andra förändringar på fornlämningslo- 
kalerna har sammanställts i tabellen på nästa sida.

Genomgången har försökt ge svar på om loka
lerna har beskogats, om omfattande grustäkt före
kommit, om väg har anlagts så att den skadat forn- 
lämningen, eller om mer omfattade bebyggelse upp
förts på eller omedelbart intill denna, d.v.s. inom 
fornlämningsområdet (det kan i en del fall vara svårt 
att avgöra om byggnader anlagts på eller enbart 
tangerar fornlämningslokalen utan besiktning på 
platsen). Även Schnells sockeninventering har kun
nat utnyttjas vid denna analys.

En analys där så gammalt dokumentationsmate
rial som Hermelins teckningar utnyttjats måste nöd
vändigtvis bli förenklad. Anmärkningsvärd är dock 
teckningarnas vittnesbörd om det obetydliga insla
get av vegetation på fornlämningslokalerna vid mit
ten av 1800-talet. Endast i fonden på de sydligast 
belägna lokalerna skymtar skogen fram. Bilderna 
illustrerar indirekt det i andra sammanhang omvitt
nade intensiva utnyttjandet av gräsmarkerna för fo
derproduktion som karaktäriserar 1800-talets jord
brukslandskap. Den närmast totala skoglösheten i 
socknarna runt Kafjärden uppfattades som ett stort 
problem och skogsplanteringsföretag igångsattes vid 
1800-talets mitt i området (Hermelin 1869:263, jfr

Collmar 1951:198f). Åtta av Hermelins lokaler är 
numera skogbevuxna. Gravfältet med storhögen 
Grundby limpa (Vallby sn, Raä 36) och två grav
fält vid Kungshållet (Kjula sn, Raä 11 och 12) har 
varit skogbevuxna, men vårdas numera som hag- 
mark.

Sex lokaler är starkt påverkade av utvidgad grus
täkt, däribland det stora gravfältet vid Kungshållet 
på Kjulaåsen (se s. 121) och det ursprungligen 
mycket vackra gravfältet norr om Vallby kyrka 
(Vallby sn, Raä 44), vilket undersökts i flera om
gångar. En runsten och en rest sten vid Högstena 
(Kjula sn, Raä 42) har flyttats p.g.a. vägomlägg- 
ning och ytterligare tre gravfält har allvarligt på
verkats av vägomläggning etc. Hela åtta lokaler har 
dessutom fått störande bebyggelse uppförd på eller 
i sin omedelbara närhet.

Av tabellen framgår att av de 17 ”märkliga” 
fornlämningslokaler som Hermelin upprättat skiss 
över är det endast ett gravfält, nämligen Ormkullen 
(Hammarby sn, Raä 17), som fortfarande i stort 
sett är i samma skick som på Hermelins tid. Även 
på detta gravfält har dock en gammal grustäkt i 
gravfältets största hög utvidgats sedan Hermelins 
besök. Flera lokaler uppvisar en kombination av 
olika former av skadegörelse.

Anmärkningsvärt nog har det på fyra lokaler fö
retagits ingrepp så sent som mellan förstagångs- 
inventeringen och revideringen. I ett fall utgörs in
greppet av skadegörelse som närmast kan karak
täriseras som nidingsdåd, nämligen vid fornlämning 
48 i Kjula sn där de resta stenarna i en domarring 
slagits av. Lokalen är omnämnd redan i Rannsak- 
ningarna 1682.

Tiden har således gått tämligen hårt åt det mer 
framträdande fornlämningsbeståndet inom analys
området sedan Hermelin besökte det för 120 år 
sedan. Detta har man kanske inte någon anledning 
att förundra sig över. Vad som däremot förefaller
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kräva en närmare analys är att framträdande och 
sedan gammalt väl kända fornlämningar och deras 
miljö fortfarande tycks vara utsatta för ingrepp av 
olika slag, bl.a. i form av otillåten skogsplantering. 
Möjligen skulle detta kunna motivera en översyn 
av praxis beträffande tillsyn och andra antikvariska 
åtgärder vad beträffar fornlämningar av särskilt 
hög dignitet.

Landskap somvandlingens 
påverkan på fornlämningarna 
- sammanfattning
Denna studie är genomförd i avsikt att undersöka 
hur materialet från Riksantikvarieämbetets forn
minnesinventering kan utnyttjas för att analysera 
hur fornlämningsbeståndet påverkas av de ständigt 
fortgående förändringarna i kulturlandskapet. Un
dersökningen har koncentrerats till de gravfält som

Socken Nr Namn Skog Täkt Väg Bygg

Sundby 22 X X X X

Vallby 36 Grundby limpa X

Vallby U X X

Hammarby 17 Ormkullen

Kjula 11,12 Kungshållef X X X

Kjula 6 X

Kjula 42 Högsfena X X

Kjula 48 X

Husby 2 Stavstenarna X

Husby 9 X X X

Husby 17 X

Husby 25 X

Husby 51 X

Husby 58 Konungsbacken (X) X

Husby 78 (X)

Husby 79 (X)

Stenkvista 2 Rangla backe X X

Större skador och andra förändringar på av Olof Hermelin karterade och avbildade fornlämningslokaler inom analys
området i Österrekarne härad i Södermanland. Renritning: Annica Boklund.
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är belägna inom ett 375 km2 stort område i Eskils- 
tunatrakten. 256 gravfält inom detta område har 
med hjälp av fotokartor och inventeringsböcker 
jämförts vid två tillfällen, nämligen vid förstagångs- 
inventeringen 1957 och revideringen 1986.

Undersökningen ger bl.a. vid handen att unge
fär 25 % av de studerade gravfälten var belägna i 
öppen hagmark under mitten av 1950-talet. Denna 
andel har dock sjunkit till ungefär 10 % trettio år 
senare. Ca 60 % av de gravfält som 1955 var beläg
na i öppna hagmarker håller 1984 på att växa igen 
eller är redan skogbevuxna.

Tio gravfält har under den behandlade perioden 
undersökts och borttagits. Av de övriga har unge
fär 13 % blivit utsatta för skadegörelse eller andra 
ingrepp. Skadade gravfält är av naturliga skäl van
ligast i de fornlämningstätare delarna av analys
området, dock med en viss relativ överrepresenta
tion i slättbygden nordöst om Eskilstuna. De främs
ta orsakerna till skadegörelsen är anläggandet av 
mindre vägar och planering eller andra markarbeten 
i anslutning till tomtmark. Ett försök att med hjälp 
av Olof Hermelins dokumentationsmaterial föra 
analysen tillbaka till 1860-talet visar att praktiskt 
taget alla märkligare fornlämningslokaler har ut
satts för mer eller mindre påtagliga ingrepp. Flera 
av ingreppen har ägt rum så sent som under de se
naste decennierna.

Undersökningen visar också att ungefär hälften 
av samtliga gravfält i ett eller annat avseende har 
fått sin närmaste omgivning förändrad under de ca 
trettio år som gått mellan de båda inventeringarna. 
En fjärdedel av samtliga gravfält har numera in
slag i sina närområden som starkt påverkat miljön, 
bl.a. i form av radhuslängor eller liknande byggna
der. Åtskilliga av dessa störande inslag i närmiljön 
går tillbaka till tiden före förstagångsinventeringen. 
För hela 11 % av analysområdets samtliga gravfält 
har dock närområdena förändrats på detta sätt

under den historiskt sett korta period som förflutit 
mellan de båda inventeringarna. Övriga ingrepp i 
gravfältens närområden har ägt rum mer sporadiskt, 
men har på sina håll förekommit tämligen talrikt i 
övergångsbygden. Ca 30 % av de punktvis företag
na ingreppen utgörs av bortodling av impediment, 
nyplantering av skog eller liknande åtgärder. Öv
riga förändringar består till 60 % av nytillkomna 
vägar eller bebyggelse.

Den pågående igenväxningen av kulturlandska
pet får till följd att de öppna och hävdade hagmark- 
erna blir allt färre och allt mindre till ytan. De hag
marker som fortfarande hålls öppna blir de som är 
belägna i byarnas och gårdarnas omedelbara när
het. Det är också i dessa lägen som en stor del av 
gravfälten - däribland de få som ännu nyttjas som 
betesmark - i regel kan återfinnas. Genom att sko
gen allt mer sluter sitt grepp om landskapet kom
mer dock de ännu skogsfria hagmarksbackarna i 
byarnas omedelbara närhet allt mer att framstå som 
de enda kvarvarande attraktiva bebyggelselägena. 
Konflikten mellan kulturmiljövårdens krav på att 
gravfälten skall få kvarligga i oexploaterade eller 
agrart präglade omgivningar och önskemålen om 
nya attraktiva villatomter kan därför förväntas öka.

Man kan befara att denna utveckling gradvis kan 
tvinga fram att allt mer modern bebyggelse kilas in 
i järnåldersgravfältens omedelbara närhet. Flera 
exempel på denna utvecklingen kan bl.a. observe
ras inom riksintresseområdet Kafjärden. Det är 
långsiktliga tendenser av det här slaget man bör 
ha möjlighet att fästa uppmärksamhet på genom 
översiktliga analyser av fornminnesinventeringens 
material.

Denna studie har huvudsakligen baserats på en 
enkel jämförelse mellan de två generationer flyg- 
fotobilder som Riksantikvarieämbetet förfogar över. 
Undersökningen har snabbt givit en god överblick 
över en hel del tendenser i kulturlandskapets
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förändringsmönster, vilka även påverkar fornläm- 
ningsbeståndet.

Om dessa infallsvinklar kunde utvecklas skulle 
Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering inte 
enbart utgöra ett instrument för insamling av data. 
I minst lika stor utsträckning skulle verksamheten 
kunna inriktas på att ta fram underlag för analys 
och prognos av landskapets fortgående förändring. 
Negativa tendenser i landskapsforandringen skulle 
därigenom snabbt kunna uppmärksammas (jfr Win- 
berg 1991).

En utvidgad analys av redan reviderade områ
den borde emellertid även kompletteras med vissa 
ombesiktningar. Detta av tre skäl. För det första 
uppkommer det alltid tveksamheter vid en byrå
mässig genomgång av ett flygbildsmaterial. Vissa 
kontroller i fält skulle underlätta en säkrare käll
kritisk bedömning av flygbildstolkningens tillför
litlighet än vad som varit möjligt i denna studie.

För det andra skulle ett begränsat ombesiktnings- 
program resultera i ytterligare ett kronologiskt skikt 
av observationer. Denna tidshorisont skulle vara helt 
aktuell och med hjälp av denna skulle man t.ex. 
kunna undersöka huruvida de ovan relaterade ten
denserna stannat upp eller fortsatt. För det tredje 
skulle förnyade besiktningar av de gravfält som 
specialkarterades och/eller fotograferades i sam
band med sockeninventeringarna på framför allt 30- 
talet, ge möjlighet till detaljstudier av förändringar

på just dessa lokaler. Därigenom skulle man även 
tillföra analysen ytterligare ett tidssnitt, i detta fall 
mellan Riksantikvarieämbetets förstagångsinvente- 
ring och 1800-talets uppteckningar.

Systematiska analyser borde också innefatta för
djupade arkivstudier. Vid de besiktningar som före
tas under fornminnesinventeringen antecknas näm
ligen endast kortfattat omfattningen av eventuella 
skador på fornlämningslokalerna, vilket inte med
ger en säker analys av skadegörelsens orsaker. Här
till krävs även ett närmare studium av bl.a. skade- 
anmälningar, undersökningsrapporter och beslut 
enligt kulturminneslagen.

Den studie av landskapsförändringar på och kring 
Rekarnebygdens gravfält som presenterats här skul
le med enkla medel kunna fördjupas. Arbetssättet 
borde dessutom kunna tillämpas på motsvarande 
sätt inom fler områden av landet. På så vis skulle kul
turmiljövården genom en begränsad insats snabbt 
kunna få en uppfattning om vilka tendenser i kultur
landskapets omvandling som främst påverkat det 
svenska fornlämningbeståndet under 1900-talet. 
Resultatet skulle även kunna utgöra en god grund 
för analys av vad framtiden kan komma att med
föra för fornlämningsbeståndet, såväl som för kul
turlandskapet i stort, i en tid då omgestaltningen 
av hela vår livsmiljö ställs under allt intensivare 
debatt.
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Människans landskap - en tillbakablick
Torun Zachrisson

Ideala landskap
Vad som uppfattas som ett njutbart landskap, är en 
produkt av ett inre kulturlandskap och alltså grun
dat på värderingsmönster (jfr Löfgren 1981:237, 
jfr även Carlestam 1980:68ff). Detta gör kulturland
skapet till något föränderligt. Det varierar från män
niska till människa, från grupp till grupp. Stig Welin- 
der har uttryckt det så här: ”Vi är vana vid att land
skapet uppfattas och värdesätts av olika personer 
och vid olika tillfällen: av blåbärsplockare, domän- 
verkstjänstemän, fastboende, greenpeaceaktivister, 
jordbruksministrar, landskapsarkitekter, orientera
re, samer, småbrukare, stadsplanerare, svampplock
are, turister, älgjägare...

Så var det också för de människor som en gång 
levde i det arkeologiska landskapet, de människor 
som skapade tidsdjupet i det som i dag är den arkeo
logiska forskningens och kulturminnesvårdens ar
betsfält. Landskap är aldrig entydiga, och de har 
aldrig varit det. Det arkeologiska landskapet är 
mångtydigt.” (1990:17; 1992:43ff.)

Även om landskap är mångtydiga, så går det att 
skissera vissa schematiska drag i det som under olika

perioder har uppfattats som en ideal landskapstyp. 
Under långa tider var det den odlade naturen, den 
av människan ianspråktagna, som stod i centrum. 
Det framgår i Völvans spådom i Den Poetiska 
Eddan att den odlade naturen symboliserades av 
gräset (1972:43). Uttryck för en likartad syn på det 
livgivande gräset finns i de svenska landskapslagar
na. Det visar på det boskapsdominerande jordbru
kets villkor, där gräs, lövskog och vattentillgång var 
av avgörande betydelse (Rehnberg 1980:142). Ad
jektivet grön var en av de faktorer, som utmärkte 
ett landskaps skönhet för nordbor under sagatid. 
Ordets laddning var så positiv att det även kunde 
nyttjas för att beteckna något ”gott” eller ”tjän
ligt”, såsom landet Grönland (Magnus 1990:164). 
När sändebudet Ibn Fadlan år 922 möter ”rus”, 
blir han vittne till en hövdings begravning. En av 
gravgåvorna utgörs av en slavinna, som ritualmör- 
das i samband med begravningsceremonien. Innan 
kvinnan dödas lyfts hon upp och får skåda in över 
en symbolisk dörr. En av de saker hon då säger sig 
se är paradiset ”och det är härligt och grönt...” 
(Wikander 1978:67).
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De språkliga metaforerna tog man (och tar man 
fortfarande) ur agrarsamhället. Här kan man finna 
uttryck för den den högt skattade inägomarken, val
len, vången eller tunet. Inte bara människornas bo
ningar omtalas i sådana termer, utan även gudar
nas gårdar beskrivs med sina in- och utägomarker. 
Detta gäller till exempelvis Trudvang, Tors boställe 
eller Asgård (Rehnberg 1980:14Iff och Strid 1993: 
21).

De isländska sagorna är som den ryske histori
kern Aron J. Gurevitj noterar så gott som helt fria 
ifrån skildringar av kulturlandskapet. Sådana kom
mentarer finns endast med i de fall de har betydelse 
för sagans innehåll. Ett undantag utgör den berömda 
passagen i Njals saga, där Gunnar fattar det ödes
digra beslutet att stanna vid sin gård Hlidarende: 
”Han kom att se upp mot liden och gården på Hlida
rende. ’Vad den är vacker, liden’, sade han. ’Aldrig 
förr har den tyckts mig så vacker som nu, åkrarna 
gula och tunen slagna. Hem igen vill jag rida och 
ingenstans fara’. ” Detta har kallats det kanske enda 
emotionella förhållandet till naturen i de isländska 
sagorna (Gurevich 1985:52, not 12 med referen
ser; här är Hjalmar Alvings översättning återgiven, 
Njals saga 1992:116).

Den medeltida, kristna människan uppfattade 
naturen som en förlängning av den egna kroppen. 
Människan såg inte sig själv som skild från den, på 
det vis som den industrialiserade människan med 
sin uppfattning om naturen som ett objekt och sig 
själv som det skapande subjektet, senare kom att 
göra. Den medeltida människan såg inte som sin 
uppgift att omskapa naturen, utan hans/hennes håll
ning var snarare den hos en konsument. Människo
kroppen fungerade som måttstock i förhållandet 
till naturen. Landskapet mättes inte med absoluta 
mått, utan efter kroppsmåtten aln, fot och tum 
(Gurevich 1985:53ff). Medeltida religiösa tänkare 
talade om vikten av att studera naturen, för där

lärde människan känna sig själv. Men avsikten med 
denna kunskap var inte ett studium av naturen i 
sig, utan ett sätt att genom naturen förstå tingens 
gudomliga ordning och därigenom Gud själv (Gure
vich 1985:59).

Under 1600-talet utvecklades en utilistisk natur
syn, som blev central i den vetenskapliga revolutio
nen. Naturen var något som Gud försett männi
skan med, som skulle omskapas och kontrolleras 
till någonting nyttigt (Johannisson 1984:17). Även 
en så naturförtrogen människa som Carl von Linné 
uttrycker sig så att man förstår att det är den kulti
verade naturen som är den för honom njutbara. Av 
skildringarna från sin lappländska resa framgår att 
Linné upplevde fjällvärlden nästan uteslutande som 
hemsk, farofylld och ogästvänlig (a.a.:48). När han 
under sin gotländska resa år 1741 beskriver kultur
landskapet på ön är hans intryck annorlunda: ”Äng
arna omkring Grötlingbo, Fide, Öja och Hambra 
voro magnifika, likare lundar och trädgårdar, än 
någon mark ... Där hassel stod lagom tätt och la
gom runt, växte det härligaste gräs,...” (Gullander 
1985:103.) Om trakten vid Holmhällar säger han 
däremot: ”Landet blev helt bart och skallogt 
snart 3/4 mil.” (a.a.:108.) Från Gotland tog sig 
Linné över Öland och Småland till Östergötland. 
Uppe på Omberg beskriver inte Linné själva natur
sceneriet utan ”de härligaste prospekt av stora åker
fält och byar” (a.a.:173). Nere på östgötaslätten igen 
återger han i målande beskrivningar den nytti
ga näringen åkerbruket: ”Hösten presenterade sig 
artigt för oss emellan Nyby och Wadstena på de 
sköne Östgötlands fälten, där en del åkermän skuro 
av det sköna vetet, en del upphämtade de mogna 
ärtor, och en del mejade den bleka säden.” (a.a.: 
174.) Nära nog all sorts natur, ansåg Linné, gick 
att omvandla till något för landet nyttigt: ”Den 
willaste ödemark, uti hwilken knapt en sparf skulle 
kunna föda sig, kan igenom god oeconomi blifwa
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det härligaste land. ” (Fries 1903:6, jfr Johannisson 
1984:47, not 93.)

Den vilda och orörda naturens attraktionskraft 
blev ett värdeideal först i slutet av 1700-talet och 
motsvaras av de stora sociala och ekonomiska om
välvningarna som resulterade i den framväxande 
borgerliga ideologin. Sin genomslagskraft fick den 
otuktade naturen först i och med den romantiska 
rörelsen vid 1800-talets början. Både när det gäller 
människa och natur så eftersträvades vissa ideal, 
som var strukturellt likartade: individualism, fri
het och variation (Johannisson 1984:15ff). Det är 
först vid denna tid som den orörda och vilda natu
ren upplevs och beskrivs som estetiskt tilltalande; 
tidigare var det alltid den av människan ianspråk- 
tagna och omskapade naturen som hyst det este
tiska.

Det är under 1800-talet som den opåverkade na
turen framstår som en källa att söka kraft och läk
ning ur. Naturen är inte längre ett passivt objekt, 
utan blir till ett levande subjekt. Först nu motsva
ras naturen av den ”naturliga” icke omskapade 
naturen. Den mest lockande naturtypen blev det 
sublima illustrerat av det dramatiska bergslandska
pet och senare det pittoreska, en övergång mellan 
den vilda naturen och det odlade landskapet (Jo
hannisson 1984:29ff). I samband med dessa för
ändringar läggs grunden för turistföreningar, fri
luftsliv, nya typer av trädgårdsideal, andra ideal 
inom konsten, litteraturen osv.

I dagens samhälle hyser naturen liksom hemmet 
kompensatoriska kvaliteer. Vi delar upp vår värld i 
arbete/fritid, hem/yttervärld, produktion/konsum
tion och icke-natur/natur (Löfgren 1979:73). Natu
ren är något som människor i Norden främst upp
söker under sin semester, och kanske främst då som
marsemestern. Då deltar de allra flesta av oss i ett 
system av dubbel bosättning; vi ger oss av till som
marstugor och hytter, på charterresor eller resor

med husvagn, segel- eller motorbåt. Dessa semes
terresor ut i naturen (och ofta till barndomens 
sommarmiljöer) är övergångsriter som förändrar oss 
från en i vardagen producerande yrkesarbetande 
till ledig och konsumerande sommarnjutare (Löf
gren 1992:158ff samt:168f).

Ideala fornminnen
På samma sätt som det finns olika värderingar över 
tid när det gäller landskapet, så finns det även det 
när det gäller fornlämningar. Vad är och vad har 
varit den ideala fornlämningstypen?

Man kan med fog hävda att 1600-talets mest 
favoriserade fornlämning utgjordes av runstenarna 
- de var fornforskningens utgångspunkt. Som Hen
rik Schlick skriver i Kungliga Vitterhets Historie 
och Antikvitets Akademiens historia så var den his
toria man sökte i huvudsak en litterär sådan. I det 
insamlings- och uppteckningsarbete man bedrev så 
intresserade man sig främst för historiska dokument 
(Schiick 1932:144). Därför är det symptomatiskt 
att man ägnade sig åt tolkning och avbildning av 
runinskrifter (Gödel 1930:155).

1700-talet var ingen gynnsam tid för fornforsk- 
ning. Från rikets styrande var den av ringa bety
delse. I den mån man intresserade sig för forntiden, 
så var det i stället kyrkorna med deras kungliga och 
adliga gravar, som var de favoriserade lämningar
na (Gödel 1930:161). Kung Gustaf III hade själv 
ett ganska stort intresse för olika kungliga minnes
märken, bland de uppmärksammade fanns Vasa- 
minnen i Dalarna och kungavalsplatsen Mora Ste
nar utanför Uppsala (a.a.:189).

1700-talets nyttoinriktade syn hade föga till övers 
för den nordiska forntiden; denna syn präglar även 
början av 1800-talet. Det fanns dock folk ute i ri
ket som vurmade för fornminnen från äldre tider. 
Vid 1800-talets början hade friherre A. L. Stierneld
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Under hela 1600-talet var runstenar i centrum för det antikvariska intresset. Runstenarna avbildades oftast 
så att själva stenen och dess inskrift fyllde hela teckningen. Mer sällsynt är att runstenens placering i land
skapet framgår så tydligt som på riksantikvarie Johan Peringskiölds teckning av runstenarna vid Berg i 
Ytterselaö socken i Södermanland. Foto efter Göransson 1750. ATA.

inkommit med en förfrågan till Kunglig Majestät 
om att under KVHAA:s ”inseende upptäcka, samla 
och från undergång rädda fornlämningar av alla 
slag” (Gödel 1930:206ff). Ansökan remitterades till 
Vitterhetsakademien. Två av deras ledamöter upp
drogs att göra utlåtanden. En av dessa var stats
sekreteraren Schering Rosenhane. Hans åsikter, 
menar Vilhelm Gödel i sin historik över Riksantik
varieämbetet, är betecknande för tidens rådande 
akademiska uppfattning. Rosenhane ansåg det rent

allmänt onödigt att inrätta en särskilt ämbetsman 
för vården av antikviteterna; detta motiverar han 
genom att kommentera olika typer av fornlämning
ar. Vad gäller de förr så omhuldade runinskrifterna 
uppger han: ”Dessa i Peringskölds tid högaktade 
monumenten ha i senare tider fallit i sitt värde.” 
(a.a.:208.) När det gäller offerredskap, helgedomar, 
ättehögar, stensättningar, offeraltaren, tingsställen, 
ättestupor, stenkummel och hedentima kvarlevor 
o.dyl. så anser han: ”Alla dessa artiklar äro till större
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delen af så diger antiquarisk beskaffenhet, att de 
svårligen kunna utredas af andra än Pauliner, Bång- 
ar, Rudbeckar, Verelier, Peringsköldar, Scariner, 
Biörnerer, Göranssonar och Broccmanar. Desse sak
nas nu för tiden och skulle uträtta föga, om de nu 
uppstode. Loccenier, Schefferer, Benzelier, Ihrar, Sotbergar 
och Warmholtzar, flera andra att förtiga, hafva gifvit 
sakerne en annan riktning. Utom dess har la philosophie 
de 1’histoire intagit den plats, som tillförne innehades af 
fabler och traditioner. ” (a.a.:209.) Om senare tiders min
nesmärken menar han: ”Önskeligt vore, om de vårdades 
af dem det tillhörde. ” (a.a.:209.)

Under 1800-talets andra hälft hade det hos folk 
ute i landet uppstått en önskan om att vårda och 
förteckna fornlämningar. Bror Emil Hildebrand in
tresserade sig för och var formellt den ytterst an
svarige för vården och bevarandet av landets forn
lämningar. Men de vetenskapliga intressena över
vägde för hans del och dessa fokuserade på forn
fynden. Under 1800-talets slut skedde enorma in
samlingar av fornfynd - enbart för åren 1869-74 
uppgår de t.ex. till 22 803 stycken (se Gödel 1930: 
240).

Ute i landet uppmärksammades inte bara de lösa

Del av gravfältet vid Gynge i Resmo socken avbildad av okänd fotograf (Raä 40). Treudden, den resta stenen och högen i förgrunden, 
pärlbandet av väderkvarnar, stengärdsgårdarnas räta rader, telefonstolparna som kantar den väg som leder upp mot Resmo by och kyrka 
fångar i ett slag det öländska kulturlandskapet vid seklets början. ATA.
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fornfynden utan även de fasta fornminnena. Som 
ett uttryck för detta intresse bildades Sveriges olika 
fornminnesföreningar. En motion från en av 
Vitterhetsakademiens ledamöter väcktes, på Hilde
brands initiativ, om bättre skydd för landets forn- 
lämningar genom en förnyad fornminneslagstiftning 
och med en önskan om en förteckning av landets 
fornlämningar. B.E. Hildebrand utarbetade under
laget för det som kom att bli 1867 års fornminnes- 
förordning (Hildebrand 1934:274, Svenskt biblio
grafiskt lexikon 1973:40). Ett sätt att tillmötesgå 
önskan om ett register över landets fornminnen var 
inrättandet av antikvitetsintendenter. De blev dock 
bara två. Under åren 1861 till 1865 ikläddes be
fattningen av Per Arvid Säve och 1865-70 av Nils 
Gabriel Djurklou. I teorin tycks alltså Hildebrand 
ha velat arbeta för en mer aktiv fornminnesvård, 
men i praktiken blev han museichef och som sådan 
gick samlingarna och den på fynden baserade ve
tenskapen före fornminnesvården. Han var mer in
riktad på att bygga upp verksamheten vid museet 
och önskade efter en tid att antikvitetsintendenten 
skulle bytas ut mot amanuenser vid centralmuseet, 
vilket också skedde (Gödel 1930:248).

I takt med att arkeologin utvecklades till en ve
tenskap vid 1800-talets slut, kom synen på forn
fynden och fornminnena att gå skilda vägar. Kan
ske inte i teorin men i praktiken. Genom detta för
farande kom riksantikvarien att stå utanför de krav 
som väcktes från landsorten på vården och omsor
gen om de fasta fornlämningarna (Gödel 1930:252).

Den fornlämningsgrupp som nu kom i fokus var 
forntida gravar. Redan under 1600-talets Rannsak- 
ningar var antikvitetsuppteckningarna starkt inrik
tade på denna kategori. Gravarna är till skillnad 
från många andra fornlämningskategorier vanligen 
tydliga i landskapet; de har också tidigt omgivits 
av traditioner och föreställningar och haft en sär
skild dignitet. Förstagångsinventeringen för den

ekonomiska kartan 1938-75, var så inriktad på gra
var att den av Åke Hyenstrand har kallats ”något 
av en folkbokföring av en stor del av landets äldre 
inbyggare” (1978:71). Det avspeglar sig i statisti
ken. Klas-Göran Selinge har uppskattat att ca 85- 
90 % av de 450 000 fornlämningar som registrera
des utgjordes av gravar (1984:33).

Trots att lämningar efter forntida boplatser ge
nom Hans Hildebrand försorg kom att bli upptagna 
som fornminnen redan 1886 i en komplettering till 
1867 års förordning om fornminnen (se Ödmann 
1993:33f), så har dessa inte aktivt skyddats på sam
ma vis som gravarna. Argumentet för detta bris
tande skydd har varit att boplatserna är belägna 
under mark och sålunda inte har kunnat betecknas 
med den R-markering, som omfattat övriga fasta 
fornminnen (Selinge 1988:17,19). Klas-Göran 
Selinge menar att detta främst hade sina orsaker i 
de kartografiska redovisningsprinciperna, men att 
även resurser, frekvensen fornlämningar i olika om
råden och inventeringssvårigheter kan ha påverkat 
ställningstagandet (a.a.:17). Man skulle även kunna 
spekulera i, att boplatser inte gavs samma veten
skapliga värde som fornlämningskategori och att 
förhistoriska boplatser var något som det var svå
rare att vinna gehör för hos allmänheten än den av 
praxis allmänt accepeterade kategorien - forntida 
gravar. En sådan syn har även präglat fackarkeolo
ger - att synliga gravar är mer fysiskt gripbara och 
därför skulle vara ”begripligare” än boplatserna.

Det kulturella landskapet innehåller både sådant 
som är påtagligt, d.v.s. materiella lämningar, och 
icke-materiella lämningar, såsom namn på platser 
eller händelser som knutits till platser. Den senare 
gruppen har en fundamental betydelse för ett me- 
ningsfyllt och meningsfullt kulturlandskap, men har 
inte åtnjutit samma skydd som det påtagligare, 
materiellt uttryckta kulturlandskapet. Kulturarvets 
icke-materiella sida har av Åke Hyenstrand i en stat
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lig utredning kallats det dolda eller andliga kultur
arvet (1993).

Det mänskliga minnet är kort, där omformas 
innebörder och blir till nya. Kulturlandskapet kom
mer med tiden att innehålla både fossila lämningar 
och sådant som har nyskapats. Människor föränd

rar fornlämningars innebörder och infogar dem i 
nya sammanhang. Förloppen blir diskontinuerliga 
och nya betydelser uppstår ständigt. Den ursprung
liga mening (eller meningar) som en fornlämning 
hade då den anlades är ett sedan länge passerat sta
dium.
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Folkliga föreställningar
Torun Zachrisson

När Olaus Petri skriver i sin svenska krönika på 
1530-talet att ”hvar släkt hade sin eeghen ättahaga 
i sin boolstadh, hwilka man än nw monga seer för 
öghonen ...” framgår att åtminstone han hade klart 
för sig sambandet mellan de synliga gravarna och 
bebyggelsen invid. Han var vid den tiden den förs
te som fäst uppmärksamheten på förhistoriska be
gravningar. Men Olaus Petri uppger att det även 
fanns andra tolkningar till vad de forntida gravarna 
representerade: ”Sommestedes äro steenar satta 
kringh om graffuanar, och är än nw thet rychtett, 
at ther skola Jettar wara begraffne.” (Båda citaten 
finns återgivna hos Schlick 1932:19.)

Olaus Petri, med sin protestantisk-kritiska håll
ning, var före sin tid. Den uppfattning han före
trädde blev allmän först på 1700-talet i och med 
upplysningstidens kritik. Under 1500- och 1600- 
talen var i stället den götiska romantiken förhärsk
ande och denna blommade ut i rudbeckianismen 
(Schiick 1932:20). Vid tidpunkten för Rannsak- 
ningarna tycks den allmänna uppfattningen om gra
var mer överensstämma med de rykten som Olaus 
Petri refererar än den syn han själv företrädde. Myn
digheternas förfrågningar besvaras ofta på ett sätt

som visar att man hade fjärmat sig från fornläm- 
ningarna och att de i stället ingick i andra och inte 
längre lika uppenbara relationer (jfr Selinge 1980: 
296). Pastorn i smålandssocknen Forsheda kan tjä
na som ett exempel detta. Han skriver apropå hö
gar och resta stenar: ”Huad nu slijka högar, och 
Steenar månde betyda, fins intet något Skriffteligit 
icke häller så fins någon gammal eller åldrigh mann, 
som om sådant haar någon kunskap. Så att antingen 
i fordom tijder, widh sådana orter, äro håldne någre 
feldt-Slagh, sä att någre förnämme och tappre hiäl- 
tar och krijgz folck, månde ther widh Steenarna 
wara begrafne. Eller och uthi förrige tijder, att folck- 
en haffwa widh Jordhögerna, der Sina Ettess och 
Familiers Högar, widh hwarie högh, hwar them sin 
Slächt begraffiven. eller sådana högar äre af sielfwa 
Naturen.” (Rannsakningar efter antikviteter 1992: 
75f.)

Folketymologier
Ett sätt att nå folkliga föreställningar om fornläm- 
ningar kan vara att se till traditioner kring ortnamn. 
Exempel på sådana är folketymologier, d.v.s. folkli-
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Av Rannsakningar efter antikviteter framgår att såväl hög som låg i stormaktstidens Sverige såg jättar som landskapets forna inbyggare. 
Särskilt gällde detta monumentala fornlämningar som storstensgravar (jfr Burström 1994). Per Arvid Säve har under en antikvarisk resa 
i Västergötland år 1862 tecknat den lilla människan i förundran över en överväldigande stenkammargrav. Gånggrift vid Lovene Back
gården, Karleby socken. Foto: SHM 1953. ATA.

ga tolkningar av ortnamns betydelse. De senare an
ses uppstå då namnens ursprungliga betydelseinne
håll blivit tillräckligt oklara. Lärda folketymologier 
kallar man de korrigeringar som ämbetsmän, så
som lantmätare och jurister eller kyrkans män, gjort 
i syfte att snygga till något obegripligt eller miss
hagligt (Ljunggren 1958:19ff). Ett välkänt exempel 
är omskapandet av det sörmländska sockennam
net Slem till Salem.

Det råder en brist i ortnamnslitteraturen på över
sikter över folketymologier. Det som finns att tillgå 
av mer principiell karaktär är Karl Gustav Ljung
grens artikel ”Folketymologi och korrektion” i Saga 
och Sed (1958). Där är ambitionen närmast, att 
genom att skärskåda folketymologier göra bättre 
och mer korrekta etymologiska förklaringar. Vad 
som saknas är en mer generell genomgång av folk- 
etymologier på deras egna villkor. Vad avslöjar folk-

etymologierna om tankemönster och värderingar 
hos de som omskapade namnen? Hur ser det kul
turlandskap ut som namnen är uttryck för?

I många fall har säkert traditioner kring ortnamn 
funnits, men det som återstår i dag är bara namn
ens olika skrivningar, som visar att tolkningsföränd- 
ringar har skett. Vi kan ta exempel som gäller ort
namn, som bär namn efter gravläggningar. Det finns 
en grupp namn av ålderdomligt slag, men som ofta 
blivit omvandlade så att deras urspungliga betydelse 
är svårgripbar. De är namnen på -hög och -rör. De 
östgötska ortnamnen Haninge, Rävsjö, Särtshöga 
och Ödeshög innehåller alla efterleden hög (Mo
berg 1951:15). Förleden är olika mansnamn. Efter
leden hög tycks här åsyfta gravhögar på den öst
götska slättbygden. Som Jan Paul Strid anför är 
kombinationen av ett mansnamn och ordet hög på
fallande (Strid 1987:59). I dessa fall har Hane, Räv,
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Særidh och Ödhirs gravhögar fått ge namn åt bebyg
gelser. Dessa bebyggelsenamn är sekundära i den 
mening att de först har syftat på gravhögarna, som 
senare fått ge namn åt en gård eller by på platsen. I 
exempelvis fallet Rävsjö kan man tänka sig att de 
folkliga berättelserna bakom namnet, måste varit 
väsentligen mycket annorlunda i fallet Rävshög jäm
fört med Rävsjö.

När ortnamn upphör att ha en mening för män
niskor, så omformar man dem och gör dem begrip
liga. En uppländsk by i Husby-Långhundra socken 
skrevs under medeltiden Hidbinskelf (1333), Hedin- 
skälv. Ordet skälvs innebörd är omtvistad och nå
gon konsensus kring denna namntyp finner man inte

inom ortnamnsforskningen (se Ståhl 1986). Skälv- 
namnen utmärker platser som ligger på små höjder 
i terrängen, men man är oenig om vad för slags 
platser - avsatser i landskapet, vakttorn eller sejd- 
platser? Begreppet skälv försvann tidigt ur språket 
och senare förstod man det inte. Hedinskälv blev 
under 1600-talet förvandlat till Hönsgärde - byns 
nuvarande namn (se Ståhl 1986:76).

Folketymologier har likheter med folktro kring 
fasta fornlämningar (se s. 92) på det viset att de 
faller mellan två olika akademiska discipliner. I det 
första fallet mellan nordiska språk och etnologi och 
i det andra fallet mellan arkeologi och etnologi. 
Detta får till följd att dessa båda sorters folktra-

Vid en rättegång 1675 i Vendel stod Slinke-Malin och hennes dotter Maria anklagade för att ha farit till Blåkulla. Maria berättade för 
rätten att Satan kunde ”göra Blåkulla var han ville”, bland annat gick resorna till Uttershögen i Wändell (Lindqvist 1936:39). Efter en 
teckning av Johan Peringskiöld i Ättartal (1725). ATA.
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Kvinnor, anställda vid Fornminnesavdelningens Registerenhet, sittande på ”Kvinnohögen”, vid en personalutflykt i juni 1993. Foto: Ulf 
Bertilsson.

ditioner blivit styvmoderligt behandlade av de olika 
disciplinerna. Tidigare, under 1900-talets början, 
intresserade man sig mest för sanningsinnehållet i 
de folkliga traditionerna. Var det verkligen Ottar 
Vendelkråka som låg begraven i Uttershögen i Ven
del i Uppland? Eller fanns det en skatt nedlagd i 
Gullhögen? Under senare delen av 1900-talet har 
intresset däremot varit svalt för folktraditioner om 
fornlämningar och ortnamn hos både etnologer, 
arkeologer och nordister.

Ett illustrativt exempel när det gäller folkliga 
tolkningar av ortnamn finns i det västmanländska 
Konugla i Irsta socken. Namnet skrivs 1371 Konug-

lom. Redan under senmedeltid börjar namnet sta
vas Konunglom (1402). I skrivformerna har nam
net alltså tidigt kommit att associeras med ordet 
konung. Det dialektala uttalet ”Kånuggla” har där
emot snarare fört tankarna till fågelnamnet uggla. 
Dessa båda associationer har smält samman och 
givit upphov till den folkliga etymologin om Kung 
Uggla, som uppges vara gravlagd i en större hög 
invid gården (Ståhl 1944 och 1985:110). Det är 
ovisst hur gammal traditionen om Kung Uggla är. 
Det äldsta skriftliga belägget för namnet Kung Ugg
las hög, tycks finnas i ett brev i ATA från 1907 (ATA, 
ämbetsarkivet, 1841-1976, brevserien 2; i Ortnamns-
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arkivet i Uppsala finns endast ett senare belägg). 
Där har hembygdsforskaren Frans August Wreder 
i Kärrbo socken skrivit till någon ”doktor” vid myn
digheten och berättat om högen vid Kånugla.

I folktraditionernas värld menar folkloristen 
Ebbe Schön att ”ingen bygd med självaktning sak
nar sin egen kunglighet” (1993:52). Det vimlar på 
den svenska landsbygden av berättelser om kungar, 
drottningar och andra kungligheter och berättel
serna om dem har ofta knutits till fornlämningar. 
Här finns kung Kåre, kung Borre, drottning Omma 
och många andra. Till dessa sällar sig även kung 
Uggla. Harry Ståhl som undersökt ortnamnet kan 
visa att Konugla sannolikt är ett ursprungligt

”Konuhughle, där förleden är genitiv av ordet kona, 
’kvinna’ medan efterleden *hughel, *hughle, är ett 
ord för kulle (Ståhl 1944). Bebyggelsen Konugla 
tycks alltså ha blivit namngiven efter den gravhög, 
enligt en tidigare uppfattning innehållande en kvin- 
nograv, som är belägen vid gården.

Gravhögen som givit namn åt bebyggelsen Ko
nugla ligger på ett impediment väster om den his
toriska bytomten. Högen är 12 m i diameter och 
1 m hög, men den framstår som större eftersom den 
ligger krönet av en naturlig kulle (Raä 154, 
Irsta socken). Nedanför och ikring högen registre
rades vid den senaste fornminnesinventeringen ett 
antal husgrundsterrasser och terrassformade åkerytor

: z^Berga y 
/gamb tomt

Berga F
gamb torrł/ feForråkrar

ornåker

Mj k
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k = Fornlämning 
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Vretbö.
Kung Ugglas hög ligger på det största impedimentet ute i åkermarken väster om den vikingatida/ 
tidigmedeltida fägata som löper längs med byarna Konugla och Klavstas avhysta tomter. Trakten 
runt Konugla är rik på fornlämningar: gravar, fornåkrar och boplatser. Här finns även ett stort antal 
äldre bytomter som avhysts under godset Gäddeholm. Ritning: Annica Boklund.
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(Löthman 1988:155). Möjligen är det denna be
byggelse, som ursprungligen fått namnet Konugla 
- ’kvinnohögen’ - genom sin belägenhet invid hö
gen.

Namnförklaringssägner är mycket vanliga. Lik
som i fallet kung Uggla, är det oftast fråga om att 
man har försökt härleda ett personnamn ur ett obe
gripligt namn. Personen i fråga uppges inte sällan 
ha varit den förste inbyggaren på platsen (jfr Vik
strand 1994, Schön 1993:30ff och Klintberg 1977: 
206). Vissa av dessa mytiska bosättare har hågkom- 
mits i s.k. genealogiska ramsor. Ramsorna innehål
ler ett personnamn och namnet på en by, utjord 
eller ödesböle. De hör samman med det äldsta be- 
sittningstagandet av en plats eller med det första 
kyrkbyggandet i en socken. Ramsorna har beskri
vits av Johan Nordlander i Norrlands äldsta sägner 
(1907). Ytterlännäs kyrka i Ångermanland skall ha 
börjat byggas av fem bönder:

”Pål i Veija,
Funt i Mo,
Kil i Lägdom,
Raka i Angsta
samt Hålätter i Stensätter. ”
(Nordlander 1907:25.)

I Ragunda socken i Jämtland sägs de äldsta bön
derna ha varit:

’”n jude i Lien,
’n Pål i Pålgård,
’n Tor i Torsgård,
’n Brodde i Hoo,
’n Ronnkel i Ammer 
å ’n Kel i Krånge. ”

Enligt Nordlander var det inte alla traditionsbärare 
som hade uppfattningen att dessa män var socknens 
äldsta inbyggare, utan vissa menade att någon av 
dem levt samtidigt som den äldsta kyrkan byggdes 
och andra hävdade att männen var de enda överle
vande efter digerdöden. Men samtliga uppgifter

hänför männen till ett avlägset förflutet i socknen. 
Personnamnen i dessa ramsor går att föra till me
deltid, men vissa är av hedniskt ursprung. Vad gäl
ler ortnamnen är de gamla, med efterleder som ex
empelvis -vin, -sta och -hem (1907:28ff).

Folktraditioner 
kring fornlämningar
Liksom när det gäller folketymologier, så faller folk
traditioner kring fornlämningar mellan olika disci
pliner: etnologi (folkloristik), historia och arkeo
logi. Från tidigt 1900-tal finns artiklar av både ar
keologer och historiker. I Norge publicerade Haa
kon Shetelig 1911 i Maal og Minne ”Folketru om 
gravhauger”. Han visade där främst på den respekt, 
som då fanns när det gällde gravhögar. Denna re
spekt var ett slags släktarv som fördes vidare på 
gårdarna - utan att folk hade någon egentlig upp
fattning om vad gravarna stod för (a.a.:207). Bir
ger Nerman var den i Sverige som från arkeologiskt 
håll främst ägnade sig åt problematiken folktro om 
fornlämningar. I Etnologiska studier tillägnade Nils 
Edvard Hammarstedt 1921 redogör Nerman i en 
utförlig artikel om ”Folktraditioner, arkeologiskt 
bestyrkta”. Här visar han hur arkeologin kan ut
nyttjas för att visa riktigheten i folktraditionen. Ner- 
man hade sedan tidigare behandlat folktraditioner 
omkring mer prominenta minnesmärken såsom 
kungshögar och kopplat dessa till den omdiskute
rade källan Ynglingatal. Resultaten hade han redo
visat i bl.a. Vilka konungar ligga i Uppsala högar? 
(1913) och ”Ottar Vendelkråka och Ottarshögen i 
Vendel” (1917). Att försöka hitta forntida kungli
ga gravar var något för tiden högaktuellt och det 
sysselsatte många nordiska arkeologer. A.W. Brøg
ger ägnade sig t.ex. åt ”Borrefundet og Vestfold- 
kongarnes graver” (1916) och ”Farmannshaugen 
og Kong. Bjørn, Harald Haarfagres søn” (1921).
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För Sune Lindqvists del kom detta att sammanfat
tas i det stora verket Uppsala högar och Ottars- 
högen (1936).

Den historiska sanningshalten i folktraditionerna 
var en infallsvinkel som Birger Nerman kom att 
ägna fortsatt intresse. Det gällde alltså att skärskåda 
folktraditionerna som historisk källa. Ett typiskt 
debattinlägg från den här tiden är Nils Ahnlunds i 
Historisk tidskrift 1926 ”Folktraditionen som his
torisk källa”. Lika tidstypisk är Vilhelm Ceder- 
schiölds populärvetenskapliga skrift Sant och osant 
i folksägnerna (1932). Birger Nerman gör några 
decennier senare ett inlägg i Historisk tidskrift 1953 
- ”Traditionens betydelse som historisk källa” - 
forskningsinriktningen oförändrat densamma. Des
sa forskare, mest uttalat Ahnlund och Nerman, gör 
inga försök att närma sig den folkliga versionen av 
historien, utan skärskådar folktraditionen och fin
ner den möjlig att delvis utnyttja. På norskt om
råde börjar samma typ av forskningstradition i och 
med Knut Liestøls avhandling Norske cettesagor, 
som lades fram 1922. Till denna diskussion kom 
senare sådana som Halvor Nordbø, Lars Reinton 
och Kjell Bondevik att sälla sig. Det var dock först 
i och med Brynjulf Alvers artikel Historiske segner 
og historisk sanning, som debatten kom att föras 
utifrån ett folkloristiskt perspektiv. Alver menar där 
att man har varit på jakt efter en sorts sanning, som 
man inte kan förvänta sig att hitta i ett historiskt 
sägenmaterial. När tidigare forskare ställde offici
ella dokument mot folkliga traditioner, så bortsåg 
de ifrån traditionens möjlighet att meddela folkliga 
värderingar och inställningar. Alver anser att de his
toriska sägnernas värde inte ligger i deras historiska 
sanningsinnehåll utan i de upplysningar man där 
kan vinna om folkliga värderingar av olika histo
riska händelser (Alver 1977; för en utförlig forsk
ningsöversikt kring norska förhållanden, se Hodne 
1973:7-21). I Sverige och Finland kom folkloris-

tiken inte att ansluta sig till den här delen av debat
ten om historiska sägner. Carl Wilhelm von Sydow 
lanserade psykologiska i stället för historiska förkla
ringsmodeller till hur folktron kring övernaturliga 
väsen hade uppstått (1919, 1925). Under senare 
delen av 1900-talet kom ämnet att bli nutidsinriktat 
eller inriktat på religiösa upplevelser. Man hade där
för inte, i denna del av Norden, samma intresse som 
i Norge av att bearbeta traditionsmaterialet kring 
historiska sägner eller folktro om fornlämningar.

I dagsläget finns inga översikter som ger en pa
noramabild av den folkliga uppfattningen om kul
turlandskapet och dess olika delar. Är man intres
serad kan man få en snabb översikt i Bengt af Klint
bergs bok Svenska folksägner (1977). Där ges ex
empel på sägner rörande bebyggelser, ortnamn, 
märkliga naturformationer, olika dödsväsenden i 
naturen och gömda skatter, men inte direkta säg
ner om det vi traditionellt avser med fornlämningar. 
Under 1993 utkom en bok av folkloristen Ebbe 
Schön, som behandlar folkets syn på sin historia: 
Kungar, krig och katastrofer. Den har just det his
toriska sägen- och folktromaterialet som grund och 
ger en del exempel på folktro kring fornlämningar 
(1993:22-43, 53-60, 170-2, 182-3). För att få fatt i 
utförligare beskrivningar av folkliga föreställningar 
kring fornminnen får man gå till spridda uppsatser 
skrivna av arkeologer, folklorister och hembygds- 
forskare i Norden. Som exempel kan anföras arti
keln om Rödsten i Grebo socken i Östergötland 
(Cnattingius 1955), om Sveriges siste jätte och Vråls- 
högen (af Klintberg 1986) och traditioner om hus- 
grundsterrasser i Norrland (Selinge 1993). Folktra
ditioner kring fornlämningar torde annars främst 
ha behandlats i olika hembygdsböcker runt om i 
landet. I Nordiska museets folkminnessamling i 
Stockholm och i folkminnesarkiven i Lund, Göte
borg, Uppsala och Umeå, men även i Ortnamnsarki
vet i Uppsala finns upptecknade traditioner om forn-
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Rödsten som ligger i Grebo socken i Östergötland kalias ”fruktbarhetsbelätet” i folkmun. Om inte stenen målas i rött, vitt och svart då 
lagården målas, så kommer olycka över gården (Cnattingius 1955:36f). Foto: Pål Nils Nilsson/TIOFOTO.

lämningar, ortnamn och bebyggelse. Även i Riks
antikvarieämbetets Fornminnesregister finns tradi- 
tionsuppteckningar, men dessa är något mer svår- 
fångade då de är förtecknade på respektive forn- 
lämnings-, kulturlämnings- eller naturbildningslo- 
kal i de sockenvis förda inventeringsböckerna.

Vilken funktion hade då det folkliga berättandet 
om det egna landskapet? Den amerikanske folklo
risten Henry Glassies studier ger oss en inblick i 
denna värld. Han har i sin studie av irländsk folk
tro visat på karakteristiska drag hos den muntliga 
folkliga traditionen. Folktron är mycket exakt, me

nar han, vad gäller att definiera rummet - var nå
gonstans saker och ting ägt rum. Platsen för en hän
delse är mycket viktigare än tidpunkten för samma 
händelse. Tidsdjupet är alltså grunt i denna så tyd
liga rumsliga dimension. Det är väven av platser i 
bygden eller kulturlandskapet, som är det intres
santa. Classic anser att människorna som lever i 
ett lokalsamhälle och inte rör sig utanför detta, ge
nom folktron förstorar sin hembygd, gör den att
raktiv och värd att värna och bevara (1982:kapitel 
9 - The Topography of Past Time; Glassies tankar 
finns översiktligt refererade av Christine Östling
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1992). Bengt af Klintberg gör en liknande typ av 
karakteristik när det gäller folksägner: ”Alla av
stånd i tid och rum har krympts till ett vagt antytt 
förflutet inom hemorten.” (1977:11.) Folksägner
na har ett mycket sammansatt ursprung, men har 
med sin obundna språkliga form kunnat omformas 
till en homogen tradition. De anpassas också stän
digt till nya förhållanden och låter sig infogas i den 
lokala miljön (af Klintberg 1977:9ft, jfr även Schön 
1993:17).

Folktraditionen kring fornlämningar brukar 
man indela i olika genrer. Främst finns det man kal

lar sägner. De har en episk form och är enkla och 
stereotypa. Sägner är korta och består oftast bara 
av en episod. Handlingen utspelar sig i åhörarens/ 
berättarens egen värld - något som understryks av 
de geografiska platser som finns medtagna. Berät
telsen är avskalad, men förmedlas i tydliga ”bil
der” - troll dansar på gravhög, luften blir svart av 
korpar. Det är sällan som sägnerna bara är lokala, 
utan det normala är i stället att de domineras av 
vandringsmotiv (af Klintberg 1977:19f; Schön 
1993:15ff). Vidare finns kronikat, berättelser som 
inte har omstöpts till sägner och endast har lokal

De män som mätt ut felaktiga ägogränser mellan Långlunda och Vallby står än i dag förstenade på platsen för brottet. Längst bak i bilden 
syns de resta stenarna på gravfältet vid Testugan/Rönnängen i Ostuna socken, Uppland. På bilden ser man ett i dag svunnet odlingsland
skap. Foto: Gunnar Ekholm. Foto i Gustavianum, Uppsala Universitet.
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Den stora Mysinge hög beboddes av en mängd gastar och troll. Främst bland dessa var Mysing - en viking som gravlagts i högen och som 
också givit namn åt den närbelägna Mysinge by. Om julmorgonen brukade trollen med Mysing i spetsen, dansa uppe på högen. Respek
ten för högen var stor ännu in på 1920- och 30-talen. Här såg man spöksyner och det var lätt att gå vilse. Förr offrades på högen (Ahl
qvist 1822:18f samt Jansson & Jerrolf 1973:14ff). Foto Ture J:son Arne, 1910. ATA.

spridning. Korta historiska notiser brukar kallas his
torisk dit (termerna har föreslagits av folkloristen 
Carl Wilhelm von Sydow).

Hur ser då folktron kring fornlämningar ut? I 
många fall rör det sig om förklaringar till olika fö
reteelser ute i kulturlandskapet, som gravhögar, 
resta stenar eller förhistoriska husgrunder. Förkla- 
ringssägner kring olika fornlämningar har man bör
jat berätta när deras ursprung på ett eller annat sätt 
framstått som dunkelt. Som exempel kan nämnas 
det stora gravfältet från äldre järnålder vid Testu

gan/Rönnängen i Östuna socken i Uppland (Raä 35). 
De resta stenarna har där uppfattats som förstenade 
människor av 1670-talets sockenbor (jfr Zachrisson 
1983:1 lf). ”Utbi Långlunda Engh stå någre Steenar 
ända om hwilcka, således berättas, att der samma
städes warit stadde någre Tolfmän att besichtiga och 
döma ägo skillnaden emällan samma Långlunda och 
Wallby hemmanen, hwilke tolfmän skolat blif- 
wit till desse Stenar förwanlade effter dhe icke rätt 
bafwa funderat domen uthan dömt ägor wrångwijs- 
ligen och med orätt ifrån Långlunda under walby,
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Jättarna var kända för sin enorma styrka. Denna sten ska ha kastats till sin nuvarande plats av jätten 
Wälter - avtryck av hans fingrar syns i stenen. Ur Rhezelius, Monumenta Runica in Ölandia, 634 i 
KB. ATA. Walters sten, eller Kroppkakan som den också kallas, ligger i centrum av en stensättning på 
ett gravfält vid Folkeslunda i Långlöts socken på Öland. Det väldiga gravklotet på 9 ton visade sig vid 
den arkeologiska undersökningen 1973 täcka en kvinnograv från yngre romersk järnålder, ca 200- 
400 e.Kr. (Johansson-Gjerss 1978).
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När begravningsföljet skulle ta sig till kyrkan med jätten Vråls döda kropp gick solen upp innan de hunnit fram. Eftersom liket inte gick 
att flytta på grund av sin tyngd, var de tvungna att begrava det vid vägen. Platsen kallas än i dag Vrålshögen. En sten vid jättens huvud, en 
vid hans fötter och en vid vardera sidan utvisar hans enorma kroppshydda. Foto G. Sarauw 1916. Reprofoto i ATA.

detta berättas af en gammal corpral Nils Wästgötbe 
ben-.dh.” (Rannsakningar efter antikviteter 1960:60.)

Jonas Jansson och Mats Jerrolf har i en uppsats 
om de öländska folktraditionerna kring fornläm- 
ningar visat att själva fornlämningstypen eller dess 
datering inte är väsentlig för den folkliga traditio
nen. De gemensamma dragen för de fornlämningar 
som fått folktraditioner knutna till sig är att de är 
stora, väl synliga, har ett framträdande geografiskt 
läge och ett utseende som har pockat på förklaring. 
Traditionerna kring dessa lämningar kan grovt de
las in i tre kategorier: de som förklarar ursprunget

till fornlämningen, de som förklarar namnet på den 
och de som berättar om händelser på platsen. Den 
mest framträdande föreställningen är att det i forn
lämningen bor underjordiska väsen med vilka män
niskorna har olika konfrontationer (1973:26ff). 
Folktro kring fornlämningar i Sverige förekommer 
också i rikligast mängd i områden där man har 
trott att övernaturliga varelser har haft sin boning i 
t.ex. forntida gravar (Bengt af Klintberg, muntlig 
uppgift november 1993).

Namngivna och sägenomspunna platser i land
skapet kan visa vägen till olika fornlämningar (Se-
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linge 1976:46, Nyman 1978:67 och Zachrisson 
1983). Berättelserna behöver inte alls handla om 
själva fornlämningen, utan kan röra helt andra sa
ker. Det visar att fornlämningsplatsen som sådan 
har tilldragit sig människors uppmärksamhet och 
intresse.

I många av berättelserna om fornlämningar fi
gurerar jättarna; de ansågs vanligen vara ett utdött 
folk. Men i västra Sverige, norra Bohuslän, Dals
land och västra Värmland har jättar uppfattats som 
varelser som levde samman med människorna, på 
ungefär liknande sätt som trollen i de södra delarna 
av Sverige (jfr af Klintberg 1977:26f samt Schön 
1993:27). En av dessa var jätten Vrål i Hästskede i 
Skee socken i norra Bohuslän. Om denne berättar 
pastor Johan Ödman i Tanum år 1746 i sin Bohus- 
ländska beskrivning: ”1 Gården Hästeskie bodde 
fordom en Rese eller jätte, som hette Wrål, hwars 
afföda än lefwer dels här, dels i Näsinge Försam
ling, ock äro än af stora krafter framför andra, dock 
ej til at likna emot theras Förfäder. Om thenne Wrål 
berättas, at när han blef död, ville hans anhöriga 
ha honom begrafwen i Kyrcko-gården. Men när the 
kommo til thet Rummet han nu ligger, så kunde 
the sedan intet längre förmå at bäran, hwarföre the 
wille kidra honom til Kyrckan: Men tå the satte 
hästar före, thet ena Faret efter thet andra alt tils 
thet 10:de Paret, fingo the honom äntå intet ur 
Fläcken, förthenskuld måtte the begrafwan på Häst- 
skie åkrar dock på en Hög, ther nu Liung wuxit, 
hafwandes satt en Sten wid hufwudet, ock en wid 
Fotterna, samt en wid hwar Sijda; ock kallas än i 
dag then Högen Wråls-Högen. Thetta är i Sanning 
berättadt för några ock 70 år sen af thenna Wråls 
Släkt, som kunnat uppräkna sina Förfäder efter 
honom.” (Oedman 1746:364.)

Gravhögen är aldrig undersökt, men förmodas 
av Georg Sarauw tillhöra järnåldern (ATA, Skee sn). 
Den ligger på en sandbank invid en bäckravin och

framstår därför som större än de mått, 13 m i dia
meter och 1,2 m hög, som den egentligen har (Raä 
392, Skee sn).

Jätten Vrål i Hästskede har Bengt af Klintberg 
ägnat en utförlig artikel (1986). Namnet Vrål är 
känt från flera platser i Bohuslän och Norge. Det 
går tillbaka på det vanliga medeltida mansnamnet 
Hröarr (Ortnamnen i Göteborgs och Bohuslän 
20:1, 1943-44:168). Bengt af Klintberg menar att 
sägnen om Vrål och hans gravhög passar väl in på 
medeltida förhållanden. Tack vare sägnen fick man 
i Hästskede en acceptabel kristen förklaring till det 
faktum att man hade en hednisk gravhög på sina 
marker. Vid fornminnesinventeringen 1977 var tra
ditionen känd och återberättades av herr Hansson 
i Hästeskede, men nu var det inte längre likets tyngd 
som gjorde att man inte kom i tid till kyrkan, utan 
det hade andra orsaker: ”En man vid namn Vrål 
eller Roar på Hästeskede hade dött och skulle natte
tid föras till Skee kyrkogård för att begravas. Vik
tigt var att man hann fram innan solen gick upp. 
Emellertid drack begravningsföljet ’för många hal
vor’ under natten. Då solen steg över berget söder 
om bäcken befann man sig på den plats där högen 
nu ligger. Och där var man alltså tvungen att begra
va liket, som sedan skall ha legat och vrålat i hö
gen. ” (Hanssons berättelse är återgiven av invente- 
raren Ulf Bertilsson och finns förtecknad i Forn- 
minnesregistret, Raä 392.)

Nu är det i stället det faktum att solen går upp, 
som gör att man inte kan flytta liket. Varför just 
solljuset skulle påverka detta uttalas aldrig, men 
underförstått torde vara att Vrål var av jättesläkt 
(jfr af Klintberg 1986:31). Enligt den folkliga upp
fattningen tålde jättar inte solsken. Om de träffa
des av solen så förstenades de eller rämnade. Herr 
Hansson uppger för inventeraren att en släktfors
kare skulle ha identifierat Vrål med en man Roar, 
som bott på Hästeskede under 1500-talet (Hans
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son är alltså själv sannolikt en ättling till Vrål). 
Hansson hade alltså kunskapen att Vrål kanske 
egentligen hette Roar. Mot denna bakgrund är det 
intressant att se att liket uppges ligga och ”vråla i 
högen” i Hanssons version av Vrålsägnen. Den döde 
har här blivit mer anonym än i Jacob Ödmans Vrål- 
berättelse, men gravhögens namn kan nu ges ytter
ligare en förklaring - den rymmer en vrålande död.

Varningssägner kring fornlämningar fanns san

nolikt redan i den samtid då olika fornlämningar 
skapades. Sägnerna förmedlade uppfattningen att 
det var riskfyllt att våldföra sig på fornlämningar, 
där fanns värderingar och normer. Bröt man mot 
dessa straffades man på ett våldsamt sätt, man blev 
galen, förstenad, blind... Dessa varningssägner var 
i dåtidens lokalsamhälle sannolikt lika effektiva be- 
varare av fornlämningar som senare tiders forn- 
minneslagstiftning kom att bli.

Denna till synes oskyldiga runsten hade sådan kraft att två kvinnor som använt den som tvätt
bräde, därefter blivit spetälska. I Räpperda By Östra bärat. Ur Göranssons Bautil (B.1018). Foto 
KB 1960. ATA.
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I Rannsakningar efter antikviteter förekommer 
varningssägner flitigt. Ifrån Repperda by i Alseda 
socken i Småland berättades det 1690: ”Noch een 
lijten liggande Runsteen Inne i Byyn, men lärer icke 
noch kunna klart läsas, uthan att då Twänne qwin- 
folck der på skulle haa twättat Linkläder, skulle dhe 
blifwet Spetälska; sampt och dhe, som dher på kas
tat sitt wattn, med häffta betagne.” (Rannsak
ningar efter antikviteter 1992:87.) Runstenen har 
tidigt förkommit. Till utseendet är den endast känd 
genom en avbildning i Bautil, men är sannolikt iden
tisk med nr 87 bland de småländska runinskrifter
na (Sm 87, möjligen har delar av den påträffats - 
de som nu kallas Sm 88).

Några år tidigare, 1673, omtalas från Kårsta 
socken i Uppland: ”Uthi Saalby Giärde wid går
den straxt ähr en Stoor Iordhögh om hwilken be
rättes, att då en bondhe för några ähr seedan der 
tagidt Jordh att föra på sin åker, ähr han dödz siuk 
blefwen och så aff samma siucka blifwit döödh. ” 
{Rannsakningar efter antikviteter 1960:64.) Denna 
hög, som i trakten kallas Salbybuten (Raä 27), har 
haft kvar sin kraft ännu på 1880-talet. Då skriver 
prosten i Kårsta: ”Den förste som gräfde deri efter 
skatten säges hafva hittat några krukor, dem tog 
han in och öppnade, då de befunnos innehålla blott 
ben hvarefter han fick ondt i ögonen och miste det 
ena.” (Blumenberg 1883:CXLI, jfr Zachrisson 
1983:19.)

Ibland framstår det som om straffen effektueras 
bara i de fall man verkligen funnit något i gravarna. 
Barnen i Hedesunda socken i Gästrikland hade på 
1660/70-talen ägnat sig åt att gräva i högar, där 
gamla män hade hört sägas att jättar skulle vara 
begravda. De hade då hittat ”åthskillige Järnreed- 
skap, såsom yxor, bijhlor, SPadar, SPorrar, Swärd- 
Fästen etc. Item något uthrustet Mässing...”. Men 
dels hade detta sedermera blivit förbjudet på tinget 
och dels hade barnen ”aff sine Föräldrar med und-

säijelser där ifrån håldne, medan barnen sedan dhe 
sådant giort och något funnit med sitt grafwande, 
blifwit sombnlöse, orolige, qivahlsamme, och så
som halffånotte” (Rannsakningar efter antikviteter 
1960:181).

Varningssägnerna kring fornlämningar, såsom 
offerkällor, gravar, runstenar o.s.v. har fortsatt att 
berättas, långt in på 1900-talet. Ifrån Göteve socken 
i Västergötland omtalas på 1920-talet: ”1 Disarör 
skall ligga en guldkrona av stort värde, ty en kung 
är där begraven... En pojke hade hört talas om 
kungen i Diserör. Det var bestämt min bror. En gång 
när han gick och vallade korna intill graven, så 
skulle han visa sig karsker och gick upp på högen 
och ropade: ’Hör du, kung, kom ut nu får jag prata 
med dig!’ Men pojken fick veta annat av. Där kom 
en ’hörlycke’ och slog till honom så han föll om
kull. Han orkade knappt gå hem. Sedan fick han 
ligga sjuk i två dagar och kunde knappt röra sig. ” 
(Upptecknat 1925 av H. Svensson, meddelare Aron 
Andersson, Smedjegården, född på 1870-talet. 
Nordiska museets folkminnessamling. Realarkivet. 
Detta är ett kronikat, som inte har sägnifierats.) 
Fornlämningen är en gånggrift i rose, som är 12 m 
i diameter och ca 1 m hög (Raä 29, ingen tradition 
finns förtecknad i Fornminnesregistret, endast nam
net är medtaget). Namnet Disarör visar att röset 
tidigare kanske varit föremål för andra berättelser 
med diserna, kvinnliga fruktbarhetsväsen kända 
från den fornnordiska mytologin, som utgångs
punkt. Ett block i närheten av gånggriften kallas 
Disahall och en offerkälla i samma socken kallas 
Disakällan (Raä 26 samt Raä 3, jfr Linde 1982:88).

Varför fanns då dessa varningssägner? När det 
gällde gravminnesmärken, så är det möjligt att det 
fanns föreställningar om att de döda måste få vila i 
frid och om de stördes i denna, så kunde de bli osa
liga och drabba förövarna med olycka. Men detta 
resonemang förutsätter samtidigt att människorna
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Blocket Disehall i Göteve socken, Västergötland. Foto Hilding Svensson 1925. ATA.

under 1600-, 1700- och 1800-talen hade en klar 
uppfattning om att t.ex. gravfält var begravnings
platser, vilket inte alltid var fallet. Det framgår av 
uppteckningarna att det finns ett främlingsskap och 
inte en förtrolighet när det gäller fornlämningar (jfr 
Zachrisson 1983:22ff). Det är vidare möjligt att det 
fanns en utbredd rädsla för gengångare och att den
na rädsla var sådan att normerna bibehölls trots att 
det bakomliggande värdet - tron på gengångare - 
hade försvunnit.

I dag sker knappast något nyskapande av folk
sägner kring traditionella fornlämningar, såsom 
fornborgar, högar, rösen eller runstenar (muntligt 
meddelande, B. af Klintberg, november 1993). De 
har försvunnit i takt med samhällets omstrukture
ring och med den tilltagande urbaniseringen och 
sekulariseringen. Fortfarande finns dock bland äldre

människor i vårt land kunskap om delar av de folk
traditioner som har förtecknats under detta århund
rade. Men symptomatiskt för nutidens traditioner 
kring fornlämningar är, att ett fåtal av de berättel
ser som en gång var i svang numera traderas. I ett 
upprop som Bengt af Klintberg gjorde för min räk
ning i radioprogrammet ”Folkminnen” (12 decem
ber 1993) inkom endast en berättelse om fornläm
ningar. Det rörde sig om en tradition om två öländs
ka gravrösen. Där hade ett par tvillingflickor be
gravts sedan de stenats ihjäl eftersom de betett sig 
omänskligt. Brevskrivaren hade hört sägnen berät
tas av en man som upplevt händelsen vid sekelskif
tet.

Förklaringssägnen ovan om de två öländska rö- 
sena tycks vara en kategori sägner som är på utdö
ende. Också de traditionella varningssägnerna, som
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lärde en att om man skadade fornminnen, så blev 
man straffad av makterna, saknas i dag. Ett visst 
nyskapande av berättelser finns när det gäller tu
ristmål som borgar, slott och ruiner. Men de som 
skapar sägnerna är i det här fallet turistguider som 
kryddar sina visningar - något som i ett senare skede 
ger upphov till en sägenflora (af Klintberg 1994: 
110). Kanske finns det trots allt folkliga föreställ
ningar kring fornlämningar, fast både folk och fack
folk numera har svårt att identifiera dem, för att de 
inte riktigt ser ut som man förväntar sig?

Hotet som fornlämningarna förr kunde utgöra 
har i dag ändrat karaktär. I dag är ekonomin, nå
got tillspetsat, vår religion. I konsekvens med detta 
så finns det en typ av folkliga berättelser som hand
lar om att fornlämningarna är till hinder - de stäl
ler till besvär och innebär stora kostnader vid bygg
nation. Förr var det tanken på makternas straff som

avhöll en från att våldföra sig på fornlämningar, 
nu är det talet om det ”ekonomiska straff” man 
kan komma att utsättas för.

Det tycks dock finnas ett nyskapande av tradi
tioner kring företeelser i kulturlandskapet som man, 
ifrån allmänhetens sida, inte upplever som fornläm
ningar. Vid en förfrågan som utgick från radiopro
grammet ”Folkloristisk brevlåda” inkom ett stort 
antal svar om offerkast. Bengt af Klintberg som initi
erade insamlingen uppger att en populär föreställ
ning var att myndigheterna transporterade bort ris
högen, men att den genast växte upp på samma 
plats igen (muntlig information av Bengt af Klint
berg, november 1993). Av detta kan man dra slut
satsen att man bland allmänheten tycks ha uppfatt
ningen att offerkasten inte var lagskyddade forn
lämningar, vilket de faktiskt är.
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Mångtydiga fornlämningar

Introduktion
Mats Burström

Fasta fornlämningars kulturvärde 
Synliga fornlämningar från förhistorisk tid har allt
sedan deras tillkomst varit ett bestående inslag i ett 
för övrigt föränderligt kulturlandskap. I detta har 
fornlämningarna uppmärksammats och tillskrivits 
innebörd. Vilka innebörder de tillskrivits har väx
lat över tid, beroende på hur människor brukat och 
uppfattat landskapet, det förflutna och sin egen tid. 
De enskilda fornlämningarna kan därför betraktas 
som ett slags nav kring vilka olika föreställningar 
kretsat under skilda tider.

Fornlämningars innebörd är således inte begrän
sad till den tid då de anlades. Det är de innebörder 
som vi, och tidigare generationer, tillskrivit forn
lämningarna som ger dem deras kulturvärde.

En stor del av fornlämningarnas kulturvärde be
står av de föreställningar och traditioner som knu
tits till dem under historisk tid. Genom de upprepa
de forn- och folkminnesuppteckningar som utförts 
i Sverige sedan 1600-talet finns en rik källa för studi

er av de fasta fornlämningarnas innebörd i ett his
toriskt långtidsperspektiv (jfr Burström 1994). Trots 
detta har den arkeologiska och antikvariska forsk
ningen under 1900-talet ägnat dessa föreställningar 
ett mycket begränsat intresse. De har i bästa fall be
traktats som ett slags kulturhistoriska kuriosa.

För att levandegöra fornlämningar och fornläm- 
ningsmiljöer - och därmed i förlängningen ge argu
ment för deras bevarande - är det inte tillräckligt 
att endast uppmärksamma deras ursprungliga inne
börd. Det är även nödvändigt att framhålla att 
fornlämningarna varit meningsbärande och haft ett 
värde för generationerna mellan vår egen tid och 
den då de anlades. Tidsklyftan mellan fornlämning
arnas anläggningstid och nutiden måste överbryg
gas och fyllas med innehåll. När fornlämningar i 
dag uppfattas som ett hinder för ett effektivt mark- 
och landskapsutnyttjande är det endast det senaste 
ledet i en lång kedja av värderingar som knutits till 
fornlämningsbeståndet. En insikt om fornlämning
ars kulturvärde i ett historiskt långtidsperspektiv 
är därför av största vikt för att skapa förståelse för 
varför fornlämningar är värda att bevara.
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En ökad förståelse för fornlämningarnas kultur
värde i landskapet är av fundamental betydelse för 
att möta såväl de nuvarande som de framtida hoten 
mot fornlämningsbeståndet. De fasta fornlämning- 
arna är visserligen skyddade i lag men för att detta 
skydd skall bli effektivt krävs att en bred allmänhet 
har förståelse för fornlämningarnas kulturvärde. Det 
bästa skydd fornlämningsbeståndet kan få är män
niskors engagemang. Att medverka till ett sådant 
engagemang är ett gemensamt ansvar för arkeologi
samhället.

De antikvariska bevarandeargumenten måste i 
ökad utsträckning ta fasta på varför det är angelä
get att fornlämningar kan upplevas i landskapet. 
Kännetecknande för de situationer i vilka fornläm
ningar förstörts är ofta att fornlämningarna saknat 
kulturvärde för dem som varit delaktiga i förstö
relsen. Fornlämningarna har i stället utgjort ett slags 
tysta fossil utan innebörd eller betydelse; i många 
fall har de därför inte ens noterats.

Teoretiska utgångspunkter 
Denna studie behandlar fasta fornlämningars inne
börd i ett historiskt långtidsperspektiv. Studien ba
seras på en analys av fornlämningslokaler med forn
lämningar från skilda tider samt på studier av forn- 
och folkminnesuppteckningar.

Studiens teoretiska inspirationskälla är den post
moderna debatten om meningsproduktion. I denna 
debatt har det framhållits att mening inte exklusivt 
ligger hos objekten själva, utan mening uppstår först 
när ett objekt konfronteras med en uttolkare. I detta 
möte tillför uttolkaren objektet mening i överens
stämmelse med sina referensramar. Härigenom 
kommer skilda uttolkare att utläsa skilda innebör
der ur samma objekt. Innebörden är avhängig vem 
som tolkar objektet, och i vilket sammanhang detta 
sker.

Ingen föreställning om objekten är således obe

roende av uttolkaren. Detta synsätt innebär att ob
jekt och föreställningar om objekten inte kan se
pareras på det sätt som hittills ofta tagits för givet. 
Även vår egen tids vetenskapliga observationsspråk 
är en tids- och kulturbunden konstruktion. I denna 
mening innebär postmodernismen en relativisering 
av vår egen tids vetenskap.

Överfört till ett arkeologiskt sammanhang inne
bär denna syn på meningsproduktion att inte heller 
fornlämningar har en singulär mening. Skilda ut
tolkare utläser olika innebörder och fornläm
ningarna har därför många olika innebörder. Forn
lämningarnas meningspluralism inbegriper både ett 
synkront och ett diakront perspektiv. Det synkrona 
perspektivet uppmärksammar hur fornlämningar 
tillskrivs skilda innebörder av samtida uttolkare. Det 
diakrona perspektivet behandlar hur uppfattning
arna om fornlämningars innebörd förändras över 
tid.

Utifrån detta synsätt på hur objekt erhåller me
ning kan inte arkeologins och kulturmiljövårdens 
uppgift inskränkas till att endast försöka blottlägga 
en fornlämnings förment ursprungliga mening. Upp
giften är i stället att framhålla mångfalden av inne
börder. Uppgiften inkluderar även de innebörder 
som fornlämningarna tillskrivits under historisk tid. 
En megalitgravs innebörd kan t.ex. i lika hög grad 
sägas vara knuten till 1600-talets allmoge, 1800- 
talets nationalromantiker eller dagens turister som 
till de trattbägarbönder som uppförde graven (jfr 
Olsen 1987:72). I denna meningspluralism - mång
fald av innebörder - ligger fornlämningens kultur
värde.

Studier av fornlämningars meningspluralism över
skrider traditionella ämnesgränser och inkluderar 
såväl arkeologiska, idéhistoriska, folkloristiska som 
språkliga aspekter.

Under senare tid har det inom arkeologin vuxit 
fram ett intresse för de innebörder som förhistoris
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ka lämningar tillskrivits under historisk tid. Flera 
principdeklarationer av vikten av att uppmärksam
ma senare tiders föreställningar om fornlämningar 
har gjorts, men de konkreta tillämpningarna är än
nu sällsynta. Ett viktigt undantag utgörs av Chris
topher Chippindales (1983) monografi om Stone
henge som behandlar hur detta monument uppfat
tats under skilda tider. En annan intressant studie 
behandlar megalitgravar på den danska ön Samsø i 
ett historiskt långtidsperspektiv (Eriksen 1991).

I Sverige finns det ett omfattande material av forn- 
och folkminnesuppteckningar som insamlats decen
nierna runt sekelskiftet år 1900. Detta material är 
även i ett internationellt perspektiv en ytterst rik 
källa för att studera fornlämningarnas innebörd i 
det äldre bondesamhället. Orsaken till detta är att 
denna samhällsform levde kvar längre i vårt land 
än i andra delar av Europa och därför hann doku
menteras (jfr Löfgren 1979:12). I Sverige finns det 
således goda källmässiga förutsättningar att studera 
fornlämningars innebörd i ett historiskt lång-tids- 
perspektiv.

Innebörder som tillskrivits 
fornlämningar i Österrekarne
Mats Burström

I detta kapitel studeras Österrekarne härad med av
seende på innebörder som de fasta fornlämningar- 
na inom området tillskrivits under skilda perioder. 
Studien gör på intet sätt anspråk på att vara hel
täckande eller fullständig. Det vore för övrigt en 
omöjlig uppgift då fornlämningarna under århund
radena tillskrivits ett otal innebörder varav endast 
en mindre del finns skriftligt dokumenterade. Av
sikten är i stället att presentera ett representativt 
urval av de traditioner och föreställningar som cent
rerats runt fornlämningarna i analysområdet. För

hoppningen är att detta urval skall illustrera sam
bandet mellan mångfalden av innebörder och forn
lämningarnas kulturvärde. För att få fram uppgif
ter om innebörder som under skilda perioder till
skrivits fasta fornlämningar i Österrekarne har en 
stor mängd källor genomsökts. På Antikvarisk-To- 
pografiska Arkivet och Nordiska museets folkmin- 
nessamling har sökandet omfattat samtliga hand
lingar registrerade på Österrekarne och dess sock
nar. De viktigaste otryckta källorna har varit forsk
nings- och reseberättelser författade under 1800- 
talets andra hälft av Richard Dybeck, Gustaf Erics
son, Olof Hermelin och Carl Gustaf Österberg.

Genomgången av tryckta källor har omfattat 
såväl äldre som modern topografisk, arkeologisk 
och folkloristisk litteratur. Av dessa källor kan 
den tryckta utgåvan av 1600-talets Rannsakningar 
efter antikviteter särskilt nämnas.

Dessa arkiv- och litteraturstudier har komplette
rats med egna fältstudier av fornlämningslokaler i 
Österrekarne. Underlag för dessa studier hämtades 
ur Riksantikvarieämbetets Fornminnesregister.

Här presenteras en studie av innebörder som fasta 
fornlämningar i Österrekarne tillskrivits under skil
da perioder. Studien inkluderar dels innebörder som 
tillskrivits vissa typer av fornlämningar i allmän
het, dels innebörder som knutits till enskilda forn
lämningslokaler.

Fornlämningar med egennamn 
Många fornlämningar och fornlämningsplatser i 
Österrekarne har egennamn. Vissa av dessa forn
lämningar diskuteras i särskilda avsnitt; Gullberget, 
Kung Inges hög, Kungshållet, Ogaklev, Ragnhilds- 
backen och Stavstenarna. Dessa egennamn är ofta 
knutna till särskilda föreställningar eller traditioner.

I flera fall namnges fornlämningarna redan i 
1600-talets Rannsakningar efter antikviteter. Ett 
exempel på detta är Germundshögen (Raä 23) i Jä-
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ders socken (1969:133). Germundshögen är belä
gen på en större åkerholme och är enligt Riksan
tikvarieämbetets Fornminnesregister 18 m i diame
ter och 1,8 m hög. Enligt vad Carl Gustaf Öster
berg uppgav år 1872 är högen ”för länge sedan upp- 
gräfd i midten på 6 fots djup och 18 fots öppning”. 
Sannolikt vittnar denna grop om en skattgrävning 
(jfr s. 112). Österberg uppger vidare att högen vå
ren 1868 blev ytterligare skadad genom bortgräv- 
ning av jord från ena sidan. Den senare förstörel
sen förorsakades sannolikt av jordtäkt snarare än 
skattgrävning. Germundshögen sätts av Österberg 
i samband med torpet Germundstorp i Hammarby 
socken (Österberg 1872:78; [1986]: 117).

Vissa fornlämningar är knutna till sägner som 
förklarar namnets ursprung. Så är t.ex. fallet med 
fornborgen Vinnsberg i Barva socken (Raä 79). Olof 
Hermelin uppger år 1869: ”En sägen finnes att de, 
som bodde i denna borg, höllo en drabbning med 
sjöfolk, som kommo ifrån Lappen, der de lemnat 
sina fartyg. Försvararena vunno slaget, eller rättare, 
afslago angriparena, och derföre kallas berget 
’Winnsberg’.” (Hermelin 1869:6-7.) Lappen, som 
omnämnes i sägnen, är namnet på en numera igen
växt vik av Mälaren, belägen en dryg km nordöst 
om fornborgen. En liknande sägen finns angående 
namnet Slytan vid fornborgen Ogaklev i Ärla 
socken.

I andra fall är det sannolikt att fornlämningsnamn 
varit knutna till förklaringssägner trots att några 
sådana inte är kända. Det gäller t.ex. röset Gull
berget i Barva socken (Raä 48, jfr s. 114f) och hö
gen Ormkullen i Hammarby socken (Raä 20). Båda 
dessa namn antyder en koppling till skattsägner; i det 
första fallet rörande de dyrbarheter som fanns gömda 
i röset, i det andra fallet om den väktare som beva
kade de gömda dyrbarheterna (jfr s. 110).

I flera fall syftar bebyggelsenamn i Österrekarne 
på närbelägna fornlämningar. Ett illustrativt exem

pel är torpet Högstena i Kjula socken. Detta namn 
syftar på två fornlämningar (Raä 42) i form av en 
runsten och en rest sten som står på var sin sida om 
en närbelägen väg, figuren på nästa sida. Forn- 
lämningarna står inte längre kvar på ursprunglig 
plats, men de är fortfarande placerade på ömse si
dor om en väg i torpets närhet.

Runstenen (Sö 105) är känd under namnet ”Hög
stenen” (Hermelin 1869:267). I detta, och liknande, 
fall har således bebyggelsen kommit att namnges 
och identifieras genom fornlämningarna på plat
sen. Detta visar att fornlämningar haft en aktiv roll 
som referenspunkter i landskapet. Denna roll har 
ytterligare förstärkts genom de innebörder fornläm
ningarna tillskrivits.

Föreställningar om jättar
I såväl folktro som i lärda spekulationer har forn
lämningar ofta satts i samband med jättar. Dessa 
uppfattades under lång tid som Nordens ursprung
liga invånare. I folktron skiljer sig jättarna från and
ra naturväsen genom att de ansetts utdöda sedan 
länge. Sägendiktningen om jättar rör utöver forn
lämningar även naturbildningar såsom åsar, åsgro- 
par (”grötfat”), flyttblock (”jättekast”) samt ut- 
svarvningar (”jättegrytor”) och fördjupningar i berg
hällar (jfr af Klintberg 1977:25-26). Samtliga dessa 
typer av naturbildningar har i Österrekarne tillskri
vits jättarnas framfart (jfr t.ex. Hedwall 1927:20- 
22). I det följande koncentreras dock diskussionen 
till icke-naturbildningar.

I 1600-talets Rannsakningar efter antikviteter 
rapporteras om jättar som skall ha levt i forna tider 
från flertalet socknar i Österrekarne. De vanligaste 
lämningarna som omtalas är ”jättegravar”. I de fall 
längduppgifter förekommer varierar jättegravarna 
mellan 13 och 28 alnar, vilket motsvarar 7,7 och 
16,6 m. Dessa mått ger en föreställning om vilken 
storlek man tillskrev jättarna.
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”Utsigt af platsen vid ’Högstena’ på Kjula ås. Runstenen till höger, bautastenen till venster om vägen.” (Hermelin 1869:305.)

I flera socknar sätts fornborgar i samband med 
jättar. Det gäller bl.a. fornborgen på Vestaberget i 
Vallby socken (Raä 10). I denna borg ”...säges en 
Hiette hafwa bodt, och är omkringhSkantzadt medh 
Steenar, hwilke Steenar en annan Hiette skulle haf
wa till honom kastadt aff Ransteens Borgh j Sundby 
Sochn belägen” (Rannsakningar efter antikviteter 
1969:130). Avståndet mellan fornborgen på Vesta
berget och Ranstensborgen (Sundby sn, Raä 7) är 
2,5 km. För att kunna kasta sten mellan dessa båda 
borgar måste jättarna ha haft en avsevärd styrka. 
Samma sägen berättades ännu av ”de gamla” un
der 1850-talet då Richard Dybeck besökte områ

det. Då berättades också att de resta stenar som 
fanns i närheten av höjderna mellan de två borgar
na ”varit slungade i kamp dessa jättar emellan” 
(Dybeck 1853:18-19).

I ett par fall uppges i 1600-talets Rannsakningar 
efter antikviteter jättar vara upphov till andra märk
värdigheter än gravar och fornborgar. Från Vallby 
socken rapporteras: ”...en Steen full medh små Gro
per, hwilka Hiettebarn säges skola hafwa giordt 
medh sina fotter.” (1969:130-131.) Från Hammar
by socken omtalas: ”...en häll betdh JätteHällen, och 
säges en jette hafwa ther fallidt vppå och nederstödt 
theHool, som nu synas j Hällen.” (a.a.:131.) Huru
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vida dessa båda beskrivningar avser skålgropar 
eller naturbildningar kan för närvarande ej avgöras.

I Rannsakningarna uppges Jäders socken ur
sprungligen ha hetat ”Tillermansöö, bwilken skall 
haffwa varit een iätte”. Denna Tillerman sägs ligga 
begravd i en hög vid Stora Malmö, där man också 
uppges ha grävt och funnit ben (Rannsakningar ef
ter antikviteter 1969:133). Mindre än två sekler ef
ter noteringen om Tillermans hög som jättegrav 
uppfattades högen främst som ett exploaterbart 
jordupplag. År 1872 uppger Carl Gustaf Österberg 
att det på platsen tidigare funnits en ”mycket stor 
ättekulle” men att denna, tillsammans med två mind
re, blivit bortkörda då de bestod av god jord. En
ligt Österberg låg gravarnas fotkedjor ännu kvar år 
1868, men fyra år senare sägs de ha tagits bort och 
använts till uthusgrunder (Österberg 1872:99-100; 
[1986:151], jfr Collmar 1951:15).

Även under 1800-talet förknippas fornlämningar 
ofta med jättar. Så uppger t.ex. Olof Hermelin år 
1869 att ”jättarne hade sitt rätta hem ” i Balsta borg 
(Stenkvista sn, Raä 13). Därifrån sägs de ha kastat 
en sten ”som ligger i gärdet ej långt från den gamla 
kyrkans plats” (Hermelin 1869:376). Fler exempel 
på 1800-tals föreställningar från Österrekarne om 
jättar redovisas nedan i diskussionen om Ogaklev, 
Ragnhildsbacken och Stavstenarna (s. 123ff).

Under lång tid har således fornlämningar betrak
tats som spår av utdöda jättar. Även om vissa säg
ner kanske främst berättats i underhållande syfte 
har andra med säkerhet gjort anspråk på att vara 
sanna och ge korrekta förklaringar. I det senare 
fallet har fornlämningarna kommit att utgöra kon
kreta bevis på jättarnas forna existens.

Skattsägner
Otaliga fornlämningar skvallrar genom plundrings- 
gropar om forna skattgrävningsföretag. Sägner om 
skatter har också en framträdande plats i folklig

berättartradition. Sannolikt sammanhänger detta 
med den utbredda fattigdomen i äldre tider. I skatt
sägnerna gestaltas drömmarna om det ouppnåeliga 
- att en dag bli rik (af Klintberg 1977:45).

Från Österrekarne är flera skattsägner kända. 
Flertalet av dessa rör sig på ett allmänt plan, men 
några kan knytas till enskilda fornlämningslokaler. 
Liksom i övriga delar av landet har skattsägnerna 
ett tämligen ensartat innehåll. De behandlar hur 
man upptäcker platser där skatter finns gömda, hur 
skatten skyddas av en väktare, hur man skall bära 
sig åt för att erövra skatten samt varför skattgräv
ningen - trots allt - vanligen misslyckas.

Platser där skatter finns undangömda kan upp
täckas genom ett särskilt eldsken. Dessa eldsken 
gavs flera namn. Olof Hermelin benämner skenet 
”trolleld” år 1868 i sin Anteckningar från Kjula, 
Barfva, Härads, Länna med flera socknar om folk
seder, öfvertro etc. Trolleldarna uppges (Hermelin 
1868:31): ”...brinna pä sådana ställen, der ’jorda
gods’ äro förvarade. De synas mest på höstqväl- 
larne. Mångfaldiga personer hafva för mig omta
lat, att de sett dylika eldar, för hvilka de flesta tyckas 
hafva rädsla. En sådan eld har blekare sken än van
liga naturliga eldar. Stundom ser man en gubbe stå 
och skura guld- och silfverpjeser vid skenet af el
den, som brinner ur ättehögen. Har man då mod 
att nalkas och kasta stål uti, så kan man taga både 
silfret och guldet, men bär man sig icke i allo rätt 
åt, så blifva man förderfvad. ”

En uppteckning av Gustaf Ericsson i Folklivet i 
Åkers och Rekarne härader bekräftar att man ge
nom att kasta stål kan tillägna sig ”gubbens guld- 
och silverkärl”. Ericsson skriver (1877-78; [1992]: 
203): ”Alt som träffas af det kastade stålet blir qvar 
men allt annat jemte den rätte ägaren försvinner 
ögonblickligen. Det är nog längesedan någon lyck
ats tillegna sig något jordagods på detta vis ty nu 
och på minst femtio år har ingen kunnat visa så
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dant. Men nog bar det funnits dem som haft stora 
knyten men hvilka de icke kunnat hafva, ty spöke- 
ri ocb samvetsqval bar alltid åtföljt dylikt så att de 
nödgats nedgräfvit det i jorden för att i en framtid 
möjligen uppgräfvas. ”

De skatter som förmodades finnas gömda i ”gam
la stenrösen eller ättehögar” antogs ofta vara vakta
de av en drake. Även drakens makt kunde dock, 
som framgår av följande uppteckning, brytas med 
hjälp av stål.

”Vid dagsljus kan man någon gång få se draken 
såsom en stor orm med lång mabn ligga i närbeten 
och vakta sitt guld och silfver. Vanligast ser man 
dock under mörka höstaftnar, huru en liten eld brin
ner med matt låga i vissa högar, der jordagods fin
nes, och kommer man närmare, finner man till sin 
häpnad, huru det är idel guld och silfer derinne, på 
hvilket draken rufvar. Kan man då passa på och 
kasta stål deröfver, sä har draken förlorat sin magt 
dermed och man kan taga skatten. Man måste 
dock vara fullkomligt tyst och ej låta skrämma 
sig af de underliga syner, man vanligen får se. Ty 
lyckas det ej, kan man ej förr än efter 9 år försöka 
på nytt, ty den försvunna eller sjunkna skatten 
behöfver så läng tid att åter komma till jorden.” 
(Wahlfisk 1886:119.)

Från Jäders socken finns det en allmogesägen som 
utpekar ett särskilt gravfält (Raä 22) där draken 
ibland om aftnar och nätter ”synes skura sitt sil
ver” (Österberg 1872:78; [1986]:117). Ibland av
lägsnar sig draken från sin vanliga uppehållsort. 
Man kan då få se den ila efter marken eller flyga i 
luften i en eld som liknar en brinnande risknippa 
(Wahlfisk 1886:119, jfr Ericsson 1877-78; [1992]: 
60-61). Ett tillfälle då draken alltid är borta från 
skatten är midsommarnatten kl. 12.

”Under en sådan tillfällig frånvaro är det möj
ligt för skattgräfvaren att bemägtiga sig det obeva
kade jordagodset, ehuru de utan vissa försigtighets-

mått alltid äfventyra att blifva sönderslitna af de 
återvändande drakarna.” (Wahlfisk 1886:119.) När 
man påträffat skatten krävs det således särskilda 
åtgärder för att kunna bärga den utan missöden. 
Ett sätt att ta skatten från draken beskrivs på föl
jande sätt: ”Då man genom gräfning funnit skat
ten, som vanligen finnes förvarad i en kista eller 
kittel med handtag eller öglor, drager man ett längre 
tåg genom en ögla, binder en hund vid tågets ena 
enda, fattar sjelfden andra och aflägsnar sig sä långt, 
att hunden blifver nedhalad på skatten. Då han skri
ker, kommer draken flygande, söndersliter honom 
och flyger derefter sin väg, då man utan fara kan 
borttaga skatten.” (Wahlfisk 1895:124, jfr Herme
lin 1868:39; Ericsson 1877-78; [1992]:224.)

Ett annat sätt att bärga skatten beskrivs: ”Då man 
gräft sig ned till kistan, nedsätter man i jorden bred
vid henne ett träkors, som man bör hafva i be
redskap, ock hänger derpå sina kläder, sä att på 
detta sätt tillskapas en menniskobild. Derefter upp
ritar man på kistan med krita tre kors, och säger 
vid uppritningen af det första: ’gud fader’, vid det 
andra: ’gud son’ och vid det tredje ’gud den helige 
ande’. Så snart tredje korset är ritadt, måste man 
skynda undan, emedan draken då kommer fram 
och genomflyger bilden tre gånger. Han aflägsnar 
sig sedan och skatten kan då lugnt borttagas.” 
(Wahlfisk 1895:124, jfr Hermelin 1868:39; Erics
son 1877-78; [1992]:224.)

Vissa tidpunkter, framförallt midsommarnatten 
men även torsdagnätter (jfr Hedwall 1927:137; Sar
vestani 1950:29) är lämpligare än andra för skatt
grävning. Viktigast av allt är emellertid att man är 
tyst under arbetet. Detta framgår av följande fram
ställning: ”...man måste under arbetet iakttaga den 
djupaste tystnad, äfven om man får se och höra något 
ovanligt och afskräckande, hvilket icke plägar 
uteblifva. Kommer man ner till skatten och redan ser 
honom, så försvinner han, om man säger ett enda ord.
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Företaget är i alla fall vådligt. ” (Wahlfisk 1895:124- 
125, jfr Ericsson 1877-78; [1992]:224,247.)

Att man i Österrekarne under 1800-talet var 
medveten om nödvändigheten av tystnad under 
skattgrävning framgår av skildringen av en dylik 
grävning i en backe med ”2 ä 3 obetydliga stensätt- 
ningar” nordost om Vävle skolhus i Jäders socken.

”En gammal afskedad soldat berättade för mig, 
att han tillika med en annan för många år sedan 
blef lejd af dåvarande Inspektoren på Fiholm för 
att en natt gräfva efter s.k. ’jordagods’ i den sist
nämnda backen; emedan han der skulle hafva sett 
ett underligt lyse föregående natt. Karlarne hade 
blifvit strängt forbudne att under arbetet icke få 
säga ett ord; men då de hållit på med gräfningen 
tills öfver midnatten och ej funnit annat än sten 
och grus, hade de börjat ledsna och den ena af dem 
svurit till, att han kunde behöfva en sup; dä hade 
Inspektoren i vredesmod sagt, att saken var skämd 
och derpå gått hem.” (Österberg 1872:112; [1986]: 
171-172.)

En mängd sägner handlar om hur skattens väk
tare med hjälp av synvillor försöker få skattgrävar
na att bryta sin tystnad. En vanlig gyckelsyn är att 
en liten halt höna kommer dragande på ett stort 
hölass. Vid åsynen av detta märkliga ekipage bris
ter så skattgrävarna ut i skratt, varvid skatten för
svinner ned i jorden (af Klintberg 1977:46). En så
dan sägen är känd angående röset Gullberget i Barva 
socken (jfr s. 114f).

En annan vanlig syn är att skattgrävaren plöts
ligt får se byn där han bor stå i lågor och då upphör 
med grävningen och rusar hem, bara för att upp
täcka att branden var en synvilla (af Klintberg 
1977:46). Någon sägen med detta innehåll är dock 
inte känd från Österrekarne.

Ibland nyttjar skattens väktare andra medel än 
synvillor för att avstyra skattplundrarna. En littera- 
riserad sägen från Kjula socken berättar om två

kumpaner som letade efter en skatt som enligt tradi
tionen skulle finnas i ett gravkummel.

”Den som vid midnattstid tre torsdagar å rad 
vågade sig dit och gräva under en timmes tid, skulle, 
sä gick talet, finna denna, men ännu hade dock ingen 
vågat inlåta sig på det äventyrliga företaget.

Nåväl, hos dessa båda fanns mod i bröstet, de 
vore väl inga harkrankar heller, skatten skulle bli 
deras. Och så en torsdagsnatt tågade de i väg och 
började gräva. Inte ett ord fick utbytas, under det 
de köllo på därmed, och tysta som muren arbetade 
de i sitt anletes svett, tills klockan blev ett, då de 
gingo hem igen. Nästa torsdag på samma sätt, och 
allt förlöpte i lugn och ro och fullkomligt program
enligt. På tredje torsdagsnatten kommo de igen, men 
det var icke så utan, att de denna gång, innan de 
började grävningen, kastade en skygg blick ner i 
gropen, som nu var ansenligt djup. Man kunde ju i 
alla fall aldrig veta. Kanhända gömde den inte pä 
idel angenäma saker. Den gapade ju emot dem, som 
om den ville sluka dem med hull och hår. Men ingen 
tvekan, i natt skulle de slå det stora slaget för gull 
och gröna skogar. Alltså, raskt till verket!

De arbetade, sä svetten lackade, och plötsligt 
stötte deras spadar mot något hårt - det var nog 
kistan med skatten - och de nästan hoppade till av 
glädje, men, finns en sällhet som varar beständigt?

Just i samma ögonblick hördes en gravlik röst, 
kommande liksom ur jordens innandöme: ’Ocken 
skall vi ta först?’ Och en annan om möjligt ännu 
dovare röst svarade: ’Vi tar den långe’.

Och hej och hopp! Som skjuten ur en kanon tog 
i förskräckelsen den längste av de båda skattgrävar
na ett jätteskutt upp ur hålet, ögonblickligen följd 
av den andre, spadarna slängde de, det fick bli med 
skatten, som det kunde, rädde sig, den som kan.

Något guld fingo de sålunda icke i natten, men 
den gröna skogen slöt förbarmande i sina skuggor 
de båda hjältemodiga skattgrävarna, och fullmånen,
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som bevittnat det nattliga dramats sorglustiga av
slutning, log i uppsluten munterhet sitt bredaste 
leende." (Hedwall 1927:137-138.)

Som framgått ovan finns det en rik uppsättning 
sägner som behandlar de skatter som förmodades 
finnas gömda i fornlämningar av skilda slag. Det 
stora antalet plundringsgropar som finns i dagens 
fornlämningsbestånd bekräftar att sägnerna i viss 
mening har en verklighetsbakgrund. Uppenbarligen 
har mycken möda lagts ned av förhoppningsfulla 
skattletare på att gräva sig ned i gravar på jakt ef
ter guld och silver och andra rikedomar. Sådana 
gravplundringar har förekommit under mycket lång 
tid; sannolikt förekom det redan under förhistorisk 
tid och på sina håll pågår det än i dag.

Skattsägnernas kanske viktigaste vittnesbörd är 
att de visar att fornlämningar i det gamla bonde
samhället var kända objekt i landskapet vilka var 
föremål för spekulationer av skilda slag - fornläm- 
ningarna tillskrevs innebörd som potentiella källor 
till såväl rikedom som ond bråd död. Säkerligen 
bidrog sägnernas berättelser om värdefulla skatter 
och grymma väktare till att sprida kunskap om 
fornlämningarnas existens.

Valborgsmässoeldar
Förr ansågs valborgsmässoeldar som tändes på 
höjder i landskapet skrämma bort häxor och an
nat otyg. Härigenom gavs boskapen ett visst skydd 
inför den kommande betessäsongen. Eldarna mar
kerade också vårens början.

I Österrekarne finns det flera exempel på att 
valborgsmässoeldar medvetet anlagts på fornläm
ningar. Klockaren Carl Gustaf Österberg ger i sin 
Anteckningar till topografisk, antiqvarisk och his
torisk beskrivning öfver fäders socken och kyrka 
från år 1872 följande exempel.

”Den öfversta höjdpunkten af Åsby-ås i vester 
ofvan om byn, kallas af allmogen för Vårdtornet:

der är en cirkelrund stenläggning, 12 a 15 fot i dia
meter, uppfyld inom med småsten och grus. Frän 
denna punkt har mart fri utsigt öfver Öster Rekar- 
ne slätten och utåt Mälaren; man kan derifrån räkna 
12 kyrkor. Troligen har befolkningen i hednatiden 
der haft någon så kallad Vård-kas. Pä samma plats 
antändes ännu årligen Valborgsmässoeld af allmo
gen.” (Österberg 1872:96; [1986]:145.)

Med vårdkase avses en stapel av ved eller ris som 
ingår i ett signalsystem och som antändes vid an
nalkande fara. Den ”cirkelrunda stenläggning” som 
Österberg beskriver återfinns i Riksantikvarieäm
betets Fornminnesregister över Jäders socken som 
fornlämning nr 65. Där beskrivs den som: ”Men
sättning. rund, 6 m diam och 0,4 m h. Övertorvad 
med i ytan talrika stenar, 0,1-0,3 m st. Beväxt med 
1 tall och flera barr- och lövbuskar.”

Fornminnesregistrets kortfattade beskrivning in
nebär att ”Vårdtornet” bedömts vara en förhisto
risk gravanläggning. Som framgår av Österbergs 
beskrivning trodde allmogen under 1800-talet att 
samma anläggning var lämningar av en vårdkase 
från hednatiden. En orsak till denna tolkning var 
säkerligen den vida utsikt man har från platsen; en 
vårdkase som brann där kunde ses från ett stort 
område och skulle därför effektivt kunna varna byg
dens invånare vid fara. Det är fullt möjligt att all
mogens uppfattning är historiskt korrekt; kanske 
fanns det under förhistorisk tid en vårdkase på plat
sen. Vårdkasen kan i så fall ha anlagts på en redan 
då tusenårig grav. Om så var fallet, var man då med
veten om detta? Påverkade det rent av valet av plats 
för vårdkasen? Vilka var i så fall motiven?

Ett motiv för att anlägga valborgsmässoeld på 
krönet på Åsby ås är - liksom för en eventuell vård
kase - den vida utsikt man har från platsen. Ju större 
område elden syntes ifrån, desto fler häxor och and
ra oönskade väsen skrämdes bort från trakten. Ett 
annat motiv för att anlägga valborgsmässoeld på
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”Högsta toppen af Balsta borg i Stenqvista socken. Bål bränns årligen Walborgsmessoaftonen på den runda bergklacken.” (Hermelin 
1869:409.)

just denna plats kan vara den platskontinuitet man 
ansett sig upprätthålla - ”på samma plats där för
fäderna hade sin vårdkase har vi själva vår valborgs- 
mässoeld”. Kanske har valborgsmässoeldens öns
kade effekt, att skrämma bort häxor, ansetts extra 
effektiv just därför att den anlagts på platsen för 
förfädernas vårdkase. Ar 1951 uppges seden med 
valborgsmässoeld på Asby ås vara bortlagd (Coll- 
mar 1951:203).

Fornminnesinventeringens bedömning, att an
läggningen på krönet av Asby-åsen är en förhisto
risk grav, har också påverkats av anläggningens läge

i terrängen. Man vet erfarenhetsmässigt att vissa 
typer av gravar ofta återfinns på högt belägna punk
ter i landskapet och detta påverkar givetvis bedöm
ningen av enskilda anläggningar. De förhistoriska 
gravbyggarna har således i många fall eftersträvat 
att anlägga gravarna på platser varifrån man har 
en vid utsikt. ”Vårdtornets” belägenhet i landska
pet kan således motivera såväl anläggandet av en 
grav på platsen, uppförandet av en vårdkase, anläg
gandet av valborgsmässoeld som den antikvariska 
registreringen av en förhistorisk grav.

Ett annat exempel på att samma anläggning till-
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skrivits innebörd som såväl grav, vårdkase som plats 
för valborgsmässoeld är från Kjula socken. Kyrko
herden i denna socken, Anders Hedwall, skriver år 
1927 (Hedwall 1927:32): ”På den höga i Sofiebergs 
hage belägna kulle, som dominerar hela dalgången, 
och varifrån man har en ypperlig utsikt, finnes på 
krönet en stenblandad låg gravkulle med en för
djupning i mitten, kringsatt av stenar. Här flamma
de mången gång i förgångna orostider vårdkasens 
lågor, och i skymmande Valborgsmässoafton tän
des ännu häruppe år efter år ett bål, som är synligt 
vida omkring.”

Det finns ytterligare exempel från Österrekarne 
på att valborgsmässoeldar anlagts på förhistoriska 
gravar (t.ex. Österberg 1872:119; [1986]:183). I 
själva verket var traditionen tidigare så vanlig att 
Olof Hermelin år 1866 angående ”Stensättningar 
på berg” skriver: ”Bålbränningsplatsen Walborgs- 
messoaftonen finnes alltid på samma ställe. ” (Her
melin 1866.)

Valborgsmässoeldar har också anlagts i fornborg- 
ar. Det bästa exemplet från Österrekarne är Balsta 
borg i Stenkvista socken (Raä 13). Hermelin anger 
år 1869 att valborgsmässobål årligen bränns på 
borgens högsta topp, figuren på föregående sida. 
Enligt Hermelin var borgen i forna tider bebodd av 
jättar. Hermelin kommenterar även namnet Balsta 
borg (Hermelin 1869:376): ”Märkligt är äfven då 
najnnet tages i beaktande att här af ålder varit bål- 
bränningsplats. Derifrån är god utsigt öfver sock
nens hela bygd. ”

Bålbränningsplatser finns även markerade på 
Hermelins planritningar över fornborgarna Fager
klev (Raä 21) och Ogaklev (Raä 34) i Arla socken 
(Hermelin 1869:517, 519).

Såväl förhistoriska gravar som fornborgar har 
således i historisk tid fått tjäna som platser för val
borgsmässoeldar. Ofta har traditionen utpekat dessa 
platser som gamla vårdkaseplatser. De enskilda

fornlämningarna har följaktligen stått i centrum för 
olika aktiviteter och tillskrivits skilda innebörder 
under sin historia. Att utpeka någon av dessa inne
börder som mer ”sann” än övriga låter sig inte gö
ras. Samtliga innebörder bidrar till fornlämning- 
arnas kulturvärde.

Historier kring enskilda fornlämningar 
I detta avsnitt presenteras traditioner och föreställ
ningar som knutits till enskilda fornlämningar i 
Österrekarne. Redovisningen omfattar sex fornläm- 
ningslokaler från sex skilda socknar.

Gullberget, Barva sn
På en tämligen låg moränhöjd vid Söderby i Barva 
socken ligger ett röse (Raä 48:1) som kallas Gull
berget. Röset är enligt Fornminnesregistret 20 m i 
diameter och 1,6 m högt. På samma lokal finns även 
en stensättning och två skärvstenshögar registre
rade.

Vid ett besök på platsen under 1860-talet avbil
dade artisten Olof Hermelin detta stora ”stenkum
mel”, figuren på nästa sida. Hermelin omnämner 
även att det kallas Gullberget. Namnet indikerar 
att det förekommit spekulationer om vilka dyrbar
heter som kunde förmodas vara gömda sig i röset. 
En berättelse som bekräftar detta finns också ned
tecknad av Anne-Marie Barvestam (1950:28-29): 
”Man trodde allmänt, att en skatt fanns gömd i 
Gullberget, och många hade också letat efter skat
ten. På torpet Stenstugan bodde på 1870-talet en 
ovanligt stor och grov bonde, som hette Johan Jo
hansson. Han bestämde, att han tillsammans med 
en annan bonde, Peter Petersson i Lövnäs, skulle 
gå till Gullberget och lyfta upp skatten. De båda 
bönderna hade hört, att det måste ske en torsdags
natt vid fullmåne, och att de, som skulle utföra ar
betet, inte fick ge ett ljud ifrån sig. Mycket riktigt 
fann de skatten långt ner i röset. De grep tag i kis-

114



Gullberget avbildad av Olof Hermelin (1869:47).

tan och hade lyft den ett gott stycke, da de fick se 
en höna, som drog ett hölass efter sig. De tyckte, 
att det såg så löjligt ut, att de brast i gapskratt. Men 
genast gled kistan ur händerna på dem och föll till
baka i djupet och syntes inte mer. ”

I Gullberget finns flera stora gropar vilka kan 
vara rester av detta företag, jfr figuren på nästa sida. 
Groparna beskrevs av RAÄ:s fornminnesinventering 
år 1957: ”1 mitten är en grop, 4-5 m i diam och 2 m 
dj. Ö om denna en annan grop, 3 m i diam och 1 m 
dj. I SS V en tredje grop, 5x2 m (NNÖ-SSV) och 
intill 0,7 m dj.”

Kanske speglar fornminnesinventeringens kon

cisa mått- och orienteringsuppgifter det skattgräv- 
ningsföretag två Barva-bönder företog sig en natt 
på 1870-talet. Eller är historien om den misslyckade 
skattgrävningen endast uppdiktad för att förklara 
förekomsten av gropar i röset? Av Hermelins av
bildning från 1860-talet framgår att Gullberget re
dan då hade en grop i mitten. Hermelin anger också 
(1869:47) att fördjupningen i mitten var fem steg i 
tvärmått. Om gropen hade gett intryck av att vara 
ny gjord vid Hermelins besök skulle han sannolikt 
ha angett detta. Oavsett när, och i vilket syfte, gro
parna i röset tillkommit bidrar de och spekulatio
nerna om deras tillkomst till rösets kulturvärde.
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Ett drygt århundrade efter den eventuella skatt
grävningen uppmärksammas Gullberget i ett nytt 
sammanhang. I en arkeologisk doktorsavhandling 
från 1987 - Sörmländsk bronsåldersbygd - betrak
tas Gullberget och övriga rösen med en diameter av 
minst 20 m som ett av flera ”kriterier för urskil
jande av centrumbildningar”. Syftet med dessa kri
terier är att urskilja ”centrumboplatser” från ”nor
malboplatser” (Wigren 1987:9-10). Gullberget kom
mer dock inte att tillskrivas status som en egen ”cent
rumbildning” utan ingår i vad som kallas ”det hypo
tetiska ’inre’ området eller modellområdet” inom 
”Barva totalområde” (Wigren 1987:15-17).

Gullberget har allt sedan dess anläggande tolkats 
in i skilda sammanhang. Samtliga tolkningar har 
syftat till att på ett eller annat sätt begripliggöra

röset. De innebörder man därvid tillskrivit Gull
berget har varierat under årtusendena och röset har 
betytt olika saker för olika individer. För en dis
kussion av Gullbergets kulturvärde i landskapet är 
det vare sig relevant eller intressant att försöka peka 
ut någon enskild tolkning som mer ”korrekt” eller 
”sann” än övriga. Vad som i stället bör framhållas 
är den mångfald av tolkningar som röset gett upp
hov till.

Kung Inges hög, Vallby sn
I Vallby socken, mellan byarna Grundby och Hygge
by, ligger ett gravfält (Raä 36) med 100 registrera
de gravar. En av gravarna skiljer sig genom sin stor
lek från övriga gravar på gravfältet. Det är en hög 
som är 40 m i diameter och 5 m hög. Denna stor-

Den stora gropen i Gullbergets mitt. Foto Mats Burström, maj 1992.
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Vy över Kung Inges hög och omgivande gravfält (Hermelin 1869:467).

hög är känd under flera namn och kallas omväxlan
de Kung Inges hög, Grundby limpa samt Grundby 
kull.

Kung Inges hög, som jag här väljer att kalla den, 
har ett dominerande läge i landskapet. Den ligger 
på krönet av en mindre grusås varifrån man har en 
vid utsikt över den omgivande slätten, figuren ovan. 
Detta beskrivs av Olof Hermelin på 1860-talet: 
”Den stora ättehögen, som kröner toppen av åsen, 
synes öfver socknens hela slättbygd och äfven ifrån 
flera punkter af de kringliggande socknarne. Folk
sägnen talar ännu om den store Konungen, som der 
ligger begrafven, men hans namn är glömdt. ” (Her
melin 1869:443.)

Även Harald Indebetou omtalar hur den stora

ättehögen syns över hela den kringliggande slättbyg
den och tillägger ”...man förmodar att här fordom 
varit tingsplats” (Indebetou 1877:184).

Richard Dybeck besökte platsen i början av 1850- 
talet. Han beklagar sig därvid över att ortens största 
ättehög - ”ett af våra härligaste minnesmärken” - 
under senare tid blivit svårt skadad. Våldsverkaren 
är enligt Dybeck ”en förmögen, åldrig man, Lieut- 
nanten Elgenstjerna, boende i Grundby, hwilken 
äfven tillåtit sig genomsöka några i höj dsluttningen 
varande mindre kullar - allt i mening att finna skat
ter” (Dybeck 1853:17). Av några män som varit 
den utpekade gravplundraren behjälpliga underrät
tades Dybeck om de fynd som påträffats. Med un
dantag av en ask med lock som man förmodade var
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av silver ansåg skattsökarna de övriga fynden vara 
av föga eller intet värde.

Ivar Schnell anger i en tidningsartikel år 1929 
att han antecknat en tradition om en guldkista i 
högen. Tyvärr redovisas inte innehållet i denna tra
dition närmare (Schnell 1929). Det är dock inte att 
förvåna sig över att den stora gravhögen gett upp
hov till spekulationer om såväl den mäktiga person 
som begravts där, som de dyrbarheter som kan för
modas vara gömda i högens inre.

Under 1980-talet har Kung Inges hög tillskrivits 
innebörd i ett akademiskt sammanhang och med 
en vetenskaplig språkdräkt. Frågan om vad denna 
och andra storhögar representerar dryftas i en 
arkeologisk doktorsavhandling med titeln Kungs

högar och sockenbildning (Wijkander 1983). 
Enligt avhandlingen är stora gravhögar ”anmärk
ningsvärda manifestationer”, vilka kan betraktas 
som ”centralpunkter” i ”enheter av administrativ
politisk karaktär”. Storhögarnas placering i land
skapet antas vara betingade av kommunikations- 
mässiga faktorer, d.v.s. platserna skulle vara lätta 
att nå från omgivande bygder (Wijkander 1983:33).

I avhandlingen presenteras en indelning av Sö
dermanland i nio områden, vilka hypotetiskt antas 
svara mot den politiska och ekonomiska uppdel
ning av landskapet som förmodas ha funnits under 
vendeltid. I denna indelning ses Kung Inges hög 
som centralpunkt för ”område al-a3”. Högen an
tas genom sin storlek representera en ”huvudenhet”

Kung Inges hög med festplatsen i förgrunden. Foto Mats Burström, maj 1992.
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(Wijkander 1983:32-33, 70, 144-146). Vid ett be
sök vid Kung Inges hög som jag gjorde i maj 1992 
var en midsommarstång rest på den öppna platsen 
omedelbart nordväst om högen, figuren på före
gående sida. Stangens vissna tillstånd skvallrade 
om att det nastan gått ett år sedan den kläddes. Plat
sens festplatsfunktion framgick vidare av att det på 
marken syntes talrika spår av lottförsäljning i form 
av bortrivna lottandar. På själva festplatsen finns 
inga registrerade fornlämningar men platsen om
ges av gravar. På 1990-talet samlas således kring
boende vid det gamla hedniska gravfältet för att 
fira midsommar. Dansen kring midsommarstången 
löper med Kung Inges hög som dominerande blick
fång.

Märkligt nog omnämns inte Kung Inges hög i de 
Rannsakningar efter antikviteter som företogs i 
Vallby socken åren 1667 och 1682 (jfr 1969:130- 
131). Som framgått ovan har emellertid högen upp
märksammats i många andra sammanhang varvid 
den tillskrivits varierande innebörder. Säkerligen gav 
högen redan under förhistorisk tid upphov till skilda 
känslor. Enligt en beräkning (Schnell 1929) inne
håller högen ungefär 3 000 kubikmeter sand. Dess 
uppförande måste således ha krävt en betydande 
arbetsinsats. För vissa framstod kanske byggandet 
av högen som den sista i raden av tvångsmässiga 
uppoffringar för en hatad förtryckare. För andra 
framstod måhända högen i stället som ett storsla
get arominne över en älskad mor eller far. För yt
terligare andra var kanske högen främst en lätt igen
kännbar orienteringspunkt som man nyttjade vid 
förflyttningar i landskapet.

De innebörder som Kung Inges hög tillskrivits 
under historisk tid har tagit sig skilda uttryck; allt
ifrån folkliga spekulationer om dolda skatter och 
mäktiga kungar till vetenskapliga analyser av hö
gen som centralpunkt i en administrativ indelning. 
Vilka av högens innebörder som kan beläggas be

tingas givetvis av de skriftliga källorna. Många upp
fattningar har aldrig nedtecknats i skrift och är 
därför inte tillgängliga. Vissa av dessa bör ändå kun
na rekonstrueras. Så bör t.ex. många barn i första 
hand ha uppfattat högen som en lämplig kälkbacke. 
För andra har sannolikt det faktum att Kung Inges 
hög och övriga gravar på platsen utgör ett hinder 
för en rationell grusexploatering gett upphov till 
starka känslor. Andra har säkerligen haft en mer 
positiv attityd till fornlämningarna. Sannolikt har 
en och annan av de närmast intillboende känt sig 
lite märkvärdiga för att de bott invid bygdens största 
ättehög. Kanske har detta skänkt lite glans till de
ras egen tillvaro.

Under de århundranden som förflutit sedan Kung 
Inges hög uppfördes har den tillskrivits många olika 
innebörder. Vissa av dessa finns dokumenterade, 
andra inte. Samtliga innebörder bidrar till högens 
kulturvärde.

Kungshållet, Kjula sn
I Kjula socken ligger ett stort gravfält (Raä 11) där 
Europaväg 20 (f.d. E 3) skär Kjulaåsen. Gravfältet 
kallas Kungshållet. Namnet nyttjades av allmogen 
under 1800-talet ”...derför att Konungar bruka 
stanna der på sina resor, dels för ombyte af hästar 
och dels för att bese fornlemningarne” (Hermelin 
1869:264). Allt sedan gravfältets anläggande har 
en viktig vägsträckning löpt över gravfältet (jfr figu
ren på nästa sida). Kungshållet har härigenom kom
mit att fånga osedvanligt många människors blickar 
och gravfältet har blivit föremål för spekulationer 
av skilda slag.

Numera innehåller gravfältet 114 registrerade 
gravar. Dessa utgörs av 55 högar, 35 runda sten- 
sättningar, 2 treuddar samt 22 resta stenar. På grav
fältet finns dessutom en runsten (Sö 106). Grav
fältet har emellertid decimerats kraftigt av grustäk- 
ter, vägbyggen och bebyggelse varför det ursprung-
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Gravfältet Kungshållet på Kjula ås avbildad av Richard Dybeck (1865, pl 3). Den stora högen till vänster om vägen är den s.k. Tingshögen.

ligen torde ha varit betydligt större. Med all sanno
likhet sammanhängde gravfältet tidigare med vad 
som i dag är ett par mindre gravfält (Raä 12 och 
39). Dessa utgjorde tillsammans med numera för
störda gravar ett enda stort gravfält. Enligt Richard 
Dybeck fanns det år 1830 omkring 1 000 ”grav
kullar” på platsen (Dybeck efter Hedwall 1927:35).

Redan år 1865 beklagar sig Richard Dybeck över 
den pågående förstörelsen vid Kungshållet. Han 
framhåller att platsen ”eger särdeles många och 
vigtiga qvarlefvor från forntiden ” och att dessa är 
”förtjenta af att framställas till betraktande, innan

vår tids mångbesjungna ’företagsamhet’ gör slut på 
dem”. Dybeck konstaterar att en ”mer och mer vid
gad grusgrop har under de senaste tio åren svälgt 
nästan alla de kullar och bautastenar” som han no
terat på en viss del av gravfältet år 1845 (Dybeck 
1865:12). Ar 1876 uppger Dybeck att fornlämning- 
arna vid Kungshållet ”så lidit genom åverkan af 
grushämtare, att redan 3 00 bautastenar gått förlo
rade under de senaste 30 åren” (Dybeck efter Hed
wall 1927:36).

De skilda typerna av markexploatering har för
anlett många arkeologiska undersökningar. Redan
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år 1859 lät Dybeck ”genomgräfva två kullar, hvilke 
lågo så nära grusgropen, att delar af dem redan voro 
borta” (Dybeck 1865:12). De arkeologiska under
sökningarna har ofta företagits i ett sent skede, nå
got som illustreras väl av figuren nedan.

Den största högen på Kungshållet är 20 m i dia
meter och 2,8 m hög. Denna hög kallas vid 1600- 
talets Rannsakningar efter antikviteter för Tings
högen (1969:127-129) och enligt traditionen har 
Kungshållet varit Österrekarnes tingsplats. Så upp
ger t.ex. Johan Peringskiöld (1654-1720) i sin Mo
numenta Sveo-Gothica att här ”fordom Rekarnes 
afgudaoffer och Tingsplatz under baran himmel

varit” (Peringskiöld efter Hedwall 1927:11-12). 
Traditionen att Kungshållet varit Österrekarnes 
tingsplats har upprepats av många senare forskare. 
Traditionen får stöd av att tingsplatsen i urkunder 
från 1400-tal fram t.o.m. 1600-tal benämns Kjula 
ås. Tingsplatsen benämns dock även Fagrahed och 
Fagerås. Den senare platsen kan lokaliseras genom 
ett torp med detta namn. Det är beläget på Kjula ås 
ca 6 km söder om Kungshållet, invid gränsen till 
Stenkvista socken. Där ligger också torpen Stora 
och Lilla Tingstorp (Hedwall 1927:11-12; Ahlberg 
1946:42).

Torpet Fagerås är beläget i Österrekarnes syd-

Hög på Kjula ås, helt kringskuren av grustäkt. Undersökt och borttagen år 1934. Foto J.-E. Anderbjörk, 1934 (ATA).
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Östra utmarkshörn. Denna lokalisering av den me
deltida tingsplatsen kan förklaras av att Villåttinge 
härad under medeltid räknades till Österrekarne. 
Lokaliseringen av tingsplatsen kan i så fall ses som 
en eftergift mot bygderna i Villåttingen. Fagerås som 
tingsplats bör därför inte vara äldre än den medel
tida sammanläggningen av de båda häradena. En 
äldre tingsplatsfunktion skulle då kunna knytas till 
Kungshållet (Wijkander 1983:73).

Huruvida ting hållits på gravfältet Kungshållet 
under förhistorisk tid eller medeltid kan inte säkert 
avgöras. Om så varit fallet har detta säkerligen mo
tiverats med platsens särskilda karaktär. Kanske har 
den rumsliga närheten till döda anfäder ansetts ga
rantera en rättvis rättskipning. Under medeltid kan 
de förhistoriska gravarna ha nyttjats för att ge rätt
skipningen en historisk legitimitet. Tingsplatsfunk
tionen kan också vara ett resultat av lärda spekula
tioner utan historisk förankring. Oavsett vilket al
ternativ som är historiskt korrekt är det uppenbart 
att gravfältet, även många århundranden efter dess 
anläggande, gett upphov till spekulationer om forna 
tiders rättsskipning (jfr Burström 1989:40).

Det finns andra fall där förhistoriska gravhögar 
med större säkerhet kan kopplas till medeltida tings
platser. Ett sådant exempel från Södermanland är 
Tingshögen vid Aspa löt i Ludgo socken. Av medel
tida urkunder - den första från år 1302 - framgår 
att platsen används som tingsplats under hela me
deltiden (Ahlberg 1946:42-44). På tingsplatsen finns 
även en vikingatida runsten (Sö 137) som omtalar 
att den rests på ”tingsstaden”. Gravhögen vid Aspa 
löt har således fungerat som tingsplats under såväl 
vikingatid som medeltid. Kanske har detta också 
varit fallet med Tingshögen på Kungshållet.

Enligt 1600-talets Rannsakningar efter antikvi
teter fanns invid Tingshögen på Kjula ås en domar- 
ring. Beskrivningen lyder (1969:128, jfr 130): ”Vppå 
Kiwla åhs widh Tingh-höge, stå siw Steenar, een

O

n
^ O

Domarring belägen invid Tingshögen på Kjula ås. Teckningen gjord 
i samband med 1600-talets Rannsakningar efter antikviteter, san
nolikt år 1667 (1969:128).

mitt Vtbj, och sex ther om kringh, hwad the be
tyda, weet ingen att säga; Meningen ähr, någon aff 
the gamble så haffwa Vthmärckt sin Lägerstadh. ” 

Att beskrivningen avser en domarring framgår 
även av en åtföljande teckning, figuren ovan. Det 
är värt att notera att domarringen i 1600-talets 
rannsakningar, trots sin närhet till Tingshögen, inte 
tillskrivs funktion som domarsäte. Ar 1853 sätter 
emellertid Richard Dybeck domarringen i samband 
med platsens tingsfunktion. Dybeck skriver att en 
större hög och en vid dess fot belägen stenkrets skul
le ”kunna anses utgjort domarplatsen” (Dybeck 
1853).

Invid Tingshögen på Kjula ås står en mäktig run
sten (Sö 106), hela 3,4 m hög. Dess inskrift lyder: 
”Alrik reste stenen, son till Sigrid, efter sin fader 
Spjut, som västerut varit hade, borg han brutit och 
besegrat. Befästningskonster kunde han alla.” 
(Larsson 1990:149, jfr Brate & Wessen 1924-36:77- 
79.) Runstenen har gett upphov till livliga spekula
tioner, framför allt om den ”väldige vikingen” Spjut
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(Hedwall 1927:37). Enligt Dybeck skall Spjut, lik
som hans bror K jul - vilken sägs ha gett namn till 
Kjula - vara j ordade i två av de största högarna på 
Kungshållet (Dybeck 1865:12). Tingshögen kallas 
ibland (t.ex. Hermelin 1869:265) även Kungshö
gen, vilket indikerar en sägen om en gravlagd kung. 
Någon sådan sägen finns dock inte - så vitt känt - 
skriftligt dokumenterad.

Johan Peringskiöld menade att Spjut var en höv
ding som under 500-talet e.Kr. tjänat en östgotisk 
konung (Peringskiöld efter Hermelin 1869:261). 
Richard Dybeck skriver i Runa. En skrift för Nor
dens fornvänner år 1865: ”Om kämpen Spjut be
rättade de gamla ännu 1830, då jag första gången 
var i egnden, åtskilligt.” (Dybeck 1865:13.) Spjut 
ansågs bl.a. ha haft makten väster om den forntida 
Kafjärden, medan en ”Tillerman” var herre öster 
om vattnet. Den senare omtalas vid 1686 års Rann- 
sakningar efter antikviteter och uppges då ha varit 
en jätte (1969:133, jfr s. 109). Dybeck uppger vida
re att ”alla vet” att det ligger ett stort skepp på Ka- 
fjärdens botten. Många sägs ha sett skeppet och 
några uppges t.o.m. ha hämtat upp stycken av det. 
”De gamle” sägs ha vetat att skeppet tillhört Spjut 
(Dybeck 1865:13).

Såväl Peringskiöld som Dybeck anser att Spjut 
bodde på gården Ingespjuta i Sundby socken (Pe
ringskiöld efter Hermelin 1869:413; Dybeck 1865: 
12). Ingespjuta ligger ungefär 7,5 km nordväst om 
Kungshållet. Denna lärda spekulation om Spjuts 
hemvist grundas givetvis på namnlikheten mellan 
person- och bebyggelsenamn. Spekulationen får 
också näring av det stora antal fasta fornlämningar 
som finns vid Ingespjuta (jfr kapitlet Kulturland
skap i omvandling). Olof Hermelin skriver med an
ledning av detta: ”Denna gård måtte under hedna
tiden varit säte och hemvist för många kämpar och 
mycket folk.” (Hermelin 1869:413.)

Av de skriftliga källor som omtalar Kungshållet

framgår att gravfältet varit föremål för en lång rad 
spekulationer. Detta sammanhänger säkerligen så
väl med fornlämningarnas antal och dimensioner 
som med det stora antalet människor som genom 
den korsande vägsträckningen kommit att bese 
gravfältet under århundradena. Att kungar stannat 
och betraktat fornlämningarna måste för allmogen 
ha bekräftat platsens märkvärdighet. Trots detta 
kom gravfältet till stor del att skövlas i samband 
med grustäkt. Denna förstörelse vittnar om ett his
toriskt skede då grusåsens ekonomiska potential 
framstod som viktigare än gravfältets historiska 
värde.

Detta synsätt - och dess konsekvenser - är en 
viktig del av Kungshållets historia. Tillsammans med 
övriga synsätt och spekulationer om gravfältets 
innebörd ger de en god bild av hur ett enskilt ob
jekt varit betydelsebärande under skilda tider.

Ogaklev, Arla sn
Tvärs genom Arla socken skär en öst-västlig dal
gång i form av ett småkuperat åkerlandskap. Söder 
om dalgången reser sig en skogsklädd förkastnings- 
brant. På dess krön invid dalgången ligger forn- 
borgen Ogaklev (Raä 34). Borgen ger ett mäktigt 
intryck då den begränsas av en 230 m lång och upp 
till 2,5 m hög stenmur, figuren på nästa sida.

Den by som ligger närmast Ogaklev heter Slytan. 
Förr sades det i Arla att namnet kom sig av att ett 
krig hade ”slutat” där (Schnell 1954:27). Det finns 
fler belägg på hur Ogaklev lyckats sätta männi
skors fantasi i rörelse. Vid 1600-talets Rannsak- 
ningar efter antikviteter omtalas borgen vid två till
fällen. Första gången är år 1682 då det uppges att 
borgen ”...mehnas hafwa warit en munkeklöster” 
(1969:119). Andra gången är tre år senare, år 1685, 
då sockenprästen meddelar att ingen i hans försam
ling vet vad det har varit för byggnad. Någon, skri
ver han, gissar emellertid ”...till der skall hafwa
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Ogaklev avbildad av Olof Hermelin (1869:515).

wäret en Jette-Boningh, sanningen weet Gud...” 
(a.a.:121).

Enligt en annan sägen bodde en jätte i Ogaklev 
tillsammans med en kvinna, som hette Ragnhild. 
Hon tog en gång bonden från den närbelägna Sly- 
tangården i förklädet med sig hem. Jätten sade då 
att hon skulle vara snäll mot ”di där maska” och 
bära tillbaka dem. Jätten uppges inte längre finnas 
kvar eftersom ”han vart för gammal” (NM u.å.). 
Enligt en annan uppteckning av denna sägen hade 
jättegumman när hon var ute i något ärende fått se 
en bonde gå i grannskapet och plöja med ett par 
oxar. Gumman som tyckte att det var mycket un
derliga djur, stoppade både bonde, plog och oxar i 
sitt förkläde, för att visa dem för gubben sin inuti

berget. Sedan han en stund betraktat dem befallde 
han henne att bära tillbaka dem till det ställe där 
hon tagit dem, och inte göra dem något ont, ”ty”, 
sade han, ”dessa skola lefva i verlden efter oss” 
(Wahlfisk 1886:112). Dessa sägner överensstämmer 
med allmogens föreställning om jättar som sedan 
länge utdöda (jfr s. 108). Liknande sägner är kända 
från flera platser i landet, både i och utanför Söder
manland (jfr t.ex. af Klintberg 1977:103-104).

I en sockenbeskrivning över Är la som utkom år 
1954 gissar den dåvarande landsantikvarien Ivar 
Schnell att Ogaklev ”...tjänat som reträttplats för 
icke vapenföra sockenbor om fiender närmade sig 
denna del av Södermanland”. Dessa antas ha fått 
tid att samlas innanför de trygga borgmurarna då
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”vårdkasarnas telegraflinjer” varnade för inkräkt
arna ”med all önskvärd snabbhet”. Ogaklev var en
ligt Schnell ”naturligtvis” ett hela bygdens försvar 
(Schnell 1954:27-28).

Schnell menar vidare att det oerhörda arbete som 
lagts ned på att uppföra fornborgar i Söderman
land ”...talar för att fientliga infall varit så pass 
vanliga att sörmlänningarna inför det ständiga ho
tet kände sig nödsakade att bygga borgarna. Vilka 
fiender det var fråga om, kan vi endast gissa. Kan
ske så nära grannar som upplänningarna, kanske 
folk runt Östersjön som finnar eller ester” (Schnell 
1954:28).

Det är intressant att notera att Schnell uteslu
tande diskuterar ett försvarsbehov i termer av en 
yttre fiende. Möjligheten att Ogaklev skulle kunna 
spegla en intern konflikt i bygden nämns över hu
vud taget inte. Inte heller diskuteras om fornborg- 
ens uppförande skulle kunna vara betingat av an
nat än försvarsmässiga skäl. Ett sådant annat skäl 
skulle t.ex. kunna sammanhänga med en elits be
hov av maktmanifestationer.

Från de trehundra år det finns skriftligt doku
menterade spekulationer om Ogaklev har dessa, som 
framgår ovan, växlat mellan munkkloster, jätte
boning, krigsskådeplats och tillflyktsplats för icke 
vapenföra. Här har ytterligare en spekulation fram
kastats; borgen som maktmanifestation. Ytterligare 
förslag rörande vad Ogaklev representerar kommer 
säkerligen att formuleras så länge det finns män
niskor som har kunskap om dess existens. För även 
om föremålet för människors tolkning är ett och 
detsamma, varierar tolkningarnas innehåll över tid 
och mellan skilda individer. Ogaklevs förmåga - 
såväl i det förflutna som i nuet - att väcka tankar 
om sitt ursprung och forna tider belägger fornborg- 
ens kulturvärde.

Ragnhildsbacken, Stenkvista sn 
På en moränbunden bergsrygg vid Kolunda i Sten
kvista socken ligger ett mindre gravfält (Raä 2). 
Gravfältet utgör en rest av vad som tidigare var ett 
större fornlämningsområde (jfr Ahnlund 1963:156- 
159). Platsen uppmärksammades redan i samband 
med 1600-talets Rannsakningar efter antikviteter 
och kallades då Rangnilebacken.

Sockenprästen rapporterar år 1682: ”...Oluf Jons
son berättar och säger att dhe gamble män som förr 
honom bodt, hafwa sagdt der skulle wara gätte- 
grafwar... ” Vid rannsakningarna år 1685 hade Oluf 
avlidit, men prästen meddelar att Oluf då han levde 
berättat att de gamla som bott där före honom sagt 
att jättar låg begravna i backen (Rannsakningar 
efter antikviteter 1969:118-119).

Olof Hermelin besökte gravfältet under 1860- 
talet och skriver då att ”ättebacken” ömsom kallas 
Rangla- eller Ragnhildsbacken, ömsom Ramsback
en. Hermelin upprättar även en planritning över 
gravfältet, figuren på nästa sida. Enligt denna inne
håller gravfältet åtminstone fjorton stensättningar, 
varav en med rest mittsten, samt en rest sten. Her
melin meddelar vidare (1869:375): ”Emellan de 
båda bautastenarna ligger en jättedotter begrafven. 
Hon är så lång att hufvudet ligger under stenen A 
och fotterna under stenen B. ”

Bokstavsbeteckningarna refererar till planritning
en. Enligt Hermelin var jättedottern minst sju alnar 
lång, vilket motsvarar 4,2 m (Hermelin [1949]:12).

I dag ligger gravfältet på en fritidshustomt och 
platsen kallas Ragnhildsborg. Vid fornminnesin
venteringen för den ekonomiska kartan år 1986 
registrerades sju fornlämningar på gravfältet; sex 
runda stensättningar och en rest sten. Antalet gra
var förefaller således ha decimerats med mer än hälf
ten sedan Hermelins besök. Den ”bautasten” som 
enligt Hermelin utmärker jättedotterns huvud är 
inte registrerad. Möjligen är den numera omkull-
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Planritning över gravfältet på Ragnhildsbacken (Hermelin 1869:403).

fallen och antecknad som mittsten i en stensättning.
Gravfältet på Ragnhildsbacken illustrerar hur 

fornlämningar tolkats som konkreta bevis på att 
jättar en gång i tiden befolkat landskapet (jfr s. 108). 
Genom att tillskriva fornlämningarna en sådan inne
börd blev de möjliga att förstå inom ramarna för 
den rådande föreställningsvärlden. Härigenom blev 
fornlämningarna meningsfulla element i landska
pet.

Vid Kolunda finns det, förutom det ovan disku
terade gravfältet, också flera runstenar. En av dessa 
(Sö 115) togs från sin plats, sönderslogs och inla- 
des till farstutrappa i samband med att gården vid

Hagstugan, ungefär 700 m nordväst om Kolunda, 
uppfördes. Hermelin (1869:377) skriver: ”Detta 
hade ganska menliga följder för våldsverkaren, i ty 
att både folk och fe vantrifdes och dogo. Slutligen 
måste stenen tagas bort och återföras till Kolunda 
hage, der han förr var stående. Endast ett fragment 
återstår dock nu och detta är tillfölje af nötning 
nästan oläsligt. Jag har förgäfves eftersökt de öfvriga 
fragmenten som troligen äro inlagda i manbyggnad
ens stenfot.”

I denna historia sammankopplas således förstö
randet av en fornlämning direkt med inträffandet 
av en serie olyckliga händelser. Historier av detta
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Stavstenarna vid Hyndevadån i Husby-Rekarne socken avbildade av Richard Dybeck (1842:30).

slag har sannolikt haft en viss positiv effekt för be
varandet av fornlämningar. Av störst intresse i detta 
sammanhang är dock att fornlämningarna i dylika 
historier tillskrivits ytterligare en innebörd; förmå
gan att dra olycka över den som våldför sig på dem.

Stavstenarna, Husby-Rekarne sn 
Vid Hyndevadån (Eskilstunaån) i Husby-Rekarne 
socken ligger en sedan länge uppmärksammad forn- 
lämningslokal (Raä 2) som benämns Stavstenarna. 
Vid de Rannsakningar efter antikviteter som före
togs år 1668 uppgavs att det på platsen fanns fyra 
stenar ”ståendes upreeste iust i radh ”. Om stenarna 
sägs vidare: ”...desse stenar äre diupt nedergrafne i 
Jordenne, och kallas Jette Steenarna, men inga

Ruune-bookstäfwer finnas them påskrefne, icke 
heller någon tradition eller Saga är om them...” 
(Rannsakningar efter antikviteter 1969:117.)

Fornlämningslokalen beskrivs och avbildas av 
Richard Dybeck år 1842 i Runa. En tidskrift för 
fäderneslandets fornvänner. Enligt Dybeck finns på 
platsen en ”bautastensrad” som kallas ”Stafste- 
narne”. Utöver de ”högresta bautastenar na” note
rar Dybeck även en ”ättehög af tolf stegs tvärdrag, 
omgifven af en fullständig, enkel fotkedja samt för
sedd med en bautasten af nära en alns höjd” samt 
en ”skeppssättning” och två ”fyllda stenkretsar”. 
De olika gravtyperna tillskrivs innebörd av Dybeck 
(1842:33): ”Ättehögen med dess fotkedja utmär
ker en man af anseende, bautastenen kämpen och
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skepssättningen Vikingen. Kretsarne äro, utan tvif- 
vel kämpaföljets (...) lägerställen. Allmogen förmä
ler, att en Jette ligger i högen, och föregifver, att 
han blifvit ’upbränd’.”

Såväl bild (jfr figuren på föregående sida) som 
text hos Dybeck genomsyras av en romantisk idé
tradition. Detta framgår bl.a. av hans beskrivning 
av Stavstenarnas närmaste omgivning (Dybeck 
1842:32-33): ”Omvexlande, nordiskt storartade 
skapelser möta här ögat... (...) Från en af skog och 
larmande vatten omgifven, reslig klippa vid Hynne- 
vadsfallet äger man en, i sanning, hänförande utsigt. 
Vid klippans fot, ett rörligt mörker, i hvilket fallet

oaflåtet stänker klara droppar; höga granar, sträck
ande barriga grenar öfver svallet, som ville de dölja 
dess oro, eller mana till frid; det lugna vattnet ofvan 
fallet, liknande en stilla insjö, med utskjutande, af 
ymnig vass och prunkande svärdsliljor bekransande 
löfdungar; längst bort öfver den klara vattenytan, 
på en uppstigande ås, bland lummiga lindar, Husbys 
åldriga kyrka...”

På 1860-talet gjorde artisten Olof Hermelin flera 
avbildningar av Stavstenarna (Hermelin 1869:193- 
197). En av dessa återges i figuren nedan.

Harald Otto Indebetou beskriver i sin Söderman
lands minnen år 1877 ” Staf stenarna” vid Hynde-

Stavstenarna avbildade av Olof Hermelin (1869:195).
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Stavstenarna på tomten till den år 1911 uppförda villan, ”Vikingsborg”. Foto Mats Burström, maj 1992.

vadsfallet som ”bland de vackraste” av de ganska 
många och märkliga fornlämningar som trakten har 
att uppvisa (Indebetou 1877:185). Mot denna bak
grund kunde man kanske förvänta sig att fornläm- 
ningslokalen värnats särskilt väl. Så är emellertid 
inte fallet.

Sommaren 1911 lät trävaruhandlaren G. Wilson 
från Eskilstuna uppföra en villa på platsen. I sam
band med husbygget bortschaktades gravhögen med 
kantkedja och rest mittsten samt en stensättning. 
Dessutom schaktades jorden kring de resta stenarna 
bort så att dessa riskerade att störta omkull. Skov
lingen anmäldes av kontraktsprosten Thure Sahl
berg med följd att Wilson åtalades samma år för 
”åverkan å fornlämningar” vid Väster och Öster

Rekarnes häradsrätt i Eskilstuna (Domboksutdrag 
1911; 1912a; 1912b; 1912c). Vid vittnesförhör 
framkom att Wilson under byggnationen uppmärk
sammats på fornlämningarna och varnats för att 
fortsätta. Wilson hade dock beordrat att arbetet skul
le fortsätta med förklaringen att han ”...ej brydde 
sig därom, då det var hans tomt och han därmed 
gjorde som han ville...” (Domboksutdrag 1912b).

Wilson befanns av häradsrätten vara skyldig till 
att ha ”föröfvatåverkan å fornlämningar” och döm
des i maj 1912 till att böta trehundra kronor till 
Kronan samt att, ”såvidt möjligt är, återställa hvad 
af honom rubbats i dess förutvarande skick” (Dom
boksutdrag 1912c). En handskriven anteckning på 
ATA:s kopia av det sista domboksutdraget i målet
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meddelar: ”Wilson gjorde konkurs och avled kort 
tid därefter.

I samband med en särskild sockeninventering i 
Husby-Rekarne år 1936 upprättade Ivar Schnell en 
beskrivning och en specialkarta i skala 1:500 över 
Stavstenarna. Härav framgår att den av trävaru
handlare Wilson ett kvarts sekel tidigare uppförda 
villan nu bär namnet Vikingsborg. Schnell konsta
terar också att namnet Stavstenarna inte längre är 
känt i trakten (Schnell 1936-37).

Vid ett besök på platsen i maj 1992 kan konsta
teras att Stavstenarna står inklämda på en villatomt 
och att likheterna med den pastorala idyll som 
Dybeck och Hermelin avbildade på 1800-talet är 
närmast obefintliga, figuren på föregående sida.

Dagens folkliga föreställningar 
om fornlämnmgar i Österrekarne
Torun Zachrisson

Hur mycket av de föreställningar kring fornläm- 
ningar som Gustaf Ericsson, Carl Gustaf Österberg, 
Olof Hermelin och andra fångade upp på 1800-ta- 
lets slut finns kvar i Österrekarne i dag? Sker det 
ett nyskapande av folkliga traditioner kring kultur
landskapets olika delar? Eller försvinner den gamla 
kunskapen utan att ersättas av något annat? För 
att försöka få svar på detta skickade jag ut en enkät 
till häradets olika hembygdsföreningar. För
eningarnas medlemmar borde i större utsträckning 
än människor i allmänhet ha kunskap om olika tra
ditioner om fornlämningar - kanske hade de även 
aktivt sökt insamla sådana. Mina frågor gällde: vad 
associerar människor till när de hör ordet fornläm- 
ning; finns det nutida berättelser om fornlämningar; 
finns det särskilda namn på fornlämningar och finns 
det berättelser och traditioner om andra platser ute 
i kulturlandskapet. Det framgick att man i de olika

hembygdsföreningarna anser att människor på or
ten förknippar fornlämningar med främst gravar 
(”gravkullar”) och fornborgar. Dessutom anger två 
av föreningarna att stenyxor, varggropar och torp
grunder också är fornlämningar.

Enkäten gav i övrigt ett mycket magert resultat. 
Endast en del av namnen på de mest imponerande 
fornlämningarna finns bevarade, såsom fornborgen 
Vinnsberg i Barva socken eller de resta stenarna som 
tidigare hette Stavstenarna, nu även kallade ”Vi
kinga-” eller ”Bautastenarna” i Husby-Rekarne soc
ken. Ingen kunde uppge några nutida berättelser 
om det som man uppfattade som fornlämningar. 
Men på frågan om det fanns berättelser om andra 
platser ute i landskapet, så fick jag vissa svar. Näs- 
hulta hembygdsförening uppger att man vid ”Troll
berget” tände valborgsmässoeldar och att man förr 
dansade på en flat häll som kallades ”Jättarnas 
bord”. I Husby-Rekarne socken berättar man att 
vid Hållsta finns något som kallas ”Jättegrytorna” 
och i socknens centrum ligger ”Dansberget”, där 
traktens ungdomar förr samlades för att dansa. Det 
är uppenbarligen så att man inte upplever dessa 
platser som fornlämningar.

Att hembygdsföreningarnas medlemmar kände 
till vissa berättelser om och namn på fornlämningar 
var inte förvånande, eftersom de mest aktiva i för
eningarna ofta är äldre personer med kunskaper om 
traditioner som var kända under första halvan av 
detta århundrade. Men när många av dessa äldre 
är borta, hur ser bilden ut då? Kommer berättelser 
om fornlämningar att ha någon plats i det framtida 
samhället? Med andra ord hur uppfattar barn i 
Österrekarne fornlämningar - förekommer de alls 
i barnens berättelser?

Det tycktes mig lämpligast att fråga skolbarn, 
som var i en ”nyfiken” ålder. Samtidigt borde de ha 
skolans historieundervisning om sten-, brons- och 
järnålder i klass 3 på lite avstånd, så att de skulle
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kunna ha bildat sig en mer personlig uppfattning 
om saken. Jag valde därför i samråd med en mel
lanstadielärare att fråga barn som gick i klass 5, 
d.v.s. barn som var ungefär 11 år. Folkloristen Bengt 
af Klintberg, som också rådfrågades, ansåg att 
enkätundersökningen borde göras på en ort där det 
tidigare fanns dokumenterade traditioner kring 
fornlämningar, eftersom han trodde att jag annars 
skulle få ett negativt resultat. Jag valde därför Kjula 
skola som ligger i analysområdets mitt (jfr Inled
ning). Skolan ligger inne i Kjula samhälle, men har 
ett stort upptagningsområde. Hit ”bussas” barn från 
Vallby i väster till Barva i öster och Ärla i söder. Jag 
var intresserad av att få svar på: vad tänker du på 
när du hör ordet fornlämning, ge exempel; brukar 
ni berätta historier om sådana platser, skriv i så fall 
ned dessa; känner du till speciella namn på platser 
med fornlämningar, ge exempel; har du någon forn
lämning där du bor, vilken sorts fornlämning är det; 
kan du några spännande berättelser från förr i ti
den, helst härifrån trakten (enkät A). I de fall bar
nen inte alls kunde associera till ordet fornlämning, 
så hade jag en alternativ enkät B i beredskap. Den 
första frågan var där omformulerad: fornlämningar 
är platser ute i naturen som är gjorda av människor 
för länge, länge sedan; kan du ge exempel på så
dana. Efter denna inledning var de övriga frågorna 
identiska med enkät A. Jag fick in 23 svar totalt, 
varav 21 från enkät A och två från enkät B.

Barnen hade ingen kunskap om mitt ärende, då 
enkäten delades ut av läraren. Fornlämning asso
cierar sex barn med gravar, skeppssättningar, run
stenar och ”stenar med röd text på”. Sju barn tän
ker på de kronologiska perioderna stenålder till vi
kingatid, på stenåldersmänniskor, vikingabyar och 
vikingar. Fem barn tänker främst på fynd och gamla 
saker från stenålder till vikingatid; ”gamla kruk- 
skervor o smycken o sånt”, ”souvenirer som hit
tats i marken”. Ett barn tänker på: ”Vikingar, gra

var, sånt som bar bänt. Stenåldern, brons m.m. Ar
keologer, intressant och spännande. Fynd. ” Ett an
nat barn associerar till språk, men anför samtidigt 
Birka som namn på fornlämning. Ett tredje barn 
tänker på något gammalt från förr i tiden. Och ett 
barn slutligen ger i poetiska ordalag uttryck för kul
turminneslagens strävan att skydda fornlämningar: 
”Något minne som ska stå där det står och inte ska 
röras. ” Det är tydligt att ordet fornlämning ger bar
nen en mängd associationer. För större delen av dem 
tycks fornlämning väcka ungefär samma tankar som 
ordet arkeologi skulle ha gjort - avlägsna tider, 
stenåldersbyar, vikingar, fynd... Charterresor, turist
shop... vad var det som for igenom huvudet på det 
barn som tänkte på souvenirer. På sitt sätt en genia
lisk sammanfattning av arkeologiska lösfynd; 
minnessaker från en fjärran tid som kommer upp 
ur marken...

Svaren när det gällde namn på och historier kring 
fornlämningar gav ringa utbyte. Som namn på forn
lämning uppgav många Birka eller Sigurdsristning- 
en. Sigurdsristningen (SölOl) ligger i Jäders socken 
(Raä 39) och är Sörmlands mest kända runristning. 
De historier man anförde var ”Sigurd la sig i ett hål 
och sedan stack svärdet i ormen” eller ”Den där 
gubben Sigurd eller vad han hette, som stack ett 
svärd i nån orm”. Eftersom man på min fråga om 
ordet fornlämning i många fall svarade vikingatiden 
eller stenåldersmänniska, så uppgav man i konsek
vens med denna placering av fornlämningar i en 
avlägsen tid att de historier man berättade hand
lade om Hagbard Handfaste, Jurassic Park och fa
miljen Flinta (men utan att närmare beskriva dessa 
historier). Dessa film- och serietidningsfigurer slåss 
om utrymmet ”förr i tiden” i barnens föreställnings
värld.

Efter denna inledande enkät gav jag en viss munt
lig ledning till det jag sökte. Barnen fick därefter 
besvara samma enkät, men nu i grupper om 4-5
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Birka är en ”riktig” fornlämning i barnens ögon. Genom de pågående utgrävningarna inom ramen 
för Birkaprojektet, så syns fornlämningen Birka som få andra i massmedia. Dessutom är Birka, i 
barnens och i många vuxnas ögon, tillhåll för den mytomspunne vikingen (jfr Pettersson 1994).
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Sigurdsristningen och Birka tävlar om första platsen på barnens fornlämningslista. Eftersom Sigurdsristningen ligger i Jäders socken så åker 
barnen dit på utflykt under sin skoltid. Det faktum att Sigurdssagan återges i bilder på det runristade berget gör säkert att berättelsen får 
större utrymme i barnens värld än om kopplingen till sagan bara skulle ha funnits i den runristade texten. Foto: H. Faith-Ell. ATA.

elever. Detta förfarande gav mer utdelning; barnen 
associerade i större utsträckning till och berättade 
om fornlämningar i det lokala landskapet. Det fram
kom att ungefär hälften av barnen uppfattade åsar, 
grötfat och grötgropar som fornlämningar (se för
klaring nedan), förutom det som alla uppfattade 
som fornlämningar, nämligen gravkullar och run
stenar. Orsaken till att man uppfattar åsar som forn
lämningar torde vara att Åsbyåsen, Sofiebergsåsen 
och Kjulaåsen alla innehåller gravar eller gravfält 
och därför blir hela åsarna liktydiga med fornläm
ningar (jfr ekonomiska kartan bladet 10 G 7j).

Några barn som bodde i utkanten av Kjula sam

hälle, respektive i Jäders socken svarade att de bru
kade berätta historier om fornlämningar. Dels en 
om en jätte som kastade sten mot Jäders kyrka, dels 
en historia om en man vars hatt finns i Jäders kyrka. 
Den senare sägnen handlar om den man som svor 
i kyrkan. När han därefter kom ut i det fria slog 
blixten ned och dödade honom (jfr Collmar 1951: 
142, 159).

På min sista fråga om det fanns några spännande 
historier ifrån trakten, svarade en av grupperna: 
”Om Sigurd den Handfaste. Det var en gång en Si
gurd som var arg på en liten kopparorm. Han tog 
sitt svärd och stoppade det i hans näsa. Då dog
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kopparormen, aj! Sen fritterade han ormens hjärta. 
Mums!” Den fasansfulla draken/ormen Fa f ne i den 
mytomspunna Sigurdssagan, välkänd under järnål
dern och medeltiden, har i barnens berättelse redu
cerats till en löjlig liten kopparorm; en futtig orm 
som drar ett löjets skimmer även över den store 
Sigurd. Barnen har helt enkelt gjort om Sigurdssagan 
till en rolig historia. Sigurd har fått ett nytt tillnamn, 
han heter inte längre Fafnesbane - draken Fafnes 
baneman - utan Flandfaste, likt den för barnen väl
kända seriefiguren Hagbard Handfaste. Men Sigurd 
tycks inte vara en historisk person för barnen, utan 
en Sigurd - en man, en viking, en krigare... Eller

skall man kanske se det faktum att historien bör
jar: Det var en gång en Sigurd... i ljuset av de många 
roliga historierna om den alltid lika aktuelle Bell
man. Dessa brukar formelmässigt inledas med ex
empelvis: Det var en gång en tysk, en svensk och 
(en) Bellman...

I barnens historia finns en rad viktiga delar av 
handlingen i Sigurdssagan bevarade: namnet på Si
gurd, och det faktum att han, utrustad med svärd, 
är i strid med en orm, att ormen dödas och att Si
gurd äter ormens hjärta efter att ha stekt det. Man 
skulle kunna ta berättelsen som uttryck för en tra
dition under upplösning, eftersom den i barnens

Sigurdsristningen som Eric Niklason uppfattar den.
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Sägnen om mannen som svor i kyrkan. Anneli Rannamaas teck
ning visar ögonblicket då blixten slår ner i mannens hatt.

värld har blivit till en rolig historia. Berättelsen vi
sar dock att barnen förhåller sig till Sigurdsrist- 
ningen, men de skapar en egen och självständig re
lation till den.

Efter denna upprepade enkät så gick jag runt i 
grupperna och fick ytterligare berättelser om och 
namn på fornlämningar. Gravkullarna är barnens 
namn på gravfältet vid Kungshållet, Kjula sockens 
mest omtalade fornlämningslokal (Raä 11). Skol- 
gravkullen är deras namn på den gravhög, som är 
vad som i dag återstår av en gravgrupp om flera

högar och som ligger just på skolgården (Raä 15). 
På min fråga om torpgrunder är fornlämningar, så 
svarade hälften av grupperna att det är det. Den 
andra hälften tyckte det inte; någon motiverade det 
med att torp ”de var från sjörö var tiden” och hade 
alltså inget med fornlämningar att göra. Märkliga 
färdvägar eller hålvägar uppfattade barnen inte som 
fornlämningar.

Det visade sig i samtalen att berättelser om jät
tar är något som barnen känner till och har före
ställningar om. Det framgick att de för barnen själv
klara fornlämningarna grötgropar, är stora dödis- 
gropar i Kjula åsen. Enligt barnen heter de så där
för att jättarna åt gröt ur dem. Det är alltså samma 
tradition som var allmänt känd under slutet av 
1800-talet (af Klintberg 1977:25f samt Burström 
1993:15). En speciellt utpekad plats bland gröt
groparna, som barnen kände till, kallas Grötfatet. 
Den finns upptagen i Riksantikvarieämbetets Forn
minnesregister, inte som fornlämning, men med 
namn på ekonomiska kartan; dock utan att någon 
tradition finns anförd. Det rör sig om en grop, 50 x 
30 m stor och 6-7 m djup (Raä 17, Namn). Vid 
Sofiebergskullen i Kjula skall det enligt barnen fin
nas en sten med avtryck av jättens hand (ej medta
gen i Fornminnesregistret). I Jäder finns, berättar 
barnen, en sten som en jätte kastat - den kallas 
Gimmerstenen. Detta flyttblock är råsten mellan 
Stenby och Hyvena ägor och enligt Magnus Coll- 
mars sockenbok från 1951, så förknippas den med 
jättarna (1951:209). Fornminnesupptecknaren Ös
terberg omnämner stenen och dess namn, men inte 
att det finns traditioner kring den (1872:134).

Vissa barn har även kunskap om rikskansler Axel 
Oxenstierna (1583-1654) som innehade sätesgården 
Fiholm i Jäders socken. Han är eller var åtminsto
ne en traditionsdominant i trakten och har, genom 
den process som folklorister kallar motivattraktion, 
fått en hel del vandringsmotiv knutna till sig. Som
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Så hår tanker sig Mattias Molander att det ser ut när jätten äter gröt ur ”Grötfatet”.

exempel kan anföras den sägen där Oxenstierna 
rider i väg med trollens dryckesbägare, som är en 
variant av den s.k. Ljungby horn och pipa-sägnen, 
eller den sägen där trollet hjälper Oxenstierna att 
bygga Jäders kyrka, som är en variant av sägnen 
om Jätten Finn och Lunds domkyrka (Collmar 1951: 
212f, jfr Österberg 1872:184; för motivattraktion 
se af Klintberg 1977:50f). Nu berättade inte bar
nen detta, utan den sägen som beskriver hur det 
gick till när Oxenstierna lät uppföra Fiholms slott 
(för hela sägnen, se Österberg 1872:201 och Coll
mar 1951:63ff). Några barn från Jäder och Sundby 
socknar beskrev dessutom följande: när man kör

över en backe i Jäder, säger man att man kör över 
”Jättens hals”, därför att hela berget ser ut som en 
jätte som ligger ned. Det visar sig att den plats som 
avses är en höjd strax norr om Jäders kyrka, vid 
Kristineberg (ekonomiska kartan bladet 10 H 7a). 
Fornminnesregistret har ingen uppgift om denna 
tradition, men i Magnus Collmars sockenbok finns 
platsen beskriven. Berget kallas Eldsberget och det 
är ur detta berg som ett troll kommer med en fylld 
kalk och bjuder Axel Oxenstierna att dricka då han 
är på väg till julottan i Jäders kyrka (1951:212f). 
Platsen är i själva verket det rumsliga nav kring vil
ket den ovan beskrivna sägnen varian ten av Ljungby

136



Också artisten Olof Hermelin har noterat och avbildat de gropar i Kjulaåsen som barnen kallar grötgropar eller grötfat. Hans förklaring till 
dem är annorlunda än barnens: ”Utsigt af grusåsen norr om Kjula kyrka med deri synliga strandbäddar och fördjupningar hvilka sednare af 
vattenhvirflar blifvit utsvarfvade” (Hermelin 1869:299).

horn och pipa utspelar sig. Trollen bor i berättelsen 
i Eldsberget och förföljer Oxenstierna härifrån och 
bort till kyrkan där den senare lyckas fly undan 
(a.a.). Barnen har alltså i dag ingen kunskap om 
sägnen, men platsen finns bevarad i deras föreställ
ningsvärld genom att den knyts till övernaturliga 
väsen, men trollen i berget har i stället fått ge plats 
för en jätte.

Hur skall då denna undersökning utvärderas? Jag 
vill påstå att barnen har olika föreställningar om 
och namn på fornlämningar. De tycks också skapa 
egna traditioner om märkliga fornlämningar, som i 
fallet med Sigurdsristningen. Samtidigt traderar de 
en del av de berättelser som deras föräldrar och

far- och morföräldrar har kunskap om. Utöver detta 
så finns det förmodligen fler föreställningar, men 
som kanske skiljer sig från dem man traditionellt 
skulle förvänta sig, så att jag därför inte har för
mått fråga rätt eller lyssna på ett sätt som gjort att 
jag lyckats fånga upp dem.

Det är väsentligt att notera att varken barnen 
eller hembygdsföreningarnas medlemmar berättar 
något om traditionella fornlämningar, som t.ex. 
skatten i Gullberget, om mäktiga kungars grav
platser som Kung Inges hög, eller om striden vid 
fornborgen Ogaklev (jfr föregående kapitel). I stäl
let förekommer, särskilt hos barnen, berättelser om 
jättarna. Också bondesamhällets människor såg förr
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många bevis på jättarnas framfart i landskapet. 
Fornlämningar som skeppssättningar och storstens- 
gravar kallades jättegravar, fornborgar menades 
vara jättekyrkor och stensträngar kallades jätte
stigar. Naturbildningar som stora flyttblock ansågs 
vara jättekast, åsgropar var grötfat och utsvarv- 
ningar och fördjupningar i berg kallades jättegrytor 
(se Burström 1994). Men barnens berättelser om 
jättar knyts inte till de traditionella fornlämningar- 
na som gravar och fornborgar, utan till naturbild
ningarna. I barnens ögon är dessa fornlämningar.

Naturbildningar som har namn och tradition, ut
gör en kategori som befinner sig i gränslandet mel
lan fornlämning och icke-fornlämning (jfr Burström 
1994:49). I kulturminneslagen och den äldre forn- 
minneslagen sägs visserligen att platserna är forn
lämningar: ”Fasta fornlämningar är också natur
bildningar till vilka ålderdomliga bruk, sägner eller 
märkliga historiska minnen är knutna liksom läm
ningar efter äldre folklig kult. ” (Kulturminneslagen 
1989:6.) I den antikvariska praktiken är det mycket 
få av dem som har skydd. Det har funnits ett mot
stånd mot att markera platserna som fornlämning, 
eftersom de inte har danats av människan. I de fall 
man vid en fornminnesinventering har kunnat upp
täcka att t.ex. spår av offer på ett flyttblock i form 
av att människor smörjt en speciell yta med fett, 
stuckit in nålar och hästskosöm i någon spricka i 
blocket eller i naturliga håligheter deponerat mynt, 
nitar och spikar, så har blocket kategoriserats som 
fornlämning, eftersom det bär fysiska spår efter 
människors påverkan. Likaså på sikt förgängliga 
träd, som människor har sökt upp för att bli kvitt 
tandvärk har förtecknats som fornlämning, efter
som de bär spår av islagna spikar och annat. I en
staka fall kan naturbildningar med namn och tra
dition ha markerats som fornlämning på ekono
miska kartan (R), beroende på en mer ”liberal” 
bedömning hos den enskilde antikvarien, men som

regel gäller att platserna finns med i Fornminnes- 
registret, men utan att markeras på kartan (Inprick
as ej) alternativt att de markeras med namn på kar
tan (Namn, men utan R).

Bland arkeologer och kulturminnesvårdare åtnju
ter naturbildningar med namn och tradition inte 
alls samma intresse som kategorier med ”full forn- 
lämningsstatus”, som exempelvis gravar, boplatser 
och fornborgar. I stället betraktas de som kuriosa- 
betonade företeelser. Bland skolbarnen i Kjula och

or att fiir framtibcn fåtfa «ti (iroar, åfrotn ben 
mlnbre upplyfte, t tittfläné att mebrotrfa till ben go 
nom gåttanbe logar (tabgabe roårb om be forntibä* 
mimusmärftn, fem dnnu (nom gåberneilanbet aterflå, 
fynes bet mara en ofiribig nöbroänblgfjet, att till all
män fimfFap uppgifroa! be fafrafłe fånnemärfen, ge- 
nom firoilfa be olifa (lagen af gtorblfTa Jornfemniit- 
gar funna urjFiljaS. — %ib unberfofning af oDfa 
nebanfóre uppräfnabe forntibS-minneSmärfm minnet 
forfParen ben pålWfgafle mdglebning genom ögats 
roiftneébörb, unberftöbt af be om firoarje fornlemning 
i erfen gångfe od) meb fannoliffiet förenliga gern# 
fågnep eller Srabitloner.

SRorbifTa Sornltmningnt funna inbelai i tre 
ÄJafjer, nämligen:

i. 9Dtl <if naturen banabe, bem férfäbren 
nyttjat/ eller gifroit fin benämning.

a. fOe af mennijFoljanh refte, men jerbfa# 
jte; od)

3. ©e fmårte, töfa fornlemningor/ jjmflfa 
mål i f!n natur ej äto jorbfafte, men af (jwilfa 
en (ter bel efta ftmteS i jorben.

Här är första sidan i den skrift från (1828) som visar hur forn
lämningar kan igenkännas och klassificeras. Författaren professor 
Sjöborg tar som första punkt upp: ”De av naturen danade, dem 
förfädren nyttjat eller givit sin benämning” (1828:1). ÄTA. Sjö
borg var under tidigt 1800-tal utnämnd till övervakare av vården 
av landets fornminnen, eftersom den dåvarande riksantikvarien 
misskötte sin tjänst.
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vuxna i Österrekarne så tycks naturbildningarna 
vara en del i kulturlandskapet som man fortfarande 
berättar om och har namn på. Utgår man från kul
turminneslagen, så är det märkligt att kategorin 
naturbildning med namn och tradition inte ges stör
re skydd i den antikvariska hanteringen. Och sam
tidigt, om dessa platser skulle få ”full fornlämnings- 
status” i arkeologsamhället och hos de kulturmin
nesvårdande myndigheterna, skulle människor då 
efter hand upphöra att berätta om dem och ha namn 
på dem?

Både när det gäller hembygdsföreningarnas re
presentanter och när det gäller mellanstadiebarnen 
i Kjula skola, så måste slutsatsen bli att en enkät
undersökning inte är rätt form för en undersökning 
av den folkliga uppfattningen om kulturlandskapets 
olika delar. Detta har sin grund i att en sådan typ 
av kunskap ligger latent hos de flesta människor. 
En sådan kunskap fordrar associationer och sam

tal i grupp för att väckas till liv. Att så var fallet 
märktes tydligt i den undersökning jag gjorde i Kjula 
skola. De folkliga föreställningarna om fornläm- 
ningar och om kulturlandskap är en latent kunskap, 
som samtidigt uppfattas som så vardagsnära att man 
inte kopplar den till abstrakta begrepp som forn- 
lämning och kulturlandskap. Det är en före
ställningsvärld som härrör ur en kollektiv tradition 
och den går att ”diskutera eller berätta fram”, men 
få personer har den så aktuell så att de ensamma 
kan redogöra för den på ett ark papper. Det mest 
fruktbara sättet att närma sig de folkliga föreställ
ningarna vore det arbetssätt som etnologerna kal
lar ”deltagande observation” (jfr Daun 1978:7), 
d.v.s. att under en längre tid besöka människorna 
på en eller ett par gårdar i Österrekarne för att för
söka fånga bilden av deras uppfattningar om kul
turlandskapet och dess olika delar (jfr Solli 1993).
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Slutord
Mats Burström och Torun Zachrisson

Fasta fornlämningar hotas i dag på olika sätt i vårt 
samhälle. En hotbild som på senare år har blivit 
särskilt påtaglig är den ökade igenväxningen av den 
öppna hagmarken. Dels hotas fornlämningarna att 
skadas och delvis förstöras av växtligheten, dels 
hotar växtligheten att i stor utsträckning förhindra 
människors möjligheter att uppleva fornlämningar
na i landskapet. Mindre påtagligt, men på lång sikt 
minst lika förödande, är det diskreta hot som be
står i att fornlämningarna blir anonyma - att forn
lämningarna befinner sig i ett slags ingenmansland, 
där ingen längre berättar om dem eller har namn 
på dem. Fornlämningarna uppmärksammas först 
när de ligger i vägen för något - och då uppmärk
sammas de för att deras borttagande kostar mycket 
pengar och försenar det aktuella arbetsföretaget. 
Bland de kulturminnesvårdande myndigheterna 
finns en stor medvetenhet om de påtagliga hoten 
mot fornlämningarna (ändrat markutnyttjande, ska
degörelse, försurning etc.), men knappast om det 
diskreta hotet.

Om fasta fornlämningar skall kunna bevaras på 
ett sådant sätt att de även i framtiden kan upplevas

i landskapet krävs att en bred allmänhet har förstå
else för värdet av detta. För att skapa en sådan för
ståelse måste kulturmiljövården i ökad utsträckning 
argumentera för varför fornlämningar är värdefulla 
element i landskapet.

Hittills har kulturmiljövårdens bevarandeargu
ment tämligen ensidigt fokuserat på fornlämningar- 
nas preparatsvärde och den funktion eller mening 
fornlämningarna förmodas ha haft när de anlades. 
Det är i framtiden nödvändigt att starkare fram
hålla fornlämningarnas kulturvärde. Fornlämning
arna erhåller sitt kulturvärde genom de innebörder 
som vi och tidigare generationer tillskrivit dem och 
genom sin förmåga att ständigt väcka tankar om 
sitt ursprung. Det materiella kulturarvet - fornläm
ningarna - och det immateriella kulturarvet - före
ställningarna - är oupplösligt förenade.

I denna bok har Österrekarne härad studerats 
med avseende på innebörder som de fasta fornläm
ningarna tillskrivits under skilda perioder. Här fram
går att fornlämningarnas innebörd inte är begrän
sad till deras anläggningstid. Det finns i stället en 
mångfald av traditioner och föreställningar som
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under historisk tid kretsat kring fornlämningarna i 
Österrekarne. I flera fall har en och samma forn- 
lämning tillskrivits en rad skilda innebörder. Även 
under förhistorisk tid fanns det med säkerhet skilda 
uppfattningar om fornlämningarnas innebörd.

I Österrekarne, liksom i många andra landsde
lar, är fornlämningar ett karaktäristiskt element i 
landskapet som bidrar till dess visuella identitet. 
Denna bok visar att människor på olika sätt ägnat 
de fasta fornlämningarna ett betydande intresse. 
Fornlämningarna har uppmärksammats och till
skrivits innebörder inom ramarna för den rådande 
föreställningsvärlden. Inom området har fornläm
ningarnas närmiljö under 1900-talet blivit kraftigt 
förändrad. En viktig del av fornlämningarnas histo
ria i Österrekarne handlar om hur de på skilda sätt 
(skattgrävningar, täktverksamheter, vägbygge, bygg
nation, igenväxning etc.) har kommit att förstöras. 
Detta illustrerar hur komplex fornlämningarnas

historia är och att skilda intressen står mot varand
ra.

Förändringar i fornlämningarnas närmiljö är inte 
nödvändigtvis av ondo. Fornlämningarna kan ge
nom förändringarna inkorporeras i nya samman
hang där de uppmärksammas och blir meningsfulla.

Den här boken ger en antydan om den mångfald 
av föreställningar och traditioner som knutits och 
knyts till fornlämningar under såväl förhistorisk tid, 
historisk tid som nutid. Ett medvetande om denna 
mångfald berikar upplevelsen av fornlämningar och 
ger en ökad förståelse för deras värde i landskapet. 
Ett medvetande om denna mångfald utgör också 
en ny grund för ett kunskapsutbyte mellan männi
skor och kulturminnesvårdande myndigheter kring 
kulturlandskapets innehåll och mening, eftersom 
människor med detta synsätt är delaktiga i skapan
det och upprätthållandet av det mångtydiga land
skapet.
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Summary
Torun Zachrisson

Only a few generations ago ancient monuments such 
as graves, hillforts, and runic stones were the objects 
of folk tales and traditions. Through this tradition 
the phenomenon of the ancient monuments and 
their names was possible to explain. One was also 
warned against inflicting damage to the monuments. 
Neither the type of ancient monument nor its dating 
seems to have been important in this tradition. 
Instead, the decisive factors were the monuments' 
dominating locations in the countryside and 
appearances that demanded explaining. Many 
supernatural events seem evidently to have taken 
place near an ancient monument, although the 
monument itself is not directly mentioned in the 
tale. Ancient monuments were obviously important 
places in the countryside that were charged with 
meaning. For the local population, the monuments 
contributed to giving their countryside part of its 
special character.

These places now seem to be mute. Structural 
reorganization of the society with its urbanization, 
secularization, and movement of workers across 
large areas have changed the basis for the oral trans
mission of knowledge about the physical and spi

ritual heritage. Today hardly any new tales involving 
runic stones, hillforts, grave mounds or cairns are 
being created. However, among the elderly living 
in rural areas, partial knowledge of the folk tales 
and traditions involving ancient monuments recor
ded during the 1800s and the early 1900s still exists.

Members of today's society seem generally to al
low and accept the fact that the authorities respon
sible for the country's cultural heritage formulate 
opinions concerning the ancient monuments for 
them. This is the fruit of social reorganization, but 
it is also founded in the authorities' argumentation 
for their right of precedence in opinions concerning 
ancient monuments above those of the general pu
blic. For a long time, the authorities have known 
that economic resources for adequate management 
of the country's monuments have not been at their 
disposal. At the same time they have approached 
the general public with a dictative attitude. The 
praxis has been to provide information about the 
cultural landscape, place names, and ancient monu
ments so that the general public could correctly un
derstand their own history. Popular ideas about the 
cultural landscape have not been missing in the local
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spheres, but these versions are inherently different 
from those the authorities have wished to see.

There is a discrepancy between the general pu
blic's understanding of an ancient monument and 
the official view presented by the cultural heritage 
authorities. The average individual today under
stands traditional monuments as difficult and 
anonymous. Cottage foundations and inventories 
of these remains, on the contrary, interests the pu
blic at large. Popular interest focuses on places in 
the countryside while the concept of time is diffuse. 
Antiquarians, however, see a cultural landscape with 
roots reaching back many thousands of years, where 
new chronological horizons are deposited layer 
upon layer. The landscape's chronological dimen
sion is alotted the greatest importance.

The authorities have not conveyed the picture of 
a cultural landscape with ambiguous ancient monu
ments. They have chosen, instead, to promote a pic
ture of the cultural landscape with ancient monu
ments whose main value is founded in their being 
creations from a certain period in time. This has 
meant an estrangement from the folkloreistic his
tory associated with the cultural landscape.

But the monuments' meanings are not limited to 
their time of construction. They have been of value 
to the generations between our own time and the 
time when they emerged. All these meanings to
gether give the ancient monuments their cultural 
value. The monuments along with the ideas about 
them are two parts of a whole. Today cultural heri
tage management mainly recognizes the ancient 
monuments' original meaning. This is insufficient 
in the long run. By greater appreciation of the monu
ments' cultural value, it is possible to integrate folk
loreistic history into the view of the countryside. 
This is one way of allowing the general public to 
take greater part in their cultural landscape.

This book is the result of a research and develop

ment project initiated by the Cultural Heritage De
partment at The Central Board of National Anti
quities. The goal of this project has been to try and 
identify the threats facing ancient monuments to
day and to try and formulate why it is important, 
even in the future, that ancient monuments should 
be able to be experienced in the countryside. The 
purpose of this project has been to show how the 
state of the monuments and their environments have 
been influenced by changes in postwar agricultural 
practices, mainly through increased undervegeta
tion in pastures and to create an appreciation for 
the cultural value of the monuments by using an 
extended, historical perspective in time. This book 
is intended to serve as an idea stimulator.

Two pilot studies have been carried out within 
the framework of this project; an archaeological 
study of the meanings of ancient monuments by 
using an extended, historical perspective by Mats 
Burström (1992), and an antiquarian study of the 
physical changes evidenced in the ancient monu
ments and their settings by Björn Winberg (1993). 
A synthesizing study has been added to these two 
studies by Torun Zachrisson. All three studies are 
presented in this book.

Since the days of Sweden's greatness as a politi
cal power, antiquarians have time and again recog
nized and called attention to the different threats 
to the country's ancient monuments. Changes in 
land use, undervegetation and physical damage are 
threats that were identified at an early date. At the 
end of the 1980s, the silently encroaching threats 
of air pollution and acid rain have made their way 
into the focus of attention.

The way the ancient monuments' cultural value 
is defined is consequential when identifying threats 
to the cultural environment. In the long run, the 
most serious risk factor is that of anonymity; the 
ancient monuments live their lives as quiet fossils
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in the countryside having nothing to convey; no one 
tells tales about them, no one has a name for them 
any longer - they have lost their meaning. In this 
situation, ancient monuments become easy targets 
for different kinds of destruction. The authorities 
responsible for cultural heritage management are 
well aware of these pending threats, but hardly any 
are aware of the threat caused by anonymity.

Today a steadily decreasing number of people 
have their upbringing and ties in the rural country
side. A meaningful cultural landscape is created and 
sustained through social fellowship. When the num
ber of actors in this fellowship continually dimin
ishes, the cultural landscape also becomes poorer, 
not in the sense of the ancient monuments' original 
meaning, but in the importance that later genera
tions attribute to them. In this way, so have the 
forested hills, fields, and meadows which still had 
names only a generation or two ago, now become 
nameless.

It has long been known that the government 
authorities have never had sufficient resources to 
adequate management of all of the country's ancient 
monuments. Here, participation of the general pu
blic has had to be relied upon. The recognition of 
the monuments' cultural value can build the found
ation for a reciprocal view of the content of the 
cultural environment and what it expresses. In this 
way, a renewed dialogue on places in the landscape, 
whose discussion was perhaps considered obsolete, 
may be possible. In time, such discussions are de
cisive for whether the ancient monuments will be 
possible to be experienced in the countryside even 
in the future.

In Fornlämningar och Folkminnen the geographi
cal area of Österrekarne hundred in the province of 
Södermanland has been the point of focus. This 
hundred is one of Södermanland's richest ancient 
monument areas. It includes 11 parishes; Barva,

Hammarby, Husby-Rekarne, Jäder, Kjula, Kloster, 
Näshulta, Stenkvista, Sundby, Vallby and Arla. 
Österrekarne has been chosen as the area of in
vestigation because there are several generations of 
ancient monuments surveys from the hundred. 
Through these it should be possible to judge whether 
or not the general trend in increased undervegeta
tion in the pasturelands has influened the rich col
lection of ancient monuments. In addition, there is 
an abundance of folkloreistic material which deals 
with the ancient monuments in this area.

The transformation of the cultural landscape 
during the last couple of decades is in the focal point 
in the study of physical changes of and near the 
ancient monuments in Österrekarne. By analysing 
aerial photographs and survey notes from the dif
ferent surveys carried out by The Central Board of 
National Antiquities, the direct physical threats to 
these monuments can be identified. Among other 
things, it appears that damage to cemeteries seems 
to be more common in the rural countryside than 
in the vicinity of urban areas. Much of this damage 
seems to have occurred upon the construction of 
smaller roads and in connection with work carried 
out near lots and yards. The widespread assumption 
that many ancient monument sites are being over
grown with vegetation can also be confirmed. In 
the vicinity of villages and farms, however, there 
are still areas with open and traditionally used 
land. A large number of the prehistoric cemeteries 
are located in these same areas. These zones in the 
countryside are predicted to be the objects of future 
conflicts between the authorities responsible for 
cultural heritage management and the public who 
wishes to develop new housing.

The cultural landscape is a product of an inner 
landscape. It varies from person to person depending 
upon how we understand and value it. The country
side holds both that which is tangible, i. e., mate
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rial remains, as well as non-material remains, for 
instance, names or events tied to certain places. The 
latter group has fundamental importance for a cul
tural landscape filled with meaning and content.

The folkloreistic ideas about ancient monuments 
and the countryside is a source material which is 
related to several academic disciplines; ethnology 
(folkloreistique), Nordic languages, history and 
archaeology. But in no one of these disciplines have 
the folkloreistic ideas about the cultural landscape 
and its phenomenon been examined from the point 
of view of its own preconditions. Instead, this has 
been considered as being a material lacking in any 
proper scientific weight. What do the folk traditions 
expose about the thoughts and values of those that 
created them? What does the cultural landscape ex
pressed in the names look like?

The idea of the world expressed in folkloreistic 
history circles around the concept of security - in
security. One was safe at home and within one s 
own farm, but the more one distanced oneself from 
home, the more insecure the surrounding world felt. 
It was a world controlled and inhabited by all kinds 
of beings.

What function did the folkloreistic tales have on 
the local landscape? In his studies of Irish folk be
liefs, the American folklorist Henry Classic has 
shown that there are characteristic elements appear
ing in the oral tradition. People who lived in a local 
community, not moving outside of it, transformed, 
through folk belief, their own immediate area into 
something very important, thus becoming a place 
worth living in and caring for.

In this book, Österrekarne hundred has been stu
died with respect to the different meanings attri
buted to the ancient monuments during different

periods. Here it is clear that the monuments" mea
nings are not limited to their time of construction. 
Instead, a wide spectrum of traditions and ideas 
have revolved around the ancient monuments in 
Österrekarne during the historic period. In several 
cases, a number of different meanings have been 
attributed to the same monument. Even during the 
prehistoric period there were certainly different 
ideas about the monuments" meanings.

Today, folkloreistic history related to the cultural 
landscape seems to direct itself towards the least 
professionalized part of the cultural heritage as, for 
example, cottage foundations and natural, physical 
formations with names and traditions. On the other 
hand, hardly any new tales are being created about 
the more traditional monuments. This has been 
shown in interviews with school children and re
presentatives of the local historical societies in Öster
rekarne and through appeals over the radio.

Fornlämningar och Fornminnen gives an indica
tion of the variety of ideas and traditions which have 
been, and are, tied to the ancient monuments 
during historic times as well as today. A conscious
ness of this variety enriches one"s own experience 
of the ancient monuments and provides increased 
understanding of their importance in the country
side. Consciousness of this variety also builds a new 
foundation for the exchange of knowledge about 
the contents and meaning of the cultural landscape 
between the general public and the authorities re
sponsible for cultural heritage management, since 
the people with this perspective also share in both 
the creation and maintenance of the ambiguous 
countryside.

Translated by Phyllis Anderson Ambrosiani.
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