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Förord

I Riksantikvarieämbetets (RAÄ) rapport ”Att utveckla 
och synliggöra uppdragsarkeologins resultat” föreslås 
bl.a. tematiska forsknings- och kunskapsutvärderingar 
som en form för stöd till länsstyrelserna i deras hand
läggning av uppdragsarkeologiska ärenden. Dessa ut
värderingar är tänkta att, inom ett givet område, bl.a. 
presentera och diskutera aktuella frågeställningar, redo
göra för nuvarande kunskapsläge samt diskutera fram
tida utveckling. Dessa utvärderingar kan bl.a. resultera 
i förslag till förändrade handläggningsrutiner och val 
av forskningsbaserade utgångspunkter för urval och 
prioriteringar vid arkeologiska undersökningar. Dessut
om är det tänkt att de skall tjänstgöra som översikt och 
inspirationskälla för de undersökande institutionerna 
vid upprättandet av undersökningsplaner.

I samband med RAÄ:s fortlöpande uppföljning av 
fornlämningsbegreppets tillämpning har det visat sig 
att den antikvariska bedömningen och hanteringen av 
bl.a. sentida bebyggelselämningar varierar över landet. 
Ett sätt att förbättra situationen och åstadkomma en 
större enhetlighet har varit utgivandet av RAÄ:s skrift
serie ”Fornlämningar i Sverige” (FLIS), där olika forn- 
lämningskategorier tas upp till diskussion. Denna serie 
har avslutats, men en sista del som föreligger i manus, 
planeras utkomma under 2002, och som bl.a. behand
lar bytomter och sentida bebyggelse (Jensen & Jönsson 
i manus). Föreliggande rapport utgör dels ett fristående 
arbete - en tematisk utvärdering, dels ett underlag till 
den planerade skriften (FLIS). Med sentida bebyggelse 
avses här permanent rural bebyggelse på ofri grund 
främst tillkommen under 1700-1800-tal. Arbetet har ut
förts inom ramen för Projekt uppdragsarkeologi vid RAÄ 
under åren 2000-2001, förutom delen Pinoberget som 
har utförts med stöd från Länsstyrelsen i Värmlands län, 
Landstinget i Värmland och Stiftelsen Prytziska fonden 
nr 1 (tidigare redovisad i en otryckt arkivrapport).

Rapporten består av tre delar; en utvärdering av 
sentida bebyggelse i antikvarisk och arkeologisk verk
samhet samt två exempel på studier och forskning med 
utgångspunkt i sentida bebyggelse. Del ett har utförts 
av Hans Lind och Eva Svensson, del två av Ingela 
Holmgren, Hans Lind och Eva Svensson med bidrag av 
8tig Emilsson, samt del tre av Jonna Hansson.

I den första delen, ”Sentida bebyggelse i antikvarisk 
och arkeologisk verksamhet - en tematisk utvärdering”,

är syftet att belysa läget för de sentida bebyggelseläm
ningarna ur såväl vetenskapligt som antikvariskt per
spektiv. Författarna redogör bl.a. för den allmänna his
toriska situationen, för tidigare forskning inom främst 
arkeologi, samt hur lämningarna hanteras i lagstiftning 
och antikvarisk handläggning. Det senare omfattar 
bl.a. en redovisning och utvärdering av en enkät som 
skickades ut till länsstyrelserna. Här finns också en 
sammanställning i tabellform av arkeologiska under
sökningar mellan 1985-1999 som berört sentida bebyg
gelse. Författarna lämnar också förslag till framtida 
hantering av denna typ av lämningar inom antikvarisk 
verksamhet samt framtida forskningsområden.

I del två ”Pinoberget - en socialhistorisk studie uti
från sentida bebyggelselämningar och obesuttna män
niskor” har författarna studerat en grupp obesuttna un
der 1800-talets senare del i Älvsbacka i Värmland och 
lämningarna efter deras bebyggelse. Bebyggelseläm
ningarna betraktas som socialhistoriska dokument med 
en vetenskaplig potential och som en ingång till att stu
dera de mindre besuttna och obesuttna klasserna. För
fattarna har studerat arkivmaterial, karterat lämning
arna, utfört mindre utgrävningar m.m.

Del tre är ett annat exempel på hur sentida bebyg
gelselämningar kan vara utgångspunkt i ett vetenskap
ligt arbete, men kanske framför allt på en metod och 
ett förhållningssätt till det förflutna. Författaren söker 
kartlägga sin släkts historia och utforska det förflutna 
utifrån berättelser och familjeminnen, en ”familje- 
arkeologi”, ett utforskande av de landskap som utgör 
delar av en familjs historia. Utforskandet och familjens 
minnen leder bl.a. fram till att författaren gräver ut sin 
mormorsmors övergivna torp i Medelpad.

Rapporten visar på betydelsen av att arbeta tvärve
tenskapligt och med flera olika källmaterial när senti
da bebyggelse studeras samt behovet av att utveckla 
frågeställningar och metoder för denna typ av lämning
ar. De två exemplen kan förhoppningsvis vara en inspi
ration till framtida studier.

Författarna vill rikta ett kollektivt tack till de perso
ner som på olika sätt bidragit till projektet. Och tack 
till författarna för era insatser!

Stockholm i december 2001 
Lena Flodin
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Sentida bebyggelse i antikvarisk och arkeologisk verksamhet
- en tematisk utvärdering

Hans Lind och Eva Svensson

Inledning

"Sentida bebyggelselämningar"
- en presentation
I denna sammanställning diskuteras permanent, rural 
bebyggelse på ofri grund, som sammanhänger med den 
agrara och befolkningsmässiga expansion som inleddes 
vid mitten av 1700-talet. Det rör sig främst om torp, 
backstugor och jordkulor tillkomna under 1700- och 
1800-talet. Till denna grupp räknas även den bebyggel
se som låg på brukens och hyttornas mark samt de sol
dattorp, båtmanstorp m.m. som tillhörde indelnings
verket. Även somliga gårdar tillhör denna kategori då 
de inledningsvis varit obesutten bebyggelse men senare 
erhållit status som självständig, skattlagd enhet. Fäbo
dar och skärgårdsbebyggelse har ej medtagits här då de 
utgör egna funktionella grupper och i såväl forsknings- 
historiskt som i antikvariskt hänseende behandlas som 
egna kategorier (se Jensen & Jönsson manus).

Det är vår avsikt att försöka begränsa vår studie till 
ovan preciserade bebyggelselämningar. Ofta har det 
emellertid ej varit praktiskt möjligt, då det inte går att 
skilja besutten från obesutten bebyggelse, eller t.ex. 
sent 1600-tal från tidigt 1700-tal i ett arkeologiskt ma
terial (vare sig det rör sig om utgrävning eller invente
ring). Då det ofta är svårt att med arkeologiska meto
der bedöma en bebyggelselämnings kamerala natur och 
datering, och därmed också antikvariska status, har 
istället äldre kartmaterial och annat skriftligt källmate
rial använts som hjälpmedel. Det faktum att resultaten 
från en arkeologisk undersökning många gånger kan 
berätta en helt eller delvis annan historia än äldre kar
tor och andra skriftliga källor har givetvis återverk
ningar för såväl forskning som antikvarisk praktik — 
och för föreliggande rapport.

Rapportens innehåll
Syftet med föreliggande rapport är att belysa läget för 
de sentida bebyggelselämningarna ur såväl vetenskap
ligt som antikvariskt perspektiv, samt att ta fram ett 
diskussionsunderlag för hur de bör hanteras i fram

tiden. Rapporten är indelad i dels en antikvarisk del; 
Sentida bebyggelse i antikvarisk och arkeologisk verk
samhet - en tematsik utvärdering, dels två fallstudier; 
Pinoberget — en socialhistorisk studie utifrån sentida 
bebyggelselämningar och obesuttna människor och de
len Längs stigar i det förflutnas rum.

Den antikvariska delen av rapporten inleds med en 
kort presentation av de historiska sammanhangen, inne
hållande bl.a. folkökning och proletarisering, i vilket 
de sentida bebyggelselämningarna tillkom, och en redo
görelse för tidigare forskning inom främst arkeologi men 
till viss del även inom andra akademiska discipliner.

Därefter sker en redogörelse för hur de sentida be
byggelselämningarna hanteras i lagstiftning och anti
kvarisk handläggning, samt hur detta förhåller sig till 
de synsätt som finns bland allmänhet och vetenskaps
samhälle.

Därefter följer en sammanställning av arkeologiska 
undersökningar av sentida bebyggelselämningar under 
åren 1985-1999, och hur antalet undersökningar förde
lar sig över tid och geografiskt. Utöver denna kvantita
tiva sammanställning görs en kvalitativ granskning av 
ett urval av projekt. Denna granskning behandlar frå
gor om undersökningarnas syften och i viss mån vilken 
metodik som tillämpats.

En del av rapporten utgörs av en sammanställning 
och diskussion kring en enkätundersökning där länssty
relserna bl.a. fått svara på frågor kring hur de handläg
ger ärenden rörande sentida bebyggelselämningar, hur 
de ser på frågan om de sentida bebyggelselämningarna 
skall betraktas som fasta fornlämningar eller ej och hur 
de bedömer kunskapsläget.

Avslutningsvis diskuteras frågor kring lagstiftning
ens omfattning och tillämpning för de sentida bebyg
gelselämningarna, behov av förbättrade kunskaps
underlag och bebyggelselämningarnas vetenskapliga 
värde.
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Bakgrund

Folkökning, proletarisering och de obesuttnas 
bebyggelse
Mellan 1750 och 1850 fördubblades Sveriges befolk
ning, och folkökningen var särskilt kraftig efter 1810. 
Under perioden bodde ca 90 % av befolkningen på 
landsbygden, och den stora befolkningsökningen kom 
här att omdana relationerna mellan människor, den so
ciala strukturen och kulturlandskapet. Det föreligger 
olika synsätt och tolkningar rörande befolkningsök
ningen och den samtida proletariseringen, men klart är 
att den ökade folkmängden samspelade med ett ökat 
antal obesuttna eftersom nyodling och hemmansklyv- 
ning till bärkraftiga gårdar inte ökade i samma takt. 
Medan bondebefolkningen ökade med en tiondel, mer 
än fyrdubblades antalet obesuttna familjer, och gruppen 
torpare, backstugusittare och inhysehjon kom att bli ett 
betydande element på den svenska landsbygden. Grup
pen obesuttna ändrade också karaktär, från att tidigare 
främst ha bestått av äldre eller socialt utstötta personer, 
till att omfatta arbetsföra familjer som bedrev arbete 
utanför det egna hemmet. I många fall var det från 
bönderna som de nya obesuttna rekryterades, och den 
sociala rörligheten mellan bönder och obesuttna var

ofta hög. Det var t.ex. inte ovanligt med äktenskap 
mellan barn till besuttna och obesuttna (Winberg 1977).

Det förelåg vissa regionala skillnader vad gällde 
både befolkningstillväxt och proletarisering. Antalet 
fattiga var under 1800-talet färre i Mälarlandskapen 
än i västra Mellansverige. Däremot minskade antalet 
fattiga i västra Mellansverige i högre grad än i Mälar
landskapen, samtidigt som befolkningstillväxten var 
kraftigare i västra Sverige än i östra (Lundsjö 1975).

Folkökningen fick till följd att bebyggelsen expande
rade. De existerande byarna växte och gårdarnas antal 
ökade till följd av hemmansklyvning och etablering av 
obesutten bebyggelse. De olika skiftena innebar också 
att de omformades. Ny bebyggelse etablerades på ut
marker och allmänningar utanför den äldre bygden. 
Visserligen hade torp etablerats på allmänningar och 
utmarker långt tidigare, men inte i sådan omfattning 
som kom att bli fallet under 1700- och 1800-talen. 
Dessutom hade många av de äldre torpen mantalssatts 
och blivit gårdar. Inte minst gällde detta kronotorp 
upptagna på allmänningarna i Norrland under 1500- 
och 1600-talen. Folkökningen och proletariseringen, 
tillsammans med nya bestämmelser och förordningar, 
gav bönderna ökade möjligheter att uppföra torp och 
backstugor på sina marker. Detta medförde bl.a. att 
skogarna i många områden under 1700- och 1800-talen

F|g- 1. I Edsleskogs socken i Dalsland. Foto: Örjan Hermodsson.
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Fig. 2. Torp nära Fornbro i Ekeby socken, Uppsala län. Foto: Örjan Hermodsson.

kom att präglas av obesuttna människors strävan efter 
att skapa sig ett hem och en utkomst - och de stugor 
och åkerlappar som var resultaten av deras möda. 
Denna bebyggelseexpansion kulminerade vid 1800- 
talets mitt. I samband med Laga skifte omstrukturera
des många byar, och torpmarken lades då ofta ihop 
med gårdens övriga odlade mark vilket gjorde torparen 
överflödig. Det förekom också att torp mantalsattes 
och omvandlades till gårdar i samband med skiftet. 
Laga skiftets omstrukturerande kraft, tillsammans med 
industrialisering och inflyttning till städerna samt emi
gration, kom under det sena 1800-talet och tidiga 
1900-talet successivt att leda till att de obesuttnas be
byggelse ödelädes. År 1943 upphörde torp såsom juri
diskt begrepp i Sverige, och de kvarvarande torparna 
blev arrendatorer (Elgeskog 1945, Rydén 1990, s. 4-7).

Många gånger används beteckningen ”torp” som 
samlingsnamn för de obesuttnas bebyggelse, vilket lätt 
förmedlar tanken att det rör sig om en enhetlig bebyg- 
gelselsekategori. I själva verket handlar det om flera 
olika typer av bebyggelseformer. Torp var, till skillnad 
från gårdar, inte mantalssatta, men de kunde i vissa 
fall vara skattlagda. Detta gällde särskilt de äldre 
kronotorp som anlagts på allmänningar. De torp som 
etablerades på enskild mark, framför allt under 1700- 
och 1800-talen, var i allmänhet skattebefriade, men

ofta förknippade med andra former av utskylder och 
dessutom ofta med åtminstone formellt sett oviss besitt
ningsrätt. Vanligen var det dock i praktiken fråga om 
livstids besittningsrätt, och det var inte ovanligt att tor
pen gick i ”arv”. Inledningsvis var det adelsmän, och 
senare i allt större utsträckning bönder, som upplät om
råden på herrgårdarnas respektive byarnas och gårdar
nas marker till bebyggelse. Dessa nybyggen, vanligen 
kallade dagsverkstorp, berrgårdstorp, jordtorp eller 
ibland stattorp, uppläts med nyttjanderätt mot ersätt
ning i form av dagsverken och/eller pengar, men var 
skattebefriade.

Andra typer av oskattlagda torp på enskild mark 
var bördetorp, undantagstorp och förpantningstorp. 
Bördetorpen uppstod vid arvsskiften där man undvek 
att klyva hemmanet och istället gav torp åt ”överbliv
na” arvingar. Undantagstorp skapades också vid arvs
skiften, eller försäljning, av gårdar där den forna äga
ren undantog ett stycke jord till ett torp. 
Förpantningstorpen var lösningen för torpare som öns
kade erhålla säkrare och förmånligare besittningsgrun- 
der. Vid tillträdet erlade torparen en hög pantsumma 
till jordägaren, och i gengäld var den årliga ersätt
ningen låg vare sig det var fråga om pengar eller dags
verken. Förpantningstorpen innehades alltid på be
stämd tid (vanligen 49 år), men eftersom jordägaren
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ofta hade svårt att återlösa panten fick torparen i prak
tiken livstids besittningsrätt.

En tredje kategori torp var de soldat- eller knekt
torp, ryttar- och båtsmanstorp som tillkom i samband 
med indelningsverket under det sena 1600-talet. Dessa 
torp tillhandahölls av bönderna i en rote, och soldaten 
nyttjade det så länge han tjänstgjorde i det militära för 
roten. Bönderna hade dessutom en del skyldigheter 
gentemot soldaten, t.ex. att hjälpa till med dragare.

En torpare hade i allmänhet ett stycke mark att 
nyttja, och därmed viss möjlighet till självförsörjning 
vad gällde livsmedel. En backstugusittare saknade jord 
och hade endast en bostad att nyttja. Backstugorna var 
inledningsvis främst bostäder åt äldre och socialt utstöt
ta personer, men kom sedermera att uppföras åt hela 
familjer. Dessa tjänade sitt uppehälle som arbetare 
främst inom jordbruket (Elgeskog 1945, Rydén 1990, 
s- 4-7). Termen ”backstuga” är främst att betrakta som 
en kameral term, dvs. en stuga på ofri grund, men har 
ofta på ett förvillande sätt använts om bostäder ingräv
da i marken. Dessa bör, enligt Tomas Jönsson, hellre 
betecknas jordstugor även om de ofta beboddes av 
backstugusittare (Jönsson 1976, s. 20-22).

Forskning kring sentida bebyggelselämningar
Torpen väntar på sin arkeologiska historia” är titeln 

På en artikel i Populär Arkeologi av Stig Welinder och 
Barbro Johnsen (Welinder & Johnsen 1997). Detta 
stämmer tämligen väl, åtminstone vad gäller arbeten 
producerade av ”etablerade” forskare. Welinder utgör 
här själv, tillsammans med Christina Rosén, viktiga 
undantag (se vidare kapitlet ”Undersökta sentida be
byggelselämningar”). Däremot verkar de obesuttnas 
sentida bebyggelse i viss utsträckning ha attraherat 
studenter i arkeologi, vilket bl.a. resulterat i ett antal 
seminarieuppsatser (se nedan).

Sentida bebyggelselämningar och deras inbyggare 
utgör inget strikt arkeologiskt forskningsfält, och stu
dier har utförts även inom andra akademiska discipli- 
ner- I denna sammanställning kommer emellertid 
främst arkeologiska arbeten med anknytning till senti
da bebyggelselämningar att lyftas fram, medan arbeten 
utförda inom andra discipliner presenteras mer över-
siktligt.

Arkeologi och sentida bebyggelselämningar
Sentida bebyggelselämningar har främst studerats inom 
tVa olika fält inom arkeologin; arkeologiska undersök- 
ningar av bebyggelse på landsbygden och den efter- 
tuedeltida arkeologin. Vid arkeologiska undersökningar 
av förhistoriska och medeltida gårdar och byar på 
tandsbygden har eftermedeltida bebyggelsefaser ofta 
berörts. Främst i samband med förundersökningar har 
tuan sökt fastställa bebyggelsens etablering på platsen. 
Eftersom bebyggelselägena vanligen lokaliserats utifrån

uppgifter i äldre kartmaterial från 1600-tal och framåt 
har det egentligen främst varit fråga om att studera när 
ett historiskt känt bebyggelseläge etablerats. Det har 
sällan varit de sentida bebyggelselämningarna som va
rit huvudsyftet för undersökningen. Även andra typer 
av sentida lämningar i landsbygdsmiljöer har i allt 
större utsträckning uppmärksammats då landskapsana
lyser har blivit vanliga. Det är dels fråga om utred
ningar, t.ex. miljökonsekvensbeskrivningar, eller olika 
typer av omlandsanalyser där landskapen kring under
sökta byar och gårdar dokumenterats (se bl.a. kapitlet 
”Undersökta sentida bebyggelselämningar”, Ersgård & 
Hållans 1996).

Mer omfattande undersökningar av eftermedeltida 
kulturlager utfördes något tidigare i urbana än i rurala 
miljöer. Av stor principiell betydelse var undersökning
arna i kvarteret Biografen i Nyköping (Andersson et al. 
1990), vilka kom att fungera som startskott för exploa- 
teringsundersökningar av eftermedeltida lämningar och 
som inspirationskälla till andra projekt inom den efter
medeltida eller historiska arkeologin. De teoretiska för
hållningssätten bland liknande projekt inspireras oftast 
från anglosaxisk historisk arkeologi med social och 
kontextuell inriktning (t.ex. Deetz 1996, Johnson 1996, 
se även Andrén 1997). Ett exempel av intresse i detta 
sammanhang utgör Matthew Johnsons studie över stå
ende sen- och eftermedeltida hus på den engelska lands
bygden (Johnson 1993). Johnson påvisar en förändring 
av husens planlösningar mot mer segregerade utrym
men över tid, och att denna förändring samspelade med 
det alltmer häckinhägnade landskap som enclosure- 
rörelsen1 skapade. Johnson påpekar även att föränd
ringarna i den materiella kulturen och landskapsbilden 
äger rum innan den ideologiska motsvarigheten, purita
nismen, gör entré.

Projekt kring och utgrävningar av de obesuttnas be
byggelse på den brittiska landsbygden har börjat växa 
fram först under senare år, och då i s.k. perifera områ
den som Wales och Skottland. Sammankopplingen mel
lan geografisk, social och politisk periferi tydliggörs i 
ett pågående projekt kring ett eftermedeltida landskap 
på ön South Uist i nordvästra Skottland. Där undersöks 
bl.a. lämningar efter personer som kunnat kopplas till 
Bonnie Prince Charlies uppror mot engelsmännen vid 
1700-talets mitt, och de lokala fysiska uttrycken av de 
s.k. Highland Clearances där obesuttna och landbor 
avhystes från den mark de bebott och brukat under sent 
1700-tal och 1800-tal (Symonds 1999a, Symonds 
1999b, Symonds 2000).

Såsom ovan nämnts finns ett antal seminarieuppsat
ser som behandlat sentida bebyggelselämningar. I upp
satsen ”Torp - en bortglömd fornlämningskategori” 
från 1994 framhåller Anna Olsson arkeologins möjlig
heter att bidra till kunskapen om sociala skillnader 
mellan torp (Olsson 1994). Olsson genomför en mindre
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Fig. 3. Torpgrund från 1700-1800-tal i Almby utanför Örebro. Foto: Mathias Bäck.

jämförande studie mellan torpen i Ängersjö (Hälsing
land) och Misterhult (Småland) utifrån torpgrundernas 
storlek. Denna studie visar att det förelåg skillnader i 
torpgrundernas storlek både inom och mellan de båda 
undersökningsområdena, men detta resultat kunde inte 
tolkas på något entydigt sätt.

I en uppsats från 1999, ”Torpgrunder kring Öaknal- 
ten. En historisk-arkeologisk fallstudie av 26 torpgrun
der i norra Halland”, studerar Christer Johansson torp
grunder, husförhörslängder, boppteckningar och kartor 
(Johansson 1999). Han hävdar att torpgrunderna ingår 
i ett socialt skapat landskap och att de har en symbo
lisk innebörd. Enligt Johansson går det egentligen inte 
att bedöma ett torps sociala status från grundens stor
lek, utan det bör ha funnits andra symboliska uttryck 
såsom byggnadsmaterial, lyxföremål och kläder. Tor
pen verkar generellt haft en lägre ekonomisk och social 
status än slättbygdens gårdar, och de har oftast legat 
på sämre jordar på gårdarnas utmarker. Det fanns dock 
skillnader mellan torpen, och gränsen mellan gårdar, 
torp och backstugor var flytande.

Annica Ramström behandlar i en annan uppsats 
från 1999, ”Torpen kring kungsladugården som aldrig 
var någon kungsladugård. En studie kring dagsverks- 
torpare i Rinkaby socken, Närke”, dagsverkstorpare 
under Myrö säteri och Ulriksbergs kungsladugård i 
Närke under perioden 1650-1750 (Ramström 1999). 
Studien utgår bl.a. från resultaten av de arkeologiska 
undersökningarna av Ulriksbergs kungsladugård och ett 
dagsverkstorp inför anläggandet av E18/E20 (se vidare 
kapitlet ”Undersökta sentida bebyggelselämningar”). 
Syftet med uppsatsen är att studera landskapsutnyttjan- 
de och förändringar i rummet ur ett historiskt perspek
tiv, och hur förändringar på nationell och regional nivå 
påverkar livet för människorna i studieområdet. De två 
främsta förändringarna är att ett antal gårdar avhyses i 
samband med att marken köps upp av Myrö säteri, och 
att ett antal dagsverkstorp etableras. Dessa dagsverks
torp verkar sedan i stor utsträckning överleva vid re
duktionen på 1680-talets första hälft då de överförs till 
Ulriksbergs kungsladugård, något som bl.a. kunnat tol
kas som att torparnas besittningsrätt har varit stark.
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Ytterligare en studie, inledningsvis presenterad i 
form av en seminarieuppsats, förtjänar att omnämnas 
trots att den behandlar en typ av bebyggelselämning 
som inte tas upp i detta arbete; Dag Loréns utgrävning 
av en skogsarbetarkoja från 1800-talets slut i Väster
botten (Lorén 1999a, Lorén 1999b). Genom den arkeo
logiska undersökningen tillfördes ny kunskap rörande 
skogsarbetarnas boendeförhållanden, utöver vad skrift
liga källor och intervjuer kunde berätta. Det visade sig 
också att det förelåg stora regionala skillnader mellan 
”typiska” skogsarbetarkojor.

Intresset, eller möjligheterna, för arkeologiska stu
dier av de obesuttnas bebyggelse på landsbygden under 
modern tid har varit ännu mer begränsad i övriga Nor
den, till stora delar som en följd av lagstiftning och 
antikvarisk praxis. I Norge har lagstiftning och praxis 
ej tillåtit att forn- och kulturlämningar yngre än 1537 
undersöks (undantaget samiska kulturlämningar). Det 
finns dock ansatser till ett ökat intresse för eftermedelti- 
da lämningar, t.ex. strävar man efter att registrera 
dessa vid inventeringsarbeten inför utbyggnaden av ett 
nytt skjut- och övningsfält vid Gråfjäll i Hedmarks fyl
ke (Norsk institutt for kulturminneforskning et al.
2000, Risbøl 2000, s. 48-49). I Finland har det ägt rum 
förhållandevis få arkeologiska undersökningar i lands- 
bygdsmiljöer. I förekommande fall har intresset främst 
riktats mot sätesgårdar. Det finns emellertid ett växan
de intresse för industriarkeologi, vilket på sikt även 
kan gynna ett intresse för landskapen kring dessa indu
strier och därmed även sentida bebyggelselämningar 
(Peltonen et al. 2000, se även Haggrén 1999).

De studier som genomförts kring sentida bebyggelse
lämningar har mestadels utgått från olika skriftliga 
källor, och flera författare betonar vikten av ett tvärve
tenskapligt angreppssätt. Men det förefaller generellt 
ha varit svårt att hitta arkeologiska metoder för att stu
dera de sentida bebyggelselämningarna som materiella 
spar, vilket bidragit till att de skriftliga källorna i stor 
utsträckning har styrt de arkeologiska arbetena. Detta 
Problem beror till viss del på att man främst har arbe
tat med inventerade, och inte utgrävda, bebyggelseläm- 
n,ngar. I ett par fall har man ”översatt” en arkeologisk 
metod som ibland tillämpats vid studier av förhistoris
ka gravar, nämligen att använda storleken såsom soci- 
al indikator. I fallet sentida bebyggelselämningar har 
man utgått från husgrundernas storlekar, trots att man 
har varit medveten om att detta egentligen inte är nå
gon fruktbar utgångspunkt.

Sammantaget kan man säga att ovan presenterade 
arbeten visar vikten av att arbeta med flera olika käll
material vid studier av sentida bebyggelselämningar.
De visar också på behovet av utveckla arkeologiska 
metoder för att studierna av sentida bebyggelseläm- 
ningar på allvar skall bli tvärvetenskapliga med arkeo- 
*°gi som ett bidragande ämne.

Kort om sentida bebyggelselämningar inom andra 
discipliner
Arkeologins problem inom forskning som utgår från 
den sentida bebyggelsens fysiska lämningar delas med 
etnologerna, vilka också oftast använder sig av skrift
ligt källmaterial. I en del av ”Den svenska arbetarklas
sens historia” finns ett par artiklar om de obesuttnas 
bebyggelse publicerade. Det är dels John Granlunds ar
tikel ”De obesuttna” (Granlund 1943), dels Mats Rehn- 
bergs artikel ”Torpare” (Rehnberg 1943). Granlund 
studerar främst var de obesuttna etablerade sin bebyg
gelse, deras byggnadsskick, besittningsrätt och arbete - 
varav de två första områdena är av intresse här. Gran
lund finner att det främst handlar om tre olika bebyg
gelselägen. 1. På själva byplatsen. 2. I närheten av by
platsen. 3. På utmarken, ofta långt från bybebyggelsen 
och inägorna. Det förelåg även geografiska skillnader 
vad gällde placeringen av de obesuttnas bebyggelse.
I Skåne bodde de obesuttna ofta i s.k. gatehus i byarna, 
medan de obesuttna i Norrland i stor utsträckning eta
blerade sig på utmarkerna. Vad gäller byggnadsskicket 
föreföll de obesuttnas bebyggelse i stort sett följa den 
traditionella geografiska indelningen för allmogebe
byggelsen i korsvirkes-, skiftesverks- respektive knut- 
timmerområden.

Rehnberg studerar torpen som bostäder, och då 
främst enkelstugan. Han hävdar att torpens inredningar 
i princip var avbilder av böndernas bostäder, och att 
skillnaderna främst låg i torpens mindre utrymmen och 
torparnas mindre ekonomiska möjligheter att lika 
snabbt som bönderna ta upp olika nymodigheter inom 
heminredningen. Torpen uppvisade därför ofta bättre 
bevarad äldre byggnadskultur än gårdarna.

En mer omfattande studie av en särskild fysisk form 
av obesutten bebyggelse, nämligen jordstugorna, ge
nomfördes av Tomas Jönsson som en licentiat avhand
ling inom etnologi, ”Jordstugor i Sydsverige. Den in
grävda bostadens utbredning, form, funktion och 
konstruktion” (Jönsson 1976). Jönsson definierar här 
jordstuga som ”en i backen delvis ingrävd stuga, vars 
huvudsakliga funktion är att brukas som permanent bo
stad”. Jordstugornas utbredningsområde, fastställdes 
här av Jönsson till södra Sverige. I en senare studie 
från Örebro län (Jönsson 1981), påvisar dock Jönsson 
att jordstugor förkom även här. Jordstugornas inbygga
re rekryterades främst bland backstugusittarna såsom 
arbetare med familjer och äldre personer. Jordstugorna 
blev ofta kortvariga som boplatser - arbetarna flyttade 
vidare till bättre bostäder och åldringarna hamnade på 
fattigstugan eller dog. Invånarna ägde ofta själva stu
gan, men arrenderade marken kring stugan och erlade 
dagsverken till markägaren. Jönsson genomför också 
en morfologisk indelning av jordstugor: 1. Skånska 
jordstugan, 2. Enkel jordstugan, 3. Den västsvenska 
jordstugan och 4. Gaveljordstugan. Typerna 1, 2 och 3
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kunde vara ingrävda på långsidan medan typerna 3 
och 4 kunde vara gavelingrävda. Det fanns även en 
femte typ; den helt ingrävda jordkulan med endast en 
överbyggnad ovan mark. Den högsta frekvensen jord
stugor bör ha funnits strax efter 1800-talets mitt, och de 
flesta övergavs under sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal.

Det finns även andra arbeten kring de obesuttna. 
Dels är det arbeten kring den historiska processen inne
fattande proletariseringen under det sena 1700-talet och 
1800-talet, dels om de obesuttna som grupp. Det kan
ske främsta exemplet inom det första området är Chris
ter Winbergs avhandling ”Folkökning och proletarise- 
ring” (Winberg 1977). Här gör Winberg dels en över
gripande presentation av det historiska skeendet, dels 
en studie av tre socknar i Västergötland med inriktning 
på de olika familjernas förhållningssätt och strategier i 
samband med folkökningen.

De obesuttna som grupp studerades redan i början 
av 1900-talet och har redovisats i den s.k. Emigrations
urredningens elfte bilaga (Wohlin 1908). Utredaren Nils 
Wohlin ansåg att det var ett samhällsproblem att ”det 
värdefulla folkelementet” torparklassen gått så starkt 
tillbaka, och förordade att staten skulle ge torparna

större möjligheter att friköpa sina torp. Tillbakagången 
av grupperna backstugusittare och inhysehjon betraktar 
Wohlin däremot som något positivt.

Ett klassiskt och grundläggande arbete om de obe
suttnas, arbetsvandrarnas och de andra lantarbetarnas 
levnadsvillkor under perioden 1700-talets mitt till 
1800-talets mitt är Gustaf Utterströms tvåbandsverk i 
serien ”Den svenska arbetarklassens historia” (Utter
ström 1957). Utterström fokuserar på ekonomiska och 
sociala faktorer, samt visar hur arbetarnas rättsliga och 
samhälleliga situationer förändrades över tiden.

I detta sammanhang kan två doktorsavhandlingar i 
ekonomisk historia nämnas. Den ena är Olle Lundsjös 
avhandling ”Fattigdomen på den svenska landsbygden 
under 1800-talet” (Lundsjö 1975), den andra Ulf Jons
sons avhandling ”Jordmagnater, landbönder och torpa- 
re i sydöstra Södermanland 1800-1880” (Jonsson 
1980). Lundsjö ger sig i kast med uppgiften att definie
ra fattigdom, men väljer att istället tala om avsakna
den av överskott. Såsom fattiga definierar alltså Lund
sjö de personer som inte kunde betala någon skatt, inte 
ens den s.k. kurhusskatten som var en sorts minimi- 
skatt. Med denna definition visade Lundsjös studier att

Fig. 4. Fundament till en sågkvarn. Kärvingeborns hytta, Grythyttans socken, Västmanland. Foto: Mathias Bäck.
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det fanns fler fattiga personer i västra Sverige än i Mä
larlandskapen, men att antalet fattiga minskade snab
bare i västra Sverige.

Jonsson studerar obesuttna lantarbetare i Söderman
land, främst på Tureholms gods, och gör sedan interna
tionella jämförelser vad gäller de obesuttna godslantar
betarnas situation. Jonsson hävdar att torpare skall 
betraktas som ofullständigt proletariserade personer, 
och visar att det förelåg få skillnader och många över
lappningar mellan landbor och torpare i undersöknings
området vad gällde deras ekonomiska och rättsliga si
tuation.

En mindre studie av säteritorpares situation, främst 
hushål Issituation, i Södermanland ges i en uppsats i 
kulturgeografi av Kari Ansnes (Ansnes 1985). Liksom 
Jonsson visar Ansnes att torparna hade tjänstefolk, men 
att antalet tjänstefolk i hushållet minskade när de egna 
barnen växte upp. Behovet av tjänstefolk hängde sam
man med dagsverksplikten som vid det undersökta säte
riet var två dagsverken i veckan. Ansnes påvisar också 
förekomsten av en något oväntad bisyssla på torpen, 
nämligen amning av utomstående barn.

Ansnes har senare i en större uppsats i kulturgeogra
fi studerat Laga skiftets konsekvenser för torparna i 
Östergötland (Ansnes 1987). Studien visar att skiftet 
hade få konsekvenser för torparna i de sex utvalda by
arna. Det vanligaste var att torpen förblev i samma 
gårds ägo som före skiftet, och då de bytte ägare var 
det sällan torpet avhystes. Ibland omvandlades det 
dock till gård. Det var inte ovanligt att torpare flyttade 
ut ur byn i samband med skiftet, men det var också 
vanligt att nya torpare flyttade in till torp i den skifta
de byn.

Ett helt annat resultat av Laga skiftets konsekvenser 
för torparna i Östergötland presenteras av Kalle Bäck i 
hoken ”Början till slutet. Laga skiftet och torpbebyg
gelsen i Östergötland 1827-65” (Bäck 1992). Enligt 
Bäck var Laga skiftets konsekvenser för torparklassen 
stora, och många torpare tvingades bli backstugusittare 
till följd av skiftet. Särskilt omfattande var avhysning- 
en i slättbygdsområden där ca 40 % av torpen avhys
tes, medan bara ca hälften så många avhystes i skogs
bygderna. Särskilt omfattande var avhysningen av torp 
1 byar med begränsad åkerareal per gård och där ut
flyttningen av gårdar till följd av skiftet var stor. Här 
behövde ofta bönderna bruka torpets inägor själva. An
talet backstugor ökade däremot kraftigt, och i många 
fall omvandlades torp helt enkelt till backstugor.

Avslutningsvis skall ytterligare en kategori litteratur 
torande sentida bebyggelselämningar nämnas, nämli- 
§en den stora mängd böcker som har producerats till 
följd av lokala "torpinventeringar” utförda av hem
bygdsföreningar och liknande organisationer. Dessa är 
av varierande utförande, ambitionsnivå och kvalitet, 
rner> uppvisar ofta vissa gemensamma drag eftersom

torpinventeringarna ofta utförts som studiecirklar. Van
liga kursböcker vid studiecirklarna har varit Ivan Svan
ströms bok ”Torparna” (Svanström 1981) och boken 
”Torpinventering” (Rydén 1990), båda producerade för 
Riksförbundet för hembygdsvård. Svanströms bok är 
brett upplagd och ger en överblick både över torparnas 
historia och olika aspekter av deras dagliga liv, medan 
”Torpinventering” bara innehåller en kort introduktion 
kring de obesuttnas olika bebyggelseformer och historia.

Sentida bebyggelselämningar i den 
antikvariska praktiken

De sentida bebyggelselämningarna i 
kulturmiljövården
Bebyggelselämningar från sen tid är en betydelsefull 
del av kulturlandskapet; de är många, de har namn och 
de utgör inte sällan välbevarade och estetiskt tilltalan
de miljöer. I gemene mans medvetande är berättelser 
om bebyggelselämningarna och deras inbyggare en nä
raliggande och identifierande lokalhistoria, och platsen 
för lämningarna, med deras fysiska kvarlevor och 
namn, bidrar till att strukturera landskapet. 1 ett, under 
1999-2001 pågående projekt vid Riksantikvarieämbe
tet, ”Nutida landskap med historia”, under ledning av 
Mats Burström, argumenteras för att vad som uppfattas 
vara kulturvärden ligger i betraktarens öga, och att sy
nen på landskap är historiskt och kulturellt betingad. 
Likaså påpekas behovet av en dialog mellan kulturmil
jövårdens institutioner och medborgarna rörande vad 
som utgör landskapets kulturvärden (http://www.raa.se/ 
nutidalandskap/index.asp 2001-12-04).

Antikvariskt sett, och kanske särskilt i samband med 
exploateringar, intar ofta dessa bebyggelselämningar 
en svag position då de i allmänhet inte hanteras som 
fasta fornlämningar. Inom RAÄ:s fornminnesinvente
ring har med tiden en praxis utvecklats för vilka bebyg
gelselämningar från historisk tid som skall betraktas 
som fasta fornlämningar. Som fasta fornlämningar räk
nas: ”...till sin ursprungliga funktion permanent över
givna by-, gårds- och skattlagda torptomter, vilka in
gått som ett led i en primär, agrar kolonisations- och 
uppodlingsprocess av en typ som numera i princip inte 
förekommer.” (Jensen 1993, s. 69 och där anf. litt.)
Med tiden har dock en, inte helt konsekvent tillämpad, 
praxis vuxit fram där bebyggelsekategorier såsom byar, 
gårdar, slott, herrgårdar, torp och fäbodar behandlas 
som fornlämningar om de har belägg från 1700-talets 
första hälft (Jensen & Jönsson manus, information från 
Bosse Jönsson, RAÄ 2000-12-06). Det skall också på
pekas att det finns möjlighet att tillämpa en selektiv be
dömning som fast fornlämning också av andra sentida 
bebyggelselämningar om de bedöms vara särskilt vär-
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Fig. 5. Bebyggelseläm
ningar i Almby utanför 
Örebro. Foto: Mathias 
Bäck.

defulla. Denna möjlighet finns även på regional nivå. 
Enligt Jensen och Jönsson har också detta skett i sam
band med s.k. särskilda utredningar (Jensen & Jönsson 
manus), men i vilken utsträckning eller efter vilka kri
terier de redovisas är oklart.

Detta förhållande, att de sentida bebyggelseläm
ningarna i allmänhet inte omfattas av lagen (1988:950) 
om kulturminnen m.m. (KML), får konsekvenser för ett 
bevarande eller i en exploateringssituation. I en situa
tion där kulturmiljövården kämpar för att hävda forn- 
lämningsmiljöernas intressen i samhällsplaneringen, 
riskerar de sentida bebyggelselämningarna, liksom an
dra övriga kulturhistoriska lämningar, att hamna utan
för diskussionerna. Detta gäller inte endast i exploate- 
ringssituationer utan även i andra sammanhang såsom 
i skogsbruket. Under 1999 genomförde RAÄ en invente
ring av skadebilden på fasta fornlämningar som pekar 
på problemets omfattning (PM RAÄ 351—2706—1999). 
Det finns ingen anledning att tro att detta problem är 
isolerat till de fasta fornlämningarna, tvärtom, många 
sentida bebyggelselämningar och andra övriga kultur
historiska lämningar skadas i samband med avverk
ning och föryngring. Eftersom de sentida bebyggelse
lämningarna i allmänhet utgör sammansatta och 
yttäckande lämningar, är det kanske t.o.m. så att de är 
särskilt utsatta. Här utgör bl.a. de bristfälliga invente
ringsunderlagen ett allvarligt och ofta påpekat pro
blem.

Sentida bebyggelselämningar har inte konsekvent 
registrerats i Fornminnesregistret (FMR) i samband

med fornminnesinventeringen. I samband med den en
kätundersökning som redovisas i en annan del av den
na rapport påpekar många länsstyrelser att de tycker 
att inventeringsunderlagen är otillfredsställande. Något 
systematiskt sökande i fält av sentida bebyggelseläm
ningar har i allmänhet inte skett. Fornminnesinvente
ringens utgångspunkt har istället varit att arbeta utifrån 
belägg i kartmaterial och skriftliga källor samt tips 
från bl.a. hembygdsföreningar. I urvalet av vilka be
byggelselämningar som registrerats har förekomsten av 
namn varit av betydelse. Inte heller har en någorlunda 
utförlig och genomarbetad dokumentation av de fysiska 
lämningarna prioriterats, utan dokumentationen har 
ofta begränsats till en inprickning och beskrivning av 
grunden till bostadshuset.

Den nya skogspolitiken, med dess jämställande av 
produktions- och miljömålen, har inneburit att en del
vis ny situation uppstått. Kulturmiljöfrågorna har de 
senaste åren fått stor uppmärksamhet inom skogsbruket 
i allmänhet, och kanske inom Skogsvårdsorganisatio- 
nen i synnerhet. Den 30§ i Skogsvårdslagen (SVL), den 
s.k. hänsynsparagrafen, utgör på sätt och vis en ”liten 
kulturminneslag” som ställer krav på att hänsyn tas till 
”...kulturmiljövårdens intressen vid skötseln av skog. ”
I de allmänna råden räknas som värdefulla kulturmiljöer 
bl.a. ”övergivna torpställen med inägomark”, ”förvil
dade trädgårdar”, ”hagmarker” och ”odlingsrösen”, 
dvs. det mesta som kan återfinnas vid en sentida bebyg
gelselämning. Delvis som en konsekvens av denna 
utveckling har Skog & Historia-projekten (Skoglig kul-
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turhistoria i Västerbotten) kommit till stånd (Myrdal- 
Runebjer 1999). Dessa projekt har i första hand till 
syfte, förutom att skapa sysselsättning, att genomföra 
en inventering av forn- och kulturlämningar i främst 
skogsmark och upprätta ett register över inventerings
materialet. Fältpersonalen i dessa projekt har varit 
anvisade arbetslösa, handledda av dels antikvariskt ut
bildad, dels skoglig personal. De sentida bebyggelse
lämningarna, liksom andra kulturlämningar i skogs
mark, har varit av primärt intresse i dessa projekt.
Man har, så långt som möjligt, och med hänsyn till de 
begränsningar som projekten har, strävat efter att doku
mentera hela miljöer med inägor och ekonomibyggna
der etc. Dvs. efter ungefär de principer som tillämpas 
när man dokumenterar bebyggelselämningar som utgör 
fasta fornlämningar inom fornminnesinventeringen.

Vid sidan av kulturmiljövårdens institutioner har 
viktigt arbete för bevarande och levandegörande av 
sentida bebyggelselämningar utförts av hembygds
föreningar, byalag och liknande organisationer. De 
av dessa organisationer genomförda lokala torpinvente- 
r|ngarna har ofta bedrivits som studiecirklar, och har 
omfattat både uppsökande av de sentida bebyggelse
lämningarna i fält och arkivstudier kring deras inbyg
gare. Slutprodukterna av arbetet har i allmänhet blivit 
nagon form av skrift (ibland en bok) och skyltning av 
de sentida bebyggelselämningarna i terrängen (se an
visningar i studielitteratur i torpinventering t.ex. von 
Malmborg 1978, Rydén 1990).

Som nämnts ovan kan det föreligga olika uppfatt- 
n*ngar mellan allmänheten och kulturmiljövården om 
vad som är ”fornt”, vad som är intressant och vad som 
ar bevarandevärt. Även om den här problematiken inte 
Pa något sätt är förbehållet de sentida bebyggelseläm- 
n|ngarna, det kan t.ex. lika gärna gälla runstenar (se 
t,ex- Carlie & Kretz 1998, s.78-82), så kan de sentida 
bebyggelselämningarna tjäna som utgångspunkt för en 
mtressant och viktig principiell/ideologisk diskussion 
°m kulturmiljövårdens roll i samhället och relationen 
mellan antikvarien och allmänheten (se t.ex. Burström 
f ^94, Zachrisson 1996).

Då och då har det inom forskarsamhället, främst i 
udskriften META, förts en diskussion om den efter- 
medeltida arkeologins innehåll och utveckling. Det 
konstateras att den eftermedeltida arkeologins utform- 
n,ng står i beroendeförhållande till den antikvariska 
Praxisen och fornlämningbegreppets utformning (Hans- 
s,)n 1 996, Johansen 1981, Karlenby & Ramström 2000, 
Lorén 1999b, Mogren 1995, Rosén 1993). Att vissa 
Dmningar betraktas som fasta fornlämningar, medan 
andra ”bara” är övriga kulturhistoriska lämningar (så- 
s°rn många eftermedeltida lämningar), får praktiska 

igt somliga, psykologiskt/ideologiska 
Konkret innebär det bl.a. att färre 

exPl°ateringsundersökningar av den sistnämnda kate

men även, enl
konsekvenser.

gorin lämningar genomförs. Mot detta kan man invän
da att få projekt inom fältet eftermedeltida arkeologi 
har genomförts på ett sådant sätt att man tydligt kun
nat visa att arkeologiska metoder och källmaterial till
fört ny kunskap som inte kunnat erhållas genom andra 
källmaterial.

Undersökta sentida bebyggelselämningar
Följande redovisning består av två delar. Den första de
len är en sammanställning av ett antal utförda arkeolo
giska undersökningar av sentida bebyggelselämningar. 
Denna del tar främst fasta på kvantitativa aspekter så
som antal undersökningar per år och landskap, förhål
landet mellan exploaterings- och forskningsprojekt 
samt huruvida undersökningarna haft de sentida bebyg
gelselämningarna såsom huvudobjekt eller om de varit 
sekundära, (se även Bilaga 1.)

Den andra delen har en mer kvalitativ inriktning. 
Här studeras, utifrån ett antal utvalda projekt, vilka 
syften som har styrt de olika undersökningarna.

Det bör även poängteras att vi, p.g.a. källmateria
lets karaktär (se nedan), har varit tvungna att inta en 
generös hållning till begreppet ”sentida bebyggelseläm
ningar”, och att nedanstående sammanställning inne
håller objekt som inte helt uppfyller de definitioner vi 
ställde inför denna rapport.

Underlag och urval till den kvantitativa studien
Syftet med föreliggande sammanställning är att ge en 
överblick över sentida bebyggelselämningar som be
rörts av arkeologiska undersökningar och/eller annan 
dokumentation i Sverige under åren 1985 till 1999. Vi 
har inte inkluderat de arkeologiska utredningarna, då 
dessa sällan innefattar grävningar eller andra detaljdo
kumenteringar av sentida bebyggelselämningarna och 
därför inte tillför någon övrig kunskap än den som er
hålls i FMR. I enstaka fall har dock utredningarna mer 
haft karaktären av förundersökningar, och de har då in
kluderats i sammanställningen. Det bör betonas att sen
tida bebyggelselämningar i allmänhet tas med i utred
ningar, men att de inte alltid förundersöks.

Sammanställningen baseras i huvudsak på katalo
gerna i ”Arkeologi i Sverige” för åren 1985-1990 över 
utförda arkeologiska undersökningar. För åren 1991- 
1999 har slutredovisningsblanketterna i FMR (dvs. 
blanketten ”Anmälan av utförd arkeologisk undersök
ning”, vilken utgör underlag till ”Arkeologi i Sverige”) 
gåtts igenom då ”Arkeologi i Sverige” inte har samman
ställts för dessa år. Ca 80 undersökta sentida bebyggel
selämningar finns redovisade i detta material. Det bör 
betonas att materialet är ofullständigt, särskilt för de 
senaste åren, då det föreligger eftersläpningar vad gäl
ler inrapporteringar av slutredovisningarna. Det är inte 
heller alla undersökande institutioner som regelmässigt 
skickar in slutredovisningar.
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Det finns även felkällor specifik kopplade till de sen
tida bebyggelselämningarna. När det gäller exploate- 
ringsundersökningar har de sentida bebyggelseläm
ningarna mestadels undersökts därför att de legat intill 
andra fornlämningar, och då de inte varit undersök
ningarnas huvudobjekt omnämns de endast summariskt 
i slutredovisningarna. Det förekommer också att de har 
utelämnats helt i slutredovisningarna, varvid de endast 
i undantagsfall har kunnat fångas upp i denna sam
manställning. Det är inte heller ovanligt att undersök
ningar av sentida bebyggelselämningar har utförts utan 
formella tillstånd från länsstyrelserna, eftersom de inte 
hanterats som fasta fornlämningar. I dessa fall kan 
både rapporter och slutredovisningar saknas.

I syfte att, i så stor utsträckning som möjligt, be
gränsa genomslaget av ovan presenterade felkällor har 
vi gjort en förfrågan om utförda arkeologiska under
sökningar av sentida bebyggelselämningar till landets 
grävande institutioner. Till representanter för de akade
miska ämnena agrarhistoria, ekonomisk historia, histo
ria och historisk kulturgeografi, samt till ”mail-listan 
för svensk agrarhistoria”2 har vi gjort en förfrågan om 
avslutade och pågående forskningsprojekt kring sentida 
bebyggelselämningar. Slutligen har vi fått information 
från kollegor med intresse för sentida bebyggelseläm
ningar. Uppgifter om ytterligare knappt 20 objekt till
kom på detta sätt.

Beskrivningarna på slutredovisningsblanketterna av 
de sentida bebyggelselämningarna är genomgående 
mycket knapphändiga, både i fråga om beskrivningen 
av karaktären av den undersökta bebyggelselämningen 
och vad de arkeologiska ingreppen och dokumentatio
nen bestått av. Det har därför ofta varit svårt att bedö
ma huruvida vissa undersökningar skall ingå i denna 
sammanställning eller ej. Därför har vi har här valt att 
vara generösa och tagit med undersökningar av sentida 
bebyggelselämningar som inte helt uppfyller våra defi
nitioner. Vi har dock strävat efter att endast inkludera 
undersökningar där distinkta bebyggelselämningar och/ 
eller kulturlager av boplatskaraktär påträffats. Då det 
ibland har varit svårt att tolka informationen på slutre
dovisningsblanketterna kan vissa undersökningar som 
inte uppfyller detta krav ha inkluderats i sammanställ
ningen.

Det bör här poängteras att de sakord som används 
vid ifyllandet av slutredovisningsblanketten är begrän
sade, och i princip har därför samtliga lämningar rub
ricerade som ”sentida bebyggelselämning” och ”torp
lämning” varit av intresse. Detta innebär att det i 
sammanställningen har tagits med undersökningar av 
såväl sentida torp, backstugor m.m. som sentida gårds- 
lämningar, och att det inte alltid framgår vilken typ av 
bebyggelselämning det har varit fråga om.

Ett annat avgränsningsproblem rör dateringarna av 
de undersökta lämningarna. I princip skulle endast be

byggelselämningar yngre än ca 1750, dvs. lämningar 
som idag inte generellt betraktas som fasta fornläm
ningar, tas med i sammanställningen. Vi har dock 
ansett att det förelegat flera skäl att inte vara alltför 
strikta vad gäller den bakre dateringen av sentida be
byggelselämningar i vår sammanställning. För det för
sta har dateringarna på slutredovisningsblanketterna i 
många fall inte preciseras närmare än till ”nyare tid”. 
För det andra är det påtagligt att kunskapen att mer 
precist datera yngre bebyggelselämningar och kultur
lager har ökat påtagligt under den senare delen av 
1990-talet. För det tredje har den kronologiska gränsen 
för vilka sentida bebyggelselämningar som har betrak
tats som fornlämningar flyttats fram under vår under
sökningsperiod, vilket har påverkat de grävande insti
tutionernas strategier i förhållande till de sentida 
bebyggelselämningarna. Vi har också valt att ta med 
undersökningar rörande bebyggelselämningar där upp
gifter i äldre kartmaterial o.dyl. visat på förekomsten 
av en bebyggelselämning äldre än ca 1750, men där 
det arkeologiska materialet helt eller delvis givit yngre 
dateringar.

Den kvantitativa studien - några resultat
Undersökningarna av sentida bebyggelselämningar un
der åren 1985-1999, sammanlagt 97 stycken, redovisas 
i Bilaga 1. Det sammanställda materialet är tämligen 
heterogent, och omfattar allt från väl definierade forsk
ningsprojekt till exploateringsprojekt där sentida be-

Primära I__I Sekundära

Fig. 6. Antalet exploaterings- respektive forskningsundersökningar un
der perioden 1985-1999 fördelat på sentida bebyggelselämningar 
som primära respektive sekundära undersökningsobjekt.
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byggelselämningar har undersökts summariskt därför 
att de råkat ligga på samma plats som andra fornläm- 
ningar. Ingreppens omfattning har också varierat från 
någon dags dokumentation och schaktövervakning till 
flera säsongers återkommande undersökningar. Mer
parten av de 97 undersökningarna utgörs emellertid av 
begränsade insatser, såsom enstaka provschakt i hus
grunder, och ofta har tämliga grova gravningsmetoder 
tillämpats. I ett par fall är det fråga om karteringar 
°ch inte grävningar.

Av de totalt 97 undersökningarna i sammanställ
ningen har 89 varit föremål för exploateringsundersök- 
ningar och åtta för forskningsgrävningar (fig. 6). Det 
år främst i samband med stora exploateringsarbeten 
som vägbyggen som sentida bebyggelselämningar har 
undersökts. Av exploateringsundersökningarna har de 
sentida bebyggelselämningarna varit undersökningens 
Primära objekt i 21 fall (=24 %). När det gäller forsk
ningsprojekten har syftet i endast tre (=38 %) fall varit 
att undersöka sentida bebyggelselämningar. Vid övriga 
forskningsgrävningar har man försökt studera något an
nat, som visat sig vara en sentida bebyggelselämning.

Om man ser till antalet undersökta sentida bebyg
gelselämningar per år framträder några år, såsom 1990 
och 1994, som toppar med tio undersökningar per år 
(fig- 7). Under dessa år återfinns några större exploate- 
Hngsprojekt som bl.a. berört sentida bebyggelseläm- 
n|ngar. De olika forskningsprojekten, däremot, är re
lativt väl fördelade över åren 1985-1999. Det bör 
Poängteras att två av de tre projekt där sentida bebyg
gelselämningar medvetet har studerats hör hemma un- 
der det sena 1990-talet.

Eftersom de stora exploateringsprojekten dominerar 
ar det svårt att få någon uppfattning om man har un
dersökt sentida bebyggelselämningar i ökad omfattning 
under senare år. Utifrån föreliggande material före
faller det inte föreligga någon ökning av antalet under- 
sbkta sentida bebyggelselämningar, vare sig som pri- 
HHara eller sekundära objekt. Detta kan vara en källkri- 
tl$k fråga då de senaste årens undersökningar kan vara 
Underrepresenterade i materialet, då färre stora exploa- 
teringsprojekt ägt rum under 1990-talets sista år. För 
j111 fä en uppfattning om undersökningar av sentida be- 
yggelselämningar blivit vanligare under loppet av pe- 

r'°den 1985-1999 borde antalet undersökta lämningar 
studeras i relation till det totala antalet arkeologiska 
Ur|dersökningar per år i Sverige. Då en sådan studie 
lnte har varit möjlig att genomföra här, har istället an- 
ta*et undersökta sentida bebyggelselämningar jämförts 
nied antalet beslut enligt 2 kap. KML (fig. 8). Det har 
''Utit möjligt att erhålla siffror för antal beslut för åren 
989—1993 och 1996-19993. Det bör dock påpekas att 

l„ orekommer undersökningar av sentida bebyggelse- 
utningar vilka inte föregåtts av något beslut, och att 

ISSa beslut kan omfatta flera fornlämningar.

Fig. 7. Antal undersökta sentida bebyggelselämningar/år under 
perioden 1985-1999 fördelat på sentida bebyggelselämningar som 
primära respektive sekundära undersökningsobjekt.

År Beslut 2 kap. KML
Antal undersökta
sentida bebyggelselämn.

1989 1078 7(0,6%)
1990 1311 10(0,8%)
1991 1441 4(0,3%)
1992 1616 6(0,4%)
1993 1527 9(0,6%)
1996 1475 7(0,5%)
1997 1517 3(0,2%)
1998 1536 3(0,2%)
1999 1658? 6(0,4%)

Fig. 8. Antal undersökta sentida bebyggelselämningar/år och antal 
beslut enligt 2 kap. KML under perioden 1989-1993 och 1996- 
1999.

Enligt sammanställningen i figur 8 kan ingen tydlig 
trend vad gäller ökning eller minskning av antalet un
dersökta sentida bebyggelselämningar per år skönjas, 
vilket till viss del kan bero på att antalet undersökningar 
är alltför få i förhållande till det totala antalet beslut 
enligt 2 kap. KML.

Vad gäller den geografiska fördelningen har en 
landskapsvis sammanställning gorts i nedanstående
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Primära Sekundära
Landskap objekt objekt Undersökningsår
Bohuslän 1 8 1987-1999

Dalarna 10) 3 1985-1996

Gästrikland 1(1) 1990

Halland 3 4(1) 1988-1997(99)

Hälsingland 10) 1998-

Jämtland 1(1) 1995

Lappland 2 1987

Medelpad 10) 1999-2000

Närke 2 4 1993-1996

Skåne 5 1986-1995

Småland 1 3 1988-1994

Södermanland 3 1985-1999

Uppland 5 26 1985-1998

Västergötland 1 2 1989-1995

Värmland 1 30) 1991-1994

Västmanland 4 2 1991-1999

Östergötland 1 8 1985-1996

Fig. 9. Antal undersökta sentida bebyggelselämningar/landskap under 
perioden 1985-1999 fördelat på sentida bebyggelselämningar som 
primära respektive sekundära undersökningsobjekt. Siffror inom pa
rentes = därav forskningsprojekt.

tabell (fig. 9). Här redogörs för vilka år undersökningar
na genomförts och om de sentida bebyggelselämning
arna varit primära eller sekundära undersökningsob
jekt.

Även vad gäller den geografiska spridningen av un
dersökta objekt slår de stora exploateringsprojekten 
igenom i statistiken. I särklass flest undersökningar har 
genomförts i Uppland, men även i landskap som Bohus
län, Östergötland och Halland har flera sentida bebyg
gelselämningar undersökts. Omvänt har endast få senti
da bebyggelselämningar undersökts i Norrlandslänen, 
och då har det främst varit fråga om forskningsgräv- 
ningar. I Västmanland, och i viss mån även i Halland, 
är andelen undersökningar där den sentida bebyggelse
lämningen utgjort det primära objektet betydande.

Avslutningsvis kan nämnas att merparten av de un
dersökningar som utförts av sentida bebyggelselämn
ingar, och särskilt exploateringsprojekten, har varit in
riktade på frågor rörande datering och funktion. Dessa 
frågor har många gånger varit nödvändiga att belysa 
för att undersökningar överhuvudtaget skulle bli aktuel
la i exploateringssammanhang. Det är dock ovanligt, 
särskilt i de fall där de sentida bebyggelselämningarna 
utgör sekundära objekt, att man har försökt utveckla 
frågeställningarna mot mer fördjupade studier. I något 
enskilt fall har det istället varit fråga om att de påträf
fade lämningarna inte har varit lämpliga för att belysa 
i förväg preciserade komplexa frågeställningar.

Det bör i det här sammanhanget poängteras att 
undersökningar inriktade på sentida bebyggelselämn
ingar, både vad gäller exploaterings- och forsknings
projekt, främst förefaller ha initierats av enskilda anti
kvarier och forskare och de utgör således ej institutio
nella satsningar.

Den kvalitativa studien - några utvalda projekt
Här skall sex utvalda projekt, tre forsknings- och tre 
exploateringsprojekt, vilka haft studier av sentida be
byggelselämningar som huvudsyfte presenteras lite när
mare. Här fokuseras främst på vilka syften och fråge
ställningar som styrt de olika projekten, och i viss mån 
på de metoder som har tillämpats. De tre forsknings
projekten har valts ut för att representera en så stor 
spännvid över tid som möjligt. De tre exploateringspro
jekten har valts ut bland undersökningar med sentida 
bebyggelselämningar som primära objekt. Vi har strä
vat efter att välja exploateringsprojekt som varit så 
pass omfattande att de genererat ett rikt arkeologiskt 
material, och som har undersökts av olika grävande in
stitutioner. Däremot är de utvalda exploateringsunder- 
sökningarna mindre utspridda över undersökningsperio
den 1985-1999 än forskningsprojekten.

Björsjöås
Det äldsta projektet av de här utvalda berörde gården 
Björsjöås i närheten av Göteborg4. Björsjöås, flyttad 
vid 1800-talets slut, utgjorde det centrala studieobjektet 
i Berit Sandbergs doktorsavhandling i arkeologi vilken 
lades fram 1987 (Sandberg 1987). Projektet hade tre 
huvudsyften:

• Att få ökad kunskap om gården Björsjöås och möj
lighet att tolka de spår av mänsklig aktivitet som 
fanns där. Fokus har legat på studier av närings
fånget. Den nya kunskapen skulle spridas för att 
väcka intresse och därmed öka förståelsen för kul
turmiljövårdens krav på bevarande.

• Utveckla undersökningsmetoder för de typer av läm
ningar som fanns på platsen. Såväl arkeologiska 
som naturvetenskapliga metoder bedömdes vara av 
betydelse.

• Testa arkeologins möjligheter på lämningar tillkom
na i historisk tid, där möjlighet till jämförelse med 
skriftliga uppgifter finns.

Merparten av avhandlingen behandlar olika närings
fång som bedrivits av inbyggarna på Björsjöås. Det 
metodiska anslaget i detta sammanhang var tvärveten
skapligt och särskilt prioriterades relativt rikligt med 
naturvetenskapliga analyser. Arkeologiska metoder 
användes främst vid karteringar och begränsade in
grepp i bebyggelselämningarna. Arkeologiska och na
turvetenskapliga metoder samordnades för att bestäm
ma de olika lämningarnas funktion, och för studier av
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resursutnyttjande. Även skriftliga källor, kartor och in
tervjuer användes, men dessa källor var i fallet Björsjö
ås föga omfattande. Sammantaget ansågs att olika dis
cipliners källmaterial hade varierande möjligheter att 
helysa skilda sidor av historien om Björsjöås. Arkeologin 
ansågs särskilt lämplig för studier av det dagliga livet.

Målsättningen att fokusera på näringsfång och re
sursutnyttjande, och den tydliga inriktningen mot att 
spåra olika lämningars funktion, låg väl i linje med 
samtida, processuella, arkeologiska studier av äldre 
tidsperioder. Genom de tvärvetenskapliga metoderna 
och användandet av olika källmaterial påvisades en 
ovanlig bredd i näringsfånget, allt från jordbruk till 
omhändertagande av fosterbarn. Denna bredd, och 
särskilt författarens medvetenhet om betydelsen av 
att studera en dylik bredd i de mänskliga strategierna 
kopplade till näringsfång och resursutnyttjande, är an
märkningsvärd och genom valet att studera ett sentida 
material visar Sandberg på möjligheterna att nå längre 
an en renodlat arkeologisk studie.

Människor och landskap & Människor och artefaktmönster 
Den studie, av de här utvalda, som haft störst inflytan
de i det svenska arkeologiska forskarsamhället är utan 
tvivel Stig Welinders projekt i byn Nyberget, Dalarna 
(Welinder 1992a, Welinder 1992b). Welinder har här 
studerat ett lokalt landskap med en historisk etnoarkeo- 
*°gisk metod (Welinders benämning). Han har genom 
att utgå från olika sentida material såsom skriftliga 
källor, traditioner osv. sökt vinna förståelse för männi
skors liv under äldre perioder. Av grundläggande bety
delse har också varit den postprocessuella uppfattningen 
att materiell kultur är meningsbärande och menings- 
skapande, och Welinder har poängterat betydelsen av 
det historiska kulturlandskapets olika aspekter såsom 
det upplevda landskapet, det kognitiva landskapet och 
det sociala landskapet.

Av särskilt intresse i detta sammanhang är studien 
av den sentida bebyggelselämningen Granströms (sär
skilt Welinder 1992b). Vid de arkeologiska undersök- 
fmgarna av denna lämning beaktades särskilt artefak- 
ternas rumsliga spridningsmönster i syfte att studera 
ftanskliga aktiviteter, processer och rörelser i rummet. 
EnUgt Welinder är det mänskliga rörelsemönstret kul- 
tUrellt och socialt betingat, och artefaktspridnings- 
monstret i en bebyggelselämning borde därför vittna 
°m samhällets traditioner. I studien av Granströms val- 
dv Welinder att lägga fokus på mäns och kvinnors olika 
r<)relsemönster. En viktig källa till förståelse vid tolk- 
n'ngen av artefaktspridningsmönstret i Granströms, i 
erdighet med den historiska etnoarkeologiska metoden, 
Var Lubbe Nordströms bok ”Lort-Sverige” från 1938.

Welinders studier av Nyberget-miljöerna fick, såsom 
narnnts, betydelse för de postprocessuella idéström- 
ningarna inom svensk arkeologi. Liksom i Björsjöås-

studien användes de sentida arkeologiska materialen i 
kombination med skriftliga källor, intervjuer m.m. 
medvetet för att komma längre än vad som varit möj
ligt med endast ett arkeologiskt källmaterial. Welinder 
har också lyft fram det önskvärda i att använda de i 
Nyberget-studien utvecklade metoderna på äldre tidspe
rioders arkeologiska material.

Projektet "Excavating Silence. An Archaeology of Family 
Memory"
Inom ramen för ett avhandlingsarbete undersöker Jonna 
Hansson vid Arkeologiska institutionen, Göteborgs uni
versitet den sentida bebyggelselämningen Åsen 5:18 i 
Lidens socken, Medelpad (se del tre ”Längs stigar in i 
det förflutnas rum”, i denna rapport). Undersökningar
na påbörjades 1999, och avhandlingen beräknas vara 
klar 2002.

Projektet fokuserar på relationen arkeologi och etik, 
och Hanssons yrkesroll som ”nutidsarkeolog”. Centrala 
teoretiska begrepp inom projektet är ”plats”, ”tid/rum 
och hem”, ”identitet” och ”nostalgi”. Utifrån dessa teo
retiska grunder har det aktuella undersökningsobjektet, 
som beboddes av Hanssons gammelmormor Hulda, 
valts ut. Det vidare resonemanget förankras sedan i ett 
biografiskt minnesarbete där familjeminnen, och vad 
som väljs att bevaras som familjens offentliga minnen, 
diskuteras. En förutsättning är att familjeminnet kon
strueras och dekonstrueras generation efter generation.

De arkeologiska undersökningarna har fokuserat på 
bostadshuset, vilket övergavs 1938 då familjen flyttade 
söderut till följd av en förändrad arbetssituation. Efter
som Hulda var osäker på om familjen skulle trivas på 
den nya platsen behöll familjen stugan i Medelpad och 
lämnade kvar en hel del av sina tillhörigheter, vilket 
bl.a. märks i det rikhaltiga fyndmaterial som tillvara
tagits vid undersökningarna.

(Personlig kommunikation med Jonna Hansson, Ar
keologiska institutionen, Göteborgs universitet, Sunds
valls Tidning 2000-06-25, se även Hansson 2000).

Hanssons doktorandarbete kan närmast karaktärise
ras som ett meta-arkeologiskt projekt i postmodern 
anda. Studien ligger väl förankrad i det sena 1990- 
talets arkeologi, och särskilt i Göteborgs arkeologiska 
institutions teoretiska tradition av självreflexiv arkeo
logi. Författaren har i detta projekt dock valt att lyfta 
fram den materiella kulturen på ett tydligare sätt än 
vad som är vanligt inom denna tradition.

De tre här utvalda forskningsprojekten utgör exem
pel där forskarna har valt att ställa andra typer av frå
gor än vad som varit möjligt med arkeologiska material 
från tidsperioder där andra material såsom skriftliga 
källor och människor att intervjua saknas. De sentida 
bebyggelselämningarna kan i dessa studier t.o.m. sägas 
ha fått utgöra teoretiska/metodiska experimentfält i det 
avseendet att man nyttjat förekomsten av olika käll-
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material till att utveckla andra arkeologiska material. 
Detta beror förmodligen dels på att man har varit 
”tvungen” att motivera arkeologiska studier av sentida 
bebyggelselämningar med ”annorlunda” frågeställningar 
(eftersom det finns andra källmaterial), dels på att läm
ningarnas avsaknad av fornlämningsstatus möjliggjort 
friare arbetsformer både antikvariskt och akademiskt.

Backstugan i Gräsås, Halland5

Ar 1990 genomfördes en arkeologisk exploateringsun- 
dersökning av en husgrund i byn Gräsås i mellersta 
Halland. Målsättningen inför undersökningen var att 
försöka datera husgrunden och fastställa dess funktion.
1 förlängningen kom man även att studera den sociala 
och ekonomiska statusen hos de som bott på platsen.

Undersökningen visade att det med största sannolik
het var fråga om en backstuga från 1700-talets första 
del. Enligt det skriftliga källmaterialet beboddes plat
sen av två utfattiga hjon. Det arkeologiska källmateri
alet gav emellertid en mer nyanserad bild av inbyggar
nas ekonomiska situation än vad som förväntades, bl.a. 
genom förekomst av importerade keramikkärl, dricks
glas, glasbuteljer och fönsterglas. Dylika föremål kun
de antas vittna om att de obesuttna i den aktuella back
stugan hade haft tillgång till en marknadsekonomisk 
sfär, och kunnat köpa in konsumtionsvaror på en mark
nad (Rosén manus 1990-1991, Rosén 1991, Rosén 
1999, s. 102).

Utifrån undersökningarna av backstugan i Gräsås 
har projektledaren, Christina Rosén, preciserat ett antal 
forskningsområden som angelägna vid studier av senti
da bebyggelselämningar och de obesuttnas livssitua
tion. Arkeologin anses främst kunna bidra med obero
ende kunskap inom områden som byggnadsskick, mate
riell kultur och ekonomiska aktiviteter.

Inom området byggnadsskick lyfter Rosén fram 
skillnader i utformningen av de obesuttnas respektive 
de besuttnas byggnader, samt deras skilda symboliska 
och sociala rum. När det gäller studier av de ekono
miska aktiviteterna påpekas särskilt de obesuttnas möj
lighet att medverka i den dolda ekonomin, t.ex. tjuv
jakt, och att man måste betänka möjligheten att de 
obesuttna kunnat deltaga i en penningekonomi och ha 
tillgång till en marknad. En aspekt att betänka vid stu
dier av materiell kultur hos de o besuttna är möjlighe
ten att en del av denna kunde utgöra motståndsmarke- 
ring mot överheten och de besuttna (Rosén 1999).

Projektet kan sägas vara ett gott exempel på en stu
die där de inledande frågeställningarna kring datering 
och funktion på ett framgångsrikt sätt vidareutvecklats 
mot mer komplexa frågeställningar.

Våldalen6

Inför anläggandet av en ny flygplats ett par mil norr 
om Karlstad genomförde Värmlands Museum 1994

och 1995 för- och slutundersökningar av gårdstomten 
Våldalen (tre lokaler), två torplämningar vid namn 
Grävmyren och en stenåldersboplats (Olsson 1996).

Inför slutundersökningen hade följande frågeställ
ningar och målsättningar preciserats:

• Datera de olika lämningarna.
• Analysera förändringar i bebyggelsemönstret.
• Analysera och jämföra gårdens lämningar och fynd 

med torpens för att studera eventuella ekonomiska 
skillnader mellan dessa.

• Rekonstruera det intilliggande landskapet och dess 
användande genom pollenanalys.

Metodiskt sett banades undersökningsområdena av med 
maskin för att ta fram husgrunderna. I husgrunderna 
grävdes sedan valda delar ut för hand och ett represen
tativt fyndmaterial samlades in.

Vad gäller förändringar i bebyggelsemönstret kunde 
man konstatera att gården Våldalen hade flyttats under 
1700-talet från ett äldre läge i nuvarande åkermark till 
ett höjdläge. Bl.a. föreslogs att flyttningen av bebyggel
sen kunde hänga samman med att den gamla gårds
tomtens mark var mer lämplig för odling. Under sam
ma period växte även bebyggelsen från en till två 
gårdar. Denna förändring sattes i samband med 1700- 
och 1800-talets förändringar på den svenska landsbyg
den med bl.a. ökad proletarisering, framväxande torp
bebyggelse och potatisodling.

Jämförelsen mellan gårds- och torplämningarna 
visade att skillnaderna dem emellan var försvinnande 
liten, både vad gällde fyndmaterial och konstruktioner.

Projektets främsta syfte var att datera lämningarna. 
Detta syfte kompletterades med frågeställningar av 
mer traditionell karaktär, och med en mer lokalhis
torisk inriktning, kring bebyggelsemönster och eko
nomi.

Örebro-området (exemplet Skräddartorp)7 

1 samband med utbyggnaden av El 8/20 i Örebro-trak- 
ten berördes ett femtal sentida bebyggelselämningar av 
exploatering. Det faktum att den grävande institutio
nen, Riksantikvarieämbetet UV Stockholm (senare UV 
Bergslagen), förordade att utföra arkeologiska under
sökningar av lokalerna kan i det närmaste betraktas 
som en institutionell satsning på kunskapsuppbyggnad 
kring sentida bebyggelselämningar. Det förelåg dock 
ingen samlad strategi vad gällde syfte och frågeställ
ningar för de olika undersökningarna (här bortses från 
UV Stockholms vetenskapliga program), utan dessa 
preciserades för respektive enskild undersökning. Detta 
gällde inte endast de sentida bebyggelselämningarna 
utan även övriga undersökningsobjekt.

De arkeologiska undersökningarna resulterade emel
lertid i få anläggningar som tydligt kunde kopplas till 
de aktuella sentida bebyggelselämningarna. Därför
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finns det ingen bra enskild undersökning att titta när
mare på vad gäller relationen syfte och resultat. Vi har 
istället valt att titta närmare på de frågeställningar 
som preciserades inför slutundersökningen av Skräddar- 
torp. I förundersökningsrapporten motiverades behovet 
av en slutundersökning av lokalen med ett behov av att 
bygga upp en lokal kunskapsbank i Närke vad gäller 
^ebyggelseutvecklingen i allmänhet. Dessutom bedöm
des kunskapsläget kring sentida bebyggelselämningar i 
Närke vara så pass dåligt att en slutundersökning av 
Skräddartorp borde genomföras (Friberg 1999, s. 13-14).

Strax före slutundersökningen förändrades förutsätt
ningarna radikalt då undersökningsområdet minskades 
kraftigt. Trots detta gick man vidare med undersök
ningen och de tidigare preciserade frågeställningarna:

* Datera lämningarna.
* Fastställa kulturlagrets stratigrafi.
* Återfinna eventuella strukturer och i så fall klarläg

ga deras inbördes relationer beträffande funktion
och kontinuitet i tid och rum.

Frågeställningarna var alltså främst inriktade på den 
enskilda lokalen Skräddartorp, och inriktad på att ut- 
reda kronologiska och funktionella förhållanden. Slut
undersökningen gav ett mycket magert resultat, och nå
gon vidare bearbetning av de arkeologiska resultaten 
bar inte genomförts (Andersson manus).

Det bör betonas att man vid undersökningarna i 
Drebro-trakten har arbetat med stratigrafiska under- 
sökningsmetoder i allt större utsträckning. Detta inne
bär att man på ett bättre sätt har kunnat datera kultur-
I
lagren, och att man har gjort materialet mer bearbet- 
ningsbart för olika framtida forskningsuppgifter.

Frågeställningarna inför undersökningarna av öv- 
r,ga sentida bebyggelselämningar skiljde sig inte nämn- 
Vart från de som preciserades för Skräddartorpsunder- 
sökningen. I praktiken förelåg dock högre ambitionsni- 
Vaer hos de grävande arkeologerna. Främst har de strä- 
Vat efter att etablera kontakt med historieämnet, och 
8edigna studier av det skriftliga källmaterialet har ge- 
uomförts inom ramen för flera exploateringsprojekt.

et är dock främst utifrån resultaten från bearbet- 
n'ngen av de skriftliga källorna som det arkeologiska 
materialet har använts i vidare studier (se t.ex. Ram- 
^tröm 1999 och avsnittet om forskningshistorik i före- 
bggande rapport).

I förlängningen har fler undersökningar av efter- 
medeltida lämningar utförts av UV Bergslagen. Det har 
°ckså växt fram en antikvarisk miljö vid detta kontor 
^<>rn hävdar den historiska arkeologins vetenskapliga 
etydelse och antikvariska värde (Karlenby & Ram

som 2000).
1 de här redovisade exploateringsprojekten har man 

'Nedningsvis valt att studera lämningarnas datering 
>ch funktion. I ett par fall har man i ett senare skede

utvecklat frågeställningarna i mer problemorienterad 
riktning. Det bör dock betonas att detta har skett uti
från de enskilda antikvariernas ambitioner och inte 
som institutionella satsningar.

Slutsats
Sammanfattningsvis kan sägas att det har utförts, och 
utförs, arbeten kring sentida bebyggelselämningar. 
Projekten har varit av både grundforsknings- och av 
problemorienterad karaktär. De sistnämnda är dock 
ovanliga och återfinns främst bland de fåtaliga forsk
ningsprojekten, samt som vidare bearbetning av några 
enstaka exploateringsprojekt. Därför finns det idag få 
exempel på undersökningar av sentida bebyggelseläm
ningar där man tydligt har kunnat visa att arkeologiskt 
källmaterial och arkeologiska metoder tillför ny kun
skap.

Det föreligger dock ett par undersökningar som tyd
ligt visar de sentida bebyggelselämningarnas potential 
som arkeologiskt material med kapacitet att tillföra ny 
kunskap. Främst föreligger exempel på att arkeologin 
har berättat en annan historia än de skriftliga källorna, 
t.ex. undersökningen av backstugan i Gräsås där en 
helt annan materiell kultur påträffades än vad som 
kunde förväntas utifrån de skriftliga källornas uppgifter 
om inbyggarnas sociala och ekonomiska status.

A andra sidan finns det också exempel på arkeolo
giska projekt där förekomsten av skriftliga källor har 
möjliggjort teoretisk och metodisk utveckling av arkeo
login (t.ex. Stig Welinders projekt). Den historiska 
arkeologin kan alltså sägas ha potential till både en 
ökad kunskap om de eftermedeltida tidsperioderna, och 
till en utveckling av arkeologiämnet ur teoretisk och 
metodisk synvinkel.

Det bör även poängteras att det under föreliggande 
undersökningsperiod har upparbetats en hel del baskun
skap av betydelse för framtida arkeologiska studier av 
sentida bebyggelselämningar. Detta trots att det oftast 
handlat om tämligen selektiva och grova undersök
ningsmetoder. Framför allt bör nämnas den ökade 
skickligheten att mer precist datera sentida kulturlager, 
vilket till stor del hänger samman med den ökade til
lämpningen av lagergrävningsmetodik. Det har även 
upparbetats betydande kompetens vad gäller att identi
fiera de sentida bebyggelselämningarnas fysiska ut
tryck, åtminstone vad gäller lämningar kopplade till 
själva bebyggelsen och tomtområdet.

Däremot har produktionsmark, såsom inägomark 
och utmark, samt andra anläggningar utanför själva 
tomtområdet studerats i mindre utsträckning i samband 
med exploatering av sentida bebyggelselämningar. Sär
skilt saknas det samlade greppet där bebyggelseläm
ningar och produktionsmark studeras som en enhet. 
Detta hänger till stor del samman med exploaterings- 
arkeologins inriktning, och de få möjligheter som här
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Fig. 10. Flusgrund i kvarteret Druvan i Karlstad. Foto: Mathias Bäck.

ges att arbeta med områden utanför själva exploate
ringsområdet. Det är noterbart att produktionsmarken 
uppmärksammats i större utsträckning där man valt 
karteringen som metod. Likaså föreligger få analyser 
av större landskapsavsnitt kring bebyggelselämningen 
(se dock Welinders projekt)8.

Enkätundersökning
Som en del av utarbetandet av föreliggande rapport har 
en enkätundersökning genomförts. Enkäten skickades ut 
till samtliga länsstyrelser. Den bestod av 19 frågor som 
tog upp bl.a. handläggningsrutiner, synen på lagstift
ningens omfattning och tillämpning, vilka värden/egen
skaper de sentida bebyggelselämningarna kunde till
skrivas, relationen mellan allmänhet och den antikva
riska kulturmiljövården samt framtida åtgärdsbehov. 
Följande text är en koncentrerad och kommenterad fram
ställning av vad som framkom i enkätsvaren. I Bilaga 
2 finns en fullständig redogörelse för frågornas formu
lering och de olika länsstyrelsernas svar.

Resultat
Av 21 länsstyrelser valde 16 att svara på enkäten, vil
ket innebär ett bortfall på nästan 25 %. Vad gäller en
skilda frågor var bortfallet i vissa fall än större. Ofta 
var svaren kortfattade och ofullständiga. Uppenbarli
gen finns det bland länsstyrelserna en trötthet gent
emot, liksom en kritik av, enkäter av det här slaget. 
Detta aktualiserar frågan på vilket sätt som RAÄ kan 
inhämta länsstyrelsernas åsikter i samband med olika 
utredningar.

Inledningsvis ställdes frågor angående ärendehante
ring. Den första frågan handlade om hur många ären
den kring sentida bebyggelselämningar respektive läns
styrelse har haft. Endast åtta länsstyrelser svarade. 
Dessa svar var i allmänhet knapphändiga, vilket berod
de på att sådan statistik inte förs vilket gör att man inte 
kunde svara. Följande tre frågor behandlade vilka me
toder man i allmänhet krävde i samband med särskild 
utredning samt särskild arkeologisk undersökning, och 
vilka skäl man i allmänhet anfört i de fall man lämnat
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tillstånd utan krav på för- eller slutundersökningar. Ett 
genomgående problem med dessa frågor var att många 
länsstyrelser inte fattar beslut enligt KML när det gäl
ler sentida bebyggelselämningar. Detta gör svaren dis
parata och svårtolkade. Bland de länsstyrelser som sva
rade på frågan om vilka skäl som anförts då de lämnat 
tillstånd utan åtgärd, framkom att det klart domineran
de skälet var att sentida bebyggelselämningar inte be
traktas som fasta fornlämningar och att det följaktligen 
mte är praxis att fatta beslut kring dessa. Frågan tange
rade alltså problematiken kring praxis och relationen 
mellan RAÄ och länsstyrelserna.

Av enkäten framkom vidare att det finns förhållan
devis få exempel på sentida bebyggelselämningar som 
helt undantagits från exploatering. Angående praxis vi
sar enkäten att länsstyrelserna inte känner till om deras 
beslutspraxis överensstämmer med den som finns i an
dra län. Att man inte känner till vilken praxis som 
finns i andra län är kanske anmärkningsvärt med tanke 
Pa att det på andra ställen hänvisas till rådande praxis 
s°m något allmängiltigt.

Frågan ställdes om länsstyrelserna hade erfarenhet 
av att arkeologiska undersökningar kunde tillföra ny 
°ch annorlunda kunskap vad gäller sentida bebyggelse
lämningar. En klar majoritet av de svarande ansåg sig 
ha erfarenhet av, eller åtminstone inte uteslöt möjlighe- 
ten att, arkeologiska undersökningar kunde tillföra ny 
kunskap. Den uppföljande frågan visade dock att man 
$ällan hade erfarenhet av detta från det egna länet.

På frågan om KML:s omfattning vad gäller sentida 
^ebyggelselämningar visade enkäten att en majoritet, 
uio stycken, av de svarande länsstyrelserna förordade 
att ett urval av de sentida bebyggelselämningarna 
skall omfattas av KML. Sex länsstyrelser förespråkade 
1 små svar en generell omfattning. På frågan vad lag
skyddet skall omfatta blev svaren mer svårtolkade. Av 
svarens formulering fick man intrycket att de svarande 
°fta utgick från stående byggnader. Man kan dock no- 
tera att dom flesta menade att tunet med synliga an
läggningar och kulturlager skulle omfattas av lagskyd- 
bet. Färre ville att de tillhörande inägorna skulle 
°mfattas.

I enkäten ställdes två frågor om skogsvårdslagen 
<SVL) och hänsynstagandet till skogens kulturmiljöer 
'n°m skogbruket. Först ställdes frågan om länsstyrelser- 
na ansåg att SVL och dess tillämpning i nuläget gav 
tillräckligt skydd åt de sentida bebyggelselämningarna. 
Därefter ställdes frågan om länsstyrelserna förväntade 
Slg att den utveckling som för närvarande sker inom 
^kogsbruket skulle leda till att nödvändiga hänsyn togs.

ansstyrelserna visade sig ha litet förtroende för skogs-
rukets hänsynstagande i dagsläget, men de var för- 

siktigt optimistiska till den utveckling som sker inom 
sk°gbruket vad gäller hänsynen till skogens kultur-
miljövärden.

Länsstyrelserna fick vidare svara på frågan vilka 
värderingskriterier de skulle vilja lyfta fram vid be
dömningen av de sentida bebyggelselämningarnas be
varandevärden. Det kanske viktigaste resultatet var att 
en rad olika värden/egenskaper nämndes. Detta kan 
tolkas som att det finns ett behov av och en beredskap 
för att diskutera vilka värderingskriterier som skall sty
ra handläggningen. Inte förvånande sattes det veten
skapliga värdet främst. Därefter nämndes upplevelse
värde och representativitet som viktiga aspekter.

Det föreligger stundtals en skillnad mellan den anti
kvariska kulturmiljövårdens och allmänhetens syn på 
vad som är mest angeläget att skydda. De sentida be
byggelselämningarna utgör möjligen ett exempel på 
detta. I detta sammanhang ställdes dels frågan om läns
styrelserna upplevde att en dylik konflikt förelåg, och 
om allmänhetens syn borde vara mera styrande i den 
antikvariska handläggningen. Svaren bekräftade anta
gandet att det förelåg en diskrepans mellan den antikva
riska kulturmiljövårdens och allmänhetens synsätt. Men 
svaren visade också att detta inte behövde upplevas 
som en konflikt utan tvärtom kunde ses som en styrka. 
För att undvika att lokala, kortvariga intressen och opi
nioner får alltför stort inflytande, var en klar majoritet 
av länsstyrelserna av den uppfattningen att allmän
hetens syn inte bör var mer styrande i handläggningen.

De sentida bebyggelselämningarna innehåller ofta 
biologiska och immateriella värden. Det finns ganska 
stor enighet bland de svarande länsstyrelserna att dessa 
har betydelse. Vad gäller de biologiska värdena påpe
kas att dessa kan utgöra argument för ett starkare 
skydd. Enkäten visar vidare att det idag förefaller sak
nas ett samarbete mellan natur- och kulturmiljövården 
kring de biologiska värdena kring kulturlämningarna.

Av enkäten framkom vidare att länsstyrelserna inte 
hade kännedom om några mer omfattande projekt i 
respektive län kring kunskapsutveckling, informations
arbete och levandegörande vad gäller sentida bebyggel
selämningar.

Vad gäller inventeringsunderlaget i allmänhet och 
fornminnesregistret i synnerhet, var de flesta svarande 
länsstyrelser överens om att detta inte ger tillräcklig in
formation vad gäller de sentida bebyggelselämning
arna. Såväl dokumentation som täckningsgrad upplevs 
som bristfällig. Tolv länsstyrelser ansåg att det förelåg 
behov av att utveckla kunskapsunderlaget. Av de kon
kreta åtgärder som föreslås märks främst en utökad och 
förbättrad inventering. Två länsstyrelser svarade att 
man bör utreda de sentida bebyggelselämningarnas 
vetenskapliga värde.

Avslutande diskussion
Ett mycket intressant, och möjligen principiellt betydel
sefullt, resultat av enkätundersökningen är länsstyrel
sernas syn på de sentida bebyggelselämningarnas ve
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tenskapliga potential. Uppfattningen att de sentida be
byggelselämningarna har ett begränsat vetenskapligt 
värde verkar vara under omvärdering. Utifrån enkät
svaren föreföll de flesta länsstyrelser vara öppna för 
möjligheten att arkeologiska undersökningar kan pro
ducera ny och betydelsefull kunskap.

En övergripande problematik, som här endast berörs 
flyktigt, är relationen mellan RAÄ och länsstyrelserna 
samt frågan om vilken roll praxis har för länsstyrelser
nas agerande. Ett par länsstyrelser ställer frågan om 
hur RAÄ skulle agera ifall man agerade mer offensivt i 
dessa frågor. En länsstyrelse antyder i detta samman
hang att man tidigare inte känt stöd av RAÄ när man 
pläderat för sentida lämningar. Ett par länsstyrelser 
svarar på ett sätt som antyder att de styrs, eller upple
ver sig styrda, av den rådande antikvariska praxisen. 
Detta är möjligen anmärkningsvärt då det skall finnas 
ett handlingsutrymme på regional nivå, vilket en läns
styrelse påpekar i sitt svar.

Vad gäller frågan om de sentida bebyggelseläm
ningarna skall omfattas av KML, framgår att de flesta 
länsstyrelser kan tänka sig att lagskydda ett urval. Det
ta är på sätt och vis ett fastställande av rådande förhål
landen, då ett urval redan nu kan skyddas, men det är 
noterbart att så många som sex länsstyrelser av de sva
rande länsstyrelserna kan tänka sig en generell omfatt
ning av lagskyddet.

Hur bör sentida bebyggelselämningar hanteras 
inom kulturmiljövården?
Problematiken kring de sentida bebyggelselämningarna 
är sammansatt. Här berörs frågor kring lagstiftningens 
omfattning och tillämpning (inklusive hanteringen inom 
exploateringsarkeologin), behov av förbättrade kunskaps
underlag och bebyggelselämningarnas vetenskapliga 
potential. Här skall påpekas att frågan om lagstiftning
ens omfattning för närvarande är under utredning.

Lagstiftningens omfattning och tillämpning
Det föreligger en risk att enskilda bebyggelselämningar 
och deras eventuella undersöknings- eller bevarande
värde inte prövas i exploateringsärenden. En åtgärd 
skulle kunna vara att generellt betrakta de sentida be
byggelselämningarna som fasta fornlämningar. Det 
finns en rad argument för och emot en sådan här gene
rell omfattning av KML. Ett vägande skäl för att be
trakta de sentida bebyggelselämningarna som fasta 
fornlämningar vore att man i ärendehanteringen tving
ades att på ett medvetet sätt ta ställning till dessas be
varande- och undersökningsvärde. Det bör understrykas 
att detta inte innebär att alla sentida bebyggelseläm
ningar med automatik blir föremål för omfattande och 
kostnadskrävande undersökningar, bara att det sker en 
ordentlig prövning. Detta, att låta sentida bebyggelse

lämningar generellt omfattas av KML torde, å andra 
sidan, innebära en ökad arbetsbelastning för länsstyrel
serna. En annan invändning är att man med denna åt
gärd riskerar att lagstiftningen och fornlämningsbe- 
greppet devalveras i omvärldens ögon. Detta då de 
sentida bebyggelselämningarna är just sentida, många 
till antalet och ofta omfattar stora arealer. I detta sam
manhang bör man peka på möjligheten att låta ett min
dre område av de sentida bebyggelselämningarna om
fattas av lagskyddet. Om man begränsar skyddet till 
tunet/gårdsplatsen undviks kanske en del av dessa pro
blem. Vad gäller möjliga negativa konsekvenser av ett 
generellt lagskydd har det också påpekats att det före
ligger en risk att det folkliga engagemanget för de sen
tida bebyggelselämningarna minskar då de erhåller ett 
”institutionellt” skydd.

Redan idag finns möjligheten att låta ett urval av de 
sentida bebyggelselämningarna omfattas av lagen. Frå
gan är dock i vilken omfattning och på vilket sätt detta 
har skett. Att nöja sig med en selektiv omfattning skul
le naturligtvis innebära att man stärkte skyddet och 
höjde statusen för somliga lokaler, utan att riskera att 
ohanterligt många lämningar lagskyddades. Men, det 
är inte tillräckligt att bara konstatera att det går att 
göra ett urval. Det behövs skapas incitament så att det
ta verkligen sker liksom strategier för hur det skall gå 
till. Här efterlyses att man inom kulturmiljövården kri
tiskt prövar vilka egenskaper och värden hos lämning
arna som skall styra urvalet, och när urval skall ske.

Sammanfattningsvis har, enligt vår mening, två hu
vudalternativ utkristalliserat sig.

la. De sentida bebyggelselämningarna skall betraktas 
som fasta fornlämningar. Detta behöver inte nöd
vändigtvis leda till krav på undersökningar eller be
slut om bevarande av alla sentida bebyggelseläm
ningar som berörs av exploateringar. Däremot bör 
de beslut som faktiskt fattas, formuleras på ett med
vetet och väl underbyggt sätt.

lb. En variant av ovanstående är att ett mindre område 
lagskyddas hos de sentida bebyggelselämningarna 
(t.ex. tomten).

2. Ett urval av de sentida bebyggelselämningarna be
döms som fasta fornlämningar utifrån en vald stra
tegi. Det är inte på förhand givet vilka värden och 
egenskaper som skall prioriteras, utan dessa kan för
handlas utifrån olika förhållanden.

Kunskapsunderlag
Som ovan kommenterats påpekar länsstyrelserna att de 
befintliga inventeringsunderlagen är bristfälliga. FMR 
är i dagsläget utan jämförelse det viktigaste kunskaps
underlaget för länsstyrelserna i deras ärendehantering. 
Såsom flera länsstyrelser har påpekat i ovan redovisa
de enkätundersökning utgör FMR ett otillräckligt kun
skapsunderlag vad gäller sentida bebyggelselämningar,
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både vad galler beskrivningarnas omfattning och forn
minnesinventeringens aktualitet. I vissa län utgör det 
inventeringsunderlag som Skog & Historia-projekten 
åstadkommit ett viktigt tillskott9.

Fornminnesinventeringens beskrivningar av de senti
da bebyggelselämningarna fokuserar på lämningar ef
ter byggnader och uppmärksammar endast i begränsad 
omfattning tillhörande produktionsmark. Likaså doku
menteras sällan lämningarnas biologiska och immate
riella värden, något som i och för sig även gäller tradi
tionella, fasta fornlämningar. I och med att landskaps
begreppet kommit alltmer i fokus, både inom forskning 
°ch antikvarisk verksamhet såsom Miljökonsekvens
beskrivningar (MKB), ges ett ökat utrymme för sentida 
bebyggelselämningar och olika aspekter av deras bety
delse i landskapet. Här vill vi uppmärksamma behovet 
av ett kvantitativt och kvalitativt bättre kunskapsunder
lag. Inte minst viktigt är att diskutera efter vilka princi
per lämningarna skall dokumenteras. Förslagsvis kan 
man välja ut ett antal försöksområden där sentida be
byggelselämningar inventeras och dokumenteras efter 
olika principer. I denna rapports andra del, fallstudien 
Pinoberget, ges ett exempel på detta.

Vetenskapligt värde
Det är idag svårt att veta vilken vetenskaplig potential 
de sentida bebyggelselämningarna besitter, eftersom 
detta inte har prövats ordentligt. Det kan konstateras 
att det främst har arbetats med frågor rörande datering 
°ch funktion, och mindre med probleminriktade fråge
ställningar. Trots detta förekommer exempel på intres
santa forskningsprojekt och spännande ansatser till ett 
teoretiskt och metodiskt nytänkande, men dessa är allt- 
)amt mycket få. Det fortsatta arbetet kan utgå från flera 
synsätt på de sentida bebyggelselämningarna, men vi 
vdl här framhäva behovet av en tvärvetenskaplig dia- 
l°g med discipliner som historia, ekonomisk historia, 
historisk kulturgeografi och etnologi. T.ex. vore det int
ressant att mellan ämnena arkeologi, etnologi, historisk 
kulturgeografi, agrar- och ekonomhistoria föra en dia- 
^gom bostäder ingrävda i marken (jordstugor/-kulor) 
0ch annan obesutten bebyggelse i ett ekonomiskt, soci
alt, ideologiskt och geografiskt perspektiv.

Enligt vår mening kan man idag identifiera fyra 
satt, vilka delvis sammanfaller, att se på sentida läm- 
ningar inom arkeologiämnet och kulturmiljövården. 
Dessa kommer förmodligen att vara av stor betydelse 
aven fortsättningsvis.
E Som ett självständigt källmaterial av likvärdig be

tydelse med t.ex. skriftliga källor (se delen ”Pinober
get”). Detta synsätt förstärks av uppfattningen om 
materiell kultur som aktiv10.

E Som producent av en annan historia än den som be
fattas av andra, för sentida tidsperioder mer ”eta
blerade”, källmaterial.

3. Som källmaterial inom en historisk etnoarkeologi 
(Welinder 1992a, Welinder 1992b). Genom att un
dersöka ett arkeologiskt material från en tidsperiod 
som man genom andra källmaterial har en relativt 
detaljerad kännedom om, kan man nå en annorlun
da, fördjupad insikt i hur de fysiska spåren uppstår 
och kan tolkas. Dessa ”middle range theories” kan 
sedan tillämpas på äldre perioder med magrare fö
rekomst av andra källmaterial.

4. Som viktiga komponenter i dagens kulturlandskap. 
Avslutningsvis bör nämnas något om konkreta ar
betsmetoder vid studier av sentida bebyggelseläm
ningar. Merparten av de arkeologiska undersökning
ar som utförts har genomförts med grova och 
översiktliga metoder, eftersom man inte har kunnat/ 
velat lägga alltför stora resurser på undersökningar 
av sentida bebyggelselämningar. Framtida studier 
av sentida bebyggelselämningar bör istället bygga 
på medvetet valda metoder. Att endast gräva mindre 
delar av en bebyggelselämning behöver inte vara en 
dålig metod förutsatt att den passar till de fråge
ställningar som skall besvaras. Däremot bör det på
pekas att en noggrann ”totalundersökning” av en 
sentida bebyggelselämning bör ha ett värde i sig, 
inte minst eftersom det skulle kunna ge bra referens
material inför andra undersökningar där olika selek
tiva metoder tillämpas.8

Vid sidan av undersökningar bör kartering framhållas 
som en bra metod, särskilt för studier av inägomark 
och annan produktionsmark. Karteringsarbeten har 
även, förmodligen till följd av arbetssättet, tenderat att 
placera den sentida bebyggelselämningen i sitt omgi
vande landskap. En kartering kan även utgöra ett bra 
grundmaterial för val av undersökningsplatser då man 
väljer att arbeta med selektiva undersökningsmetoder.

Till sist bör det betonas att hanterandet av sentida be
byggelselämningar inte endast är en formell fråga.
Utan att på något sätt förringa betydelsen av kulturmil
jövårdsarbetets formella förutsättningar, är det ändå 
viktigt att peka på att denna problematik i stor ut
sträckning handlar om attityder och värderingar. Det 
råder en enighet, förefaller det, om att dessa bebyggel
selämningar utgör en värdefull del av vårt kulturarv. 
Mycket skulle vinnas genom att erkänna att de dessut
om utgör en aktuell och angelägen problematik som 
behöver kulturmiljövårdens uppmärksamhet.

Noter
1 Jordägarnas avhysning av landbor med småjordbruk. Istället 

sammanfogades stora landarealer till främst fårbete.

2 Denna maillista är en sändlista till en grupp av personer som 
inom olika dicipliner ägnar sig åt, eller intresserar sig för, 
agrarhistoria och som automatiskt erhåller e-brev som skickas 
till sändlistans e-postadress.
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3 Uppgifterna lämnade av Margareta Hasselmo, RAÄ.
4 Björsjöås-undersökningarna utfördes före 1985 och finns 

därför inte med i den kvantitativa studien.
5 Tack till Christina Rosén, Arkeologiska institutionen, Lunds 

universitet, som ställt opublicerat material till vårt förfogande, 
och dessutom fungerat som diskussionspartner.

6 Tack till Hans Olsson, Värmlands Museum, för rapport.
7 Tack till UV Bergslagen, särskilt Johan Anund, Mathias Bäck, 

Annica Ramström och Olof Pettersson, för rapporter och 
annan information.

8 Efter det att materialinsamlingen till denna rapport avslutades 
har det under 2001 påbörjats en arkeologisk undersökning av 
en gårdstomt i Lunda utanför Strängnäs i Södermanland. 
Gårdstomten är från 1600-1900-talen och undersöks med 
anledning av en vägexploatering. Lämningarna efter man- 
gårdsbyggnaden från slutet av 1600-talet och 1700-talet har 
grävts ut och dokumenterats kontextuellt. Frågeställningen 
har bl.a. berört rumsindelning och rumsutnyttjande i bygg
naden och förändring över tid. Undersökningarna sker i sam
arbete mellan Sörmlands länsmuseum och Riksantikvarie
ämbetet UV Mitt.

9 I princip är det så att Skog & Historias inventeringsmaterial 
hör hemma i FMR.

10 Det är också värt att påpeka att människors attityd till före
mål förefaller ha förändrats starkt under de senaste århund
radena (se Johnson 1996, Roche 2000).
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Bilaga 1: Undersökta sentida 
bebyggelselämningar

Förklaringar till Bilaga T
För samtliga undersökningar anges identifikationsupp
gifter såsom landskap, socken, plats och fornlämnings- 
uummer. Så långt det har varit möjligt har de uppgifter 
s°tn inte direkt berör de sentida bebyggelselämning- 
arna, utan andra samtidigt undersökta fornlämningar, 
Satts inom parentes. Detsamma gäller dateringsuppgif- 
terna. Vidare anges vilken institution som ansvarat för 
undersökningen, vilket eller vilka år undersökningen 
har ägt rum, vilken typ av undersökning det har varit 
fråga om samt en kortfattad beskrivning av lokalen.
Vad gäller undersökningens art har förkortningen EXPL 
använts för exploateringsundersökning och FORSK för 
forskningsprojekt. Vidare anges de olika undersök- 
ningstyperna såsom antikvarisk kontroll (AK), arkeolo- 
gisk utredning (AU) i förekommande fall, dokumenta- 
t,on (DK), förundersökning (FU) och slutundersökning 
(UN). Förundersökningar och slutundersökningar av 
Samrna lokal har slagits samman. Beskrivningarna av 

undersökta lokalerna fokuserar främst på de aktuel
la hebyggelselämningarna, och andra samtidigt under- 
sökta fornlämningar omnämns endast för samman
hangets skull. Beskrivningarna är mycket kortfattade 
hade av utrymmesskäl och p.g.a. att uppgifterna på 
sfotredovisningsblanketterna i allmänhet är mycket
summariska.
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Land- Socken Plats RAÄnr Institution År Undersök- Datering
skap ningsartZ-typ

1 Bo Norum Hammar 210 UV Väst 1987 EXPL/UN (SN. ÄJÅ1. 16-1800-tal

Hammars äldre gårdsläge(n) med 4-5 husgrunder, 1 jordkällare, I stenläggning, I stenlagd väg, I stenlagd gårdsplan och 2 brunnar från 1600-1800-tal 

berördes av undersökning. Fyndmaterialet utgjordes huvudsakligen av glas, keramik och järnskrot. Förhistoriska anläggningar undersöktes.

2 Bo Klövedal Härön Bohusläns museum 1988=15-1800-tal

En år 1987 påbörjad undersökning av en tidigare oregistrerad husgrund slutfördes.

3 Bo Liung Anfasteröd Intill 44 UV Väst 1988 EXPL/UN (MN och SN), 17-1800-tal
En jordkällare och föremål indikerande torpbebyggelse, bl.a. en trefotsgryta, fajans, glasflaska påträffades. Husgrunden lokaliserades ej. En stenåldersboplats undersöktes.

4 Bo Ödsmål Åh 160 UV Väst 1988 EXPL/UN (SM. JÅ(?H. 1600-1800-tal

En torpbebyggelse, känd under namnet Brännorna sedan 1667, med husgrund, jordkällare och ryggade åkrar påträffades. Platsen har även varit 

lönnkrog under 1770-talet. Boplatslager från senmesolitisk tid och järnålderf?) undersöktes.

5 Bo Säve Brunstorp 86 Göteborgs arkeologiska museum 1989 EXPL/FU NT

Vid undersökning av en förmodad gravgrupp visade sig den ena anläggningen vara en lertipp och den andra en sentida husgrund. Husgrunden saknade eldstad och var, 

utifrån kartmaterial, troligen ej äldre än 1801. Spår efter ytterligare en byggnad ej äldre än 1801 i form av en stenpackning och en förmodad sylisten påträffades.

6 Bo Svarteborg Svarteborg 45 Bohusläns museum 1995 EXPL/UN (YBÅ), NT

I samband med utvidgande av Svarteborgs kyrkogård undersöktes Svarteborgs bytomt. Vid utgrävningen påträffades en husgrund utan spismursröse,

med förmodad datering till yngre än 1830-tal, en förvaringsgrop samt några stolphål, gropar, mörkfärgningar m.m. Anläggningar från förhistorisk tid undersöktes.

7 Bo Skee Äng 1351 Bohusläns museum 1996 EXPL/UN 17-1900-tal

Med anledning av ett brobygge genomfördes undersökningar av en gårdslämning, Äng, från 1800-talet. På platsen påträffades även fyndmaterial, bl.a. 

stengods och kritpipor, med 1700-tals datering. Inga äldre lämningar eller föremål återfanns på platsen.

8 Bo Säve Gerrebacka 358 Göteborgs stadsmuseum 1999 EXPL/UN (ViT), 16-1800-tal

Ett bostadshus och en ekonomibyggnad, båda belagda på en 1800-tals karta, undersöktes. Under bostadshuset påträffades ett golv, troligen härrörande från ett hus från 1600-1700-tal. 

Under golvet fanns en stensatt dränering. Intill resterna av boningshuset fanns en avfallsgrop vari påträffades porslins- och keramikskärvor, kritpipor, enstaka klädesdetaljer av 

metall samt en blyplomb från slutet av 1600-talet. Ekonomibyggnaden undersöktes endast sporadiskt. Den innehöll bl.a. tegel, järnbeslag och hästsko. En vikingatida boplats undersöktes.

9 Bo Röra Svineviken 197 Bohusläns museum 1999 EXPL/FU NT

Med anledning av husbyggnation förundersöktes Svinevikens gårdstomt. En husgrund, som varit i bruk intill 1940, delundersöktes. Mindre tegelbitar och spik påträffades.

10 Dr Garoenberg Rvllshvtteområdet 12 Sthlm univ., arkeometallureiska inst 1985 EXPL/UN (ft/ITl. Nutid

Tre sentida husgrunder provundersöktes i Ryllshytteområdet. En medeltida silverhytta, odlingsrösen m.m. undersöktes i området.

II Dr Grvtnäs Folkärna-Sthlm. univ., arkeometallureiska inst 1985 EXPL/FU 16-1800-tal

Vid inventering och provundersökning för ny vägsträckning berördes områden med sentida bebyggelselämningar från 1600-1800-/1900-tal, och områden med kolningsgropar.

Bilaga 
1
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Land- Socken 
skap

Plats RAÄnr Institution År Undersök-
ningsartAtvp

Datering

12 Dr Stora Skedvi Nvberget/Lövås _ 1988-89 FORSK NT

/ samband med en studie om människor och landskap i byn Nyberget, Dalarna, undersöktes stugan Cronströms. Lämningen bestod av en rektangulär syli, spislämning 
och tröskelsten till en förstuga. Utanför huset fanns avfallsgropar. Vid undersökningen dokumenterades fyndplatserna för det insamlade artefaktmaterialet i avsikt att 

studera mänskliga aktiviteter, processer och rörelsemönster. Fyndmaterialet utgjordes av keramik, mynt, fönsterglas, kritpipor, knappar m.m. I anslutning till 

undersökningarna av Granströms undersöktes även en kolarkoja och ett torkhus.

13 Dr Svärdsiö Borgärdet 208 Dalarnas museum 1996 EXPL/AK NT

Vid schaktning för fjärrvärmeledning vid två gårdstomter påträffades lämningar från nyare tid.

14 Gä Gävle stad_______________ Holmsund, Bomhus_____________________________Länsmuseet i Gävleborgs län__________1990________ FORSK________ Sent 15-1700-tal________

Vid en kartering, initierad av Bomhus hembygdsförening, av en nyupptäckt fornlämning påträffades sju husgrunder invid en åker. Delar av husgrunderna undersöktes

varvid yngre rödgods påträffades. Anläggningarna tolkades som mer stadigvarande bosättningar för fiskare.

15 Ha Eldsberga Eldsberga-Stiftelsen Hallands länsmuseer 1988 EXPL/FU(Förhist. tid?'), NT före 1850

Vid upptagandet av provgropar genom tre hustomter på en tomt i Eldsberga by påträffades bebyggelselämningar i form av (stenläggning, lergolv, stolphål och en härd), 

samt årderspår och kulturlager.

16 Ha Getinge Uppnora- Stiftelsen Hallands länsmuseer 1990 EXPL/FU NT

Med anledning av en ledningsdragning förundersöktes en gårdstomt känd från 1830 med ett flertal husgrunder. Endast sentida bebyggelse påträffades.

17 Ha Slättåkra Gräsås- Stiftelsen Hallands länsmuseer 1990 EXPL/UN(Odaterat). 16-1700-tal

Vid en förundersökning av två lokaler påträffades en stengrund respektive ett eventuellt spisröse. I provgroparna runt denna lämning framkom ett tjockt fyndförande lager. På den 

andra lokalen påträffades odaterbara lämningar. Den första lokalen slutundersöktes. Undersökningen omfattade en bebyggelselämning bestående av en syllstensrad och rester 

av ett golv, samt ett kulturpåverkat fyndförande lager utanför anläggningen. Strax öster om bebyggelselämningen påträffades ett odlingsröse och ett område med fyndförande lager. 

Fynden utgjordes av yngre rödgods, fajans, kritpipor, glas, järnföremål m.m. Lämningen tolkades som rester efter ett mindre torp från 1600-talets senare hälft eller 1700-tal.

18 Ha Lindome Ranntorp 170:3 UV Väst 1991 EXPL/UN NT

Vid undersökning av en gårdstomt inom Ranntorps by påträffades rester efter minst fyra byggnader, bostadshus och ekonomibyggnader, i form av en helt eller delvis kringbyggd gård 

samt en brunn, en stensatt gårdsplan m.m. Byggnadslämningarna daterades till 1700- och 1800-tal. Under dessa återfanns ställvis bebyggelselämningar, troligen från 1600-tal.

Den yngsta byggnaden inom undersökningsområdet revs 1991. Inom undersökningsområdet fanns även en stenåldersboplats.

19 Ha Kvibille Bråtåkroken L27 UV Väst & Stiftelsen Hallands länsmuseer 1992-93 EXPL/UN(Förhist. tid), 17-1800-tal

Med anledning av utbyggnad av E6 undersöktes en lokal med lämningar efter ett torp från 1700-1800-tal (ev. äldre) och spår efter en förhistorisk boplats. Slutundersökningen 
fokuserade på torplämningen i syfte att studera torpets fysiska utseende och organisationen av det kringliggande landskapet utifrån frågor rörande konsumtion, ekonomi och materiell 

status. Till följd av sentida odling på platsen påträffades endast en syllstensrad och en brunn. Fyndmaterialet utgjordes av keramik, fajans, järnföremål, kritpipor och glasföremål.

20 Ha Getinge Hörsås- Stiftelsen Hallands länsmuseer 1994 EXPL/FU NT

Förundersökningen av Hörsås byläge visade att bebyggelsen, även den senare, var fragmentariskt bevarad. Fynd som fajans, glas, kritpipa, spik, föremål av järn 

och kopparlegering påträffades. Indikationer på förekomst av förhistoriska boplatser framkom.
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skap

Socken Plats RAÄnr Institution År Undersök-
ningsarV-tvp

Datering

1 Ha Morim Munkagård Ark. Inst., Göteborgs univ. 1997-99 FORSK NT
Inom ramen för ett forskningsprojekt med syfte att lokalisera den medeltida grangien under Esroms kloster, Munkagård, har undersökningar på Munkagårds tomt 

genomförts. Lämningar efter ett nedbrunnet hus, byggt på en stengrund av stora klumpstenar, och ett ''kulturlager'' har påträffats. Huset var troligen uppfört i korsvirkesteknik 

och hade torvtak. I huset påträffades en stensatt brunn, ett delvis stensatt golv, en avloppsränna täckt av stenhällar och botten av en tegelstensugn. I "kulturlagret'' återfanns 
fynd såsom keramik, glas, kritpipor, kakelugnsbitar, djurben, spadar, yxa, sax m.m. Inga medeltida lämningar har påträffats. Projektet är ännu ej avslutat.

22 Hs Ängersjö Ängersjö-Etnologiska institutionen. Lunds univ. 1996-99 FORSK NT

Inom forskningsprojeket "Flexibilitet som tradition" genomfördes arkeologiska undersökningar av en sentida gårdslämning, Kröjars, i Ängersjö by. Syftet med undersökningen 

var att studera intern dynamik, och hur lokalsamhället på hushålls- och bynivå kommunicerade med yttervärlden. Detta borde avspeglas i konsumtionsmönstret. Den utvalda 

undersökningslokalen bestod av en mangårdsbyggnad med en välbevarad källare, vilken även hyste Ängersjö bys första handelsbod vid 1800-talets mitt. Vid de arkeologiska 

undersökningarna påträffades, förutom mangårdsbyggnaden, de möjliga resterna av en äldre, underliggande, byggnad. Fyndmaterialet utgjordes av keramik, glas, kritpipor, 
patronhylsor, pärlmussleskal m.m. Projektet är ännu ej avslutat.

23 Jä Oviken Arådalen Åsarna 88 Jämtlands läns museum 1995 FORSK NT

Inom ramen för Ovikens hembygdsförenings projekt kring Jämt-Norgevägens sträckning undersökte museet och hembygdsföreningen två husgrunder som enligt traditionen 

skulle vara lämningar efter vilstuga och stall. Dateringen visade att husgrunderna var yngre än 200 år.

24 La Jukkasiärvi Fjället Nuola -Norrbottens museum 1987 EXPL/UN 1900-tal

Två husgrunder, vilka sannolikt varit bostäder eller café/pensionat, dokumenterades och undersöktes i mindre omfattning.

25 La Jukkasiärvi_______________Siangeli______________ -___________________________ Norrbottens museum__________________1987________ EXPL/UN______1800-tal_________

Vid upprustning av ett hus vid Sjangeligruvan undersöktes ett tillhörande kulturlager.

26 Me Liden Åsen-Ark. Inst., Göteborgs univ. 1999 (-2000) FORSK 18-1900-tal

Inom ramen för ett doktorsavhandlingsprojekt "Excavating silence. An archaeology of family memories" undersöktes bostadshuset till en sentida bebyggelselämning, vilken 

bebotts av projektsledarens familj från 1800-talets mitt till 1900-talets mitt. Fyndmaterialet utgjordes av ca 550 artefakter, bl.a. väckarklocka, armband, termosflaskor, skor, 

hattar, flaskor av olika slag, skrivdon, kaffekanna, silar m.m.

2.1 Nä__viby____________________ FaMa_________ ________227_________________________ UV Stockholm______________ 1993________ EXPL/UN 15-1700-tal

Inför utbyggnaden av E20, sträckan Sandstubbetorp-Lybby undersöktes bebyggelselämningar inom Falla gårdstomt. Gårdstomten hade varit kontinuerligt bebyggd från 

1500-talets slut till 1700-talets slut. Två bostadshus, ett antal ekonomibyggnader, en smedja, en brunn m.m. påträffades. Kring smedjan fanns en stor mängd slagg, vilket 

tillsammans med förekomsten av ett stort antal mynt indikerade handel med smidesprodukter. Fyndmaterialet i övrigt utgjordes huvudsakligen av keramik, kritpipor, 
fönsterglas och järnföremål. Ett närliggande område med fossil åkermark dokumenterades.

28 Nä Viby Qdensvi 33:01 UV Mitt 1994-95 EXPL/UN (JÅ), 16-1700-tal

Vid undersökningen av en bytomt, Odensvi, med medeltida belägg, påträffades lämningar från huvudsakligen 1600- och 1700-tal. Dessa utgjordes av fyra byggnader; minst 

ett bostadshus, ett brygghus och en smedja, samt en brunn och en stensatt väg. I området fanns även flera terrasser. Fynden bestod av keramik, glas och järnföremål.

En järnåldersboplats undersöktes.

k
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29 Nä Rinkaby Äsplunda 65, (71)UV Stockholm 1995 EXPL/FU(SMT-), NT

Med anledning av ombyggnad av EI8/20 mellan Örebro och Alväng förundersöktes kulturlager i anslutning till en torplämning. I lagret påträffades keramik, bränd sten 

och slagg. Dessutom påträffades en källargrund. Vidare undersöktes lämningar som antogs tillhöra en förhistorisk boplats även om de ej kunde dateras.

30 Na___Glanshammar____________ Eldvalla________ 188, (191)___________________ UV Stockholm_____________ 1995, 97, 98 EXPL/UN (Förhist. tid, SMT-1. NT_______

Med anledning av utbyggnad av El8/20 mellan Örebro och Arboga undersöktes ett soldattorp, Skogshyddan, vid Eldvalla bytomt. Lämningar i form av främst en husgrund,

hägnader och kulturlager påträffades. Fyndmaterialet utgjordes av hushållsavfall såsom keramik, kritpipor och järnföremål. Dessa överlagrade förhistoriska boplatslämningar.

31 Nä Rinkaby Skogstorp 77 UV Stockholm 1996 EXPL/FU NT

Med anledning av utbyggnad av väg 828 mellan Örebro och Felingsbro utfördes en förundersökning av ett område ca 40 m från det 1684 belagda torpet Skogstorp.

Grunden till en ekonomibyggnad och en stenhägnad påträffades, men dessa kunde inte tolkas höra samman med Skogstorp.

52 Nä Rinkaby_________________ Skräddartorp__________70___________________________UV Stockholm_______________________ 1996-97 EXPL/UN______ NT_________________________

Med anledning av ombyggnad av väg El 8/20 mellan Örebro och Alväng förundersöktes torplämningen Skräddartorp. En sten packning och en sannolik stensyll, tolkad som resterna 

efter en byggnadslämning tillhörande Skräddartorp, samt intilliggande kulturlager innehållande keramik, tegel och obrända ben undersöktes. Under dessa påträffades ett odaterat 

kulturlager. I området återfanns flera bebyggelselämningar och odlingsrösen. Delar av lokalen slutundersöktes 1997 varvid två stolphål, ett pinnhål, två nedgrävningar och ett kulturlager 
påträffades. Utifrån fyndmaterialet, bestående av bl.a. järnföremål, yngre rödgods, fajans, glas från fönster och buteljer, bössflinta och tegel, daterades lämningarna till 1700-1800-tal.

33 Sk__ Baldringe________________ Baldringetorp_________ 58, 77_______________________Lunds univ. historiska museum________ 1986_________FORSK________(TMT, 1500-tal), 17-1800-tal

Vid undersökning av en medeltida bytomt påträffades en husgrund, gårdsplan och två vägar från 1700-1800-tal. Lämningar från tidig medeltid och 1500-tal undersöktes.

34 sk----Allerum---------------------------tåröd 172b UV Syd 1988 EXPL/FU 1600/17-1800-tal

Delar av en gårdsanläggning i form av ett nedbrunnet hus, keramikdaterat till 1600/1700-tal, och rester av gråstensfundament till yngre hus undersöktes.

-----GenarP---------------------------Toppeladugård_______ 80__________________________ UV Syd____________________ ________  1990________ EXPL/AUfFU) (SN-BRÅ?), 17-1800-tal
Vid en utredning för grustäkt grävdes provschakt genom bytomten. Byn kunde beläggas ned till 1700-talets slut. Indikationer på en förhistorisk boplats påträffades.

36 Sk Allerum Kv Nosgrimman 4 172a, (180)UV Syd 1995 EXPL/AU(FU) NT

Inom området för en gårdstomt upptogs två schakt varvid rester efter en kullerstenslagd gårdsplan och en grundmur påträffades. Mellan och ställvis under kullerstenen 

påträffades rödgodsskärvor av 1700-1800-tals karaktär och fönsterglas. En förmodad gravhög eftersöktes utan att påträffas.

31-äk----Lunds stad----------------------- Värpinge_____________ 056, 177)___________________ Kulturen_____________________________ 1995________ EXPL/FU (Förhist. tidT. 17-1900-tal

Vid förundersökningar i anslutning till en medeltidshistorisk bytomt påträffades bl.a. lergolv och rester av syllstensrader. En anläggning förmodades vara resterna efter en byggnad 

tillhörande byns gathusbebyggelse. Fyndmaterialet utgjordes av tegel, keramik och porslin samt daterades till 1700-1900-tal. Förhistoriska lämningar berördes av undersökningen.

38 Sm Barnarp Flahult 93 Jönköpings läns museum 1988 exPL 1800-tal

Backstugan Moen undersöktes.

39 Sm__Öggestorp_______________ Öggestorp____________62:2 m.fl.____________________ Jönköpings läns museum __________ 1989________ EXPL_________ (ÄJÅ), 17-1800-tal___________

I samband med en ny sträckning av väg 31 mellan Jönköping och Nässjö karterades, förundersöktes och slutundersöktes tre fornlämningsområden. I ett område

karterades en torpgrund och ett femtiotal röjningsrösen. Ett 20-tal av dessa röjningsrösen undersöktes senare, varav de flesta föreföll vara från 1700-1800-tal.

I övriga områden påträffades fossil åkermark, gravar och boplatslämningar från förhistorisk tid.

Land- Socken Plats RAÄnr Institution År Undersök- Datering

—------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ ningsartZ-typ_______________________
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40 Sm Värnamo Stg 1616-Jönköpings läns museum 1990 EXPL/FU(YBÅ-ÄJÅ), NT

Inför fjärrvärmeexploatering karterades en sentida torpmiljö och ett område med odlingsrösen. Ett antal odlingsrösen undersöktes.

41 Sm Bredarvd B red arvd 328 Jönköpings läns museum 1994 EXPL/FU NT

P.g.a. ledningsarbeten utfördes förundersökning pä platsen för lösfynd av en sländtrissa. En sentida syllstensrad och ett lager bl.a. innehållande porslin, glas och järnföremål påträffades.

42 SÖ Östertälie Igelsta 35 UV Mitt 1985 EXPL/FU Nutid

I samband med provundersökning av gravfält och eventuellt boplatsområde frilädes en stensatt husgrund. Huset revs I960.

43 SÖ Härad Lilla Gredbv 89, 98 UV Mitt 1992 EXPL/FU NT

Med anledning av ny sträckning av väg E20 förundersöktes en bytomt och en husgrund vid Lilla Credby. Stengrunder till fem hus, flera spismursrösen och två brunnar 

tillhörande en gård påträffades. Utifrån fyndmaterialet bedömdes anläggningarna som äldst härröra från 1700-tal. En förmodad tjärdal påträffades i utkanten av området.

44 Sö Nicolai Girsta 246a+b Sörmlands museum 1999 EXPL/FU(Förhist. tidJ, 1800-tal

Vid undersökning av Girsta tomt inför utbyggnad av flygplats framkom en husgrund med källare samt en husgrund efter en ekonomibyggnad. Båda 

husgrunderna daterades till 1800-tal, och återfinns i det äldre kartmaterialet. Husgrunderna överlagrades av tjocka lager dumpmassor. Kulturlager, 

i vilka påträffades keramik av förhistorisk karaktär, och resterna av en skärvstenshög undersöktes.

Enköping, Litslena,
45 Up Övergran, Yttergran El8, Enköping-Bålsta UV Mitt 1985 EXPL/FU(BRÅT Nutid

Med anledning av provundersökningen (etapp II) för E18, Enköping-Bålsta dokumenterades fyra områden med husgrunder och odlingsspår av medeltida eller yngre 

karaktär. Ett antal andra områden med förhistoriska boplatser och gravar avgränsades.

46 Up Häverö Tulka(132), 139 UV Mitt 1985 EXPL/AK 1800-tal?

Vid en schacktkontroll intill en sentida husgrund (och ett gravfält) påträffades tegel, keramik och porslin.

47 Up Litslena Skäggesta 484 UV Mitt 1986 EXPL/UN (Förhist. tid), NT

Två husgrunder från 1700-1800-tal dokumenterades. Fynden bestod av hushålls- och fönsterglas, porslin, keramik, byggnadsdetaljer och verktyg.

Intilliggande jordkällare, smedja, vägsträckning och odlingsyta karterades. Förhistoriska boplatslämningar undersöktes.

48 UP Litslena Tibble(300,) 561,(596)UV Uppsala 1986(+1989) EXPL/UN (ÄBÅ-VT), NT

Med anledning av ny sträckning av El8 utfördes undersökningar av ett större fornlämningsområde. Fyra sentida husgrunder, varav tre med spisrösen, 

en jordkällare, tre stensträngar och en hålväg berördes av undersökningen. Fyndmaterialet, vilket bedömdes vara av 1800-1900-tals karaktär, utgjordes av 

yngre rödgods, porslin, glaskärl, fönsterglas och diverse järnföremål. Boplatslämningar och gravar från förhistorisk tid undersöktes.

49 Up Övergran Nvckelbv (15, 274) UV Mitt 1987 EXPL/UN (FRJÅ-RJÅ), NT

Indikationer på torpbebyggelse påträffades. Gravar från äldre järnålder undersöktes.

50 Up Lunda Altuna 234 UV Mitt 1988 EXPL/UN 16-1800-tal

Ett tiotal husgrunder, varav ca hälften efter bostadshus, och en till bebyggelsen hörande slaggförekomst berördes av undersökning. Lämningarna antogs vara resterna efter 
torpet Skallerbol, belagt 1 593. Även spår efter vägar och odling påträffades. Fyndmaterialet bestod av järn- och andra metallföremål, yngre rödgods, porslin, glas samt kritpipor.



S
en

tid
a bebyg

g
else i an

tikvar
isk o

c
h ar

keo
lo

g
isk ver

ksam
h

et 35

Land- Socken 
skap

Plats RAÄnr Institution År Undersök-
ningsartZ-tvp

Datering

51 Up Litslena Hammar 584 UV Mitt 1989 EXPL NT

Ett spisröse efter torpbebyggelse påträffades.

52 Up Norrsunda Arlandastad Intill 125, 126,127 m.fl. UV Mitt 1989 EXPL/UN (ÄJÅ), NT

En huslämning med syllstensgrund och spisröse undersöktes. Anläggningar från äldre järnålder undersöktes.

53 Up Sollentuna Vinodlingen 3-UV Mitt 1989-18-1900-tal

En utredning om höga fosfatvärden på en tomt intill ett yngre järnåldersgravfält föranledde schaktning genom bl.a. två husgrunder. Dessa kunde förmodligen 
dateras till 1800-1900-tal, liksom fyndmaterialet av keramik, porslin och glas.

54 Up Sollentuna Toppklockan(50. 521 UV Mitt 1990 EXPL/FU(JÅ~). NT

Två sentida husgrunder påträffades. Förhistoriska lämningar undersöktes.

55 Up Knivsta Vrå Intill 16 UV Uppsala 1991 EXPL/UN (Förhist. tid), NT

Med anledning av husbyggnation undersöktes ett större fornlämningsområde. I området fanns resterna efter ett soldattorp, belagt i kartmaterial från 1695. De aktuella 

lämningarna var dock endast ca 100 år gamla. Fyndmaterialet bestod av en regementsknapp, mynt, sked, husgeråd och andra bruksföremål av järn, porslin och glas. 
Boplatslämningar, gravar och fossil åker från förhistorisk tid undersöktes.

56 Up Husbv-Siuhundra Östra Libbv 184 Stockholms läns museum 1992 EXPL NT

Med anledning av vägbyggnad, El8 mellan Söderhall och Rösa, undersöktes en torplämning vid förmodat namn Kullas torp. Torpet är tidigast belagt på en karta 

från 1774, och det övergavs i början av 1900-talet. Undersökningen bestod av provschaktsgrävning genom grunderna efter ett bostadshus och ett uthus.

Fyndmaterialet bestod av mynt, kritpipor, järnföremål, fönsterglas, yngre rödgods, fajans m.m.

57 Up Lena Lena-Årbv.Flat Intill 163, 164, 310, 320, 321 UV-Uppsala 1992 EXPL/UN (BRÅ-RJÅ), NT

En torplämning undersöktes. Boplatslämningar, en grav och en skärvstenshög från bronsålder och äldre järnålder undersöktes.

58 Up Knivsta Knivsta-Forsbv 176, (189, 262)UV Mitt 1992 EXPL/FU(BRÅ-FVT), NT

Inför byggandet av Arlandabanan förundersöktes tre fornlämningslokaler. En lokal omfattade tre stengrunder och en stenläggning från 1800-1900-tal. I anslutning 

till stengrunderna låg ett rikhaltigt fyndmaterial bestående av vitt fönsterglas, spikar, tegel, taktegel, diverse järnkrampor och bleck samt ett par skärvor yngre 

rödgods och porslin. I anslutning till stengrunderna påträffades andra boplatslämningar (odaterade). Stensträngar, terrasseringar, skålgropslokaler, gravar och 
boplatslämningar från förhistorisk tid undersöktes.

59 Up Odensala Siötorpet(255, 288,1 388 UV Stockholm 1993 EXPL/UN (STÅÄJÅT, NT

Inför byggandet av Arlandabanan berördes ett torp från 1800-talets andra hälft och 1900-talets första hälft, Sjötorpet, av en arkeologisk för- och slutundersökning. 
Undersökningarna omfattade en gravhägnad, gravar, diverse boplatsanläggningar m.m. från förhistorisk tid.

60 Up Norrsunda Säby 167 UV Stockholm 1993 EXPL/UN (RJÅ1, NT

Vid undersökning av Säby gamla tomt, inför byggandet av Arlandabanan, berördes bebyggelselämningar från nyare tid. Fyndmaterialet bestod bl.a. av keramik 

(B-gods), tegel, kritpipor och glas. Boplatslämningar från äldre järnålder-medeltid undersöktes.
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61 Up Fresta Odenslunda 263 UV Stockholm 1993 EXPL/UN (RJÅ), NT

Vid slutundersökning av delar av Odenslunda bytomt påträffades huslämningar med förmodad datering till 1500-1900-tal. Undersökningen omfattande 

främst boplatslämningar och gravar från romersk järnålder-medeltid.

62 Up Bondkvtko. Danmark Sunnersta-Sävia UV Uppsala 1993 EXPL/FU NT

Vid en förundersökning av fyra lokaler, med anledning av nydragning av vattenledning, drogs ett schakt genom en husgrund med förmodad datering till 1700-tal.

Husgrunden bestod av två syllstensrader, trä-, tegel- och kalkbruksrester.

63 Up Husbv-Ärlinghundra Mäbv(137c.) 138 UV Stockholm 1993-94 EXPL/UN (SN-ÄBÅ). NT

Med anledning av byggandet av Arlandabanan utfördes en förundersökning av torpet Maren. Torpet är belagt i skriftliga källor och kartmaterial fr.o.m. 1640, och 

uppges som övergivet 1903. Vid undersökningen påträffades, förutom de synliga huslämningarna, endast sparsamt med fyndmaterial samt gropar och stolphål 

av förhistorisk karaktär. Ett gränsröse dokumenterades.

64 Up Täby Vägsiö 391 UV Stockholm 1994 EXPL/FU (BRÅ-ÄJÅ, SMT-). NT

Inför byggnation av väg 264 genomfördes en förundersökning av ett boplatsområde. Ett spisröse, invid vilket glaserat rödgods, tegel och järntenar påträffades, och 

en stenpackning undersöktes. Lämningar och föremål från förhistorisk tid påträffades.

65 Up Sollentuna Häggvik 337 UV Stockholm 1994 EXPL/FU (JÅ). NT

Vid förundersökning med anledning av vägbyggnation påträffades en husgrund med spisröse och ett antal andra anläggningar. Dessutom påträffades kulturlager i två 

kronologiska faser. Det översta kultur lagret kunde, utifrån fyndmaterial som yngre rödgods, fajans, porslin, kritpipor osv, dateras till 1700-1800-tal och antas höra 

samman med husgrunden. Det undre kulturlagret och ett antal anläggningar daterades till järnålder.

66 Up Litslena Östersta(97.) 538 UV Uppsala 1994 EXPL/UIM (YBÅYJÅ).NT

En torpbebyggelse bestående av syllstensrader efter en förmodad enkel- eller sidokammarstuga och en brunn undersöktes. Genom fyndmaterial som mynt och kritpipor 

kunde torplämningen dateras till 1600-1700-tal. Förekomst av keramik av äldre karaktär indikerade en föregångare. Under torplämningen och på den resterande 

undersökningsytan påträffades förhistoriska boplatslämningar, en grav och älvkvarnar.

Gubbo, (Tierp 345, Söderfors 32-35,
67 Up Tierp. Älvkarleby, Söderfors Orrskog, Marma Älvkarleby 59-62)UV Uppsala 1994 EXPL/FU NT

Vid förundersökning av fyndplatser för stenålderfynd påträffades sentida anläggningar som förmodades höra samman med en skogvaktarbostad, torpet Lilla Gubbo 

eller en banvaktarstuga. I övrigt påträffades kolbottnar och kolarkojor.

68 Up Vallentuna Sursta 73 Stiftelsen Stockholms läns museum 1995 EXPL NT

Med anledning av vägbygge genomfördes en kartering och en mindre grävning av en torplämning. Torpet har preliminärt daterats till 1600-1700-tal. Vid karteringen 
påträffades en torpgrund, två källarrester, en väg, en gammal äng, en kåltäppa och ett stenröjt gärde. Torpets yttertrappa delundersöktes.

(Tierp 74-78,
69 Up Tierp. Älvkarleby. Söderfors Mehedebv Älvkarleby 63-66)UV Uppsala 1995 EXPL/FU(YJÅ-TMT), NT

Inför utbyggnaden av Ostkustbanan utfördes förundersökningar vid ett par lokaler. I nära anslutning till Mehede gamla bytomt undersöktes en förmodad backstuga, 

belagd på en lagaskifteskarta från 1834. Ett antal provgropar grävdes.. Bebyggelsen har bestått ett fåtal mindre hus.
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70 Up Gamla Uppsala, Ärentuna Fullerö-Läbv(56. 57.) 251. 252 UV Uppsala 1995 EXPL/FU(ÄBÅ JÅ), NT

Två sentida bebyggelselämningar berördes i samband med förundersökning av förhistoriska boplatslämningar.

71 Up Vaksala Vaskesta-UVJJppsala 1996 EXPL/FU (FRJÅ-RJÅ), 16-1700-tal

Vid en förundersökning omfattande nio lokaler längs den planerade sträckningen av E4 mellan Uppsala och Mehedeby berördes bl.a. en bytomt vid Vaskesta.

Här påträffades en husgrund, ett vattenhål och en avfallsgrop vilka daterades till 1600-1700-tal. På platsen fanns även indikationer på en äldre järnåldersboplats.

72 Up Litslena Litslena (Tvresta)(217, 258,1 259. (262. 2631 UV Uppsala 1997 EXPL/UN(ÄBÅ), NT

Med anledning av en elkabeldragning genomfördes arkeologiska undersökningar vid flera lokaler. Vid Litslena bytomt påträffades två stengrunder, den ena sannolikt 

efter en 1800-tals lada och den andra sannolikt från perioden ca 1600-1800, samt kulturlager från historisk tid. På platsen påträffades även en skärvstenshög(?) 

förhistoriska härdar och mörkfärgningar.

73 Up Almunge________________ Lännalöt_____________ 480_________________________ UV Uppsala__________________________1998________ EXPL/UN______ (YBÅ), NT_______________

I samband med vägbygge undersöktes en lokal med en husgrund och två skärvstenshögar. Husgrunden, vilken delundersöktes, bestod av större satta block med

ett inre utfyllnadslager av slagg. Slaggen kunde kopplas till Länna bruk, 1758-1911, vilket daterade husgrunden.

74 Up Söderbv-Karl Odenslund-Stockholms läns museum 1998 EXPL/DK 1800-tal

Två sentida husgrunde; bostad med spismursröse respektive en uthusgrund, dokumenterades före borttagande i samband med byggnation. Dokumentationen 

bestod av inmätning, fotografering, metalldetektorundersökning samt provgropar. Då husgrunderna visade sig härröra från 1800-talets andra hälft, drogs 

dokumentationen ned till ett minimum. Fynd, främst tegel, spikar och andra järnföremål, samt butelj- och fönsterglas, tillvaratogs ej.

75 Up Lunda Altuna 240 UV Mitt 1998 EXPL/UN (SN-FRJÅ SMT). NT

Inför utvidgandet av Arlanda flygplats berördes torpet Piparberg av undersökningar. Lämningarna, främst en bostadshusgrund, tre uthusgrunder, en jordkällare och en brunn, 

banades fram med maskin och karterades. Vid avbaningen påträffades rikliga mängder föremål såsom spikar, beslag, glas, keramik och porslin. Föremålen daterades mestadels 

till 1800- och 1900-tal. Ett kvartsbrott och boplats-/aktivitetslämningar från senneolitikum-förromersk järnålder samt odlingslämningar från senmedeltid-tidig modern tid undersöktes.

76 Vg Nödinge Backa 16, (28, 40)UV Väst 1989 EXPL/FU(STÅ), NT

En förundersökning av den sentida bebyggelselämningen Kullen och två stenåldersboplatser visade att samtliga lämningar var starkt skadade av odling.

77 Vg Lvrestad=176 Skaraborgs länsmuseum 1992 EXPL/DK NT

Med anledning av ombygge av E20 dokumenterades en torplämning/backstuga. Lämningen bestod av en enkelstuga med en eldstad av tegel.

78 Vg Seglora Skrapered 70 UV Väst 1994-95 EXPL/FU NT

Med anledning av anläggande av motorsportbanor genomfördes två förundersökningar inom Cäddereds gårdsområde, främst med syfte att lokalisera den medeltida gård 

som legat på platsen. Vid undersökningarna påträffades endast sentida lämningar såsom ett möjligt lergolv i anslutning till en förmodad husgrundsterrass, syllstensrader 

och en möjlig jordkällare. Fyndmaterialet utgjordes av rödgods, järnföremål, slagg m.m.

79 Vr Gillberga Miöttan 98 RAA Fd 1991 FORSK NT

I avsikt att studera de fysiska uttrycken hos en medeltida ödegård genomfördes arkeologiska undersökningar vid Mjöttans gårdstomt, vilken anges som öde 1778.

Två husgrunder, varav båda från nyare tid, undersöktes. Den ena husgrunden kunde, utifrån teglet i spismuren, dateras till efter 1800-talets mitt. Enligt senare uppgifter 

beboddes Mjöttan av obesuttna familjer under 1800-talet. Inga medeltida lämningar påträffades.

Land- Socken Plats RAÄnr Institution År Undersök- Datering
skap ningsart/-tvp



38 S
en

tid
a bebyg

g
else 

i an
tikvar

isk o
c

h ar
keo

lo
g

isk ver
ksam

h
et

Plats RAÄnr Institution År Undersök- Datering
ningsart/-tvp

Land- Socken 
skąp

80 Vr Ed Snuterud 99, 100 Värmlands museum 1993 EXPL/UN NT

Med anledning av ny vägsträckning för El8 undersöktes Snuteruds gårdstomt. Vid undersökningen påträffades ett nedbrunnet bostadshus med två spisar och två 

igenfyllda källare, en torpgrund, en skolbyggnad, en källare, två förvaringsanläggningar och två uthus. Husgrunderna daterades till 1600-1900-tal.

Kristinehamns
81 Vr Varnum närövningsfält 147, (164. 168. 171. 172) Värmlands museum 1994 EXPL/FU(YBÅ JÅT NT

Inför anläggandet av ett militärt övningsfält förundersöktes fyra lokaler, av vilken en omfattade bl.a. platsen för torplämningen Holland. Vid undersökningen av 
platsen för torpet påträffades ett kulturlager med fyndmaterial från 1700- och 1800-tal, t.ex. keramik, kritpipa, tegel, fönsterglas och porslin. På platsen återfanns 

även indikationer på en förhistorisk boplats.

82 Vr Grava Våldalen intill 104 Värmlands museum 1994-95 EXPL/UN (STÅT NT

Inför anläggandet av en ny flygplats genomfördes för- och slutundersökningar av gårdstomten Våldalen (tre lokaler), två torplämningar Grävmyren och en 

stenåldersboplats. Vid Våldalens gårdstomt dokumenterades två husgrunder med spismursrösen huvudsakligen från 1800-talet, den ena med en igenlagd källare, 

två spismursrösen efter två hus från sent 1600-tal - tidigt 1800-tal, två torkhus m.m. Vid det ena torpet Grävmyren undersöktes bl.a. två spisrösen, en ugn, en grop 
och en avfallshög. Lämningarna tolkades höra samman med ett torp belagt under sent 1600-tal, vilket bör ha övergivits vid 1800-talets början. Vid det andra 
torpet Grävmyren dokumenterades ett spismursröse tillhörande ett nedbrunnet hus från 1800-talet. Fyndmaterialet utgjordes av kritpipor, keramik, porslin, 

butelj- och fönsterglas, bössflintor, mynt, diverse bruksföremål av järn och enstaka kopparföremål.

83 Vs Svedvi, Säby Ånbv. Ulvstad 343. 143 UV Uppsala 1991 EXPL/UN NT?

I samband med utbyggnad av järnvägen Mälarbanan, sträckan Kolbäck-Västerås, delundersöktes och karterades ett torpställe. En husgrund bestående av syllstensgrund 

och spisröse och en källargrund undersöktes, medan ytterligare en husgrund och en källare karterades. Bland de påträffade föremålen fanns bl.a. en trissporre, gångjärn, 

ljushållare, beslag, kniv och spik.

84 Vs Köping Skoftesta 250 UV Uppsala 1993 EXPL/DK NT

Inför utbyggnaden av El8 mellan Köping och Arboga karterades en bebyggelselämning, bestående av en husgrund och en stenmur, i anslutning till undersökningen 

av en närbelägen gravgrupp.

85 Vs Biörksta_________________Översta______________ 466_________________________ Ark.kons./lnst. för Ark.. Uppsala univ. 1993_________EXPL/FU______ 18-1900-tal

Med anledning av ändrad bansträckning för Mälarbanan förundersöktes en torpgrund med spisröse. Torpet bör ha varit i bruk senast under 1800-tal eller tidigt 1900-tal.

86 Vs Arboea_________________ Hamre_______________ 69___________________________UV Stockholm_______________________ 1997_________EXPL/UN______ 16-1700-tal
Med anledning av utbyggnaden av El8/20 mellan Arboga och Örebro undersöktes platsen för backstugan Korfhagen, vilken finns återgiven på en karta från 1753.

Vid undersökningen påträffades resterna efter en stenmur eller hägnad och ett avsatt kulturlager. Kulturlagret daterades, främst genom fynd av keramik och kritpipor, 

till senare delen av 1600-talet och större delen av 1700-talet.

87 Vs Lundby Kanik-Lundby-UV Bergslagen 1999 EXPL/FU 16-1900-tal

Vid förundersökningen av en gård benämnd Rostock i det äldre kartmaterialet totalavbanades undersökningsområdet för att få ett grepp om gårdens struktur.
Åtta byggnader påträffades; bostadshus, ladugård, andra uthus m.m. Två av byggnaderna har preliminärt daterats till möjligen 1600-tal, än huvuddelen 

av bebyggelsen som härrör från 1700- och 1800-talen. Gården har varit bebodd till ca 1930-talet. Fyndmaterialet daterades från 1600-tal till 1900-tal.

L
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ningsartZ-typ

88 Vs Malma__________________ Kräggesta____________ 255__________________________ UV Bergslagen_______________________1999________ EXPL/UN (YBÅ-ÄJÅ MT). 18-1900-tal

I samband med undersökningarna av en boplatslokal med lämningar från förhistorisk tid och medeltid undersöktes en sentida husgrund med två kronologiska faser.

Husgrunden hade varit i bruk åtminstone under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal, och användes under under slutfasen som tvättstuga. På platsen låg även en krog och en smedja.

89 Ög Västra Nv Blommendal, Nykyrka -UV Mitt 1985 EXPL/UN Historisk tid?

I samband med undersökningar av eventuella boplatslägen undersöktes en eventuell husgrund eller stenhägnad från historisk tid(?)

90 Ög Landervd Blastad Intill (2141. 215 UV Mitt 1986 EXPL/FU NT

I anslutning till gårdsbebyggelse uppförd under 1700-tal påträffades tjocka myllager med porslin, tegel, rödgods samt avfalls-/rivningsmaterial från 1900-tal.

En syllstensrad, möjligen äldre än 1700-1800-tal framkom.

91 Ög Bog. Löt Grönhult. Leverstad UV Mitt 1988 EXPL/UN NT

Med anledning av ny vägsträckning för E4 mellan Norrköping och Norsholm undersöktes två lokaler med boplatsindikationer. Vid den ena lokalen framkom 

lämningar efter sentida bebyggelse.

92 Ög Vibv Viby, Stora Källgården (27, 28). 42 UV Mitt 1989 EXPL/FU (RJÅ?T. 18-1900-tal

Resterna av ett torp, rivet under 1900-talet, uppmättes och undersöktes. Förhistoriska boplatsrester påträffades.

93 Ög Linköping Al.SveaArtillerireg. Intill 215 UV Mitt 1990 EXPL/FU NI

I provschakt, delvis föranledda av närheten till skålgropsförekomsten RAÄ 215, framkom recent fyndmaterial och tegel, särskilt i anslutning till en sopgrop 

tillhörande det på 1940-talet rivna torpet Stattute på platsen.

94 Ög Västra Stenby Kälvsten r UV Mitt 1990 EXPL/FU NT

I provschakt upptagna i anslutning till den i början av 1800-talet uppförda klockaregården påträffades syllstensrester och fynd från denna.

95 Ög Borg. Löt_________________Stä 6341, Klinga (Intill 1631. 169_______________ UV Mitt_____________________________1990________ EXPL/UN (ÄJÅ1, NT_________________

I samband med planerat vägbygge undersöktes två sylistensgrunder. I husgrunderna påträffades föremål, vilka daterade husgrunderna till sannolikt 1700-1800-tal.

Boplatslämningar från äldre järnåldern undersöktes.

96 Ög Borg Stä 6351, Klinga UV Mitt 1990 EXPL/UN FRJÅ). NT

Vid undersökning föranledd av planerat vägbygge berördes en backstuga, belagd i äldre kartmaterial från 1698. I anslutning till backstugans husgrund påträffades 

föremål såsom rödgods, fajans, porslin och tegel. Boplatslämningar från äldre järnålder undersöktes.

97 Ög Rök, (Väderstad. Stora Åbv) Sållervd (tn.fl.)97 (m.fl.)UV Linköping 1996 EXPL/AU(+FU! (Förhist. tid-NT). 17-1800-tal

I samband med ny vägsträckning för E4, sträckan Väderstad-Stora Åby, kom bl.a. ett antal sentida bebyggelselämningar att beröras. En torplämning, RAÄ 97 

i Röks socken, utredningsgrävdes i syfte att datera lämningen eftersom det fanns anledning att misstänka att lokalen var äldre än 1700-talets mitt. Undersökningen 

koncentrerades till delar av bostadshuset i vilken en syllstensrad, en härd med spisrsöse och ett möjligt skafferi påträffades. Fyndmaterialet daterades till sent 1700-tal och 

1800-tal och utgjordes av bl.a. gjutjärnsgrytor, keramik, flintgods, pressglas och fönsterglas. Ytterligare tre torpmiljöer berördes av exploatering; Järpatorpet, Stora Åby socken,
RAÄ 69, Väderstads socken samt Karlsbergs backstuga, RAÄ 127, Röks socken. Den sistnämnda lokalen karterades i fält, medan de andra besiktigades i fält. Lokaler frän 

förhistorisk tid-nyare tid berördes av utredningen och förundersökningar.



Bilaga 2: Sammanställning av enkäter till 
landets länsstyrelser

Allmänt
Av 21 länsstyrelser svarade 16 stycken, d.v.s. 76 %, på 
enkäten. Ett län av dessa län avböjde medverkan p.g.a. 
av tidsbrist medan resterande fyra län inte svarade 
trots påminnelser. Ett bortfall på nästan 25 % är i och 
för sig inte bra, men bedöms heller inte vara så stor att 
svaren saknar intresse.

Vad gäller enskilda frågor är bortfallet större. Vissa 
frågor har man bedömt sig inte kunna svara på, andra 
har man inte velat svara på. En del av bortfallet vad 
gäller enskilda frågor kan skyllas på bristfälliga fråge
formuleringar.

Ärendehantering
Inledningsvis ställdes frågan; hur många diarieförda 
ärenden rörande sentida bebyggelselämningar handlade 
er länsstyrelse under åren 1995-99.1 hur många av 
dessa ärenden fattades beslut enligt lagen (1988:950) 
om kulturminnen m.m. (KML) om särskild arkeologisk 
utredning, förundersökning, bl.a. i form av antikvarisk 
kontroll och särskild arkeologisk undersökning?

Endast åtta länsstyrelser svarade och utav dessa an
gav tre länsstyrelser att de överhuvudtaget inte haft 
några ärenden som berör sentida bebyggelselämningar. 
Ett genomgående problem är att man inte för någon 
statistik av denna typ. Bl.a. svarar en länsstyrelse att 
man inte för diariet på ett sådant sätt att det med rimli
ga arbetsinsatser går att få fram uppgifter. Länsstyrel-

□ Kart-/arkivgenomgång

Kart-/arkivgenomgång och sökschakt

□ Förekommer ej

Fig. 2:1. Fördelning av svar på fråga 2: I Era beslut om särskild utred
ning. Vilka metoder ställs det vanligtvis krav på? Endast kart- och ar
kivgenomgång med fältinventering? Sökschaktgrävning?

serna har dessutom uppfattat frågan på olika sätt. En 
länsstyrelses siffror avviker totalt då man, till skillnad 
från de andra länsstyrelserna, bl.a. tagit med skogs- 
bruksärenden.

Fråga 2 handlade om vilka metoder man vanligen 
ställde krav på i samband med särskild utredning.

Som framgår av fig. 2:1 svarade nio av 15 länssty
relser att man kräver eller, om det var aktuellt, skulle 
ställa krav på både kart-Zarkivgenomgång och sök
schakt. Endast två länsstyrelser uppger att man endast 
skulle ställa krav på kart-Zarkivgenomgång. Som fram
går av figuren framgår vidare att resterande fyra län 
svarar att det inte har varit aktuellt att ta beslut om sär
skild utredning rörande sentida bebyggelselämningar.

Den tredje frågan löd: Vilka metoder fattar Ni van
ligtvis beslut om i samband med särskild arkeologisk 
undersökning? Endast karteringZdokumentation eller 
undersökning?

Som framgår av fig 2:2 svarade två länsstyrelser att 
man, åtminstone inte i allmänhet, kan fatta beslut en
ligt KML men att frivilliga överenskommelse förekom
mer. De fyra länsstyrelser som angav att man vanligt
vis beslutade om kart-Zarkivgenomgång och 
undersökning är dock inte en homogen grupp. Bl.a. 
förefaller en länsstyrelse förutsätta att detta gäller fasta 
fornlämningar medan andra anger att detta inte före
kommer men att det skulle kunna tänka sig att kräva 
kart-Zarkivgenomgång och undersökning. En av de tre 
länsstyrelser som anger att man endast ställer krav på 
kart-Zarkivgenomgång kommenterar: ”Vi försöker und
vika”, vilket möjligen skall tolkas att man försöker 
undvika fatta beslut enligt KML.

I fråga 4 ställdes frågan: Vilka skäl har ni i allmän
het anfört i de fall Ni har lämnat tillstånd enlig 2 kap- 
12§ KML utan krav på för- eller slutundersökningar av 
sentida bebyggelselämningar?

Elva länsstyrelser svarade och av dessa angav fem 
länsstyrelser att tillstånd utan krav på för- eller slutun
dersökningar av sentida bebyggelselämningar inte före
kommer eller är aktuellt. En av dem skriver: ”Vi skri
ver inga beslut om inga krav ställs” medan en 
länsstyrelse skriver att inga formella skäl angivits an
nat än den praxis som hitintills inte betraktat de senti
da bebyggelselämningarna som fasta fornlämningar.

Av de sex länsstyrelser som anger skäl uppger tre 
län att sentida bebyggelselämningar inte är att betrakta 
som fasta fornlämningar. I övrigt framgår det att man 
tvivlar på värdet av undersökningar. Man skriver att 
man tvivlar på det ”...vetenskapliga utbytet”, inte (i 
det aktuella fallet) fanns något ”...undersökningsvärde
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'nom berörd exploatering” eller att de lämningar som 
berörts varit relativt ”...välkända i skrift”.

Att fem länsstyrelser svarar att sådana beslut inte fö
rekommer/inte varit aktuella är inte helt lätt att tolka, 
btt skäl kan vara att man överhuvudtaget inte skriver 
beslut när det gäller sentida bebyggelselämningar. En 
länsstyrelse kommentarer: ”Vi skriver inga beslut om 
lnga krav ställs. Vi är bakbundna av lagstiftningen och 
Sällande praxis”.

Av svaren på den här frågan kan man få intrycket 
att länsstyrelserna, till viss del åtminstone, är, eller 
"pplever sig vara, låsta av rådande praxis. Beslut en- 
bgt KML fattas ej då detta inte är brukligt. En länssty- 
relse frågar sig om RAÄ skulle stödja dem om ”...ex
ploatören överklagar ett beslut”. Möjligen föreligger 
^et en skillnad mellan RAÄ:s och länsstyrelsernas upp- 
Dttning om vilket handlingsutrymme det finns på 
regional nivå. Liknande synpunkter återkommer bl.a. i 
fråga 12b.

Den femte frågan löd; Finns det i Ert län exempel på 
Sentida bebyggelselämningar som bedömts ha ett så 
stort bevarandevärde att de helt undantagits från ex- 
Ploatering?

Av de fyra länsstyrelser som svarar ja kommenterar 
eu länsstyrelse att detta inte skett med stöd av KML 
Uten väl i detaljplan, d.v.s. med hjälp av PBL. Vidare
k°tttmenterar en länsstyrelse att detta alltid görs vid 
Upprättandet av ”...detaljplaner, arbetsplaner och järn-

Tar ej beslut enl. KML

Q
Q
1

Kartyarkivgenomgäng och Undersökning 

Kart-/arkivgenomgång

Kartyarkivgenomgäng och 
Undersökning och Annat

Undersökning

hg, 2-j
^eslu ' Svarsfördelning på fråga 3: Vilka metoder fattar Ni vanligtvis 
kart . 0rn i samband med särskild arkeologisk undersökning? Endast 

6ring/dokumentation eller undersökning?

Fig. 2:3. Svarsfördelning på fråga 5: Finns det i Ert län exempel på sen
tida bebyggelselämningar som bedömts ha så stort bevarandevärde att 
de helt undantagits från exploatering?

vägsplaner”. Noterbart är att en av de tio länsstyrelser 
som svarar nej kommenterar att det finns en lokal med 
sentida bebyggelselämningar som troligen skulle bli un
dantagen vid en exploatering.

Den sjätte frågan: Upplever Ni att Er beslutspraxis 
angående sentida bebyggelselämningar överensstäm
mer med den i era grannlän? Av 13 svarande länssty
relser svarade tio att dom inte visste om deras besluts
praxis överensstämmer med den som finns i andra län. 
Denna fråga kan bl.a. vara av intresse då just den rå
dande praxisen, som man uppfattar den, delvis bedöms 
begränsa länsstyrelsernas handlingsutrymme och sva
ren pekar på ett behov av att diskutera den rådande 
praxisen.

De sentida bebyggelselämningarnas 
vetenskapliga värde
Av centralt intresse är länsstyrelsernas tankar kring de 
sentida bebyggelselämningarnas förmåga att producera 
”ny och annorlunda kunskap”. I bakgrunden finns för
stås det förhållandet att den viktigaste invändningen 
mot att bl.a. sentida torp och backstugor skall betrak
tas som fasta fornlämningar, är att det finns andra käll
material, och att deras vetenskapliga betydelse är be
gränsad. Utifrån denna utgångspunkt ställdes två 
frågor. Fråga 7a löd: Är Er erfarenhet den att arkeolo
giska undersökningar kan tillföra ny och annorlunda 
kunskap när det gäller de sentida bebyggelselämning
arna?
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Antal svarande

Nej Nej, med Ja, med
tvekan tvekan

Fig. 2:4. Svarsfördelning på fråga 7a: Är Er erfarenhet den att arkeolo
giska undersökningar kan tillföra ny och annorlunda kunskap när det 
gäller de sentida bebyggelselämningarna.

En relativt klar majoritet faktisk tror på, eller åt
minstone inte utesluter, möjligheten att arkeologiska 
undersökningar av sentida bebyggelselämningar kan 
tillföra kunskap och att de fysiska lämningarna har ett 
självständigt källvärde bredvid andra källmaterial.

Fråga 7b var en följdfråga: Har ni erfarenhet i Ert 
län av att arkeologiska undersökningar kan tillföra ny 
och annorlunda kunskap? Eller har det varit tillräckligt 
med arkivgenomgång, kartering m.m?

Inledningsvis kan konstateras att en länsstyrelse sva
rar ”ja” men hänvisar då till stadsarkeologiska under
sökningar. Troligen avses att kulturlager i städerna 
från sent 1700-tal och framåt men i så fall faller detta 
lite grand utanför ramen för frågeställningen och ingår 
därför inte i sammanställningen i fig. 2:5. Av de sex 
länsstyrelser som valt att svara ”nej”, anger tre länssty
relser att kart-Zarkivgenomgång varit tillräcklig. Det 
bör också påpekas att den länsstyrelse som i samman-

Antal svarande

Fig. 2:5. Svarsfördelning på fråga 7b: Har Ni erfarenhet i Ert län av att 
arkeologiska undersökningar kan tillföra ny och annorlunda kunskap? 
Eller har det varit tillräckligt med arkivgenomgång, kartering m.m.

ställningen presenteras som svarande ”ja”, svarar gene
rellt för fråga 7a och 7b.

Inte oväntat känner länsstyrelserna till få exempel 
på arkeologiska undersökningar rörande sentida bebyg
gelselämningar som resulterat i att ny kunskap produ
cerats. Ett observandum är att inte heller i de län där 
det förekommit undersökningar med sådana ambitioner 
(enligt den sammanställning som gjorts inom ramen för 
detta projekt) känner man till detta. Här får man givet
vis hålla i minnet att den eller de personer som svarat 
på enkäten inte nödvändigtvis har kännedom om dessa 
speciella projekt/undersökningar.

Fast fornlämning eller inte?
En kärnfråga i detta sammanhang är åsikterna om hu
ruvida de sentida bebyggelselämningarna skall betrak
tas som fasta fornlämningar eller inte. Vidare är det 
angeläget att reda ut vilka motiv som ligger bakom de 
olika ställningstagandena. Det är samtidigt viktigt att 
inte fixera frågan till det formella lagskyddet. Man kan 
tänka sig att skyddet av denna kategori av bebyggelse
lämningar, jämte andra övriga kulturhistoriska läm
ningar, kan ske inom ramen för nuvarande praxis, men 
med andra prioriteringar och metoder. Länsstyrelserna 
fick svara på frågan: Är Ni av den uppfattningen att de 
sentida bebyggelselämningarna skall betraktas som fas
ta fornlämningar och omfattas av KML.” Varför? An
dra möjligheter? Se fig. 2:6.

En grupp på nio länsstyrelser har redovisats i en ge
mensam kategori, då de på olika sätt förordar att ett 
urval av de sentida bebyggelselämningarna skall om
fattas av KML. Denna sammansatta kategori består av 
tre undergrupper: en grupp som svarar ”Ja, men selek
tivt”, en grupp som svarar ”Nej, inte generellt” eller 
”Med undantag för vissa kategorier” samt en grupp 
som, utan att kryssa ”ja” eller ”nej”, i kommentaren 
förordar att ett urval av de sentida bebyggelseläm
ningarna skall omfattas av KML.

Visserligen är det inte utan intresse att man väljer 
att formulera svaret ”ja, men selektivt”, respektive 
”nej, i varje fall inte generellt”. Dessa nyanser kanske 
avslöjar en bakomliggande attityd, men konsekvensen 
- ett förordande av ett selektivt urval - är trots allt 
densamma. En länsstyrelse påpekar också att man re
dan idag har möjlighet att göra sådan här urval.

Bland de länsstyrelser som förordar en generellt om
fattning av KML anges som främsta argument för detta 
att det inte finns någon grundläggande skillnad mellan 
de sentida bebyggelselämningarna och de traditionella 
fornlämningarna.

Vad skall skyddet omfatta?
Det är även av vikt att diskutera vad som skall skyd
das. Inte sällan upptar de sentida bebyggelselämning
arna stora områden. I avsikt att diskutera detta ställde5
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Q
O

Ja Selektivt
omfattning

Selektiv omfattning 

Mej, inte generellt 

Ja, men ej generellt

Förordande av 
både generell och 
selektiv omfattning

F'S- 2:6. Svarsfördelning på fråga 8: Är Ni av den uppfattningen att de 
Sentida bebyggelselämningarna skall betraktas som fasta fornlämning- 
ar 0ch omfattas av KML? Varför? Andra möjligheter?

rågan (fråga 9) vad skyddet bör omfatta? De svarande 
fick välja mellan ett antal på förhand givna alternativ. 
Syaren fördelade sig enligt följande:

Hus och byggnader 12
Övriga synliga lämningar, t.ex. källa, väg 11 
Kulturlager 11
Tunet 12
hägomark 9
Övrigt 4

F °rägans formulering ledde till viss oklarhet och en del 
farande verkade utgå från att det handlar om befintlig 
e"yggelse. Två länsstyrelser ansåg, utan att ta ställ- 

n'ng till omfattningen av skyddet, att detta skall avgö- 
ras från fall till fall. En länsstyrelse svarade att det är 
°r'rnligt att skydda så stora områden utan att precisera 
Vad detta stora område skall omfatta.

^ogsbruket. Skogsvårdslagen och de sentida 
^byggelselämningarna
fifrkussionen om framtida antikvarisk praxis är det 

V'^t’gt att väga in den aktuella, faktiska situationen 
nfr det gäller bl.a. skadebilden. Det finns undersök- 
J^gar som visar att skogsbruket går hårt åt skogens 

urmiljövärden. Om skogsbruket i framtiden klarar 
att ta tillfredsställande hänsyn finns det kanske min-

kult
av

re skäl att fundera på att förändra lagstiftningsinstru
ment- 1 anslutning till detta ställdes två frågor. I frå- 
fian 10a efterfrågades om Skogsvårdslagen, enligt 
ar|sstyrelsernas erfarenhet, ger tillräckligt skydd åt de 
ent‘da behyggelselämningarna.

fig. 2:7 framgår en klar tendens: länsstyrelserna 
ITler|ar att SVL inte ger tillfredsställande skydd åt de

sentida bebyggelselämningarna. Det skall poängteras 
att många länsstyrelser, även om de svarar ”ja” eller 
”nej”, i kommentarerna signalerar att de är osäkra.

I fråga 10b ställdes frågan om länsstyrelserna trodde 
att de förändringar som för närvarande sker kommer 
att leda till att hänsynstagandet till skogens kulturmil
jöer kommer att nå en tillfredsställande nivå.

I kommentarerna framgår att de flesta känner en 
stor osäkerhet inför utvecklingen. Många län reserve
rar sig då de menar att en positiv utveckling först kan 
ske under vissa, ännu ouppfyllda, förutsättningar. En 
jämförelse mellan svaren presenterade i fig. 2:7 respek
tive 2:8 kan ändå tolkas som om att det finns en viss, 
men dock långt ifrån reservationslös, optimism bland 
länsstyrelserna.

Antal svar

Vet ej/oklart

Fig. 2:7. Svarsfördelning på fråga 10a: Ger SVL och dess tillämp
ning, enligt Er erfarenhet, tillräckligt skydd åt de sentida bebyggel
selämningarna?

Antal svar
8

Fig. 2:8. Svarsfördelning på fråga 10b: Tror Ni att de förändringar som 
för närvarande sker inom skogsbruket kommer att leda till tillfredstäl
lande kulturmiljöhänsyn?
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Värderingskriterier
Vid sidan av KMLs tre kriterier för vad som konstitue
rar en fast fornlämning finns det ett antal andra värde
ringskriterier som kan användas i bedömningen av be
varandevärde. En diskussion om de sentida bebyggelse
lämningarnas roll i den framtida kulturmiljövården bör 
bl.a. ta avstamp i en diskussion om vilka kriterier som 
kan tänkas vägas in i bedömningen av bevarandevär
de. Till länsstyrelserna ställdes frågan: Vilka värde
ringskriterier anser ni vara viktiga? I sammanställning
en nedan framgår hur man svarade:

vetenskapligt värde/preparatsvärde eller motsv. 7
upplevelsevärde eller motsv. 5
representativitet 5
socialt värde (lokal identitet) eller motsv. 3
sällsynthet/unicitet eller motsv. 3
pedagogiskt värde eller motsv. 2
kontext/kulturlandskap/miljösamband 2
bevarandegrad 2
historik 1
datering 1
immateriella värden 1
autenticitet 1

Svarsfördelning fråga 11.1 diskussionen kring ett even
tuellt lagskydd av sentida bebyggelselämningar påpe
kas ofta att dessa uppfyller KML:s kriterier på fast 
fornlämning, d.v.s. de är lämningar efter forna tider 
och äldre tiders bruk samt är varaktigt övergivna. 
Utöver KML:s formulering finns det i den antikvariska 
praktiken ett antal värderingskriterier som kan styra 
handläggningen. Vilka värderingskriterier anser Ni 
vara viktiga?

Av de 14 länsstyrelser som svarade kan tre svar 
svårligen förstås utifrån frågeställningen. Övriga elva 
har angett ett eller flera bedömningskriterier i form av 
värden eller egenskaper hos lämningarna.

Några av dessa begrepp är synonyma, andra grän
sar till varandra. Detta leder till semantiska oklarheter 
och ett visst mått av godtycke blir oundvikligt. Här 
görs t.ex. valet att baka samman begreppen kontext, 
kulturlandskap och miljösamband, men detta är inte 
självklart. Andra begrepp som historik och immateriel
la värden skulle kunna uppfattas som synonyma, men i 
sammanställningen nedan här görs valet att presentera 
dem som två olika svar.

En länsstyrelse har angett typisk/otypisk som en 
egenskap vilket både kan uppfattas som, och följakt
ligen har ”bokförts” som, representativitet respektive 
sällsynthet. Ett län hänvisar till sitt svar på fråga 8 (om 
sentida bebyggelselämningarna skall betraktas som fas
ta fornlämningar): ”beror på - Ja om de inte är kända 
på annat sätt.” Detta åberopande uppfattas i detta sam
manhang som om detta län lägger tonvikten på veten
skapligt värde eller motsvarande.

I frågans formulering finns även en begreppsmässig 
oklarhet med en tolkningskritisk innebörd. Här nämns 
endast olika värden som kriterium. Dock, utöver dessa 
värden finns det egenskaper som man kan tillskriva 
kulturmiljöerna. Det är en fördel om man begrepps- 
mässigt skiljer på begreppen värde och egenskap (se 
Carlie & Kretz 1998). Upplevelsevärde t.ex., är ett vär
de medan sällsynthet är en egenskap hos lämningen. 
Detta kan innebära att vissa länsstyrelser i sina svar 
mer tänkt i termer av värden och mindre på egenskaper 
och att värdena därför har blivit relativt överrepresen
terade.

Av de sju länsstyrelser som anger vetenskapligt vär
de anger tre vetenskapligt värde som ensamt kriterium- 
Den tyngdpunkt man lägger på vetenskapligt värde/ 
preparatsvärde ligger förstås i linje med den etablerade 
synen på vad som anses som den viktigaste värderings- 
grunden. Samma sak kan nog sägas om upplevelsevär
det, då detta begrepp är ganska väl etablerat i sådana 
här diskussioner.

En mer allmän, och kanske viktig, slutsats är ändå 
att en rad värderingsgrunder lyfts fram i denna sam
manställning. Detta kan tolkas som att det finns en be
redskap bland länsstyrelserna att diskutera vilka värde
ringsgrunder som skall styra handläggningen av de 
sentida bebyggelselämningarna.

Den antikvariska kontra allmänhetens syn på 
sentida bebyggelselämningar
Som påpekats på annat håll i denna rapport är det inte 
alltid så att den antikvariska kulturmiljövårdens upp
fattning av vad som är intressant och bevarandevärt 
stämmer överens med allmänhetens syn. Länsstyrelser
na fick svara på frågan om det fanns en brist på över
ensstämmelse mellan den antikvariska kulturmiljövår
den och allmänheten och, om så var fallet, detta 
upplevdes som en konflikt.

Ja 9
Nej 2
Ja, brist på överensstämmelse men ej konflikt 5

Svarsfördelning på fråga 12a: Det förfaller finnas en 
brist på överensstämmelse mellan allmänhetens och 
den antikvariska kulturmiljövårdens syn på sentida be
byggelselämningar. Allmänheten upplever exempelvis 
ofta torpen som minst lika intressanta och minst lika 
bevarandevärda som de lämningar (oftast fasta forn
lämningar) de kulturmiljövårdande institutionerna 
prioriterar i sin verksamhet.

a) Stämmer detta med Er erfarenhet, och om så är 
fallet, upplever Ni detta som en konflikt?

Frågans utformning med två delfrågor och endast en 
kryssruta var olycklig. Man kan dock uppfatta ett ja- 
kande svar som att man svarar ”ja” på frågan om det 
föreligger en diskrepans mellan den antikvariska kul-
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Antal svar

Vet ej/oklart

F'S- 2:9. Svarsfördelning på frågan 12b: Borde allmänhetens vårde- 
nngar vara mer styrande för den antikvariska praxisen än vad den är 
idag?

tUrmiljövårdens och allmänhetens syn på de sentida be- 
^yggelselämningarna, och att detta upplevs som en 
konflikt. Denna tolkning är dock ej självklar. Om man 
kade formulerat frågan annorlunda hade kanske fler 
^n svarat ”nej” på frågan om detta upplevs som en
konflikt.

Bland länsstyrelserna uppfattar man alltså en skill
nad mellan den antikvariska kulturmiljövårdens och 
akmänhetens uppfattningar rörande sentida bebyggelse- 
'amningar. Dock understryker flera län att denna skill
nad inte behöver vara en grund till konflikt, ibland kan 
^et t.o.m. uppfattas som en styrka.

En följdfråga var: Borde allmänhetens värderingar 
vara mer styrande för den antikvariska praxisen än vad 
^en är idag?

De två länsstyrelser som svarar att dom inte vet 
antyder i sina kommentarer att de är skeptiska till att 
nkrnänhetens värderingar skall vara mer styrande.

verhuvudtaget är inte svaren entydiga. Exempelvis 
tydliggör en länsstyrelse, som svarar nej,: ”Nej, inte i 

Däremot borde de värderingskriterier som allmän- 
etens värderingar går tillbaka på vara mer styrande.”

*än som kryssat i ”ja”, menar i sin tur att ordet 
styrande” kanske är fel i sammanhanget och skriver 
tt; ’-..möjlighet att påverka är dock inte fel”.

En klar majoritet bland länsstyrelserna vill alltså att 
skall behålla den rågång som finns mellan den 

antikvariska kulturmiljövården och allmänheten. Det
vikti
hi

'gaste argumentet förefaller vara en önskan att för-
r lndra att lokala, kortvariga intressen och opinioner 
ar för stort inflytande.

6iolo

De
giska och immateriella värden

Sentida bebyggelselämningarna är ofta bärare av 
t<)ra biologiska och immateriella värden. I enkäten

ställdes tre frågor kring detta. Dessa frågor handlade 
om hur man såg på dessa biologiska och immateriella 
värden, om de kunde utgöra argument för ett starkare 
skydd i sig samt i vilken utsträckning och på vilket sätt 
natur- och kulturmiljövården samarbetade på respekti
ve länsstyrelse kring dessa frågor.

Ett gemensamt grundproblem med dessa frågor är 
att deras formuleringar lätt blir ledande då de immate
riella och biologiska värdenas betydelse är förutsatt i 
frågornas formulering. Det hade antagligen varit mer 
givande att undersöka hur många länsstyrelser som 
”spontant” skulle vilja framhålla dessa egenskaper hos 
de sentida bebyggelselämningarna.

Stor enighet råder bland de svarande om att de im
materiella och biologiska värdena har betydelse. Vad 
gäller de biologiska värdena påpekas att dessa kan ut
göra argument för ett starkare skydd. En minoritet av 
länsstyrelserna är mer avvaktande och utrycker tvek
samhet till i vilken utsträckning dessa värden förekom
mer och hur dessa värdens förfall skall stoppas.

Vad gäller frågan om samarbetet mellan natur- och 
kulturmiljövården blev svaren oklara. Många länssty
relser svarade mer i termer av samarbete mellan natur- 
och kulturmiljövården i allmänhet. Oavsett detta ger 
svaren intrycket att det i stort sett saknas ett samarbete 
kring dessa frågor. Fem länsstyrelser efterlyser också 
ett utökat samarbete.

Flera länsstyrelser menar också att mer kan göras 
vad gäller de immateriella värdena. I första hand 
nämns hembygdsföreningarna, men även länsmuseer
na, som viktiga aktörer i ett sådant arbete.

Informationsarbete
Vad gäller informationsarbete ställdes följande fråga:
I vilken grad, och på vilket sätt, arbetar man idag i Ert 
län med information till allmänheten kring de sentida 
bebyggelselämningarna. Ar det informationsarbete som 
utförs idag tillfredställande, och om inte, hur skulle det 
kunna utvecklas?

Nio länsstyrelser svarade uttryckligen ”nej” på frå
gan om arbetet är tillfredställande medan ett län svarar 
”ja”. På frågan vilket slags informationsarbete som ut
förs skiftar svaren. En länsstyrelse nämner att museer
na informerar i olika sammanhang samt att informa
tionsarbete sker inom ramen för fornvårdsprogrammet. 
Upplysningar ”...tillsammans med SVS... ” är ett annat 
svar. En svarande uppger att SVS och skogsägare infor
meras om detta. Vidare svarar en länsstyrelse att skylt
ning och guidning förekommer. Slutligen framhålls in
formationsarbete i samband med Markernas Mångfald.

Vad gäller frågan om hur man skulle vilja arbeta 
påpekar en del län att man har brist på resurser. Två 
länsstyrelser menar att detta är en uppgift i första hand 
för länsmuseerna och hembygdsföreningarna. Vad gäl
ler åtgärder som skulle kunna vidtas nämns: skyltning,
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Antal svar

Vet ej/oklart

Figur 2:10. Svarsfördelning på fråga 17: Är sentida bebyggelseläm
ningarna tillräckligt väl inventerade i Ert län?

utgivandet av folder tillsammans med SVS, inventering 
och samverkan med skolan.

Projekt berörande sentida bebyggelselämningar
En fråga gällde om det för närvarande pågick några 
projekt i respektive län som berörde sentida bebyggel
selämningar, och vilka dessa i så fall var. Nio länssty
relser svarar att det inte pågår några projekt som de 
har kännedom om. Två länsstyrelser nämnde Skog & 
Historia medan en länsstyrelse nämner föreliggande 
projekt. Vidare nämndes Atlas över Bergslagen, Mar
kernas Mångfald, hembygdsföreningarnas torpinvente
ringar samt fornvården. En länsstyrelse svarar att 
”De kommer ofta in i handläggandet av de dagliga 
ärendena”.

Några mer omfattande projekt kring sentida bebyg
gelselämningar vad gäller kunskapsutveckling, infor
mationsarbete eller levandegörande verkar inte före
komma i de län som svarat på enkäten. De är i alla 
fall inte kända hos länsstyrelserna. De i svaren uppräk
nade projekten har, undantaget detta projekt, endast 
delvis sitt fokus på sentida bebyggelselämningar.

Inventeringsunderlaget
Vad gäller inventeringsunderlaget ställdes frågan om 
länsstyrelserna ansåg att de sentida bebyggelseläm
ningarna var tillräckligt väl inventerade i deras län.

Bland de svarande länsstyrelserna märks en stor 
enighet att inventeringsunderlaget är otillräckligt. 
Frågan är dock lite ledande då det förefaller som om 
det finns en allmän kritik mot att de traditionella fasta 
fornlämningarna inte är tillräckligt väl inventerade och 
man kan misstänka att de sentida bebyggelselämning
arna ”dras med” i denna allmänna kritik.

Vidare ställdes frågan: Vad gäller de sentida be
byggelselämningarna, vilka brister anser Ni att det 
finns i Fornminnesregistrets (FMR) beskrivningar.
Vad saknas?

Av 14 svarande länsstyrelser svarade en med ett frå
getecken. Fem länsstyrelser svarar att FMR är ”OK”. 
Av dessa svarar en länsstyrelse att det varken är önsk
värt eller möjligt att ha alla dessa lämningar i FMR.
En länsstyrelse svarar att FMR kan räcka som underlag 
i myndighetsarbetet, men att det inte skadade om be
skrivningarna av lämningarna var mer utförliga. En 
länsstyrelse skriver att man inte har något att invända 
mot det som ”...faktiskt tagits upp.” och lämnar där
med en liten osäkerhet ifall de är nöjda med täcknings
graden.

Övriga åtta länsstyrelser har mer eller mindre kri
tiska synpunkter vad gäller sentida bebyggelselämningar 
i FMR. Det finns två huvudinvändningar: dels hur 
ojämnt/inkonsekvent inventeringen har utförts mellan 
olika socknar/områden, dels att dokumentationen är 
otillräcklig för att bedöma lämningarna. Ett speciellt, 
men med tiden övergående problem (p.g.a. den pågåen
de digitaliseringen av FMR), är att flera bebyggelse
lämningar har lagts under samma fornlämningsnum- 
mer i FMR.

Behov av att utveckla kunskapsunderlaget
Till sist ställdes frågan: Finns det ett behov av att för
bättra kunskapsunderlaget kring de sentida bebyggelse
lämningarna? Vad - i så fall är mest angeläget att ge
nomföra?.

Tolv län ansåg att det finns ett behov av att utveck
la kunskapsunderlaget. (Bland dessa finns en länsstyrel' 
se som svarar att det är önskvärt men ej högprioriterat) 
medan två länsstyrelser svarade att de sentida bebyg
gelselämningarna inte är högprioriterade. Av de kon
kreta åtgärder som tas upp märks främst en utökad och 
förbättrad inventering. Två av länsstyrelserna ansåg 
att man bör utreda de sentida bebyggelselämningarnas 
vetenskapliga värde.
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Pinoberget - en socialhistorisk studie utifrån sentida 
bebyggelselämningar och obesuttna människor

^ans Lind, Ingela Holmgren, Eva Svensson & Stig Emilsson

Inledning
^e^yggelselämningar från sen tid är en betydelsefull 
^el av kulturlandskapet; de är många, de är ofta väl 
synliga och de har ofta ett namn. Bebyggelselämning- 
arna bidrar till landskapets struktur. För många män
skor utgör berättelser om bebyggelselämningarna och 
^eras inbyggare en närliggande och ofta igenkännande 
*°kalhistoria. Trots att de sentida bebyggelselämningar- 
nas antikvariska status har höjts, och att enstaka senti
da bebyggelselämningar har varit föremål för arkeolo- 
§'ska undersökningar under de senaste åren, förefaller 
^et saknas en uttalad forskningsagenda kring dessa. 
^etta torde bero på att det saknas underlag för bedöm- 
n*ngar av de sentida bebyggelselämningarnas allmänna 
Vetenskapliga värde som fysiska lämningar. Förelig- 
Sande studie har genomförts som ett inlägg i en diskus- 
Sl°n om det finns ett behov av en sådan här forsknings- 
a§enda och vilken potential och egenskaper de sentida 
ebyggelselämningarna har som ett arkeologiskt käll

material.
^om utgångspunkt och förutsättning för studien be

aktas de sentida bebyggelselämningarna som social- 
‘storiska dokument med en vetenskaplig potential. 
ar ställs frågan om inte de, särskilt ur ett europeiskt 

Perspektiv, relativt välbevarade bebyggelselämning- 
arfa, liksom de landskap de omges av, utgör möjliga 
lr*gångar till studiet av de mindre besuttna eller obe- 
jmttna klasserna. Rumsliga och tidsmässiga aspekter 
I an knytas till socialt handlande genom sociala hand
elsteorier, som syftar till att förklara varför samhäl- 
®n utvecklas på ett visst sätt och vad som formar dem. 
nllgt struktureringsteorin leder människors återkom

mande och regelbundna handlande till att sociala struk- 
^rer skapas. Eftersom de sociala strukturerna återver- 
jar På de olika individerna, är situationen föränderlig 

'ddens 1984). Enligt denna teori producerar och re- 
^r°ducerar rutiniserade handlingar olika företeelser 
l°m lämnar fysiska spår i landskapet. Landskapet kan i 
mfe med detta betraktas som ett medium för och ett re

sultat av individers och gruppers dagliga aktiviteter. In
dividen påverkar sin materiella omgivning och således 
också de rum individen uppehåller sig och agerar i. Ge
nom relationen och den ömsesidiga påverkan mellan 
människa och landskap, blir landskapet bärare av oli
ka subjektiva, sociala och kognitiva värden (Austin & 
Thomas 1990, s. 45, 51 och Tilley 1994, s. 10-11, 23).

I föreliggande studie har vi studerat en grupp o be
suttna människor under 1800-talets senare del samt 
lämningarna efter deras bebyggelse. Studien utgår från 
olika skriftliga källor och fysiska spår i landskapet, i 
första hand bebyggelselämningar och stigar. Vi har för
sökt fånga dessa människors inbördes relationer liksom 
deras relationer till omvärlden, främst till ett närlig
gande bruk och de bönder på vilkas mark de bodde på. 
Av centralt intresse har varit att relatera bebyggelse
lämningarnas utformning och rumsliga förhållanden 
till människornas släktskapsförhållanden, yrken samt 
sociala och ekonomiska situation. Vi har även, i en 
mindre enkätstudie, tittat på hur dagens lokalbefolk
ning ser på lämningarna av de o besuttnas bebyggelse.

Studieområdet, det s.k. Pinoberget, valdes då det 
innehöll ett relativt stort antal bebyggelselämningar av 
olika karaktär inom ett begränsat område. Dessutom 
fanns det ett utgångsmaterial i den information Övre 
Ulleruds hembygdsförening (ÖUHF) sammanställt i sin 
torpinventering. Det fanns utöver detta, en del intresse
väckande folkliga föreställningar kring området och 
dess invånare. Ytterligare ett skäl till att välja Pinober
get var att byalaget Älvan i Älvsbacka har intresse av 
området, och bl.a. planerar att anlägga en vandrings
led i området med skyltning av de olika objekten. En 
sådan publik användning av forskningsresultatet, tänkt 
att komma besökare och lokalbefolkning till del, passa
de väl med tanke på de sentida bebyggelselämningar
nas betydelse för den breda allmänheten.

Vad gäller en redogörelse för den allmänna historis
ka situationen samt forskningshistorik vad gäller de 
sentida bebyggelselämningarna hänvisas till del 1 i
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denna rapport Sentida bebyggelse i antikvarisk och ar
keologisk verksamhet - en tematisk utvärdering.

Järnbruken och dess människor
Järnbruken skulle kunna karaktäriseras som stora 
skogs- och jordbruksegendomar med järnet som en be
tydelsefull, icke-agrar ”cashcrop”. Av de människor 
som var beroende av bruken var en minoritet lönearbe- 
tare direkt involverade i järnproduktionen. Majoriteten 
sysslade med födoproduktion, transporter och bränsle
produktion. Lejonparten av jordräntan utkrävdes i form 
av kolning och körslor. Då underlydande torpare och 
bönder ofta kolade och körde i större utsträckning än 
vad jordräntan krävde, utgjorde dessa arbeten en viktig 
extraförtjänst. Ofta räckte inte de underlydande brukar
nas egna brukningsenheter för den egna försörjningen. 
Detta kunde då kompenseras genom uttag i bruksmaga- 
sinen, betalad med kolning och körslor utöver de stad
gade kvantiteterna. En begränsning i kolproduktionen 
var att kol inte kunde transporteras längre sträckor 
med häst. De som kolade måste därför rekryteras i bru
kets närområde. För bl.a. järntransporter rekryterades 
s.k. forbönder som kunde bo mer avlägset, men också 
självägande bönder i brukets närhet kunde tjäna extra 
pengar i samband med körslor åt bruken (Jonsson 
1983, s. 113).

Utmärkande för bruken var en utpräglad social hie
rarki, ordnad utifrån yrkesgrupper och skicklighet. 
Tjänstemännen stod relativt högt och bland de som ar
betade i själva produktionen intog smederna en sär
ställning. Längst ned på skalan stod torpens pigor och 
drängar (Skeppstedt, 1975, s. 7). Vidare utmärktes bru
ken också av relationer som karaktäriserades av ömse
sidighet och distans. Förhållandet mellan bruksägaren 
och befolkningen brukar beskrivas som patriarkalisk; 
båda parter hade sina förpliktelser och bruksägaren 
stod för ett trygghetssystem som i sin utformning var 
enkel, men unik, för sin tid. Bruksägaren försåg arbe
tarna med bostad och ibland med sjukvård och pensio
ner. Med den centraliserade livsmedelsförsörjningen - 
bruksmagasinen/bruksbutiken - fanns en permanent 
tillgång på mat (Essemyr 1971, s. 87-88). Ofta betala
des en del av lönen i natura t.ex. i mat, bostad och 
ved. Den vanligaste formen av naturalön var bostad 
med täppa, vedbrand och betesrätt för egna djur (Lars
son 1986, S.20). Detta innebar att arbetarnas beroende 
av bruket var stort. Den som fick avsked förlorade inte 
bara jobbet, utan också bostaden och den garanterade 
tillgången på livsmedel.

De lägst betalda arbetena utfördes av barn, åldring
ar och kvinnor. Deras löner bokfördes oftast under fa
miljens samlade arbete. Dagkarlarna, liksom extraar- 
betare och torpare, hörde till de lägst betalda då de ej 
ansågs avkrävas någon särskild ”konstskicklighet”

(Larsson 1986, s. 15). Bostäder kunde ingå i kontrakten 
men även arrendeavgifter förekom. I många fall var 
tilldelandet av bostäder helt nödvändigt för att kunna 
rekrytera arbetskraft och i motsvarande grad var arbe
tarna hänvisade till brukets bostäder då alternativ sak
nades (Larsson 1986, s. 21).

Träskoadeln
Innan götjärnsprocesserna (bl.a. bessemer-, martin-, 
thomasprocesserna) slog igenom i slutet av 1800-talet, 
dominerade Sveriges stålproduktion av lancashiresmi- 
det. Detta smide, liksom de äldre tysk- och vallonsmi- 
det, var produktionsformer som, till skillnad från göt- 
stålsprocesserna, präglades av hantverksmässighet där 
det ställdes stora krav på smältsmedernas erfarenhet 
och skicklighet. Bland brukens arbetare utgjorde 
smederna en elit. Denna särställning får ett tydligt ut
tryck i de skämtsamma benämningarna ”smed-” eller 
”träskoadel”. De representerade ett ålderdomligt soci
alt mönster. Deras starka position förklaras till stor del 
av den nyckelroll de hade i produktionen. Lite tillspet
sat kan man säga att hrukets hela existens vilade på 
denna kategori arbetare (Bursell 1975, s. 208, 233).
Vid götjärnsprocesserna hölls järnet flytande genom 
hela processen fram till urtappningen varefter den for
mades till en göt. På detta järnbad kunde man, till 
skillnad från bl.a. lancashiremetoden, ta prover hur 
långt färskningen fortskridit. Lancashiresmeden, liksom 
tysk- och vallonsmeden, var däremot helt utelämnad 
till sin erfarenhet och sina sinnen för att bedöma att 
järnet var klart (Bursell 1975, s. 42).

Smedernas yrkesutövande präglades av självständig' 
het och frihet. Yrket ärvdes ofta från far till son och det 
fanns, som Barbro Bursell uttrycker det, en djupare 
yrkesmedvetenhet och en skråanda bland de lancashire- 
smeder hon studerat (Bursell 1975, s. 72-77). Lanca- 
shiresmederna tjänade, åtminstone under lancashire- 
smidets storhetstid, betydligt bättre än t.ex. valsverks- 
arbetarna och kättingsmeder. Smedernas vid Ramnäs 
bruk, som Barbro Bursell studerat, inkomsten var jäm
förbara med tjänstemännens, och det var inte ovanligt 
att de kunde bygga upp sparkapital för att trygga sin 
ålderdom. De var t.o.m. så välavlönade att de höll sig 
över inkomststrecket för rösträtt innan rösträttsrefor- 
men 1909 (Bursell 1975, s. 140-157).

Pinoberget och Älvsbacka bruk
Under 1600-talet ville statsmakterna flytta ut stång- 
järnssmidet från Filipstads bergslag i östra Värmland 
för att bl.a. spara virket till hyttorna och gruvorna.
Som ett resultat av denna aktiva näringspolitik förlädes 
bruken till skogrika områden med tillgång till vatten
kraft, i främst mellersta och västra Värmland. År 1642 
anlades Östanås, även kallad Älvsbacka, bruk mellan
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s]öarna Lersjön (Östra Örten) och Gräsmången i dåva
rande Nyeds socken ca 4 mil norr om Karlstad (fig. 1). 
Två år senare, 1644, anlades en hytta på platsen och 
Samma år erhölls privilegium för den första stångjärns- 
hammaren. År 1656 privilegierades den andra stång- 
larnshammaren. Hyttan lades snart ned då man istället 
valde att hämta tackjärnet från den år 1686 etablerade 
Svartåhyttan några mil öster om Älvsbacka. Järnbruket 
blomstrade efter hyttans nedläggning och utgjorde vid

1695 års taxering ett av Värmlands största bruk. Under 
1700-talets senare del utvidgades bruket med en plåt
hammare och två spikhammare, varav plåtsmidet dock 
upphörde på 1830-talet. Vid 1800- 
talets mitt skedde en omfattande expansion och moder
nisering av bruket. Förutom att lancashiresmidet fick 
ersätta tysksmidet anlades ett gjuteri och ett valsverk. 
Även under 1800-talets andra hälft försökte brukspatro
nerna vid Östanås att följa med i den hastiga tekniska
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utvecklingen. I slutet av 1800-talet expanderade de s.k. 
götjärnsprocesserna på bekostnad av lancashiresmidet, 
och som svar på denna utveckling satsades kapital i en 
martinugn 1888. De omfattande investeringarna till 
trots sjöng bruket nu sin svanesång. Avgörande för dess 
fall blev avståndet till järnvägen. Ar 1879 var Berg- 
slagsbanan, med Molkom station ca 17 km söder om 
Älvsbacka, färdigbyggd. Järnvägen kom att helt för
ändra villkoren för produktionens lokalisering.
I den hårda konkurrenssituation som rådde, var det i 
längden omöjligt att klara av lönsamheten på en plats 
så långt ifrån den nya infrastrukturen. År 1893, endast 
fem år efter det att man hade anlagt martinugnen, var 
därför konkursen ett faktum och Östanås bruk gick ur 
tiden (Furuskog 1924, s. 187-188,272,414-415, Me
lander 1992, Söderberg 2000, s. 113-115). Troligen 
p.g.a. de instabila förhållanden som föregick nedläg- 
gelsen flyttade kvalificerad arbetskraft från Älvsbacka 
redan innan konkursen. I ett arbete kring Ljusne bruk i 
Hälsingland påvisas att av de 16 kvalificerade järn
bruksarbetare (smeder, smältare och gjutare) som in
flyttade till Ljusne från Värmland, kom nästan samt
liga från Älvsbacka. Merparten flyttade till Ljusne un
der åren 1884-1886, alltså före Östanås bruk lades ned 
(Rondahl 1972, s. 102-103,230).

Nedläggningen av Östanås bruk fick stora demogra
fiska effekter. I Johan Söderbergs studie av bruksdödens 
verkningar i Värmland, framgår att under den stora

bruksdöden 1860-1910, är nedläggelsen av detta bruk 
den som fått störst effekt på befolkningsrörelsen. På 
bruket var 160 arbetare sysselsatta i den direkta drif
ten, vilket var mer än på något annat bruk. Nedläggel
sen innebar en språngartad utflyttning och 2/3 av arbe
tarna flyttade ut från Älvsbacka församling inom tre 
år. Den marginella emigrationen oräknad, spred sig de 
flyttande arbetarna över 20 församlingar. De flesta flyt
tade till Karlskoga och Eda, och blev i allmänhet de 
äldre arbetarna (Söderberg 2000, s. 113-115). De om
fattande förändringarna skall dock inte översättas till 
att livsvillkoren i Älvsbacka socken försämrades i mot
svarande grad, snarare tvärtom. Trots bruksnedlägg- 
ningen sjönk den av Söderberg studerade fattigdoms
kvoten i Älvsbacka under 1890-talets första hälft 
(Söderberg 2000, s. 120).

Pinoberget och dess bebyggelse
Pinobergets bebyggelseområde är beläget på gränsen 
mellan Älvsbacka och Övre Ulleruds socknar, ca 
2,5 km öster om Östanås gamla bruk (fig. 2). Namnet 
Pinoberget förekommer inte på några av de kartor som 
studerats utan är uteslutande baserat på lokal, muntlig 
tradition. Det kan därmed finnas olika uppfattningar 
om vilken geografisk utsträckning Pinoberget har. Vad 
gäller namnet förefaller det rimligt att anta att det är 
bebyggelseenheten Pino som fått låna området sitt

'r-itc.sb*

Odstana*

Pinnba«ktn tQtm#T

Aitl^/n ben T j

Sitiitarrhralrn ^>7*,6//«y«wA,

, Sundberya T

lÅStorp

kElfsbaćj
Fig. 2. Pinoberget med dess bebyggelselämningar 1888. Utsnitt av Hembygdskartan.
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namn. Själva Pino-namnet har dock en oklar bakgrund, 
vilket kommenteras i stycket ’’Bebyggelsenamn”.

Bebyggelsen på Pinoberget verkar ha etablerats un
der en snäv tidsperiod under 1800-talets senare hälft. 
Merparten av de kända Pinotorpen finns upptagna på 
Hembygdskartan från 1888, men saknas i de äldre 
Wtmäteriakterna över de aktuella hemmanen och 
socknarna mellan 1707-1851 (LMVR 99-1:1 1707; R 
92-l 6:2 1752; R 99-49:2 1793; R 99-9:2 1843-44; R 
"-49:4 1845; R 99-50:5 1846-51; R 99-8:2 1917).

De bebyggelseenheter som finns upptagna med 
namn på Hembygdskartan är: Lögnen, Sanningen,
Etiksberg och Brofallet (Burfallet). Utöver dessa med 
namn försedda bebyggelseenheter finns lägenheter mar
inade på Hembygdskartan vilka enligt ÖUHF heter: 
Skinnars, Nedre Granhult, Nybacks/Fallet, Pino, Skin- 
Harbacken, Bogberget och Klaraborg. De bebyggelseen- 
^eter som saknas på kartan men vilka ÖUHF har upp- 

'ter om är; Jönshagen, Östra Bråten, Baggannas, 
^rytä, Gamla Brytå samt Övre Granhult.

landskapet kring Pinoberget
E'noberget låg på 1800-talets slut i ett barrskogsland- 
skap med sjöar och älvar. Bebyggelsen i det omgivande 
Wdskapet låg samlad i dalgångarna, oftast inom 1-2 
kilometers avstånd från vattendrag och sjöar. Det cen- 
trala vattnet för Butorp1 var den lilla sjön Åstjärn, och 
E>r Älvsbacka den avlånga och nordsydligt löpande 
sjön Östra Örten.

Bostäderna som låg nere vid vattnen inne i de upp- 
‘'dlade områdena var samlingar av gårdar. Bebyggel- 
Sen i och omkring Butorp ser ut att ha vuxit fram mer 
sP°ntant, och kring sjön Åstjärn fanns ett helt system 
av Vagar och gränsdragningar som sträckte sig ut i alla 
r'ktningar från sjön. Gårdarna låg i klungor om 1-9 
kardar men det vanligaste antalet var 2-3 gårdar. Tor- 
Pen låg oftast för sig eller i små klungor, ofta i utkan- 
ten av jordbruksmarkerna. I Butorp låg ovanligt många 
^°rP utspridda mellan gårdarna och detta utgör ett un- 
dantag.

* Älvsbacka var bebyggelsen mer rumsligt strukture- 
rad- Detta beror på att vägnät och åkermark sträckte 

utmed Östa Örten i nordsydlig riktning, och på det 
Kfum att brukets bebyggelse på Östanås låg ordnad 

0rn en huvudgård med flankerande byggnader. Bebyg- 
b6'Sen i bruksmiljöer utmärker sig i allmänhet gent- 
®mot annan bebyggelse genom en mer utpräglad rums- 
‘8 organisation.

Utöver gårdar och torp fanns även lägenheter och 
ckstugor, och det var till dessa kategorier bebyggel- 

,en På Pinoberget hörde. Pinotorpen låg avskilt från 
, e Alvsbacka och Butorp. Trots att huvuddelen av 

yggelsen låg i Övre Ulleruds socken var det relativt 
5tt: närmare till Älvsbacka än till gårdarna kring 
stlärn. Det är dock tydligt att Pinoberget utgjorde ett

eget bebyggelseområde i förhållande till både Älvs
backa och Butorp.

Bebyggelselämningarnas hemmanstillhörighet
Som konstaterats anlades i princip samtliga de i studien 
ingående bebyggelselämningarna på Butorpböndernas 
mark i Övre Ulleruds socken. Undantaget utgörs av 
Bogberget som, enligt Hembygdskartan, låg på Östan
ås bruks mark i Älvsbacka socken. Enligt ÖUHF skall 
Bogberget ha uppförts på häradsgränsen; ”på ingen 
mans land”. Som framgår av Hembygdskartan låg yt
terligare en bebyggelselämning öster om häradsgrän
sen, söder om Bogberget. Denna bebyggelselämning är 
Fågelbergs eller rättare sagt en lägenhet som överlag
rades av Fågelbergs (se vidare ”Bebyggelsen på Pino
berget - de fysiska lämningarna”).

Övriga bebyggelselämningar låg alltså på Butorps- 
böndernas mark på västra sidan socken- och härads
gränsen. Om man utgår från den fastighetsbild som fö
relåg år 1888 (då ekonomiska kartan/häradskartan, 
vars koncept ligger till underlag för Hembygdskartan, 
utarbetades) var fördelningen lägenheter på de olika 
fastigheterna följande:
Norra Butorp: Sanningen och Lögnen.
Butorp: Eriksberg och den på Hembygdskartan ej före

kommande Baggannas.
Kvarnbråten: Brofallet (Burfallet) och de på Hem

bygdskartan ej förekommande Gamla Brytå och 
Brytå.

Södra Butorp: Skinnars och Klaraborg.
Norra As: Skinnarbacken.
Södra Äs: Nedre Granhult, Nybacks/Fallet, Pino samt 

den på Hembygdskartan ej förekommande Övre 
Granhult.

Pinobergets bebyggelse är utsatt utan några beteck
ningar såsom ”T” för torp eller ”B”, alternativt ”Bs”, 
för backstuga eller bebyggd lägenhet. Vi kan dock utgå 
ifrån att bebyggelsen på Pinoberget skall kategoriseras 
som backstugor/bebyggda lägenheter. Bl.a. har Pinotor
pen betydligt mindre produktionsmarker knutna till sig 
än de bebyggelseenheter som är utsatta som torp på 
Hembygdskartan. Detta antagande stödjs av den infor
mation arkiven har gett om Pinobergets innevånare.

Traditioner kring Pinoberget
Kring Pinoberget har uppstått lokala traditioner och fö
reställningar. Stig Emilsson och Conny Larsson inter
vjuade i samband med ett specialarbete i gymnasiet 
Ludvig Forssten som var född och uppvuxen kring se
kelskiftet i Kvarnåsen, Butorp (Emilsson & Larsson 
1976). M.a.o. var han uppväxt i Pinobergets närområ
de under en tid då det troligen fanns kvar bebyggelse 
där. Som Ludvig Forssten mindes fanns det tre katego
rier människor som ute i bygderna arbetade för bruken:
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självägande bönder, skogstorpare och ”...de som i detta 
område kallades Pinotorpare”. Pinotorparna, berättade 
Forssten, var smeder som arbetade åt bruken i Möln- 
backa och Ostanås. De arrenderade små torp på bo- 
lagsskogarna som till areal och djurbestånd var mycket 
mindre än de övriga skogstorparna. I en jämförelse 
mellan dessa kategorier var de som hade det sämst 
ställt ”...förvisso Pinotorparna...” Dessa var direkt be
roende av bolaget, utan att ha någon egentlig utkomst
möjlighet på det lilla torpet. Pinotorparna försvann 
slutligen från trakten när Östanås bruk gick i konkurs, 
berättade Forssten. 1 denna tradition framträder Pino
torparna inte bara som en geografiskt definierad grupp, 
utan som en särskild social kategori som är synnerligen 
utsatt och fattig.

En annan tradition berättar att Pinobergets inbygga
re arbetade vid Älvsbacka bruk. Dessa ville inte, vilket 
var brukligt, bo på brukets mark, utan valde att bosät
ta sig på Butorpböndernas mark för att på så sätt fick 
en friare ställning gentemot bruket.2

Vad arkiven berättar
Följande text är en kommenterad redogörelse för de ar
kivstudier Stig Emilsson genomfört kring Pinobergets 
invånare. Dessa arkivstudier syftade till att reda ut vil
ka som bodde på Pinobergets olika bebyggelseenheter, 
vilka interna och externa relationer de hade, på vilka 
villkor de bodde på respektive bebyggelseenhet samt 
under vilka övriga sociala och ekonomiska förhållan
den de levde. För att underlätta läsningen kompletteras 
texten med grafiska framställningar av Pinobergets in
byggare och deras relation till bebyggelsen och var
andra. Av avgörande betydelse för denna studie är de 
uppgifter som nedtecknats i samband med ÖUHF:s 
torpinventering, och att i arkivmaterialet försöka iden
tifiera de personer som ÖUFIF placerar på respektive 
bebyggelseenhet har varit studiens metod. ÖUHFrs in
formation är i första hand grundad på muntligt återgiv
na hågkommelser bland enskilda deltagare i torpinven
teringen. Vissa av ÖUHF:s uppgifter har en sådan 
detaljeringsgrad att de ger intrycket av att vara basera
de på arkivstudier, men detta har inte kunnat bekräftas. 
Till ÖHUF:s information har tillfogats muntliga under
rättelser från enskilda personer vid skilda tillfällen. De 
arkivmaterial som använts har varit husförhörslängder, 
vigsel- och födelseböcker i Älvsbacka och Övre Ulle- 
ruds socknar, Kils härads fastighetsböcker, domböcker 
för Nyed och Färnebo härader, avräknings- och avlö- 
ningsböcker för Östanås (Älvbacka) bruk, Örebros 
länsfängelse fångrullor samt kyrkobok.

Ett grundläggande problem i försöken att knyta en
skilda individer och familjer till enstaka lägenheter är 
att dessa lägenheter sällan nämns vid namn i arkivma
terialet. I husförhörslängderna, som är organiserade

hemmansvis, återfinns familjer och individer med titlar 
som inhyses, backstugusittare, förpantningsägare etc.
Av detta kan man sluta sig till att de bodde på ofri 
grund på det aktuella hemmanet, men det finns ingen 
uttalad koppling till en enskild lägenhet/backstuga. 
Detta gör följande sammanställning hypotetisk. I vissa 
fall har ÖUHF namngett personer som relativt lätt lå
ter sig identifieras i arkivmaterialet, men uppgifterna 
varierar i detaljeringsgrad och det föreligger understun
dom en dålig överensstämmelse mellan ÖUHF:s infor
mation och de uppgifter som framkommit i arkivmate
rialet. Texten är tänkt att i första hand visa vilka som 
bodde på de olika bebyggelseenheterna. För att ge en 
bild av under vilka villkor dessa människor levde, och 
hur de har kommit att hamna på de olika ställena, ges 
en bakgrund.

I texten förekommer en hel del kronologiska data 
om födelse och död, giftermål/flyttningar m.m. Vi är 
medvetna om att all denna detaljinformation belastar 
texten, men den har ändå behållits med tanke på att in
formationen kan komma få en framtida användning.

Nybacks/Fallet, Södra Ås
ÖUFIF:s anteckningar:
Här bodde Lars-magnus och Ann-Cajs. Arbetade tro
ligen på Älvsbacka järnbruk. Låg, enl. ÖUHF, vid 
gränsen mot Älvsbacka.

Nybacks är den av Pinobergets lägenheter vars inbyg
gare lättast låter sig följas i arkivmaterialet. Lars Mag
nus Larsson föddes 6/4 1834 på torpet Bergängen, på 
Bergs hemman söder om Östanås i Älvsbacka socken. 
Hans far, Lars Pettersson, hade en i sammanhanget in
tressant bakgrund.

Bakgrund
Lars Pettersson föddes i en fattig torparfamilj på Berg
ängen. Fadern hette Peter Olsson, f. 1778 och modern 
Cajsa Larsdotter. Lars var yngst av fyra syskon. Han 
hade två systrar; Greta f. 1804 och Lena Persdotter f. 
1807 samt en bror, Olof Pettersson f. 1800. (se redogö
relsen för Bogberget). Farfar och farmor hette Olof 
Andersson, f. 1740 respektive Greta Persdotter. De var 
skrivna i samma hushåll som Lars Petterssons far Peter 
Olsson. På Bergängen bodde alltså Olof och Greta till
sammans med son, sonhustru och fyra barnbarn. Olof 
och Greta åtnjöt, enligt husförhörslängden, understöd-

År 1816 drunknade Peter Olsson, 38 år gammal. I 
husförhörslängden 1816-20 står modern, liksom de nu 
mycket gamla farföräldrarna, som ”utfattiga”. Dessa 
är nu, liksom tidigare, upptagna tillsammans i husför
hörslängderna och utgjorde ett hushåll. Man får före
ställa sig att för den redan fattiga familjen är faderns 
död en katastrof. Efter denna händelse blev Lars Pet
tersson under en tid rotehjon i Mjönäs och Stensviken-
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F'§- 3. Schematisk skiss över invånarna på Pinobergets sydöstra del. Pilarna representerar förälder/barn-relationer där pilarna pekar från förälder 
barn. Flera namn i samma ruta innebär äktenskapsrelationer.

Av längden 1820-26 kan vi läsa att Peter Olssons 
anka, Caj sa, gifte om sig med en torpa re vid namn Lars 
Månsson och sonen Lars kunde flytta hem till modern i 
^ergängen. När han blivit tillräckligt gammal började 
^an tjäna som dräng och gå i lära som skomakare.

v'ktigt äktenskap
Ą1 1834 är Lars Pettersson åter skriven på Bergängen, 
klan har hunnit bli 23 år gammal och är nu far till den 
kars Magnus Larsson som drygt 25 år senare dyker 
UPP på Nybacks. Lars Petterssons titel är inhyses sko- 
rtlakare och han är nu sen cirka ett år tillbaka gift med 
^en tre år äldre Cajsa Jernberg. Cajsa kom från ”bätt- 
je förhållanden. Hennes far, Magnus Jernberg, kom 
ran Ortnäs i Älvsbacka bondbygd och var en tid 
^arundeman, vilket torde innebära att Cajsa kommer 
. an en familj med en social ställning som Lars familj 
jate varit i närheten av. Namnet Jernberg för också tan- 
arna till bruksmiljö och järnhantering. Noterbart är 

att kars Magnus förefaller fått sitt andra namn, Mag- 
r*üs> från sin moders sida, där både morfadern och en 
jttorbror heter så. Kanske ett tecken på att den sociala 
°ntakten med Jernbergs på Örtnäs inte bröts trots 

Kajsas ”dåliga” gifte.
^ ^tt bonddottern gifte sig med ett torparbarn och före 
etta rotehjon är kanske inte så förvånande och behö- 
er inte uppfattas som någon mesallians. 1800-talet 

^Öglades av en stor social rörlighet (Winberg 1997).
. e|lan bönder, torpare och backstugusittare fanns det 
n8a vattentäta skott, tvärtom fanns det stora rörelser 
rtleÜan dessa sociala grupper. Men det finns ändå något

k'

i Cajsas liv som möjligen gör detta äktenskap mer för
ståeligt - ett oäkta barn. Den oäkta sonen hette Andreas 
Andersson och var född den 14 juni 1830. Något mer 
är inte känt om detta gossebarn. Även om barn födda 
utanför äktenskapet inte på något sätt var ovanligt, var 
det troligen inte en merit på äktenskapsmarknaden att 
ha med sig ett barn ”avlat i lönskaläge”. Åtminstone 
är det lätt att föreställa sig att ”oäktingar” knappast 
frammanade någon större entusiasm bland de besuttna.

Cajsa och Lars gifte sig alltså 1833 och fick med ti
den följande barn: Lars Magnus f. 1834, Petter f. 1836, 
Jonas f. 1843, Johanna f. 1844, Olof f. 1850, Jonas f. 
1847 samt Karolina f. 1841. Flera av dessa barn åter
vänder i framställningen.

Familjen flyttade till Stenåsen 1846 och bodde kvar 
där till 1859. Lars Petterssons titel varierade mellan 
”sockenskomakare”, ”inhyses skomakare” och ”in
hyses”. 1859 flyttade så familjen över till Södra Ås i 
Övre Ullerud där Lars fick titeln ”Torpare”. Var Lars 
slog sig ner är oklart, men en möjlighet är Åsbacken 
eller Pino som var etablerade torp på och intill Pino- 
berget vid denna tid. Något kontrakt som bekräftar det
ta antagande har inte kunna återfinnas. Äldste sonen, 
Lars Magnus, hade då redan lämnat fadershuset. Han 
flyttade ut första gången redan år 1853.

Till Nybacks
År 1861 dyker Lars Magnus Larsson upp i Övre Ulle- 
ruds husförhörslängd på Södra Ås. Han flyttade in från 
Nedre Ullerud där han hade gift sig 3/3 1861 med en 
Cajsa Thyden, f. 1839. Lars Magnus står som förpant-
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ningsägare och i Kils härads fastighetsböcker återfinns 
följande notering:
Inteckningsbok Ils. 315, ruta 7. För bestående av ett kon
trakt den 9/4 1863 varigenom Olof Svensson till Lars 
Magnus Larsson ohh (och hans hustru) Kajsa Thydén på 
deras livstid upplåtit 6 tunnland och 9 kappland jord.
Kontraktet avser med största sannolikhet Nybacks. 
Arealen är relativt stor vilket överensstämmer med 
karteringen av lämningen. Lars Magnus finns med på 
Södra Ås i alla husförhörslängder fram till sin död 
1906. Han hade hela denna tid eget hushåll med titeln 
förpantningsägare. 1879 nämns han också i Älvsbacka 
bruks avräkningsböcker. Som bostadsort anges där 
”Nybacka”. Äktenskapet var barnlöst och hustrun 
Cajsa Thyden avled år 1887. Lars Magnus gifte om sig 
den 2/5 1890 med Anna Cajsa Henriksdotter, f. 5/8 
1839. Inte heller i sitt andra äktenskap fick Lars Mag
nus några barn, och Anna-Cajsa flyttade 1911, fem år 
efter Lars Magnus död, till sin bror Olof August Hen
riksson i Butorp.

Vi kan alltså identifiera Lars-Magnus Larsson och 
Anna Cajsa Henriksdotter som de av ÖUHF omnämn
da ”Lars-magnus och Ann-Cajs”. Vidare kan vi konsta
tera att Lars Magnus hade en del av sin utkomst från 
Älvsbacka bruk och att han bebott Nybacks från tidigt 
1860-tal till sin död 1906. Nybacks stod troligen tomt 
efter det att Anna-Cajsa flyttat ut 1911.

Pino och Nedre Granhult, Södra Ås
OUHF:s anteckningar angående Nedre Granhult:
Här bodde smältsmeden Olle Grankvist. Arbetade tro
ligen i Älvsbacka järnbruk. Senare i Munkfors.

Inledningsvis skall nämnas att namnet Pino används för 
att beteckna hela området; ”Pinoberget”, det kvarstå
ende torpet Pino som enligt Hembygdskartan på 1880- 
talet hade flera bostäder, och det nu förvunna Pinotor- 
pet som låg nordväst om Pino.

Bakgrund
Historien om dessa ställen tar sitt avstamp i Lars Mag
nus Larssons yngre bror, Peter Larsson, och hans för- 
pantningskontrakt. Peter föddes den 29/10 1836 och 
flyttade in till Södra Ås från Älvsbacka tillsammans 
med sin tidigare omnämnde far, Lars Pettersson, 1860. 
Han gifte sig samma år med Johanna Olsdotter som då 
bodde på Norra Bråten, Sund i Älvsbacka. Paret bilda
de ett eget hushåll och Peter tituleras förpantningsägare 
i husförhörslängden.

Peter och Johannas förpantningskontrakt
Peter Larsson hade två förpantningskontrakt som är 
intressanta i sammanhanget. Båda återfunna i Kils 
härads fastighetsböcker:

Kontrakt Inteckningsbok II s. 314, ruta 5. För femtio 
års besittning av dets.k. Pinotorpet enl. kontrakt den 
l:e mars 1861 (av Jonas Andersson) till Petter Larsson 
och Johanna Olsdotter bev. 13 apr 1863 förn 29/10 
1879.

Kontrakt Inteckningsbok 11-314—4. För femtio års be
sittning av en lägenhet om ett tunnland enl. kontrakt 
den 10 :e mars 1866 av Jonas Andersson till Petter Lars
son och Johanna Olsdotter eller dess rättsinnehavare. 
Bev 5 april 1869 förn. 29/12 1878.

Petter och Johanna tecknade alltså två kontrakt. Det 
ena, från 1861, gällde det ”...s.k. Pinotorpet...” som vi 
får anta är endera det Pino vi känner idag eller det för
svunna Pinotorpet. Det andra är en ”...lägenhet om ett 
tunnland...” vilket försöksvis tolkas som endera Nedre 
Granhult eller Jönshagen. Bägge kontrakten tecknades 
med samma hemmansägare i Södra Ås, Jonas Anders
son och lägenheterna bör alltså ha legat på samma 
skifte på Hembygdskartan. Troligen avses Nedre Gran- 
hult. Peter Larsson finns nämnd i Älvsbacka Bruks av- 
räkningsbok (bokföring där de ekonomiska transaktio
nerna; uttag och förtjänster, mellan bruket och bl.a. 
brukens arbetare nedtecknades) år 1879. Hans bostads
ort anges där som Granhult.

De båda sönerna
Petter och Johanna hade två söner Lars Fredrik, f. 15/5 
1865 och Olof, f. 7/4 1868. Dessa gossar återfinns i en 
förteckning över skolelever i Övre Ullerud före 1890. 
Där anges deras far som Petter Larsson på Åsbacken, 
d.v.s. det andra äldre torpet på södra delen av Pinober
get. Den äldre sonen, Lars Fredrik, gifte sig år 1888 
med en Matilda Karlsdotter, f. 1863.1 samband med 
giftermålet övergav Lars Fredrik sitt patronymikon 
(Pettersson) då han i fortsättning hette Grankvist. Titeln 
var inhyses och paret fick sex barn mellan 1888 och 
1901. Familjen flyttade slutligen till Ransäters försam
ling 1903.

Olle Grankvist på Nedre Granhult
Den andre sonen, Olof Pettersson, gifte sig år 1892 
med en Karolina Larsdotter, f. 21/8 1863, och bördig 
från Ransäter. Paret fick fem barn mellan 1892 och 
1901. De flyttade till Grava församling 1898 men åter
kom till socknen 1900 för att 1904 flytta till Ransäters 
församling. (Munkfors, med det stora bruket, hörde till 
1918 Ransäters församling). Även Olof hadde titeln 
”inhyses” och hadde efternamnet Pettersson. Trots detta 
är det ändå troligt att Olof Pettersson är identisk med 
”smältsmeden Olle Grankvist”, som ÖUHF placerar pä 
Nedre Granhult. Efter det att familjen har varit skriven 
i Grava ett par år skrivs familjen åter på Södra Ås Iran 
1900 till 1904. Till bilden hör också att ÖUHF anger
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smältsmed som yrkesbeteckning. Vi har inte kunnat 
återfinna vare sig Olle Grankvist eller hans bror Lars 
Fredrik i brukets avräknings- eller avlöningsböcker.
^ad gäller titeln ”inhyses” kan den förmodligen för
klaras av att det var fadern Petter Larsson som formellt 
innehade kontraktet på lägenheten. Det bör noteras att 
Olle Grankvist aldrig betecknas smed eller dylikt i 
längderna. (Jfr. Erik Eriksson, Brytå). Möjligen skall 
detta tolkas som att Olle Grankvist med familj bodde 
På Nedre Granhult mellan 1900 till 1904, och att Olle 
Grankvist under den här perioden var smältsmed,
^en att han aldrig arbetade som smed på Älvsbacka 
bruk.

Vem som bodde på Nedre Granhult före Olof och 
bans familj är dock oklart liksom var fadern, Petter 
Larsson, bodde. Troligen bodde fadern, som elevför
teckningen anger, på Åsbacken, något som vi återkom
mer till. Vi kan dock konstatera att Petter Larsson inne
hade två förpantningskontrakt och verkar leva under 
välordnade och relativt goda omständigheter.

Pino återkommer vi till senare.

Jönshagen, Södra Ås?
OUHF:s anteckningar: 

bodde Jöns-Stina.

Bakgrund
Även Jönshagen kan kopplas till samma släkt som Pino 
°ch Nedre Granhult. Lars Petterssons dotter Karolina, 
s°m föddes den 15/6 år 1841, gifte sig 1864 med torpa- 
ren Jöns Nilsson, f. 1831. Man kan här uppställa an- 
tagandet att Jöns Nilsson, genom sin hustru Karolina, 
8*vit upphov till namnet Jönshagen. Tyvärr finns inga 
kontrakt som kan stödja detta antagande. Emellertid 
nantns Jöns Nilsson i Älvsbacka Bruks avräkningsbok 
för år 1879. Han angivs där som boende på Åsbacken. 
bn tänkbar tolkning av dessa uppgifter är att Jöns 
Nilssons svärfar, skomakaren och f.d. rotehjonet Lars 
Pettersson, var torpare på Åsbacken under den tid han 
Var skriven i Övre Ulleruds socken och att torpet över- 
togs av Jöns Nilsson i samband med giftermålet med 
Carolina Larsdotter. Detta styrks också av att då Lars 
Pettersson flyttade tillbaka till Älvsbacka 1874, ändra
des Jöns titel i husförhörslängden från ”måg” till ”tor- 
Päte”. För övrigt en titel som han behåller tills 1881 —

då den ersätts först med ”förpantningsägare”, sedan 
rTled "inhyses”. Paret fick fem barn innan Jöns dog år 
1 &86. Någon gång under perioden 1881-86, övertogs 

sbacken av Peter Larsson, Karolinas bror och, som ti
dare noterats, pappa till Grankvistarna.

Jönshagen

ar kommer då Jönshagen in i detta? Man kan försöks- 
V,s tyda situationen som att Jönshagen uppstod som ett

undantag för änkan Karolina och hennes barn. Något 
som talar för detta är att Jönshagen inte finns med på 
Hembygdskartan och att lämningar efter bebyggelsen 
inte kunnat återfinnas vilket tillsammans tyder på att 
Jönshagen var en bostad av tillfällig karaktär.

Den äldste sonen Karl Johan, f. 1866, återvänder till 
familjen efter giftermål 1893 för att, precis som sina 
kusiner Granqvistarna, flytta till Ransäters församling 
1898. Han har i husförhörslängden titeln arbetare. 
Dottern Kristina, f. 1873 gifte sig med Oskar Karlsson 
Levin som var smältardräng vid Munkfors. Paret fick 
en son år 1897, Karl Johan, men Kristina dog ett par 
månader efter förlossningen, kanske i sviterna av 
barnsäng. Oskar gifte då om sig med Kristinas syster 
Johanna.

Vem var Jöns-Stina?
Den Jöns-Stina som ÖUHF omtalar skulle kunna vara 
den Kristina Jönsson som levde mellan 1873-1897. Vis
serligen förestår Kristina Jönsson vare sig hushållet el
ler lägenheten men man kan anta att Kristinas tragiska 
bortgång levt kvar i lokalbefolkningens minne och 
gjort att hon - och inte hennes mor eller bror - angivits 
som den som bodde på Jönshagen. Jönshagen skulle i 
så fall endast ha existerat under en kort period mellan 
ungefär 1885-1898.

Pino och Jan Olof Danielsson, Södra Ås
ÖUHF:s anteckningar:
Här bodde Jan Olle och Emma Danielsson före dem 
Emmas föräldrar. Jan Olle och Emma flyttade söderut 
ett hundratal meter till nuvarande Pino.

När det gäller Pino har vi tidigare konstaterat att vi 
inte klarar att reda ut förhållandena kring Petter Lars
sons kontrakt från 1860-talet. Vi kan dock konstatera 
att stället under 1900-talets början ägdes av Jan Olof 
Danielsson som ÖUHF nämner i sin torpinventering.

Bakgrund
Jan Olof kom från en familj med rötter i Älvsbacka 
socken där de bodde på torpet Gräsmangen. Hans far, 
Daniel Larsson, föddes år 1803 i Dalby. Daniel gifte 
sig med Ingrid Olsdotter, f. 4/2 1815 i Sunnemo, änka 
efter Olof Olsson, f. 1793 i Älvsbacka. Hon flyttade in 
till Älvsbacka från Ransäter 1831 och tjänade som piga 
först hos Jan Andersson i Sund 1831-33 och sedan hos 
åbon Sven Olsson i Gräsmangen 1833-34. Hon kom 
sedan som piga till Olof Olsson 1834 och gifte sig med 
honom troligen under nästföljande år. Olof Olsson dog 
år 1838 och Ingrid gifte om sig med Daniel Larsson 
den 4/4 1839. Hon hade från sitt första äktenskap dot
tern Johanna Olsdotter som sedermera kom att bli Petter 
Larssons hustru och bröderna Grankvists mor. I sitt äk
tenskap med Daniel fick hon ytterligare fem barn, bl.a.
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den Lars Fredrik Danielsson, f. 7/10 1843, som kan 
knytas till Burfallet, och Jan Olov Danielsson på Pino.

1 Älvsbacka sockens husförhörslängd 1851-55 står 
familjen under rubriken ”Flugberget” som i sin tur står 
under Gräsmangen. I mitten av 1850-talet flyttar familjen 
till Norra Bråten, Sund. Det var på Norra Bråten som 
familjens femte och sista barn, Jan Olov Danielsson, 
föddes den 15/1 1858. Den 13/2 1859 dog fadern, Daniel 
Larsson. Jan Olov bodde kvar hos modern och efter det 
att han år 1870 gått ut skolan arbetade han troligen på 
Östanås bruk. När han 1879 gifte sig med Emma Kris
tina Flenriksdotter, f. 31/11 1858 i Ransäter, och flytta
de till Södra Ås hade han titeln valsverksarbetare.

Flustrun Emma Kristina Flenriksdotter, var dotter 
till Flenrik Olsson, f. 1/2 1828 i Ransäter och Kerstin 
Nilsdotter, f. 14/1 1826 i Sunne. Familjen flyttade in 
från Älvsbacka 1866 och Henrik hade från början titeln 
förpantningsägare. I husförhörslängden finns en note
ring om att han: ”blivit skadad i armen i Älvkarleby”. 
Han hade troligen någon koppling till bruket i Älvs
backa.

Något kontrakt från 1860-talet har vi inte hittat i 
Kils Härads fastighetsböcker, däremot ett köp:

Henrik Olsson oh h Kerstin Nilsdotter köpebrev 
1/10 1887 köper av Jonas Andersson ”Pinoberget” om 
4Vz tunnland.

Detta kontrakt bör ha avsett det nuvarande torpet Pino. 
Observera att säljaren i denna affär är den Jonas An
dersson som återfinns i Petter Larssons båda kontrakt 
från 1860-talet rörande Pino och Nedre Granhult. Hen
rik hade kvar titeln förpantningsägare ända fram tills 
han, tillsammans med sin hustru, flyttade till ålder
domshemmet i Hällekil. Han sålde ”Pino” till svärso
nen Jan Olov Danielsson den 1/3 1911.

Jan Olov och Emma fick nio barn och bodde troli
gen på nuvarande Pino från 1903, då Henrik och Ker
stin flyttade till Hällekil. I husförhörslängderna från 
1905-1915 finns Jan Olof Danielsson med familj upp
tagna under Pino som är en underrubrik till Södra Ås i 
husförhörslängderna. Familjen flyttade till Forshaga år 
1909 men återvände 1912. Under familjens frånvaro 
bodde kolaren Anders Kvist från Leksand med familj 
på Pino. Denne Kvist var gift med en av Jan Olofs dött
rar, Märta. Då Märta dog år 1913 flyttade Kvist med 
familj till Leksand i Dalarna. En intressant detalj är att 
i husförhörslängden 1895-1905 fick Jan Olof titeln 
backstugsittare, något som troligen beror på nedläggel- 
sen av Älvsbacka bruk. Troligen fick den tidigare vals- 
verksarbetaren nu försörja sig på att utföra dagsverken 
åt bönderna i Butorpsområdet och på andra håll.

ÖUHF:s uppgifter angånde Pino skulle kunna tydas 
som att både Jan Olof Danielsson och Henrik Olsson 
vid olika tillfällen bodde på det nu försvunna Pinotor- 
pet. I så fall bör det ha varit Jan Olof (eller möjligen

hans svärfar Henrik) som tagit över Petter Larssons 
kontrakt på detta ställe. Denna tolkning förefaller inte 
osannolik med tanke på att Jan Olof Danielsson var 
Peter Larssons svåger.

Bogberget, Älvsbacka
ÖUHF:s anteckningar:
Bogberget var bebott av en som hette Bogen med fa
milj. Han fick löfte av inspektom på Östanås att bygg# 
på Östanås mark. Han hade det fattigt och stal en bog 
på gården av en slaktad oxe, därav öknamnet. Han 
blev förvisad ur länet en tid. När han kom tillbaka fick 
han inte bo på Östanås mark. Han byggde då på sock
engränsen; på ingen mans land: som han sa. Det nya 
torpet låg (på) Norra As 1:18 i nordöstra hörnet av 
skiftet och bestod av två små stugor.

Här bodde bogen med familj. Namnet Bogen fick 
han för att han stal en bog av en slaktad oxe nere på 
Östanå. Han hade det fattigt!!!

I fallet Bogberget gäller andra förutsättningar än för 
de andra bebyggelselämningarna på Pinoberget. Det 
finns inget riktigt namn att gå efter, bara ett öknamn: 
”Bogen”, samt en relativt detaljerad berättelse om en 
man som varit fattig, gjort sig skyldig till stöld och bli
vit förvisad ur länet. Inte ens sockentillhörigheten är 
helt säker, men bebyggelselämningen Bogberget åter
finns idag på Älvsbackasidan av sockengränsen intill 
Norra Ås hemman i Övre Ulleruds socken. I husför
hörslängderna återfinns inte någon person skriven på 
Norra Ås som passar in på beskrivningen av Bogen. 
Däremot finns på grannhemmanet, Södra Ås, en person 
som varit straffad för stöld. Han heter Olof Pettersson 
och var född år 1800 i Bergängen Älvsbacka, som äldste 
bror till den Lars Pettersson vars öden vi tidigare beskri
vit. Det skall påpekas att i sökandet i husförhörslängd
erna efter ”Bogen”, har vi inom ramen för denna studie 
koncentrerat oss på Övre Ullerud. Denna prioritering 
är givetvis inte helt tillfredsställande. Det kan vara så 
att vi vid en systematisk genomgång av Älvsbacka hus- 
förhörslängder hade kunnat finna en lämpligare kandi
dat som ”Bogen” än den Olof Pettersson vi funnit.

Den hypotetiske "Bogen", Olof Pettersson
År 1816 drunknade som tidigare nämnts Peter Olsson, 
Olofs och Lars far. Detta var troligen ett hårt slag mot 
den redan utsatta familjen. Olof är det enda av barnen 
som var gammal nog att själv förtjäna sitt uppehälle 
och kanske också hjälpa till med försörjningen av små
syskon och gamla arbetsoförmögna farföräldrar. Han 
flyttade år 1817 till Sund där han blev dräng hos 
Anders Israelsson. Han fortsatte till Kärret 1820 för att 
sedan dyka upp i längderna som dagkarl hos en Anders 
Heter i Näsviken. Det står dessutom antecknat i dessa 
längder att han tidigare varit dräng hos Jöns Israelsson
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1 Näsviken. Det var i Näsviken han träffade sin hustru, 
Pigan Britta Persdotter, f. 1804 från Sunnemo.

Sju barn och fattigvård
Olof Pettersson blev 1826 torpare hos Heter i Näsviken 
°ch hade enligt husförhörslängderna attest (intyg) på 
detta. Familjen växte och bestod år 1840 av; Olof med 
hustrun Britta, barnen Petter f. 1821, Maria f. 1824, 
Cajsa f. 1826, Britta f. 1828, Greta f. 1830, Jan f. 1834 
°ch Lars f. 1836. Familjen erhöll enligt husförhörs- 
längdens anteckningar fattigvård.

°e/j andra tragedin och de första stölderna
Oen 28/2 1840 inträffade nästa katastrof. Endast 36 år 
8ammal dog makan Britta och lämnade Olof ensam 
^ed sju barn i åldrarna 4 till 19 år. Redan vid hustruns 
död har Olof gjort sig skyldig till stöld. År 1839 döm
des han av Rådhusrätten i Karlstad för stöld av tyg.
Oen 29/9 1843, dömdes han en andra gång av Nyeds 
häradsrätt till tio dagars fängelse på vatten och bröd 
för stöld av ”...ett och annat matvaror”. Han anges då 
s°m inhysesman i Horrsjön, men enligt Älvsbacka 
s°ckens husförhörslängd är han då fortfarande skriven i 
Åästorp. Barnen försvann från familjen under den här 
Perioden. Deras öde är inte känt i detalj. Två av de 
^ngre flickorna blev rotehjon. I anteckningarna från en 
häktningsförhandling i Färnebo häradsrätt 1869 fram
bar dock att samtliga blev gifta. Åren 1851-55 står 
Olof upptagen under ”Personer utan försvar” i Älvs
hacka sockens husförhörslängd. Under anteckningar i 
Samma längd står att läsa: ”Skriven till hösten 1849 i 
hlästorp, men bott vid Norra Sjön, begärde då attest 
hll Övre Ullerud”3 Olof Pettersson återkom dock till 
^Ivsbacka 1854, men återvände till Övre Ullerud sam- 
1313 år. Han rörde sig alltså oroligt mellan de båda 
s°cknarna och det är möjligt, men lång ifrån säkert, att 
det är under den fasen han byggde de båda jordkulorna 
Pa sockengränsen. Han står i Älvsbackalängden oppta
lt11 tillsammans med dottern Britta och med hennes 
°äkta dotter, Anna Britta Olsdotter, f. 1848, vars far 
1 n8es vara Olof Larsson i Stenåsen. I Övre Ulleruds- 
^ngden för samma period är dottern inte upptagen.

aremot har en annan kvinna, Maria (Maja) Anders- 
<f°tter, med barn tillkommit.

finner man en asterisk och texten ”Intagen som hustru åt 
enkeman Olof Pettersson i Elfsbacka d (-en) 16/12 1849 
(Oläsligt) 3/10. Fattigvård (Oläsligt) Utfattig bor i 
(oläsligt) -fors5 i Butorp fnv.” År 1849 blev sålunda 
Maja ”intagen som hustru” åt Olof. Denna anteckning 
är anmärkningsvärd. Någon anteckning om vigsel finns 
inte vare sig i Övre Ulleruds eller Älvsbackas vigsel
längder förrän tio år senare. Kanske ska man tyda an
teckningen som att de levde tillsammans utan att vara 
gifta, något som borde ha renderat någon form av till
rättavisning. Noteringen är daterad till den 16 decem
ber, ca sex veckor efter det att den oäkta dottern, Maja 
Stina, hade fötts. I födelselängden framkommer f.ö. 
inte vem som var Maja Stinas far. Olof Pettersson var 
nu 49 år och den nyblivna makan och modern 45 år.

Olof och Maja på Södra Ås
I Övre Ulleruds husförhörslängd 1850-60 står båda för 
första gången tillsammans på Södra Ås. Olof Pettersson 
flyttar in från Älvsbacka år 1858 och Maja från Helle- 
kilstorp 1857. Under perioden ströks ”inh” (-yses) 
”änka” och ersattes med ”hustru” som epitet för Ma
ria. För Olof är troligen ”änkeman” ersatt till förmån 
för ”Torp” (-are). Den 14/5 1859 återfinns paret också i 
Övre Ulleruds vigselbok: ”Intagne torparen Olof Pet
tersson och Enkan Maria Andersdotter, bägge i Södra 
Ås, har ingen debetsedel.” Det verkar alltså som om 
Maja och Olof levde som man och hustru i tio år, mel
lan 1849 och 1859, utan att vara gifta. Dottern Maja 
Stina är också upptagen i hushållet till skillnad från 
Majas andra oäkta barn, sonen Olof. Det är emellertid 
oklart om Olofs dotter från hans första äktenskap, Brit
ta med oäkta barn ingick i hushållet, samtidigt som 
Maja med dottern Maja Stina. Hon finns antecknad i 
Olofs hushåll när han är skriven i Älvsbacka men åter
finns inte på Södra Ås, Övre Ullerud.

På anteckningar efter Olof Petterssons namn står 
bl.a.: ”Tvenne gånger straffad för stöld E 1840." Utta
gen lysning till inhy. enk. Maria Andersdotter”. I läng
derna 1861-66 ersätts epitet torpare med inhyses för 
Olof. Där står nu också ”inh back piga” Anna Anders- 
dotter f. 1794.1 kolumnen för anteckningar står att Ma
ria är ”sjuk” medan det i samma anteckningar framgår 
att Olof Pettersson har gjort sig skyldig till stöld.

°en
M

andra hustrun, Maria Andersdotter
aria (Maja) Andersdotter uppges komma från Helle- 

Ustorp4 där hon återfinns i Övre Ulleruds husförhörs- 
angder 1841^19. Hennes då avlidna make hette Lars 
^Vensson, f. 1793, död 1843. Tillsammans med honom 
ade hon fem barn. Efter makens död fick Maria två 

'’akta barn: Olof Jönsson f. 1843 samt Maja Stina (Ols- 
dotter)f. i/n 1849.

^'d hennes make Lars namn står det i längden för 
4j_44: ”fåttavk. Utfattig, sjuklig”. Vid Marias namn

Fängelse och straffarbete
I Övre Ulleruds husförhörslängd 1866-70 kan man läsa 
om Olof Pettersson; ”Häktad för stöld för 3:e gången 
69 i Nyed..d 4 gången I Örebro d 6/9 70. Förlustig 
medborgerligt förtroende.” I utflyttningskolumnen står 
vidare ”Örebro stadsfängelse förlustig medborgerligt 
förtroende 5 år.” Domen 1869 är återfunnen, dock inte 
i Nyed, utan i Färnebo häradsrätts dombok vid vinter
tinget detta år6. Olof har enligt anteckningarna från 
rättegångsförhandlingrana stulit "en rock av svart
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( NYA B RYTÅ ] f GAMLA B RYTÅ ](skinnarbacken)

SODRABUTORP 
(KLARABORG) 
Olof Nilsson

Petrus Emanuel 
Olsson

Erik Olsson 
Britta Stina 
Johansdotter

Nils Olsson 
Stina Olsdotter

Hindrik Eriksson 
Anna Greta 
Henriksson

Jan Fredrik 
Jonsson 
Anna Greta 
Nilsdotter

SKINNARBACKEN 
Erik Hindriksson 
Maria Olsdotter

Olof Eriksson

Fig. 3. Schematisk skiss över invånarna i Brytåområdet. Pilarna representerar förälder/barn-relationer. Flera namn i samma 
ruta innebär äktenskapsrelationer.

kläde med hornknappar och yllefoder, byxor av satin 
och tre linnestycken”. Tillgreppet skedde hos svärsonen 
Per Sekund, gift med hans dotter Britta. I förhöret häv
dade Olof att han trodde att det var svärsonens kläder 
han tagit, och att han inte visste att de tillhörde målsä
garen Per Nilsson i Yngshyttan som övernattat hos Per 
Sekund vid det aktuella tillfället.

I inflyttningskolumnen i Övre Ulleruds husförhörs- 
längd 1871-75 kan man se att Olof Pettersson, troligen 
hemkommen från sin fängelsevistelse, flyttade in i sock
nen 16/6 1871. Han titulerades fr.o.m. detta tillfälle 
”backstugusittare”. Under perioden skrivs dottern Maja 
Stina återigen på Södra Ås i husförhörslängden efter ha 
vistats i Älvsbacka och har, liksom sin äldre halvsyster 
Britta, med sig oäkta barn. I Maja Stinas fall är de två 
till antalet; Anna Maja, f. 1871 samt Ida Kristina Lars- 
dotter, f. 1875. Om Olof står det under anteckningar 
”Se gamla boken: För fjärde resan stöld straffad i Öre
bro d 16/6 (oläsligt) förlustig förtr. I 5 år.”

Slutet
Denna längd blir Olofs Pettersson sista. Efter ett liv av 
fattigdom dör Olof den 8:e september 1873. Hustrun 
Maja, återigen änka, blev rotehjon hos soldaten Per 
Bäck i Bäck. Dottern Maja Stina blev med tiden maka 
till Fredrik Danielsson på Burfallet. (Se Burfallet).

Avslutning
Ovanstående resonemang utgår från att Olof Pettersson 
är identisk med den Bogen som ÖUHF knyter till Bog
berget. Olof Pettersson livsöde, bl.a. innehållande fattig
dom och stölder (i domen från 1843 är det matvaror han 
stulit) överensstämmer med den bild ÖUHF:s anteck

ningar ger av Bogen. Därtill ger husförhörslängderna 
intryck av att Olof Pettersson flyttar fram och tillbaka 
över sockengränsen och att det är stundtals oklart var 
han faktiskt bor. Olof Pettersson hade, som framgår av 
framställningen ovan, släktanknytning till andra av 
Pinobergets invånare på Södra Ås. Detta skulle förkla
ra varför han skrivs på detta hemman och inte Norra 
Ås. Om nu Olof Pettersson är densamme som Bogen är 
trots allt oklart. Det är även oklart när Olof Pettersson 
skulle ha byggt de båda jordkulorna på Pinoberget. 
Detta kan i princip skett när som helst från 1850 till 
1870-talet.

Burfallet7, Kvarnåsen
ÖUHF:s anteckningar:
”Här bodde Fredrik Danielsson bror till Jan Olle i 
Pino. Fredrik var far till Nils i Bryta. En Daniel Lars
son, utflyttad till Dalarna, var född här. Denne dog pa 
1970-talet och var då dryga 90 år. En som troligen het
te Isak flyttade endera till Munkfors eller Kristine
hamn. Isak skulle härstamma härifrån. Här var Hilda 
Maria Henriksdotter född 6/9 1880. ”

Lars Fredrik föddes på torpet Gräsmangen år 1846 som 
äldste son till torparen Daniel Larsson och hans hustru 
Ingrid Olsdotter, vars öden vi tidigare beskrivit under 
Pino och Nedre Granhult. Lars Fredrik var alltså bror 
till Jan Olof Danielsson på Pino och halvbror till den 
Johanna Olsdotter som blev Petter Larssons hustru och 
Grankvistarnas moder. (Se Pino och Nedre Granhult 
samt Pino och Jan Olof Danielsson).

Lars Fredriks familj bodde på Flugberget i Gräs
mangen fram till mitten av 1850-talet då de flyttade tiM
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Norra Bråten på Sunds hemman. Lars Fredrik bodde 
hemma till 1863 då han flyttade till Berg. Han återvände 
till Sund 1865. Lars Fredrik flyttade sedan till Östanås 
1870, där han förfaller ha städslats som en av ”Kam
marherrens drängar”. Efter detta kom han tillbaka till 
Sund 1871. Lars Fredrik gifte sig den 15/9 1880 med 
den Maja Stina Olsdotter som tidigare presenterats som 
Olof Petterssons dotter, och som möjligen har bott i nå
gon av Bogbergets jordkulor ett stenkast därifrån. De 
håda flyttade år 1881 till Södra Ås i Övre Ullerud.

Till Burfallet
1 Övre Ulleruds husförhörslängd 1881-85 står Lars 
Fredrik som ”eg.” på Södra Ås. Hushållet bestod av 
honom hans hustru Maja Stina och hennes två oäkta 
döttrar: Anna Maja f. 1/4 1871 och Ida Kristina f.
6/9 1875. Familjen är från 1881 skriven på Kvarnåsens 
°ch från denna tidpunkt var titeln backstugusittare. Det 
sYnes som om familjen nu flyttade till Burfallet. I Övre 
hdleruds husförhörslängd 1915-30 står Lars Fredrik 
uPptagen under rubriken: Burfallet, Kvarnåsen.

I Kils härads fastighetsböcker finns nedanstående 
höp noterat:

Avsöndring av ett tunnland från 13öre skatt av 
kvarnbråten, Lars Fredrik Danielsson o b b Maja Stina 
Olsdotter. Köpebrev 917 1884 av Johan Eriksson.

Lars Fredrik och Maja Stina fick två söner: Lars 
Daniel och Aron Isak. Lars Daniel föddes den 6/9 1880 
°ch är med största sannolikhet den Daniel Larsson som 
l)rTmämns i ÖUHF:s anteckningar. Han gifte sig i Stora 
duna den 16/12 1911, vilket överensstämmer med 
OUHF:s uppgifter om att han skulle flyttat till Dalarna. 
F'en andre sonen, Aron Isak, föddes den 19/12 1886. 
hdan arbetade en period i Ludvika, men återkom, gifte 
s'8> och flyttade till Ransäter 1908. Aron Isak är må
hända identisk med den ”Isak” som ÖUHF nämner i sam
hand med Övre Granhult. Det som talar för detta, för- 
Ut°m namnet ”Isak”, är att Aron Isak flyttade till Ran- 
säter och att ÖUHF:s Isak flyttar endera till Munkfors 
■' Ransäters socken, vilket skulle stämma med ÖUHF:s 
uPPgifter) eller Kristinehamn. Maja Stina dog den 26/8 

1 och Burfallet står troligen tomt efter det att Lars 
redrik 1920 flyttar till ålderdomshemmet i Hällekil. 
ars Fredrik Danielsson gick ur tiden den 28/6 1922. 

k h4ed ovanstående skiss som utgångspunkt kan man 
^°nstatera att invånarna på den södra delen av Pino- 
ergets var sammanvävda av täta familjeband. Det är i 

. Set av detta man skall betrakta de svårigheter som 
^ställer sig när man ska reda ut vem som bodde var.

essa släktrelationer ökade förmodligen benägenheten 
att ht varandra upplåta husrum, sinsemellan byta bo- 
stader och se till att nygifta får tak över huvudet. Detta 
t<)rde delvis förklara varför vi har en stor rörlighet 
n°ni detta begränsade geografiska område.

Skinnarbacken, Skinnars, Klarborg och Brytå
I försöken att identifiera de enskilda bebyggelseläm
ningarnas invånare är ett genomgående problem att det 
i husförhörslängderna sällan står något annat än vilket 
hemman de olika personerna bor på. Brytå är i detta 
fall ett undantag. Namnet Brytå återkommer då och då 
i längderna som underrubrik på hemmanen Norra Ås, 
Butorp och Södra Butorp. Frågan är dock vad namnet 
”Brytå” står för. Det sätt namnet används på ger in
trycket av det snarare betecknar ett större område än 
en enskild lägenhet. Här görs antagandet att bakom 
dessa olika ”Brytå” döljer sig, förutom Brytå och Gam
la Brytå, även lägenheterna Skinnarbacken och Klara
borg. Dessa lägenheter hade det gemensamt att de låg i 
anslutning till det vattendrag som rinner söderut från 
Gällviksberget mot det nuvarande torpet Pino8. På 
grund av släktrelationer kan också Skinnars associeras 
till denna ”Brytåbebyggelse”. Liksom i fallet med be
byggelsen på Södra Ås fanns här ett nätverk av släkt
förbindelser som band samman innevånarna. I försöken 
att reda ut denna invecklade situation tar följande redo
görelse sitt avstamp i det Brytå som finns återfinns i 
längderna under Norra Ås. Detta Brytå, som bebos av 
en Erik Hindriksson från Malung och hans söner, tol
kas som det ställe som vi genom ÖUHF:s försorg kän
ner som Skinnarbacken.

Skinnarbacken, Norra Ås
ÖUHF:s anteckningar:
Här bodde Skinnar-Fredrik.
(Enligt Nils Haglund, boende i Butorp, bodde här även 
en ”Skinnar-Anna” som skall varit hustru åt Fredrik.

Erik Hindriksson är första gången antecknad på Norra 
Ås i Övre Ulleruds husförhörslängd 1850-60. Han 
noteras som inflyttad 1855 från Storbyn i Malungs 
församling. Då Malung är ett centrum för skinnhante
ring ger detta associationer åt ”Skinnars” och ”Skin
narbacken”. Han tituleras förpantningsägare och under 
angivelsen av hemman, ”Norra Ås”, finns underrub
riken ”Brytå”. Lysningen med hustrun Maria skedde 
den 5/4 1855 och hon flyttade in samma år från Södra 
Butorp där hon är noterad i följande familj: 
”Förpantn.eg”. Olof Nilsson, f. 21/8 1810 gift med 
Ingeborg Elofsdotter f. 1812 och deras barn Maria 
f.1832, Nils f.1839, Olof f. 1843 och Erik f.1845.
Denna familj dyker sedan upp på Brytå och Gamla 
Brytå.

Erik och Maria fick med tiden sex barn: sönerna 
Hindrik f. 25/5 1857, Olof f. 5/9 1859 och Erik f. 21/
12 1861, samt döttrarna Johanna f. 7/2 1864, Kristina 
f. 14/7 1868 och Betty f. 23/5 1871. Åtminstone söner
na sökte sig relativt tidigt ut från hemmet och flyttade 
till Älvsbacka.
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Enligt Övre Ulleruds husförhörslängd 1876-80, flyt
tade den äldste sonen Hindrik tillbaka till Övre Ullerud 
1879 från Älvsbacka. Kanske flyttade han tillsammans 
med den nyblivna hustrun Anna Greta Nilsdotter, f. 
20/12 1854 i Älvsbacka, eller så skedde flytten strax 
före giftermålet. 1 längderna är Hindrik efter detta, 
med titeln ”gift son”, tillsammans med sin hustru upp
tagen i faderns hushåll på Brytå, Norra Ås. Av nästa 
husförhörslängd, 1881-85, framgår att paret, den 
6/9 1880, fick en dotter, Hilda Maria, och den 6/9 1884, 
en son, Olof Herman. Hindriks familj blir dock inte 
länge i fadershuset. De flyttade till Älvsbacka den 
4/11 1884. De återkom sommaren 1887 för att tre år 
senare, 1890, flytta till Kvarnåsen.

Det är dottern Hilda Maria Henriksdotter som en
ligt ÖUHF skall vara född på Burfallet, Kvarnåsen. 
Enligt husförhörslängden var hon alltså född på Norra 
Ås, varför uppgiften att hon är född på Burfallet är pro
blematisk.

På anteckningar i längden står att Hindrik var vals- 
verksarbetare. Efter hans bortgång 1891, gifte makan 
Anna Greta om sig med Jan Fredrik Jonsson (som hypo
tetiskt skulle vara ”Skinnar-Fredrik” på Skinnarbacken).

Av Övre Ulleruds husförhörslängd, 1886-90, fram
går att Erik Hindriksons yngsta son Erik Eriksson gifte 
sig den 26/5 1885 med Anna Elisabeth Henriksdotter, f. 
11/5 1866. Paret fick tre barn. I längdens kommentar 
framgår att Erik Eriksson var ”jernsynare” och vistas 
vid Ljusne där hans titel var ”jernarbetare”. I Elfbacka 
Bruks avräkningsbok för år 1884 tituleras han ”järnvä- 
gardräng”. Hans bostadsort anges där som Brytå. Av 
längden 1891-95 framgår att Erik Eriksson tog över fa
derns förpantningskontrakt. Han fick titeln förpant- 
ningsägare samtidigt som denna titel ströks på fadern 
och ersattes med inhyses. Den 4/12 1893 flyttade dock 
Erik Eriksson med familj ut från Övre Ulleruds socken 
för gott. De flyttar till Ljusne, troligen i samband med 
att bruket i Älvsbacka läggs ned.

Erik Hindrikssons båda döttrar gifte sig. Kristina lo
vade den 20/2 1892 trohet till en Alfred Larsson Stolpe 
från Rudslätt, Stora Kil. De flyttade till Nyed 1894. 
Betty gifte sig 1892 med Carl Fredrik Edgren från Älvs
backa bruk och flyttade samma år till Älvsbacka sock
en. Den gamle Erik Hindriksson från Malung dog den 
25/5 1902.

Erik Hindriksson och hans söner på Skinnarbacken
Vi vill alltså placera Erik Hindriksson och hans söner 
på Skinnarbacken. Det som talar för detta är associa
tionen mellan hans bakgrund och namnet Skinnarback
en. Det finns en muntlig tradition som berättar att inne
vånarna på Skinnarbacken och Skinnars skulle ha 
sysslat med skinnhantering, ett hantverk som är starkt 
förknippad med Malungsbygden. Ytterligare en om
ständighet som talar för detta är att han är skriven på

Norra Ås, d.v.s. det hemman som Skinnarbacken låg 
på år 1888 enligt Hembygdskartan. Skinnarbacken är 
f.ö. den enda lägenheten i Pinoområdet, som enligt 
Hembygdskartan ligger på Norra Ås.

Det är svårare att argumentera för att Jan Fredrik 
Jonsson och Anna Greta Nilsdotter var de ”Skinnar- 
Fredrik” och ”Skinnar-Anna” som ÖUHF placerar på 
Skinnarbacken. Av Övre Ulleruds husförhörslängd 
1891-95 framgår att Hindrik Eriksson (Erik Hindriks
sons, Brytå, Norra Ås, äldste son) dör 1891. Familjen 
är då skriven på Kvarnåsen. Änkan Anna Greta Hen
riksdotter gifte sig året därpå, 1892, om sig med Jan 
Fredrik Jonsson, f. 20/12 1867. De bodde kvar på 
Kvarnåsen till den 7/3 1903 då de flyttade till Älvs
backa. Sammanfattningsvis skulle alltså det Brytå, 
Norra Ås, som förekommer i längderna vara det Skin
narbacken vi känner från Övre Ulleruds hembygds
förenings inventering. Det skulle ha etablerats på 1860- 
talet, kanske 1866 av Erik Hindriksson. Hans son,
Erik, övertog eventuellt stället 1891 och bodde där till 
dess bruket lades ner 1893. Svägerskan Anna Greta, ge
nom giftermål kopplad till skinnarnamnet, och hennes 
make tog då över Skinnarbacken. Hon var ju en gång 
gift med äldste sonen Hindrik och hade, enligt denna 
tolkning, bott på Skinnarbacken mellan 1879-84.

Anna-Greta och Fredrik var alltså skrivna på Kvarn
åsen, inte Norra Ås. Lämningen efter Skinnarbacken 
ligger idag på Kvarnåsens hemman, men när denna för
ändring av hemmansindelningen skedde vet vi inte.

Familjen ingick som tidigare konstaterats i en stor 
släkt, som verkar ha levt under relativt goda betingel
ser och hade en tydlig koppling till bruksmiljön i Älvs
backa.

Skinnars och Klaraborg, Södra Butorp
ÖUHF:s anteckningar angående Skinnars:
Här bodde Skinnar-Olle och sonen Petrus m.fl. I detta 
hem hölls skola. Stugan flyttades 1906 till herrgården i 
Molkom.
Skylt: Senast bofasta Skinnar-Olle. Revs 1906 
ÖUHF:s anteckningar angaende Klaraborg:
Här bodde Petrus Emanuel Olsson 1891
Skylt: Senast boende Petrus Emanuel Olsson f. 1881

För Klaraborg förser oss ÖUHF med ett komplett namn 
på inbyggaren: ”Petrus Emanuel Olsson”. Den enda 
person med detta namn som står att finna i husförhörs- 
längderna är sonson till den Erik Hindriksson som vi 
hypotetiskt vill knyta till Skinnarbacken. Petrus Ema
nuels far var Olof Eriksson, mellanbroder i syskon
skaran.

Bakgrund
Olof Eriksson förekommer i Älvsbacka Bruks avräk
ningsbok från 1879. Han ser ut att ha varit en duglig
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arbetare och hade trots relativt stora uttag inga stora 
skulder till bruket. Tyvärr finns ingen uppgift om vad 
han arbetade med.

Olof Eriksson gifte sig den 30/12 1880 med Betty 
Persdotter, f. 15/8 1855 i Sunnemo. Efter det att paret 
flyttat till Sunnemo 1881 återkom de år 1886 till Övre 
Ulleruds socken med barnen Petrus Emanuel, f. 10/10 
1881 och Erik David, f. 23/9 1885. De skrevs på hem
manet Södra Butorp och Olof fick titeln ”egare”. Det 
ser ut som om Olof Eriksson hade förtjänat såpass 
mycket pengar att han lyckades köpa loss en hemmans- 
del i Södra Ås. Ytterligare en son, Olof Hjalmar, föd
des 1888 innan Betty Persdotter dog den 24/3 1896. 
Olof gifte om sig 1900 med en Johanna Maria Petters- 
dotter, f. 1876 och fick med henne år 1901, ytterligare 
en son, Johan Alfred. Enligt ÖUHF:s anteckningar revs 
eller flyttades bostadshuset på Skinnars 1906. Detta 
stämmer väl överens med husförhörslängden för Övre 
Ullerud 1895-1905, där det anges att Olov Eriksson 
med familj flyttade till Grava år 1903.

Olof på Skinnars och Petrus på Klaraborg
Det ligger nära till hands att se den äldste sonen Petrus 
Emanuel (Olofsson) som den ”Petrus Emanuel Olsson” 
ÖUHF vill knyta till Klaraborg. Ett problem är att 
OUHF enligt vissa anteckningar, tidfäster hans boende 
på platsen till 1891, vilket skulle innebära att han var 
bosatt där endast tio år gammal. Samtidigt som date
ringen kanske är felaktig, är det fullt möjligt att Petrus 
bodde på Klaraborg vid ett senare tillfälle. Det förefal
ler vidare sannolikt att Olof Eriksson köpt det skifte av 
Södra Butorp som sträcker sig över Pinoberget och som 
både Klaraborg och Skinnars är beläget på. Olof är i så 
fall den ”Skinnar-Olle” som ÖUHF placerat på Skinn
ars och att sonen Petrus Emanuel, efter att ha växt upp 
På Skinnars, under en period har bott på Klaraborg.

Förutsatt att ovanstående resonemang är korrekt har 
Vl här att göra med en relativt framgångsrik familj 
rned klar anknytning till bruksmiljön. Olof Eriksson 
tog klivet från förpantningsägare till ”egare”genom sitt 
köp av ett litet skogsområde i Södra Butorp. Han hade 
tydliga släktrelationer till andra invånare i denna del 
av Pinoområdet, bl.a. morbröderna på Brytå och 
Gamla Brytå.

Brytå, Kvarnåsen
OUHF:s anteckningar angående Bryta:
Här bodde Nils med sonen Olle och döttrarna Mań,
Ida och Hilma. Mań kom sedermera till Fisktjäm 
GUHF:s anteckningar angaende Gamla Brytå:
Här bodde arbetare på Älvsbacka bruk.

btgen plats eller eller bebyggelse med namnet ”Brytå” 
bnns med på Hembygdskartan från 1888. Inte heller 
finns någon bebyggelse karterad på Hembygdskartan

där vi idag finner de två bebyggelselämningar som en
ligt ÖUHF skall vara Brytå och Gamla Brytå. Vi har 
ovan argumenterat för att det ”Brytå” som förläggs till 
Norra Ås i husförhörslängden, skulle vara detsamma 
som Skinnarbacken.

Den familj som ÖUHF vill koppla till Brytå, finner 
vi på Kvarnåsens hemman där också den bebyggelse
lämning som ÖUHF anger som Brytå återfinns. Dock 
nämner husförhörslängderna inga Brytå på Kvarnåsens 
hemman. Vi identifierar ”Nils i Brytå” som Nils Ols
son, född i Prästbol den 9/12 1839 utifrån nedanstående 
reseonemang.

Bakgrund
Nils Olssons far hette Olof Nilsson, f. 21/8 1810. Han 
var gift med Ingeborg Elofsdotter, f. 1812 och hade sys
konen Maria f. 1832, Olof 1843 och Erik 1845. Den 
äldsta systern Maria är identisk med den Maria som 
gifte sig med Erik Hindriksson som vi har velat placera 
på Skinnarbacken. Nils Olssons far, Olof Nilsson, var 
upptagen som förpantningsägare på Södra Butorp i 
mitten på 1800-talet. Som sådan är det åtminstone inte 
omöjligt att han innehade kontrakt på någon av de 
lägenheter som, enligt ÖUHF, heter Klara borg och 
Skinnars. Nils Olsson gifte sig den 25/3 1865 med 
Stina Olsdotter f 29/9 1844. Familjen stod skriven på 
Södra Butorp och utökades med barnen: Jan Olov 
f. 30/4 1868 Ingeborg Maria f. 13/6 1871, Ida Kristina 
f.5/7 1874 samt Hilma f. 18/8 1876. Ytterligare fyra 
barn föds fram till 1888.

Till Kvarnåsen
Familjen flyttade enligt husförhörslängderna till Kvarn
åsen under 1880-talet. I detta sammanhang finns dock 
vad som verkar vara en diskrepans mellan källorna.
I Älvsbacka bruks avräkningsbok för 1879 förekommer 
en Nils Olsson, Brytå. Denne Nils Olsson bör vara den 
Nils Olsson vi diskuterar här. Förklaringen till denna 
avvikelse kan vara den oklara innebörd namnet 
”Brytå” har. Då vi tidigare föreslagit att fadern inne
haft förpantningskontrakt på Skinnars eller Klaraborg, 
vilka förknippas med Brytåbebyggelsen, ligger det nära 
till hands att föreslå möjligheten att Nils Olsson kom 
från en av dessa lägenheter på Södra Butorp innan han 
kommer till Brytå på Kvarnåsen.

Nils hade till början titeln inhyses men står fr.o.m. 
längden 1891-95, som förpantningsägare. Sonen 
Jan Olov gifte sig med Ida Christina Elggren och ingick 
under period en i faderns hushåll. Döttrarna får ett 
antal oäkta barn varför familjen med tiden blev om
fångsrik och hushållet innefattade tre generationer.
Nils bodde kvar på Kvarnåsen till sin död den 
24/9 1904.

Med tanke på att både faderns och barnens namn 
stämmer överens, kan vi med stor sannolikhet koppla

Pinoberget - en socialhistorisk studie 61



familjen till B rytå. Vi antar att de bodde där från 1880- 
talet och fram till Nils Olssons död 1904.

"...far till Nils i Brytå"
Här finns anledning att kommentera ÖUHF:s uppgifter 
att Fredrik Danielsson på Burfallet var ”...far till Nils i 
Brytå.”. Problemet är att denne Nils, född 1839, är sju 
år äldre än Fredrik på Burfallet och att ovanstående 
Nils heter Olsson i efternamn efter sin far Olof Nilsson. 
Så vitt det går att bedöma måste denna uppgift vara 
felaktig.

Erik Olsson med familj på Brytå, Butorp
I längderna 1881-85 samt 1891-95, finns en back- 
stugusittare, Erik Olsson med familj antecknad under 
Butorp med Brytå som underrubrik. (I längden 1886-90 
saknas Brytå som underrubrik.). Han står även som 
boende på Brytå i en avräkningsbok från Alvsbacka 
Bruk 1879. Erik Olsson, som levde mellan 1845-1891, 
var ovanstående Nils Olssons bror. Han var gift med 
Britta Stina Johansdotter,! 837-1892, och hade barnen 
Erik Johan f. 1870 (titulerad arbetare i längden 1895), 
Olof August f. 1876, Elisabeth f. 1878, Ida Maria 
f. 1883 och Emma Kristina f. 1873. Av längderna 
framgår att fadern, Olof Nilsson, var inhyst i hus
hållet.

Som en parantes kan nämnas att sonen Olof August 
står med Eriksberg som hemvist i Övre Ulleruds elev
förteckning för 1890. Dock står det ett frågetecken efter 
”Eriksberg” vilket antagligen förklaras av att man har 
haft svårt att uttyda den anteckning som förteckningen 
grundar sig på. I samma förteckning står för övrigt sys
tern Emma Kristina med Brytå som hemvist.

Erik Olsson var följaktligen Olof Nilssons son. Olof 
Nilsson var, förutom att vara far Nils och Erik även 
far till den Maria Olsdotter som gifte sig med den Erik 
Hindriksson som vi vill placera på Skinnarbacken. En 
möjlighet är att Erik bodde på Gamla Brytå, som vis
serligen återfanns på Kvarnåsen, men alldeles gränsen 
till Butorp. Eftersom ÖUHF inte ger något namn på in
vånarna i Gamla Brytå går denna hypotes inte att veri
fiera.

Eriksberg (Erkesberg), Butorp
ÖUHF:s anteckningar:
Här bodde Klejs med makan Annika.

I längden över vigda 1864 står: ”Fältjägare Erik Hind
riksson, Nyckelby och pigan Anna Larsdotter från Ede- 
by”. I Övre Ulleruds husförhörslängd 1861-65 återfinns 
detta par på Upplanda. Erik flyttade in från Nyckelby 
1864, med titeln lösdrivande fältjägare. Det finns också 
en anteckning: ”bo på Hellekil”, vilket möjligen syftar 
på något av de Hällekilsskiften som sträcker sig upp 
mot Butorpstrakten.

Till Eriksberg
I Övre Ulleruds husförhörslängd 1866-70 antecknas pa
ret på Butorp, inflyttade från Upplanda 1869.1 längd
ens anteckningskolumn står ”N Ås vanfrejd, fylleri och 
oordentlighet”. Titeln är ”inh. Ed. fältjäg” och i an- 
teckningskolumnen står ”bo på S Butorp 70”. Av Övre 
Ulleruds husförhörslängd 1871-75 framgår att hela fa
miljen skrivs på Södra Butorp. Den bestod, förutom 
makarna Erik och Anna, av de oäkta barnen Olof 
Hindrik, f. 26/11 1858 och Johanna, f. 21/5 1862 samt 
de gemensamma barnen Britta Maja f. 1/5 1865, Kristi
na f. 22/9 1867 och Emma f. 29/10 1871. Kristina och 
Johanna återfinns även i en förteckning över skolelever 
i Övre Ullerud före 18909. Som målsman till dessa anges 
”H Klejs S Butorp”. Familjen utökades den 2/7 1876 
med en dotter Augusta som även hon finns med i ovan
stående förteckning över skolelever. I hennes fall anges 
Erik Klejs som målsman. Det förefaller som om att 
Erik mer och mer övergivit sitt sonnamn till förmån för 
det märkliga efternamnet Klejs. Från och med längden 
1876-80 försvinner också titeln f.d. fältjägare till för
mån för backstugusittare. Denna titel följde Erik Klejs 
till Hällekil där han 1890 blev backstugusittare under 
Jan Jansson. Yngsta dottern Augusta är det enda av 
barnen som följde med på denna flytt.

Det förefaller rimligt att den ”Klejs” som ÖUHF 
nämner, är identiskt med den Erik Hindriksson Klejs 
som förekommer i längderna. Namnet Klejs är så avvi
kande att någon förväxling svårligen kan ske. Hustruns 
namn stämmer dock inte. Annika/Anna ligger dock så 
nära varandra att Anna kan ha förvrängts till Annika i 
folks minne. Mer besvärande är att Klejs är skriven på 
”fel” hemman. Under hela perioden 1870-90 är han 
skriven på Södra Butorp medan Eriksberg ligger på 
Butorp. Någon förklaring till detta har vi inte kunnat 
finna och det enda som knyter Klejs till Eriksberg och 
Butorp är ÖUHF:s uppgifter.

Sanningen, Norra Butorp
ÖUHF:s anteckningar:
Lars med sonen Wilhelm och Lars sista fru Karolin 
bodde här.

Ovanstående personer kan alla identifieras i husför- 
hörslängderna, som Lars Gustav Andersson, f. 2/5 1842 
vilken den 23/6 1900 gifte sig med Alma Karolina An- 
dersdotter och hade sonen Wilhelm, f. 4/12 1870.

Bakgrund
I Övre Ulleruds husförhörslängd för åren 1861-65 hit
tar vi Lars Gustav Andersson på Sågbråten. Han var 
son till backstugusittaren Anders Larsson, f. 1815 och 
hans hustru Cajsa Andersdotter, f. 1810 i Nedre Ulle
rud. Lars Gustav flyttade till Hällekil 1862, men åter
vände till Sågbråten med titeln lösdrivare. Den 23 feb-
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ruari 1867 gifte han sig med en Kerstin Elofsdotter, f. 
11/3 1832 i Lysvik och flyttade åter till Hällekil. Under 
Hällekil finns som underrubrik; ”Sättra”, vilket troli
gen syftar på Hällkilssätern strax söder om Sågbråten.

Hustrun Kerstin flyttade in från Hällekil i samband 
med giftermålet. Hon står som ”lösd piga” under ”Eg” 
Johannes Larsson och hade, förutom ett tredje, dödfött 
barn, fått två oäkta barn: Maria Kajsa och Johanna 
Kristina, som båda följde henne till Hällekilssätern.
Väl på Hällekilssätern föddes deras första gemensam
ma barn Johan Alfred den 7/3 1867. Lars Gustav hade 
först titeln torpare men denna ströks och ersattes med 
inhyses. Det finns också en anteckning om att han 1868 
arbetat hos ”eg” Jonas Jonsson.

Till Butorp
Familjen flyttade 1870 till Butorp och där föddes den 
4/12 detta år den Oskar Vilhelm som troligen är den 
”Wilhelm” som omnämns av ÖUHF. Lars Gustav hade 
titeln backstugsittare och familjen utökades med sonen 
Olof Herman den 29/7 1880 och dottern Gerda (Lavi- 
nia?). En av Kerstins oäkta döttrar fick ett eget oäkta 
barn och bodde periodvis i familjen. Någon gång mot 
slutet av seklet dog Kerstin och Lars Gustav gifte om 
sig med Alma Karolina Andersdotter, f. 10/11 1869. 
Karolina stammade från trakten som dotter till torpa
ren Anders Andersson på Rönningen, Södra Ås. I Övre 
Ulleruds husförhörslängd 1905-15 kan man att läsa att 
Lars Gustav, strax före sin död den 17/7 1914, bodde 
tillsammans med Karolina och Wilhelm på Butorp, 
tbv.s. just de tre personer som omnämns av ÖUHF.

Vi kan, sammanfattningsvis, med stor sannolikhet 
knyta Lars Gustav Andersson och hans familj till San
ningen. De båda makarna ser ut att tillhöra, och vara 
sPtungen ur, de jordlösas skara och de har ingen känd 
koppling till bruket i Älvsbacka.

Lögnen (Jägarlycka)10, Norra Butorp
OUHF:s anteckningar:
Siste boende: Knekten Jäger.

0UHF:S ”Knekten Jäger” var troligen inte en indelt 
knekt. Troligen hette han inte heller Jäger. Vi har iden
tifierat honom som den pensionerade fältjägaren Nils 
Jonsson Bergman, född den 23/2 1822 i Väse.

Bakgrund
^'ls Jonsson dyker upp första gången i Övre Ulleruds 
husförhörslängd för åren 1845-49. Han var då skriven 
s°m torpare på Gersviken och var gift med Greta Kajsa 
Larsdotter, f. 15/12 i Nyed 1844. Paret begåvades med 
en dotter, Lovisa, den 11/11 1845.1 hushållet ingick 
0ckså Greta Kajsas oäkta son, Johan Jonasson, f. 20/2 
^o9. Familjen flyttade 1846 till Norra Ås där de står 
s°tn inhyses. I längdens kolumn för övriga uppgifter

finns en anteckning som visar att Nils tagit värvning 
som fältjägare och då möjligen har tilldelats namnet 
”Munter”. I Norra Ås föddes ytterligare två döttrar, 
Stina Maja den 4/2 1849 och Johanna den 19/11 1854. 
Samma år flyttade också den oäkte sonen Johan till 
Älvsbacka.

Till Norra Butorp
År 1856 flyttade familjen till Norra Butorp, det hem
man där bebyggelselämningen Lögnen återfinns. Nils 
står fortfarande som inhyses, men en anteckning i läng
den 1850-60 visar att han var fältjägare ”No 55”.
I nästa husförhörslängd, 1861-65, tituleras Nils fält
jägare. Förutom denna titel dyker här dessutom efter
namnet Bergman upp för första gången. De båda äldsta 
döttrarna, Lovisa och Stina Maja, flyttade till Älvs
backa 1861. Efter att ha läst i Älvsbacka, följde den 
yngsta dottern Johanna sina äldre syskons exempel och 
flyttade ut till grannsocknen 1872. Året därpå, 40 år 
gammal, fick Nils Jansson Bergman avsked med pen
sion.

Före detta fältjägare
I fortsättningen var titeln f.d. fältjägare. Sex år efter 
pensioneringen, 1879, finns han troligen med i Älvs
backa Bruks avräkningsbok. Möjligen försörjde han 
sig, åtminstone delvis, på att bränna tjära i den anlägg
ning för tjärframställning som påträffats vid bebyggel
selämningen Lögnen (se Bebyggelsen på Pinoberget - 
de fysiska lämningarna). Paret bodde nu ensamma till 
hustrun Greta Kajsa Larsdotter avled den 7/1 1882. 
Efter denna tidpunkt bodde Nils ensam kvar till sin död 
1895.

Lögnen kallas också ”Jägarlycka”. Namnet har sä
kert ingenting med jaktlycka eller dylikt att göra, utan 
”lycka” betyder ungefär öppen plats, täppa eller liten 
åker. ”Jägaren” är sålunda fältjägaren Bergman. Han 
kom utifrån med sin familj, hade inga släktrelationer i 
bygden och kan i folkmun gått under smeknamnet 
”Jägarn” eller ”Jäger”. Fältjägare är vidare hans enda 
kända titel och yrke under tiden i området. Nils Berg
man är också skriven på det hemman, Norra Butorp, 
där Lögnen återfinns. I folkminnet blir fältjägaren 
Bergman med tiden ”knekten Jäger”.

Nils Bergman bebodde alltså Lögnen/Jägarlycka un
der perioden 1856—1895. Efter hans död ser det ut som 
stället lämnas öde.

Baggannas, Butorp
ÖUHF:s anteckningar:
Här bodde Bagganna.
Änkan Bagganna bodde här ensam. Hennes man Bagg- 
Per dog tidigt. I stugan finns ett enda rum, en säng, 
bord och en öppen spis. Litet fönster.
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I ett av ÖUHF framställt kompendium finns ett foto 
som uppges föreställa Bagganna utanför sin stuga 
Baggannas. Fotot uppges vara taget 1916n.

”Bagganna” tillhör de av Pinoområdets invånare 
som, vad det verkar, lättast låter sig identifieras i ar
kivmaterialet. Hon hette Anna Cajsa Larsdotter, föddes 
4/9 1838 och avled 11/6 1914. Hennes man (som följ
aktligen skulle vara den ”Bagg-Per” som ÖUHF näm
ner) hette Per Jonsson och föddes den 21/1 1825 i Råda 
och dog 21/7 1900. Paret kom att få tre barn.

Bakgrund
Anna Cajsa Larsdotter var dotter till hammarsmeden 
Lars Bagge, f. 1793 i Nyed och hans hustru Maria 
Flodman, f. 1787 och död 1/1 1860. Detta par återfinns 
på Sågbråten i Övre Ulleruds husförhörslängd 1850- 
60. Lars Bagge hade där både titeln f.d. hammarsmed 
och backstugusittare. Anna Cajsa bodde periodvis hos 
föräldrarna men tjänade oftast som piga i Butorps- 
trakten. 1853 arbetade hon hos ägaren Olof Nilsson 
i Södra Ås och följande år åt brukaren Magnus Nilsson 
i Södra Åstorp. År 1855 fortsatte hon till backstugu- 
sittaren Jonas Persson i Norra Ås för att sedan söka sig 
vidare till hemmansägaren Olof Persson, Norra Ås.
En notering i husförhörslängden för denna period gör 
gällande att Anna Cajsa var ofärdig av gikt. År 1859 
återfanns hon slutligen hos brukaren Johannes Persson 
på Björnvålsfallet. Där tjänade också Annas blivande 
man, drängen Per Jonsson. Av Övre Ulleruds husför
hörslängd 1861-65 framgår att Anna och Per gifte 
sig den 21/12 1861. Sonen Lars Johan föddes den 
31/7 1862. Familjen bodde kvar som inhyses på Björn
vålsfallet, men 1864 finns en anteckning om att de bor 
på Kvarnbråten. Samma år fördes de också över till 
detta hemman i längden. Pers titel var inhyses och 
Anna anges här som född i Nyed, vilket indikerat 
att hennes far inte var hammarsmed på Östanås bruk 
utan på något av bruken längre söderut. I en elev
förteckning över skolelever i Övre Ullerud för 1890 
så står om sonen, Karls Gustav, att hans far är Per 
Jansson och att de är skrivna på Lillstugan, Kvarn
bråten.

Familjen utökades den 17/3 1865 med sonen Karl 
Gustav och den 8/11 1871 föddes ytterligare en son,
Jan Peter. I husförhörslängden 1870-76 finns en anteck
ning om att Per blev varnad för ”uraktlåten barna
vård”. Denna anteckning finns troligen även i längden 
1866-70, men är där mera svårtydd. 1869 var också 
Anna Cajsas far, Lars Carlsson Bagges, sinnestillstånd 
föremål för rättsförhandling i Nyeds häradsrätt. I dessa 
förhandlingar framgår att fadern i sju år (troligen efter 
hustruns död) hade bott hos ”...sin son smeden Bag
ge.”12 Anna har alltså en bror som gått i sin fars fotspår 
och blivit smed.

Till Butorp
Per och Anna Cajsa flyttade 1877 med sina barn till 
Butorp. Per fick då titeln backstugsittare. Baggannas 
låg på Butorp och det är i och för sig möjligt, men kan
ske mindre troligt, att det är vid denna tidpunkt fa
miljen etablerade sig på Baggannas. Sönerna arbetade 
periodvis utanför hemmet. Karl Gustav återfinns i Lj us
nę 1884 och yngste sonen, Jan Peter, emigrerar till 
Nordamerika 1891. Per Jonsson avlider den 21/7 1900. 
Efter att sönerna definitivt flyttat ut, vi vet inte exakt 
när detta sker, levde Bagganna ensam till sin död den 
11/6 1914. Det är under den här sista fasen, efter ma
kens död, som Bagg-Anna troligen flyttade till Bagg
annas.

Det finns en oklarhet vad gäller Baggannas dödsår. 
Anna Cajsa Larsdotter dör 1914, men det finns alltså 
ett foto som uppges vara taget två år senare. Fotot ver
kar vara feldaterat. Förklaringen till att Anna skulle ha 
förledet ”Bagg-” i sitt namn är troligen att hennes far 
hette Bagge i efternamn13. Detta namnskick är f.ö. en 
parallell till Jöns-Stina på Jönshagen.

Vid den 18 oktober 2000 samtal med Nils Haglund, 
uppväxt i Butorp, drog han sig till minnes de samtal 
han haft i sin ungdom med Erik Eriksson, Åsbacken 
född 1900. Erik berättade för Nils Haglund att Bagg
anna i slutet av sin levnad blev intagen på ett hem.
På hemmet tvättades hon grundligt. Som resultat av 
denna behandling dog Bagganna strax efteråt. Enligt 
Nils Haglund hade Bagganna som han hört talas om 
dessutom en son som emigrerade till Nordamerika, 
vilket också arkivens Anna Cajsa Larsdotter hade.

Sammanfattningsvis kan vi med rimligt stor sanno
likhet identifiera Bagganna som Anna Cajsa Larsdotter, 
och Bagg-Per som Per Jonsson. Vi kan även konstatera 
att Anna Cajsa var av smedsläkt, men hon och hennes 
make verkar sakna koppling till Östanås bruk. Det är 
oklart fr.o.m. när Bagganna skulle bo vid Baggannas. 
Familjen kan ha flyttat in där redan 1877 när de skrivs 
på Butorp, men hon kan också ha flyttat dit efter ma
kens död år 1900. Det senare alternativet ser ut att 
stämma bättre överens med de observationer som gjorts 
av de fysiska lämningarna (se nedan).

Bebyggelsen på Pinoberget - de fysiska 
lämningarna
Under maj månad 2000 genomfördes merparten av det 
här presenterade fältarbetet kring de sentida bebyggel
selämningarna på Pinoberget av Ingela Holmgren, 
Hans Lind och Eva Svensson. Fältarbetet under maj 
månad omfattade kartering av synliga lämningar vid 
bebyggelseenheterna, mindre arkeologiska undersök
ningar av tre utvalda objekt, kartering av stigar i om
rådet (utfört av Ingela Holmgren. Se Pinotorparna och
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rummet) och en bedömning av bebyggelselämningarnas 
immateriella och kommunikativa värden.

Fältarbetet har i juli kompletterats med en bedöm
ning av lämningarnas biologiska värden utförda av 
Stig Emilsson och Jan Bengtsson, Skogsvårdsstyrelsen 
Värmland-Örebro.

Bebyggelsen är spridd över ett ca 1250 x 750 meter 
stort (N-S) område. Detta område utgörs av huvudsak
ligen åt öster och söder sluttande moränmark med flera 
avsatslägen och mindre höjder, och skogsmark med 
gran och tallbestånd i blandade åldersklasser.

Avgränsningen av Pinobergets bebyggelseområde 
och vilka bebyggelseenheter som beboddes av Pinotor- 
pare baseras på uppgifter ur FMR, Hembygdskartan 
och OUHF:s torpinventering.

Syfte och metoder
De aktuella bebyggelselämningarna har dokumenterats 
i samband med Riksantikvarieämbetets fornminnes
inventering av området 1988. Denna dokumentation 
håller ovanligt god kvalitet för att vara en inventering 
av sentida bebyggelselämningar utförd 1988, men 
då den var ensidigt inriktad på registrering av läm
ningar efter bostadshusen behövdes både utförligare 
och något annorlunda inriktade karteringar för denna 
studie.

Pinobergets bebyggelselämningar har därför stude
rats på följande sätt:

Kartering av synliga lämningar vid samtliga bebyggel
selämningar i syfte att erhålla en mer komplett bild av 
de olika bebyggelseenheterna. Förutom de från FMR 
kända bostadshusgrunderna har lämningar efter uthus 
och olika spår av markanvändning eftersökts på loka
lerna. Metodiskt har det främst varit fråga om okulära 
besiktningar samt provstick med jordsond. Lämning
arna har inprickats med hjälp av stegning och kompass 
på fotokarta i skala 1:5000. Ett försök att använda 
GPS vid kartering av lämningarna misslyckades p.g.a. 
vegetationens och topografins beskaffenhet i området, 
samt möjligen också det faktum att satellitpositionerna 
vid karteringstillfället inte var fördelaktiga under dag
tid. Andra dokumentationsmetoder, såsom användande 
av geodimeter eller utsättande av koordinatnät uteslöts 
redan före karteringstillfället såsom alltför tidskrävan
de, då topografin och vegetationen i området hade nöd
vändiggjort alltför många flyttningar av geodimetern/ 
objekt. Användande av måttband bedömdes inte tillföra 
någon märkbar säkerhet jämfört med stegning p.g.a. 
vegetation och höjdskillnader. Bebyggelselämningarna, 
främst boningshusgrunderna, fotodokumenterades ock
så. Eftersom undersökningsresultaten har redovisats i 
en arkivrapport (Lind, Svensson & Holmgren 2000), 
kommer här endast summerande uppgifter och fynd
listor att redovisas.

Bedömning av de olika bebyggelselämningarnas imma
teriella och kommunikativa värden. Här har vi vinn
lagt oss om att vandra längs de gamla stigarna (eller 
där stigarna antas ha gått) mellan de olika bebyggelse
enheterna, detta för att ”möta” de olika platserna på så 
”ursprungligt” och ”avsett” sätt som möjligt. Detta ar
bete har skiljts från karteringen av synliga lämningar.

Grävning av mindre schakt i tre utvalda bebyggelse
lämningar; Bogberget, RAÄ 23, Älvsbacka socken, 
Sanningen, RAÄ 71, Övre Ulleruds socken och Nedre 
Granhult, RAÄ 73, Övre Ulleruds socken. Avsikten med 
urvalet av de tre undersökningsobjekten var att försöka 
belysa tre sociala huvudkategorier vi ursprungligen be
dömde karaktäriserade Pinobergets bebyggelse och in
byggare. 1. mer agrara bebyggelselämningar vars in
byggare var starkare kopplade till Butorpsbönderna än 
till Älvsbacka bruk, 2. smedsboställen (dvs. brukets 
”arbetaröverklass”) och 3. de allra fattigaste. Det be
dömdes också vara av betydelse att de utvalda platser
na varit i bruk samtidigt, och därför valdes endast lo
kaler som fanns representerade på Hembygdskartan. 
Grävningarnas främsta syfte var att samla in repre
sentativa fyndmaterial från de utvalda lokalerna. De 
0,5 x 1-1,5 m stora schakten placerades därför i anslut
ning till bebyggelselämningarnas spismurar och ut
gångar. Vid undersökningen av Bogberget avsågs även 
att utreda om det rörde sig om två jordkulor eller ej (se 
nedan). Grävningarna utfördes helt manuellt, och fyn
den insamlades i 0,5 x 0,5 m stora rutor. Samtliga på
träffade föremål tillvaratogs. De tillvaratagna föremå
len förvaras på Värmlands Museum, Karlstad.

Inventering av naturvärden. De sentida bebyggel
selämningarna innehåller inte bara rent kulturella/ 
arkeologiska värden. Då de, i ett historiskt perspektiv, 
övergavs relativt sent finns det vid dessa lokaler inte 
sällan viktiga biologiska värden. Värden som i första 
hand att betrakta som hävdformade, d.v.s. de är, mer 
eller mindre, ett resultat av mänsklig påverkan. Detta 
hindrar inte att det kan även förekomma biologiska 
värden, t.ex. boträd, som inte direkt kan knytas till 
eller förklaras av människlig inverkan.

Inte sällan är det växtligheten som indikerat och ger 
karaktär åt bebyggelselämningen. Ett gårdstun som 
fortfarande är en gräs- och örtrik oas i skogslandskapet 
ger besökaren en annan känsla av sammanhang än om 
samma torp gömmer sig en 40-årig granåker. Ett annat 
skäl är att dessa biologiska inslag i sig själva bär vik
tig information för studier och upplevelser. Man kan 
t.ex. vid bebyggelselämningarna studera hur stora mar
ker som utnyttjades och hur de utnyttjades. En bebyg
gelselämning som, har natur- och kulturvärden kan 
dessutom stärka argumentation för hänsyn och beva
rande.
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Bebyggelselämningarna besiktigades i juli 2000 i 
syfte att på plats bedöma vilka naturvärden de olika 
platserna uppvisade. Bedömningarna utfördes av Jan 
Bengtsson och Stig Emilsson, SVS Värmland-Örebro. 
För nedtecknandet och sammanställandet svarade Hans 
Lind. Resultatet av bedömningen redovisas var för sig 
under egen rubrik i slutet av varje redogörelse.

Bebyggelselämningarna
Enligt uppgifter från FMR och torpinventeringen utförd 
av ÖUHF skall 18 bebyggelseenheter ha ingått i Pino- 
bergets bebyggelseområde. Av dessa har två inte kun
nat återfinnas i terrängen, och ytterligare två har ute
slutits av olika skäl (se nedan). Bebyggelselämning
arna, och resultaten av karteringar och utgrävningar, 
Presenteras sockenvis i den ordning de förekommer i 
FMR.

Älvsbacka socken, RAÄ 22, Fågelbergs
Ej karterad då lämningen är yngre och dels har en helt 
annan bakgrundshistoria än de övriga bebyggelseenhe
terna. Enligt de i trakten boende var det en gammal 
trädgårdsmästare från bruket som bosatte sig här då 
han var trött på lerjordarna i dalgången. Detta skall ha 
skett, enligt vad som berättas, vid ett senare datum än 
de övriga Pinotorpen. Enligt Hembygdskartan har dock 
en bebyggelseenhet legat på platsen. Vid besiktningen 
av platsen fick man mycket riktigt intrycket av att Få
gelbergs överlagrade en äldre bebyggelse, men då det 
bedömdes ej vara möjligt att skilja tidigt 1900-tal från 
sent 1800-tal lämnades platsen utan åtgärd.

Älvsbacka socken, RAÄ 23, Bogberget
Eogberget är beläget i en östsluttning av en morän- 
rYgg, i skogsmark med ställvis tätt växande ungskog. 
Lokalen omfattar två jordkulor, två åkrar samt röjd

Fi8- 6. Bogberget. Den norra jordkulan från SSV.

Bogberget

Övre Granhult

50 meter

Fig. 7. Bogberget och Övre Granhult
Bogberget: 1. Husgrund, jordkula. På väggen av norra långsidans östra 
del fanns spismursrester, av mellanstora stenar samt något tegel och 
bränd lera. 2,5 meter nordväst om, och sammanhörande med jord
kulan, finns en mindre grop med okänd funktion.
2. Husgrund, jordkula. 1,5 meter nordväst om, och sammanhörande 
med jordkulan, finns en mindre grop med okänd funktion.
A. Röjd mark, varav a. åker och b. åker. Gränsen mot Övre Granhult är 
något oklar.

Övre Cranhult: 1. Husgrund med spismursröse av huggen natursten 
och något tegel.
2. Jordkällare.
3. Grop.
A. Odlad yta.
B. Odlad yta. De odlade ytorna, A och B, är bassängliknande. De kan 
möjligen ha varit potatisåkrar, och gropen, nr 3, i så fall en potatis
grop.
I området finns även några mindre samlingar röjningsstenar, något röjt 
område går dock inte att avgränsa.

mark. Bogberget, som återfinns karterad på Hembygds
kartan utan namn, utvaldes som undersökningsobjekt 
såsom representant för de allra fattigastes bebyggelse. 
De arkeologiska undersökningarna visade, främst uti
från fyndmaterialet, att det var fråga om två jordkulor 
med bostadsfunktion. Detta trots att inget spisröse på
träffades i den norra jordkulan.

Man närmar sig Bogberget längs en stig som gör att 
man anländer till platsen bakom jordkulorna, och plat
sen ger därmed ett undanskymt intryck. Hade man när
mats sig platsen från öster hade man istället gått upp
för mot jordkulornas framsida. Kanske var det också
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så man skulle närma sig platsen, eftersom Bogberget 
p.g.a. topografin vetter starkt österut mot Älvsbacka 
bruk.

Genom sin avvikande arkitektoniska utformning, 
och jordkulornas allmänt låga status som bostadshus 
(se Jönsson 1976, Jönsson 1981), kunde Bogberget antas 
vara fattigare än merparten av de övriga Pinotorpen, 
möjligen undantaget Baggannas. Det påträffade fynd
materialet ger dock en något annorlunda bild, eftersom 
det till stora delar bör vara fråga om rester efter inköp
ta och inte egentillverkade varor. Anmärkningsvärt var 
också att fyndmaterialet indikerade att Bogbergets in
byggare haft tillgång till häst.

Platsen har ett stort pedagogiskt värde p.g.a. jord
kulornas relativa ovanlighet i området, och särskilt 
med tanke på att ”dubbeljordkulor” är sällsynta över
huvudtaget. Jordkulorna ligger i en välskött skog, med 
bl.a. ett lärkträd, vilket ger ett relativt högt upplevelse
värde. Inägomarken däremot ligger mestadels i tät, sly- 
ig ungskog, vilken uppfattas som en ”vägg” man måste 
träda igenom för att komma in på inägomarken. Detta 
reducerar upplevelsevärdet.

Arkeologisk undersökning
Två 1 x 0,5 meter stora schakt, centralt placerade i res
pektive jordkula, togs upp. I båda schakten påträffades 
tunna, avsatta kulturlager. Endast en kronologisk fas 
kunde beläggas.

Det insamlade fyndmaterialet utgjordes av 37 fynd
poster.14 Dessa fördelades enligt följande; ett järnbe
slag, två järnbleck, tre poster grönt buteljglas(P), två 
hästskor, en porslinsknapp, en kritpipa, tre poster por
slinsskärvor (efter minst tre olika kärl), en post kera
mikskärvor (efter ett eller möjligen flera kärl), en järn- 
sked, femton spikar eller hästskosömmar och sju poster 
tegel/bränd lera.

Naturvärden
Bogberget uppvisar ordinära naturvärden med en kvar
dröjande ängsflora med bl.a. ängs- och gråfibbla samt 
liten blåklocka. Det enda avvikande är ett lärkträd 
som växer alldeles intill den södra jordkulan. Detta 
träd är troligen inte knuten till själva bebyggelsen men 
är av skogshistoriskt intresse. Enligt f.d. skogsvaktaren 
Erik Hassel (telefonsamtal den 14 juni 2000) skall de 
tyska jägmästare som var verksamma på bolagen kring 
sekelskiftet, ha sått lärkträdsfrön som ett slags visit
kort. Enligt Hassel rekryterades dessa tyska jägmästare 
för att lära ut modern skogsproduktion. Det är troligt 
att det lärkträd som växer på platsen är ett minne av 
den första rationellt föryngrade skogsgenerationen.
I och för sig förekom det att de exotiska lärkträden 
planterades som prydnadsträd, men att trädet vid Bog
berget skulle ha planterats eller såtts som prydnad före
faller dock mindre troligt.

Övre Ulleruds socken, RAÄ 70, Lögnen
Lögnen är belägen på en liten avsats i en östsluttning 
av en tämligen storblockig moränhöjd, i tätt igenväx
ande ungskog. Lokalen omfattar en boningshusgrund, 
en tjärframställningsanläggning och en åker. Eftersom 
det, p.g.a. vegetationen, har varit svårt att genomföra 
en systematisk kartering, är lokalen svår att bedöma. 
Återfinns på Hembygdskartan med namn.

Lögnen är beläget i en östsluttning, och om man 
närmar sig platsen uppifrån hamnar husgrunden i ett 
undanskymt läge. Troligen skulle man få en något an
nan bild av Lögnen om man skulle vandra uppför slutt
ningen. Det undanskymda intrycket förstärks idag av 
den täta ungskogen som omger lämningarna och gör 
det svårt att överblicka platsen.

Lögnen har idag, mycket p.g.a. vegetationen, ett 
mycket lågt upplevelsevärde. De synbara lämningarna 
är inte heller särskilt intressanta, undantaget tjärfram- 
ställningsanläggningen.

Naturvärden
Lögnen ligger idag i tät röjningsskog med öppna ytor 
bevuxna med örnbräken under vegetationsperioden. 
Inga särskilda naturvärden kunde konstateras.

Övre Ulleruds socken, RAÄ 71, Sanningen
Sanningen är belägen på en platå i en sydöstsluttning 
av en moränhöjd, på ett kalhygge. Lokalen omfattar en 
boningshusgrund, en jordkällare, tre åkrar och röjd 
mark. Sanningen, som återfinns på Hembygdskartan 
med namn, utvaldes som undersökningsobjekt såsom 
varande en mer ”agrart” betonad bebyggelselämning, 
vars inbyggare kunde antas vara mer kopplade till Bu- 
torps-bönderna än till Älvsbacka bruk. Sanningen ersat
te Eriksberg, vilket var förstahandsvalet i denna kate
gori bebyggelselämningar, men som visade sig vara 
mindre lämpligt som undersökningsobjekt (se Eriks
berg).

Man kommer fram till Sanningen genom att vandra 
längs en avsats, men den sista biten går man något 
uppför till husgrunden. Om man kommer från andra 
hållet, dvs. från Lögnen, går man uppför en brant 
backe. Det handlar dock inte om något manifest läge, 
och Sanningen ger överhuvudtaget ett ”enkelt” intryck 
särskilt som husgrunden är relativt liten. Även fynd
materialet indikerar enkelhet i konsumtionen, då inköp
ta varor som porslin saknas och glas är sällsynt. Såväl 
husgrund, med spismursröse, som jordkällare förefaller 
dock vara välbyggda vilket något uppväger ”enkel
heten”.

Husgrunden har ett vackert murat spismursröse, vil
ket ger lämningen ett visst upplevelsevärde. Läget, dvs. 
på ett kalhygge med en uppväxt granplantering i bak
grunden, sänker dock upplevelsevärdet.
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50 meter

Fig. 8. Lögnen.
1- Husgrund med spismursröse av huggen natursten. 
T. Anläggning för tjärframställning (tjärränna).
A. Röjd mark/åker

50 meter

F'g- 9. Sanningen.
' ■ Husgrund med spismursröse av huggen natursten och lite tegel. 
2- Jordkällare av huggen natursten.
A- Röjd mark, därav a. åker och b. odlad yta.
B- Åker

Arkeologisk undersökning
Ett 1,5 x 0,5 meter stort schakt upptogs öster om spis- 
tttursröset mot kanten av den östra väggen, där eventu- 
ellt ingången till stugan varit. Den utvalda platsen var 
°ckså mest tillgänglig i relation till rasmassorna från 
sPisen. Ett tunt, avsatt, fyndförande kulturlager i en 
kronologisk fas påträffades. Under kulturlagret på
träffades ett gråsvart och rikligt kolbemängt fyllnads- 
'a§er(?)_ Detta lager var i det närmaste fyndtomt, en- 
da$t ett par bitar bränd lera påträffades mot botten. 
Eagret tolkades antingen ha tillkommit under hus
grundens anläggningsfas och vara resultatet av att man 
har brandröjt platsen och planat ut topografin för hus
hunden, eller vara ett utrensningslager från härden 
s°m deponerats under golvet genom en soplucka.

Det insamlade fyndmaterialet utgjordes av 25 fynd- 
Poster. Dessa fördelades enligt följande; två poster 
runt buteljglas(?), en post djurben, ett järnhandtag, ett

trälock (till en tunna), rester av en järnplåt (till spisen), 
tolv spikar, två järnsprintar (till trälocket till tunnan) 
och fem poster tegel/bränd lera.

Naturvärden
Området runt husgrunden vid Sanningen utgör en rik 
lokal med mycket blommor. Bl.a. återfinns här blodrot, 
rosenspirea, fyrkantig johannesört, timotej och tevero- 
nica.

Övre Ulleruds socken, RAÄ 72, Fallet/Nybacks
Fallet/Ny backs är beläget på en platå i en sydöstslutt
ning av en moränhöjd, på ett ställvis igenväxande kal
hygge. Lokalen omfattar en boningshusgrund, en käl
largrop och röjd mark. Återfinns på Hembygdskartan 
utan namn.

Om man följer stigen och går ned till husgrunden 
från en höjd (från väster) via den delvis våta inägomar- 
ken, ger lämningen inledningsvis ett tämligen ”undan
skymt” intryck. Om man istället betraktar tomtmarken 
och den avsats husgrunden ligger på, och om man när
mar sig platsen från söder eller norr, eller ännu hellre 
går upp till den aktuella avsatsen från sluttningen i ös
ter, ser man att husgrunden är lagd på ett utvalt litet 
höjdläge på avsatsen. Eftersom bebyggelselämningen 
huserat personer som varit kopplade till Älvsbacka 
bruk, ter sig det troligt att bebyggelselämningen riktat 
sig österut mot bruket och att bebyggelselämningens 
läge därmed skall betraktas som tämligen manifest.
Det bör även betonas att Fallet/Nybacks har haft en re
lativt stor inägomark, även om ingen tydlig åker har 
iakttagits.

❖
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Fig. 10. Fallet/Nybacks.
1. Husgrund med spismursröse av huggen natursten. 15 meter VNV 
härom finns spår av kolning (rest av kolbotten?).
2. Källargrop.
A. Röjd mark. Den röjda markens mellersta del genomkorsas i nord- 
sydlig riktning av en våtmark.
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Platsen ger ett otydligt och icke-estetiskt intryck, till 
stora delar p.g.a. den slyiga vegetationen. Platsen har 
idag ett tämligen lågt upplevelsevärde.

Naturvärden
Området kring Fallet/Nybacks gamla inägomarker lig
ger idag i ett föryngringsavverkat område. Den hävd- 
formade och relativt näringsrika marken ligger öppen, 
och har ännu inte hunnit bli igenväxt med sly- och ris
vegetation, vilket ger en stor artrikedom. Vid husgrun
den växer bl.a. lönn, spirea, brännässla och vägtistel.
I området i övrigt, i synnerhet dess sydöstra del, finns 
det en stor artrikedom med ett markant inslag av ängs- 
indikerande växter: johannesört, blodrot, smultron, li
ten blåklocka, prästkrage, smörblomma, daggkåpa, te- 
veronica, humleblomster, ängs- och skogskovall, ängs- 
och skogsviol, pyrola samt gökärt.

Övre Ulleruds socken, RAÄ 73, Nedre Granhult
Nedre Granhult är beläget i en östsluttning av en delvis 
tämligen storblockig moränhöj d, i skogsmark. Lokalen 
omfattar en boningshusgrund belägen på en välbyggd 
terrass, en uthusgrund, två jordkällare, två åkrar och 
röjd mark. Nedre Granhult utvaldes som undersök
ningsobjekt såsom representant för smedsboställena. 
Återfinns på Hembygdskartan utan namn.

Man närmar sig platsen längs en stig, och vare sig 
man anländer till Nedre Granhult längs stigen från sö
der eller norr hamnar man i en position där man blick
ar upp mot en välbyggd husgrund lagd på en välbyggd

50 meter

Fig. 11. Nedre Granhult.
1. Husgrund med spismursröse av huggen natursten med inslag 
av tegel och små kvartsbitar. På södra långsidan en utbyggd trappa 
med två steg. Husgrunden är belägen på en uppbyggd terrass.
2. Jordkällare.
3. Jordkällare.
4. Uthusgrund.
A. Röjd mark, varav a. åker och b. odlad yta med kolbemängd jord.
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Fig. 12. Nedre Granhult. Husgrund med terrass och spismursröse. Från SÖ.
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terrass med trappa. Dessa lämningar ger ett symme
triskt, nästan urbant eller ”borgerligt” intryck då man 
lätt kan förvänta sig trädgårdsmöbler o.dyl. på terras
sen utanför huset. Aven de röjda ytornas vällagda röj- 
ningsrösen förmedlar ett intryck av organisation och 
prydlighet. Nedre Granhults läge indikerar att läm
ningen är vänd mot Älvsbacka bruk i öster. Lämning
arna vid Nedre Granhult intar en särställning vid 
Pinotorpen, vilket också styrks av det påträffade fynd
materialet som både är rikhaltigt och till stora delar 
bör vara fråga om rester efter inköpta och inte egentill
verkade varor.

Platsen har ett allmänt sett högt upplevelsevärde på 
grund av lämningarnas karaktär, vilket förstärks av 
att lokalen ligger i en välskött skog med högt estetiskt 
värde.

Arkeologisk undersökning
Ett 1,5 x 0,5 meter stort schakt upptogs sydväst om 
spismursröset mot stugans sydvästra hörn, strax nord
väst om trappan. Genom sondning hade kulturlager 
Påvisats i merparten av husgrunden. Kulturlagertjock- 
leken och dess sammansättning bedömdes som repre
sentativ på den utvalda platsen. Det avsatta kultur
lagret, i en kronologisk fas, var gråsvart, rikligt 
kolbemängt och innehöll fynd.

Det insamlade fyndmaterialet utgjordes av 79 fynd- 
Poster. Dessa fördelades enligt följande; tre järnbeslag, 
sex järnbleck, en bultbricka, fem poster brunt och vitt 
buteljglas(?), tre poster djurben, en fästögla av järn, tre 
Poster fönsterglas, rester efter ett glasföremål, trettio 
spikar, nubbar och skruvar, två gångjärn, en järnhank, 
fyra porslinsknappar, en kritpipa, en krok med märla, 
fem poster keramikskärvor (efter minst fem kärl), tre 
Poster porslinskärvor (efter minst tre kärl), två märlor, 
tyå plomber i bly och en annan legering, en kopparsko- 
n,ng, ett järnstag, en sölja och två poster tegel/bränd 
lera.

F'S- 13. Skinnars och Burfallet.
Skinnars: 1. Husgrund med spismursröse av huggen natursten
och tegel.
2' Jordkällare, mycket välbevarad med vackert välvt tak av tuktad
natursten, 
y Källargrop.

Röjd mark, varav a. åker. Sydost om a. finns en kolbotten.
B' Röjd mark.
skiftesgränsen norr om bebyggelselämningen finns ett röjningsröse, 

45 meter långt med öppning för stig till Burfallet (Övre Ulleruds 
s°cken, RAÄ91).

Burfallet: 1. Husgrund med spismursröse av huggen natursten och viss 
^angd tegel.
2' Källargrop.
3- Jordkällare.
4- Grop.

Terrasskant.
6- Gthusgrund?

Naturvärden
Nedre Granhult ligger i en liten glänta i vad som idag 
utgör en väl gallrad, fullmogen skog. Kring husgrunden 
växer lönn, spirea och skogssallat. På de röjda ytorna, 
nedanför husgrunden, växer ängs- och gråfibbla (tor
rängsväxt) samt liten blåklocka. Intressant är att trots 
att platsen idag återfinns i en fullvuxen granskog, syns 
även idag en mycket klar gräns i vegetationen mellan 
röjd och icke röjd mark. Det går en distinkt skiljelinje 
mellan bärris och gräs; vid sondning sågs gräsets ut
sträckning helt sammanfalla med de röjda ytorna.

Övre Ulleruds socken, RAÄ 74, Övre Granhult
Övre Granhult är beläget på en platå i en östsluttning 
av en moränhöjd i skogsmark. Lokalen omfattar en bo- 
ningshusgrund, en jordkällare, en (potatis?)grop, två 
åkrar eller odlade ytor och antydan till röjd mark. Sak
nas på Hembygdskartan. Se Bogberget för kartering.

Om man kommer söderifrån möter man Övre Gran- 
hult genom att gå längs en stig uppför en tämligen 
brant backe. På vägen upp mot husgrunden, som ligger 
i ett mindre krönläge, stöter man även på en jordkälla
re. Även om man kommer norrifrån går man uppför en 
liten backe till husgrunden, och husgrundens läge är 
tämligen manifest. Övre Granhult är vänt mot Älvs
backa bruk i öster, och överblickar en brant östslutt
ning. Platsen ger ett intryck av ordning då husgrunden 
och röjningsrösena är vällagda även om de röjda ytor
na är små.

Övre Granhult ligger i en välskött skog, vilket för
stärker intrycket av ordning. Platsen har ett ordinärt 
upplevelsevärde.

Burfallet

Skinnars

50 meter

PlNOBERGET - EN SOCIALHISTORISK STUDIE 71



Fig. 14. Skinnars. Jordkällaren från NV.

Naturvärden
Övre Granhult ligger i en fullvuxen granskog. Dock 
ligger inte Övre Granhult, till skillnad från Nedre 
Granhult, i någon egentlig glänta. Detta gör att platsen 
har relativt låga naturvärden. Arter som påträffas är; 
asp, gökärt, ängs- och skogskovall.

Övre Ulleruds socken, RAÄ 75, Skinnars
Skinnars är beläget på ett kalhygge i en sydöstsluttning 
av en storblockig moränhöjd. Lokalen omfattar en bo- 
ningshusgrund, en ovanligt välbevarad jordkällare, en 
källargrop, en åker och två röjda ytor. Återfinns på 
Hembygdskartan utan namn.

Man närmar sig Skinnars längs en stig i en lätt upp- 
försbacke om man närmar sig platsen söderifrån. Även 
om man kommer norrifrån ligger lämningarna i ett nå
got upphöjt läge i förhållande till stigen. Lämningarna 
på platsen ger ett tämligen manifest intryck, trots att de 
inte ligger i krönläge. Detta skall dock främst tillskri
vas den välbevarade jordkällaren och husgrundens sto
ra och höga grund, och kan alltså mest vara att betrakta 
som ”ruinernas kraft” - den stående bebyggelsen kanske 
inte alls gav samma signaler. Det bör dock poängteras 
att husgrunden är relativt stor efter ”Pinobergsmått”, 
och att den innehåller ovanligt mycket tegel. Dessutom 
bör den stående jordkällaren ha varit att betrakta som 
mycket välbyggd även under sin brukningstid. Däremot

ger inte röjningsrösena något särskilt intryck av orga
nisation och ordning. Skinnars ligger relativt långt från 
häradsgränsen, men vänder sig ändå mot Älvsbacka 
bruk då lämningen ligger i sluttningen mot öster.

Då platsen i dag ligger på ett kalhygge sänks det es
tetiska värdet och det allmänna upplevelsevärdet, vilka 
främst bärs upp av den välbyggda jordkällaren.

Naturvärden
Skinnars ligger idag på ett relativt stort hygge. Platsen 
uppvisar relativt låga naturvärden, åtminstone kring 
husgrunden och dess omedelbara närhet. Arter; rönn, 
asp, fibbla, gökärt och ärenpris.

Övre Ulleruds socken, RAÄ 76, Eriksberg
Eriksberg återfinns karterad på Hembygdskartan med 
namn och är beläget på en platå i en sydsluttning av en 
i övrigt storblockig moränhöjd i skogsmark. Lokalen 
omfattar en boningshusgrund, en uthusgrund, en jord
källare, tre åkrar och röjd mark. Eriksberg hade ur
sprungligen valts ut som utgrävningsobjekt, men 
ersattes av Sanningen då det visade sig att boningshus
grunden var skadad.

Man träder in till Eriksberg i två etapper om man 
följer stigen österifrån. Båda gångerna följer man en 
stig uppför och in genom en öppning i ett röjningsröse/ 
mur där man kan förmoda att en grind har funnits. Den
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första etappen går över en liten åker, och den andra in 
på Eriksbergs tomt. Även om man kommer västerifrån 
träder man in genom en öppning i ett röjningsröse/mur. 
Oavsett vilket håll man kommer ifrån går man upp till 
bebyggelselämningen. Eriksbergs område är mycket 
symmetriskt uppbyggt med en tomt där byggnaderna är 
samlade, och det organiserade intrycket förstärks av de 
välbyggda röjningsrösena/stenmurarna. Till följd av 
att boningshusgrunden hade skadats är det svårt att be
döma lokalens arkitektoniska utstrålning, men det or
ganiserade intrycket och den relativt omfattande inägo- 
marken indikerat att Eriksberg har hört till de mer 
välbärgade Pinotorpen.

Det första intrycket är att platsen är välbevarad ef
tersom den ligger på en slät avsats i en välskött skog 
med bl.a. ”dolska” klippblock. Genom karteringen vet 
vi dock att platsen hade skadats av senare aktiviteter. 
Platsen har ett högt estetiskt värde (mycket p.g.a. vege
tationen), men ett lågt allmänt värde p.g.a. den sentida 
aktiviteten.

Naturvärden
Eriksberg finner man idag i en välgallrad, fullmogen 
skog. På inägorna återfinns idag en relativt ensartad 
gräsväxtlighet. De arter som påträffas är; fyrkantig 
lohannesört, blodrot, skogsko- och ängskovall.

Övre Ulleruds socken, RAÄ 77, Jönshagen
Bebyggelselämningen har ej återfunnits. Inprickningen 
1 FMR och ÖUHF:s skylt är placerade i ett röjningsröse 
tillhörande bebyggelselämningen Fallet/Nybacks inägo- 
mark. Saknas på Hembygdskartan.

57 meter 370 GON om skylten finns en oval grop 
4x2 meter stor och 1 meter djup orienterad i öst-väst, 
med en 2 meter bred öppning i öst och ett 1,5 meter stort 
stenblock i ÖSÖ.a kanten. Gropen är anlagd i en stor- 
Blockig moränsluttning mot öst. Möjligen kan det vara 
ftåga om en bebyggelselämning (se översiktskarteringen).

Övre Ulleruds socken, RAÄ 89, Pino 
(ev. Pinotorpet)
* området kring dagens Pino har det funnits flera be- 
Byggelseenheter. På Hembygdskartan finns tre stycken 
Bostadshus markerade. Både ÖUHF:s uppgifter och ar-

F'S- 15. Eriksberg.
1 ■ Husgrund med spismursröse av huggna naturstenar. Delar av grun- 
^en- främst i väster, har i sen tid brutits lös och stenmaterialet lagts på
husgrunden.
2- Jordkällare.
3' Hthusgrund.

Röjd mark, varav a. åker och b. åker.
Strax väster om b finns en kolbotten.
B-Åker
En st'g övertvärar A och B.

kivstudierna bekräftar denna bild med flera bebyggel
seenheter. Det finns förutom själva Pino också något 
som kallas ”Pinotorpet” i arkivalierna. Det är därför 
oklart vilken av dessa som lägenheter som egentligen 
har registrerats som RAÄ 89. Detta Pino/Pinotorpet är 
beläget på liten platå i en sydsluttning av en morän- 
höjd i skogsmark. Lokalen omfattar en möjlig, men 
tveksam, bebyggelselämning i form av ett osäkert spis
mursröse. P.g.a. den mycket osäkra lämningen och det 
faktum att det har legat flera bebyggelseenheter (med 
namnet Pino) i området har området inte markerats på 
översiktskarteringen. Återfinns på Hembygdskartan.

1 området finns röjda ytor och igenväxande åker
mark. Då det ej går att klargöra till vilken Pinoenhet 
dessa hörde inprickades dessa inte.

Övre Ulleruds socken, RAÄ 90, Skinnarbacken
Skinnarbacken är beläget på liten moränbacke i en syd
östsluttning av en storblockig moränmark på ett kal
hygge. Lokalen omfattar en boningshusgrund belägen 
på en terrass, en uthusgrund, en jordkällare, två åkrar 
eller odlade ytor och röjd mark. Återfinns på Hem
bygdskartan utan namn.

Man anländer till Skinnarbacken antingen uppifrån 
om man kommer från sluttningen i NNV, eller längs en 
avsats nedanför en bergskant/klippvägg om man kom
mer från söder. I båda fallen är det tydligt att husgrun
den har anlagts på en mindre förhöjning, som ger ett 
manifest intryck - detta trots att förhöjningen ligger 
nedanför en brant bergskant. Att läget är medvetet valt 
tydliggörs av att man har förstärkt förhöjningen genom 
att anlägga en terrass. Läget på förhöjningen, och när
heten mellan jordkällare och bostadshus, förmedlar en 
tomtkänsla. Detta trots att uthuset ligger avsides, och 
åtskilt från ”tomten” av ett våtare parti. Samtliga 
byggnader framstår som välbyggda, medan någon stör
re omsorg inte har lagts ned på röjningsrösena. Det bör 
poängteras att uthusgrunden är större och mer väl
byggd än övriga uthusgrunder som påträffats vid Pino-

50 meter
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Fig. 16. Skinnarbacken.
1. Husgrund med spismursröse av huggen natursten och tegel. Intill 
nordöstra hörnet en trapphall. Husgrundens norra del är belägen på en 
terrass.
2. Jordkällare.
3. Uthusgrund.
A. Röjd mark, varav a. åker.
B. Odlad yta (potatisland?).

torpen, och att boningshusgrunden hör till de största 
och mest välbyggda.

Husgrunderna i sig är estetiskt tilltalande, och den 
blekrosa klippväggen ”bakom” bebyggelselämningarna 
förhöjer det estetiska värdet. Belägenheten på ett mycket 
stort, och kraftigt sönderkört, kalhygge drar dock ned 
upplevelsevärdet.

Naturvärden
Platsen är, trots att det rör sig om ett kalhygge med 
riklig risvegetation, relativt riklig på värdefulla arter: 
ormbär, sälg, skogstjärnsblomma, smultron, ärenpris, 
daggkåpa, liten blåklocka, vårbrodd, prästkrage, smör
blomma, kråkvicker och fyrkantig johannesört.

Övre Ulleruds socken, RAÄ 91, Burfallet
Burfallet är beläget på en liten platå mot söder till en 
sluttande storblockig moränhöjd, delvis i skogsmark 
och delvis på kalhygge. Lokalen omfattar en bonings- 
husgrund, en uthusgrund?, en jordkällare, en källar
grop, en grop, en terrasskant och röjd mark. Återfinns 
på Hembygdskartan med namn. Se Skinnars för karte
ring.

Man går in på Burfallets område söderifrån längs en 
stig, genom öppningen i ett röjningsröse/mur, där man 
kan förmoda att en grind funnits. Man går vidare upp
för till en liten avsats där husgrunden ligger. Om man

kommer norrifrån går man nedför en backe till hus
grunden. Husgrunden är tämligen oansenlig, liksom 
övriga lämningar på platsen. Det relativt stora antalet 
byggnadsrester på platsen är dock anmärkningsvärt, 
men det är möjligt att dessa härrör från olika bruk- 
ningsperioder. Burfallet ligger relativt långt från hä- 
radsgränsen, men förefaller trots detta vara riktat öster
ut mot Älvsbacka bruk, då det ligger i den östliga 
sluttningen mot bruket.

Platsen är skräpig, utsatt för täktverksamhet och be
lamrad med recent material, vilket tillsammans med 
vegetationen på platsen bidrar till att förstärka det all
mänt stökiga intrycket. Burfallet ligger delvis i vuxen 
skog, delvis på ett igenväxande kalhygge. Dessa vege- 
tationsskillnader förmedlar ett tudelat intryck, vilket 
gör att man gärna hänför de lämningar som ligger på 
kalhygget till det intilliggande Skinnars. Platsen har ett 
lågt upplevelsevärde.

Naturvärden
Burfallet uppvisar en förhållandevis rik vegetation.
Här syns bl.a. arter av torrängstyp, kanske p.g.a. att 
platsen ligger på en avsats i en sydost-sluttning. Arter; 
nattviol, bockrot, backanis, kirskål, gråfibbla, knöl
klocka, liten blåklocka, rölieka, humleblomster och 
skogsallat. Därutöver växer rönn och asp på platsen.

Övre Ulleruds socken, RAÄ 92, Gamla Brytå
Gamla Brytå är beläget på en liten platå i en sydslutt
ning av moränmark, delvis i skogsmark och delvis på 
kalhygge. Lokalen omfattar en boningshusgrund, en 
jordkällare, en grop (källargrop?), två åkrar och röjd

Fig.17. Skinnarbacken. Jordkällare från S.
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50 meter

Fig. 18. Gamla B rytå.
1- Husgrund med spismursröse av natursten och tegel. Tung grå slagg
sten hittad i spismuren. Kolstybb påträffat i och utanför husgrunden 
vid sondning, förmodligen överlagrar husgrunden en kolbotten.
2. Jordkällare.

Grop (källargrop).
A- Röjd mark, varav a. åker och b. annan röjd yta. 
pä platsen finns även spår av sentida täktverksamhet.

50 meter

mark. Bebyggelse saknas på Hembygdskartan, men 
däremot löper den på Hembygdskartan utmärkta stigen 
förbi platsen. Möjligen kan lokalen vara övergiven vid 
tillkomsten av Hembygdskartan.

Man kan nå Gamla Brytå antingen genom skogen 
från norr, eller från söder över vad som var inägo- 
mark. Kom man från norr mötte man baksidan av 
Gamla Brytå, kom man från söder gick man över öp
pen mark uppför en liten backe till avsatsen på vilken 
husgrunden är belägen. Husgrunden är dock belägen 
på en avsats strax nedom ett krön, så läget är inte på
tagligt manifest oavsett från vilket håll man kom. 
Lämningarna och platsen ger ett ”medelmåttigt” in
tryck, vilket också gäller platsens upplevelsevärde 
idag.

Naturvärden
Gamla Brytå ligger på ett hygge med ensartad natur
bild. Arter; lönn, äng- och skogskovall.

Övre Ulleruds socken, RAÄ 93, Brytå
Brytå är beläget på en tämligen plan moränmark på ett 
kalhygge. Lokalen omfattar en boningshusgrund, en 
åker och röjd mark. Bebyggelse saknas på Hembygds
kartan, men däremot löper den utmärkta stigen förbi 
platsen. Möjligen kan lokalen vara övergiven vid till
komsten av Hembygdskartan.

Vare sig man kommer längs stigen från norr eller 
öster vandrar man genom skog och våtmark, stigen bör 
här ha haft kavelbroar o.dyl. innan man når fram till 
Brytas inägomark. Man tillträder inägorna genom en 
öppning i ett röjningsröse/stenmur där en grind bör ha 
funnits. Eftersom Brytå med inägor idag ligger på ett 
kalhygge, medan stigen till Brytå ligger i skog, får 
man en känsla av att träda från skogens mörker in på 
den öppna, ljusa inägan. Kanske fick dåtidens vandrare 
samma känsla. Därefter vandrar man uppåt längs in- 
ägomarken till husgrunden, som därmed får ett visst 
manifest läge. Husgrunden och röjningsrösena som så
dana ger dock mest ett ”medelmåttigt” intryck, även 
om platsen uppvisar en viss symmetri. Detta gäller ock
så platsens upplevelsevärde idag.

Naturvärden
Ingen särskild artrikedom kan spåras. Intressant är 
ändå att platsen uppvisar ängsindikerande växtlighet. 
Arter: blodrot, liten blåklocka, hundloka, maskros, 
smultron och slutligen ormbär vilket är en signalart.

Fig. 19. Brytå.
1. Husgrund med spismursröse av natursten och tegel. Tung grå slagg
sten hittad i spismuren.
A. Röjd mark, varav a. åker.
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50 meter

Fig. 20. Baggannas.
1. Flusgrund med rest av spismursröse av naturstenar.
2. Grop?
A. Åker. Jorden består av kolblandad mylla (överplöjda kolbottnar 
eller kolbottnar använda som jordförbättring?).

50 meter

Fig. 21. Klaraborg.
1. Flusgrund med spismursröse av naturstenar. Tveksam anläggning. 
Möjligen har platsen brukats i sen tid och lämningen belamrats med 
röjningssten.
A. Röjd mark.
B. Röjd mark, varav a. åker, b. åker och c. åker. Åker c överlagras av 
kolarkoja och kolbotten. Strax nordöst om åker c. påträffades en 
fångstgrop för älg (se oversiktskart eringen).

Övre Ulleruds socken, RAÄ 94, Baggannas
I jämförelse med de andra bebyggelselämningarna på 
Pinoberget är Baggannas något avvikande. Inlednings
vis var det tveksamt om lämningen överhuvudtaget 
skulle ingå i studien p.g.a. lämningens perifera läge 
och att den föreföll vara yngre än de andra lämning
arna. Bl.a. finns det ett foto på Bagg-Anna och hennes 
stuga som uppges vara taget 1916.(se avsnittet, Vad ar
kiven berättar)

Baggannas är beläget i mot syd svagt sluttande mo
ränmark på ett kalhygge. Lokalen omfattar en bonings- 
husgrund med källargrop, en grop? och en åker (vilken 
dock ligger avsides). Saknas på Hembygdskartan.

Baggannas ligger vid sidan av det stigsystem som 
binder samman de olika Pinotorpen, och Baggannas 
har endast varit i bruk under Pinobergsbebyggelsens 
slutskede. Vi har därför inte kunnat belägga från vilka 
håll man närmat sig lokalen. Oavsett detta är hus
grundens läge mycket diskret då den ligger i en liten 
sluttning och inte på den lilla platån ca 20 m NNV om 
husgrunden. Lämningen ger överhuvudtaget ett ”litet 
och anonymt” intryck, och förekomsten av en källar
grop istället för jordkällare förstärker intrycket av fat
tigdom.

I kapitlet ”Vad arkiven berättar” diskuteras när 
Baggannas skulle ha varit bebott av den Anna Caj sa 
Larsdotter som vi antar är den Bagg-Anna som ÖUHF 
placerar på Baggannas. Den förhållandevis oansenliga 
husgrunden samt avsaknaden av egentliga inägor ger 
intrycket av att Baggannas snarare är en änkas undan
tag än en bostad åt en hel familj med flera arbetsföra 
personer. Under förutsättningen att Bagg-Anna skulle 
vara identisk med Anna Cajsa Larsdotter, tror vi att 
hon bosatte sig på Baggannas tidigast år 1900 då hon 
blir änka.

Då husgrundstypen är både ovanlig i området och 
dessutom otydlig som lämning har den ett klart peda
gogiskt värde. Platsens övriga upplevelsevärde är dock 
tämligen lågt, särskilt som platsen är belägen på ett 
igenväxande kalhygge.

Naturvärden
Relativt ensartad naturbild utan särskild artrikedom. 
Arter; ljung, kovall, blodrot och fibbla.

Övre Ulleruds socken, RAÄ 95, Klaraborg
Klaraborg är beläget i mot öster sluttande moränmark, 
i skogsmark som delvis utgörs av igenväxande gran
plantering. Lokalen omfattar en (tveksam) boningshus- 
grund, tre åkrar och två röjda ytor. Återfinns på Hem
bygdskartan utan namn. Ej inventerad för naturvärden-

Man anländer till Klaraborgs boningshusgrund ge
nom att gå uppför en stig och över vad som var öppen 
mark under platsens brukningstid. Klaraborg bör därför
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Fig. 22. Kolarkojan intill Klaraborg. Detalj från N.

ha givit en dåtida besökare ett tämligen manifest in
tryck. Inägomarken är också tämligen omfattande.

P.g.a. dagens täta ungskog, och lämningens frag
mentariska skick, är det svårt att få ett grepp om plat
sen och upplevelsevärdet är allmänt sett litet. En av 
åkrarna överlagras av lämningar efter en mycket väl- 
bevarad kolarkoja (se översiktskarteringen), vilken har 
ett högt upplevelsevärde ur både pedagogisk och este
tisk synpunkt.

Övre Ulleruds socken. Östra Bråten 
(RAÄ nr -)
Uppgift om sentida bebyggelselämning. På den marke
rade platsen skall den sentida bebyggelselämningen 
Östra Bråten ha legat. Lämningen är ej registrerad i 
FMK och inte heller skyltad av ÖUHF. Vid vårt inven- 
teringstillfälle kunde inga lämningar, eller andra spår, 
efter denna bebyggelselämning påträffas.

Uppgiftsförmedlare ÖUHF genom Gunnar Perman, 
Sundsvall. Saknas på Hembygdskartan.

Summering av fältarbetsresultaten
Här skall våra samlade intryck från fältarbetet presen
teras. Det är viktigt att poängtera att vi här utgår från 
de fysiska lämningarnas vittnesbörd. Dessa skall i ett 
sammanfattande resonemang (se Avslutande diskussion) 
jämföras med uppgifterna från det skriftliga källmate
rialet.

Merparten av de här presenterade bebyggelseläm- 
mngarna återfinns på Hembygdskartan. Däremot före
ligger det vissa skillnader mellan våra karteringar och 
angivelserna på Hembygdskartan. Detta gäller särskilt 
antalet hus och omfattningen av inägomarken. Det bör 
Poängteras att vi inte har lyckats lokalisera grunder till

samtliga uthus som anges på Hembygdskartan, fast vi 
ibland har hittat husgrunder som inte finns med på kar
tan. Ofta har vi dokumenterat en större antal inägor än 
på vad som framkommer av Hembygdskartan, vilket 
delvis beror på att vi tagit med röjd mark utöver åker
marken. Det är dock viktigt att hålla i minnet att kar
tan och de fysiska lämningarna inte ger samma infor
mation. Hembygdskartan visar en ögonblicksbild utan 
att informera hur det såg ut innan eller efter kartans 
tillkomst. Karteringarna, å andra sidan, sammanfattar 
hur markanvändningen har sett ut under en längre tids
rymd, utan att redogöra för hur det såg ut vid varje en
skilt tillfälle.

För att vara sentida bebyggelselämningar var Pino- 
bergets bebyggelselämningar ovanligt välinventerade 
och väldokumenterade i FMR. Trots detta innehöll 
FMR både felaktig information och utelämnade uppgif
ter. Bland felen kan nämnas tre felaktigt inprickade 
lämningar (varav en inprickat på fel fastighet) och att 
ett röjningsröse bedömts som spismursröse. Fornminnes
inventeringen hade, såsom vanligt, främst inriktats på 
boningshusgrunder och i viss mån på jordkällare, me
dan dokumentationen av andra husgrunder och in- 
ägomark inte hade prioriterats. Särskilt vad gäller 
dokumentationen av inägorna har här presenterade 
karteringar tagit fram helt nytt material. Markanvänd- 
ningsspåren på lokalerna är inte helt enkla att tolka, 
och framför allt är det svårt att påvisa vad den röjda 
mark, som inte är åker eller odlingsytor, har använts 
till. Vi tror dock att det handlar om slåttermark. Man 
kan notera att vissa lokaler med slåttermark förefaller 
sakna uthus, både enligt Hembygdskartan och enligt 
vår inventering. Om detta är en korrekt iakttagelse, att 
uthus saknas, bör det innebära att man inte höll djur 
trots att man innehade slåttermark. Vad detta innebär 
är oklart.

Inledningsvis uppfattades bebyggelselämningarna 
som relativt enhetliga, en uppfattning som senare kom 
att revideras - särskilt genom inventeringen av bebyg
gelselämningarnas mer kommunikativa aspekter. Det 
föreligger dock några gemensamma drag värda att po
ängtera. De flesta spismurarna (utom i de avvikande 
bebyggelselämningarna Bogberget och Baggannas) var 
uppförda av huggen natursten, med visst inslag av te
gel, och gav ett likartat intryck. Förmodligen speglar 
detta ett lokalt spisbyggnadsmönster, som inte behöver 
vara exklusivt för Pinoberget. Däremot varierade hus
grundernas storlek och uppbyggnad mer. Vad gäller 
markanvändningen var det påtagligt att man valt att 
tämligen konsekvent lägga röjningsstenen i ”murar” 
längs trägärdesgårdarna, och andra typer av röjnings- 
rösen var mycket sällsynta. Detta innebär att man bör 
ha delat en gemensam uppfattning om hur man bör 
röja sin mark. Även denna uppfattning bör ha delats av 
människor utanför Pinotorparnas sfär.
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Fig. 23. Släktskapsgrupperna på Pinoberget. Observera att det står ett frågtecken efter Pino- 
torpet då vi antar att den bebyggelselämning som är registerad i FMR och av ÖUHF är 
Pinotorpet och inte det Pino som finns än idag. Jönshagen är markerat med ett frågetcken 
då det är oklart var denna lägenhet låg. Det bedöms ändå som troligt att denna lägenhet 
låg på Södra Ås. Då Bogbergets inbyggare har en osäker koppling till Pinobergets övriga 
invånare har denna lämnats utanför de markerade områdena. Det finns dock ett möjligt 
samband mellan Bogberget och de angänsande lägenheterna på Södra Ås.
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Särskilt efter inventeringen av kommunikativa as
pekter tycker vi oss kunna indela bebyggelselämning
arna på Pinoberget i fyra olika grupper.

• Nedre Granhult står i en klass för sig med sin ”bor
gerliga” utstrålning. Möjligen kan Skinnarbacken 
jämföras med Nedre Granhult.

• Skinnars, Skinnarbacken och Eriksberg represente
rar tämligen stora och välbyggda husgrunder och 
relativt stora åkrar/inägomarker. Dessa platser bör 
ha bebotts av Pinobergets mer ”välbärgade” inbyg
gare. Möjligen hör även Ovre Granhult, trots olik
heterna vad gäller inägomark, till denna kategori.

• Fallet/Nybacks, Burfallet, Brytå, Gamla Brytå, Kla
raborg, Sanningen och Lögnen förefaller utgöra den 
mer ”ordinära” bebyggelsen på Pinoberget.

• Bogberget och Baggannas representerar de allra fat
tigaste.

Denna skiktning skiljer sig alltså från vår inledande 
uppdelning av materialet i tre grupper: 1. mer agrara 
bebyggelselämningar vars inbyggare var starkare 
kopplade till Butorpsbönderna än till Älvsbacka bruk,
2. smedsboställen (dvs. brukets ”arbetaröverklass”),
3. de allra fattigaste. De båda skiktningarna av mate
rialet har lite olika utgångspunkter, eftersom den äldre 
uppdelningen mer utgår från Pinotorparnas relationer 
med omvärlden och den senare från de materiella läm
ningarna.

Mot bakgrund av den skiktning av bebyggelseläm
ningarna som karteringarna gav är det värt att poäng
tera att de arkeologiska undersökningarna komplicera
de bilden något. Det förelåg vissa kvalitativa likheter i 
de föremålsbestånd som påträffades vid undersökning
urna av Nedre Granhult och Bogberget, medan fynd
materialet från Sanningen avvek. Förmodligen baseras 
likheterna på att inbyggarna på Nedre Granhult och 
bogberget hade kopplingar till Älvsbacka bruk, och 
kanske är det bruksbutikens sortiment som går igen i 
fyndmaterialet.

Den inventering av naturvärden som genomfördes 
gav förhållandevis lite information som kan användas 
för tolkningar av de historiska och sociala förhållande- 
na på Pinoberget. Den ensartade bilden av växtligheten 
Pa de olika platserna styrker dock den information som 
kan erhållas från t.ex. äldre kartmaterial, nämligen att 
Platserna varit bebodda under mycket kort tid.

^inotorparna och rummet
kör studierna av de rumsliga förhållandena på Pinober- 
§et har äldre kartmaterial, de tidigare presenterade in- 
Venteringarna av bebyggelselämningar och produk- 
öonsmarker samt en stiginventering använts. Det 
kartmaterial som använts är Hembygdskartan (se inle- 
dande presentation). Kartan ligger till grund dels för en

analys av landskapet och de rumsliga relationerna, 
dels för inventeringen av synliga lämningar längs med 
stigar. Med hjälp av ett kartöverlägg fördes dåtidens 
stignät över på en modern karta, som sedan kunde an
vändas vid inventeringen av stigar. Vid stiginventering- 
en har djurstigar och sentida hjulspår efter skogstrakto- 
rer undvikits i så stor utsträckning som möjligt, och 
där osäkerheter förelåg karterades inte stigen. De ytor 
där stigarna inte kunde återfinnas utgörs av områden 
där marken är mer eller mindre sönderkörd av skogs
maskiner.

Gränser i landskapet
De regelbundna kyrkobesöken bör ha varit mycket be
tydelsefulla för social reproduktion, och den mest bety
delsefulla gränsen i landskapet var därför härads- och 
sockengränsen. Den innebar i praktiken att människor
na i området delades upp i olika församlingar. För 
Pinobergets del innebar sockengränsen att flertalet av 
inbyggarna tillhörde kyrkan i Övre Ullerud. Man kan 
dock notera att många av barnen på Pinoberget läste i 
Älvsbacka. Här var avstånden en viktigare faktor än 
den formella tillhörigheten.

Bebyggelsen på Pinoberget kan delas in i mindre 
områden med släktskap som grund. Tre områden kan 
urskiljas: ett sydligt, en centralt och ett nordligt områ
de. 1 syd och sydost finns bebyggelselämningarna Pino/ 
Pinotorpet, Nybacks/Fallet, Nedre (och ev. Övre) Gran
hult samt förmodligen Jönshagen vilka kan knytas sam
man släktskapsmässigt genom ”stamfadern” Lars Pet
tersson som hade sitt ursprung på torpet Bergängen, 
Älvsbacka. Även Pino längst i söder och Burfallet i om
rådets centrala delar kan, genom bröderna Danielsson, 
knytas till denna släktgrupp. Utöver dessa lokaler kan 
möjligen Bogberget knytas till denna grupp. Förutom 
Bogberget och Burfallet, har dessa lägenheter också det 
gemensamt att de återfinns, eller, i fallet Jönshagen, 
påstås återfinnas, på ett och samma hemman, Södra Ås.

På Pinobergets västra och centrala delar återfinns de 
lägenheter som har som gemensam nämnare namnet 
”Brytå” och Maria Olofsdotter, maka till Erik Hind- 
riksson och syster till Nils och Erik Olovsson på Brytå 
och Gamla Brytå. Dessa lägenheter är Skinnarbacken, 
Klaraborg, Skinnars och Brytå och Gamla Brytå och 
fördelar sig på tre hemman: Norra Ås, Kvarnbråten 
och Södra Butorp. I områdets norra och i nordvästra 
del återfinns; Lögnen, Sanningen, Eriksberg och Bagg
annas. Dessa bebyggelselämningars inbyggare var inte 
släkt med varandra eller med några andra människor 
på Pinoberget.

Det är tydligt att Pinotorparna har strävat efter att 
etablera sig i närheten av sina släktingar. Släktskap fö
refaller rent allmänt ha varit en grundläggande faktor i 
människornas bosättningsstrategi på Pinoberget. Förut
om att man har etablerat lägenheter i anslutning till
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sina släktingars bebyggelse, visar också arkivstudierna 
att det var mycket vanligt att t.ex. barn flyttade hem 
till föräldrarna i olika sammanhang, t.ex. i samband 
med giftermål.

Den tuktade naturens symboliska värde
I Älvsbacka samhälle fanns en traditionell tudelning 
med herrgården skild från resten av byn och bruket. 
Många herrar valde att istället för att bo i byns mitt, 
distansera sig genom att dra sig tillbaka till mitten av 
en park och skapa en känsla av rymd och separation. 
Parken vid herrgården till Östanås bruk kan ses som en 
manifestation av åtskillnaden/distanseringen mellan 
herrgårdens människor och andra. Tudelningen mellan 
herrgården och bruksgatan, eller resten av byn, är när
mast klassisk för bruksmiljöer. Ofta förstärktes åtskill
naden mellan herrgården och resten av bruksområdet 
genom ett separerande vattendrag (Essemyr 1991 s. 87).

I Älvsbacka förekom trädgårdar, parker och alléer, 
något som saknades vid Butorpsgårdarna och Pinobergs- 
lägenheterna. Herrgården omgärdades av ett fyrkantigt 
område med mängder av lövträd, samt en park med 
träd planterade på båda sidor om gångar som bildade 
ett rutnät. Fram till boningshusen på gården ledde vä
gar med alléer, och alléer prydde också vägkanterna 
fram till kyrkan och klockarebostaden, poststationen 
och ett hus benämnt komministerbostaden. De två sist
nämnda och en oidentifierad gård hade även trädgår
dar, där träd omgav en öppen gårdsplan. Vid tidigt 
1800-tal hade alléer av lind, alm och kastanj börjat bli 
betraktade som aristokratiska symboler i England, och 
enligt tidens estetik var träden av stor betydelse på arki
tekturens arena (Thomas 1984 s. 202-209). Trädgår
dar, parker och alléer, där träd och andra växter om
vandlades från nyttoväxter till prydnader, var alltså 
inte var mans egendom utan hörde hemma i särskilda 
sociala miljöer. Keith Thomas utreder i boken ”Man 
and the Natural World” attitydförändringar i England 
under 1500-1800-talet. Thomas talar om hur parker 
skapar och bevarar storhet och förnämlighet, vilket får 
fattigare grannar att respektera parkens ägare. Han me
nar att parkägarna under 1700-1800-talet demonstrera
de sin rikedom genom att omvandla brukbar jord till 
”...pleasureground dotted with trees”. I städer i Frankri
ke, Italien och Nederländerna var promenader ett stort 
nöje vid denna tid (Thomas 1984, s. 202-209). Samman
fattningsvis visar förekomst respektive avsaknad av träd
gårdar, alléer och parker att gårdarna kring Åstjärn ut
gjorde en utpräglad bond- och jordbruksby medan 
Älvsbacka uppvisar mer kontinentala högreståndsdrag.

Vägar och stigar
Vägar och stigar visar hur människor färdades regel
bundet. Runt Åstjärn var vägnätet väl utbyggt och 
inom hela odlingsområdet finns nästan inga stigar ut

märkta på Hembygdskartan. Den huvudsakliga nä
ringsgrenen i området var jordbruk och vägar behövdes 
för såväl odling som frakt av jordbruksprodukter. 
Emellertid bör stigarna ha varit vanliga i bondbygder, 
eftersom man också använde sig av skogen. Vägarnas 
kvalitet varierade och de är på Hembygdskartan klassi
ficerade som sämre körväg, bättre körväg och lands
väg. En sämre körväg gick i nordöstlig riktning mot 
Älvsbacka, ingen gick norrut, två sämre körvägar gick 
söderut till bebodda områden kring sjöarna och en bätt
re körväg - den största av dem alla - gick österut mot 
bebyggelsen längs Klarälven. Även andra småvägar 
gick här, men dessa gick snarast från vattendraget fram 
till jordbrukslägenheterna alldeles väster om gårdarna 
kring Åstjärn. Landsvägens riktning och förgreningar 
motsvarar dock de platser som var viktigast för gård
arna. Gårdarna var förbundna med de flesta av sina 
torp genom stigar.

Vägarna dominerade också i Älvsbacka, enligt 
Hembygdskartan, och de få gångstigar som fanns ledde 
fram till torp. Här bör det dock ha varit produktionen 
vid bruket - med transporter av råvaror till bruket, och 
produkter från bruket - som var avgörande för antalet 
vägar i landskapet. För brukets produktion bör vattnet 
ha varit den allra viktigaste färdvägen. En lokal, smal
spårig järnväg med förgreningar förband Lersjön med 
Gräsmangen i norr. I söder gick denna dels till den 
mosse där torv till tegelbruket bröts medan den västra 
förgreningen gick till Lersjöns norra strand. I höjd med 
bruket gick en arm ner till valsverket medan huvud
sträckningen fortsatte till Gräsmangens strand.

De i nordsydlig riktning löpande dalgångarna är ty
piska för Värmland och de har ofta använts för trans
porter av tunga varor, såsom timmer, kol, malm och 
järn. Genom Östra Örten finns det vattenförbindelse 
ända ner till Karlstad och det är troligen denna vatten
väg som flitigast använts för brukets frakter. Den störs
ta vägen i Älvsbacka utgjordes av landsvägen som 
sträckte sig i nordsydlig riktning på östra sidan av sjö
arna. En sämre körväg gick direkt från bruket österut 
under det att en annan väg sökte sig väster ut mot 
gårdarna kring Åstjärn. En bättre körväg/landsväg 
gick ner till Torsked på vattnets västra sida. Idag, 
drygt hundra år senare, motsvaras vägarnas sträckning 
ganska väl av de tidigare bättre körvägarna.

Stigar var, till skillnad från stora vägar, en del av 
det icke-institutionella kommunikationslandskapet. Sti
garna bildades på de platser där man ofta gick och vi
sar hur människorna rörde sig på ett regelbundet sätt i 
landskapet. Från den mindre vägen mellan gårdarna 
kring Åstjärn och Älvsbacka gick en större och en min
dre stig upp till Pinoberget. Här fanns inga vägar utan 
bara stigar. Genom Pinobergets bebyggelseområde löp
te en stor stig med förgreningar, som band samman de 
olika lägenheterna. Känslan av att detta var ett område
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för sig, med stark inbördes sammanhållning, förstärks 
av att stignätet bildar en egen slinga, endast förbunden 
rned vägen i söder.

Bebyggelsenamn
Bebyggelsenamn är inte bara namn, utan delar av ett 
orienteringssystem, ett kronologiskt och ett socialt sys
tem och visar inte bara på behovet att kunna orientera 
sig i landskapet utan också på behovet att kunna tala 
om det (Welinder 1992, s. 45). Namnet befolkar land
skapet, ger det mening och bär information om dess 
invånare och deras idéer. Pinoberget självt tycks vara 
uppkallat efter bostaden Pino. Namnet Pino har en 
oklar bakgrund. En tradition, berättar att den man som 
anlade Pino hade varit med i trettioåriga kriget och 
där sett så mycket krig och elände att han gav sitt ny- 
etablerade torp namnet ”Pino”15.1 sammanhanget är 
det intressant att notera att det på torpet Finnbacken, 
strax öster om Pinoberget, fanns en fältjägare P. Jons
son Pino fram till 182516.

Generellt sett relaterar bebyggelsenamnen på Pino
berget till läget i landskapet eller till de personer som 
bodde på platsen, enligt ett vanligt förekommande 
mönster. Burfallet är på Hembygdskartan utmärkt som 
Brofallet och relaterar närmast till läget i landskapet. 
Efterledet -fallet har ingenting med vattendrag eller 
vattenfall att göra, utan betyder -röjningen. Detsamma 
gäller Fallet, men denna plats kallas också för Nybacks 
eller Nybacka. Övre och Nedre Granhult relaterar till 
läget i landskapet, medan namnen Brytå och Gamla 
Brytå berättar något om bebyggelsens inbördes krono
logiska förhållanden. Namnet Brytå kan möjligen rela
tera till naturgeografiska förhållanden där Brytå möjli
gen kan förstås som platsen där ett vattendrag (eller 
slälva topografin) ”bryter av”, d.v.s. börjar slutta/rinna 
brantare17.

Flertalet bebyggelsenamn på Pinoberget relaterade 
till inbyggarna. Många av dem bar dock liknande eller 
Samma namn och det var därför vanligt att skilja på 
dem genom att säga både för- och efternamn eller rela- 
tera personen till bostaden. Exempelvis var Baggannas 
bostaden där gumman Anna Bagge bodde. Det tycks ha 
varit vanligt att nämna efternamnet först i talspråk. Ett 
annat exempel på detta fenomen är den bostad som inte 
aterfanns vid inventeringen, Jönshagen, där en Jönssti- 
na lär ha bott. Hon var troligen identisk med Kristina 
Jonsson. Även Skinnars och Skinnarbacken har namn- 
B'vits efter personer som bott där, Skinnarolle eller 
Olof Eriksson på Skinnars och Skinnarfredrik eller Jan 
bredrik Jonsson på Skinnarbacken.

Sanningen och Lögnen är två intressanta namn, ef- 
tersorn de utgör en form av binära oppositioner, vilka 
Jdr sin mening endast i förhållande till varandra, 
blamn blir ofta långlivade om de är negativa, retsam- 
1113 eller humoristiska - vilket är fallet med namn som

Sanningen och Lögnen. Dylika platsnamn ger dessutom 
ofta upphov till ”förklarande” historier. Om Sanningen 
och Lögnen förtäljs att en person gav sin bostad nam
net Sanningen, eftersom denna person alltid talade san
ning. En annan person lär då ha kallat sin bostad för 
Lögnen, troligtvis som ett skämt.

Även bakom bebyggelsenamnet Bogberget finns en 
särskild historia. En person som bodde där (Olof Pet
tersson?) stal en gång en bog. Han kallades därefter för 
Bogen och hans bostad kallades Bogberget. Denna hän
delse måste ha gjort intryck på omgivningen med tanke 
på att platsen än idag är uppkallad efter en tjuv.

Avslutningsvis bör sägas att inte alla utmärkta bo
städer på Hembygdskartan anges med namn. Endast 
Eriksberg, Sanningen, Lögnen och Brofallet (Burfallet) 
namnges. Det är okänt om det finns några skäl till att 
endast dessa omnämns.

Hur människor i bygden ser på 
Pinoberget
En viktig anledning till valet av Pinoberget som under
sökningsområde var två traditioner. Enligt den första 
traditionen var Pinotorparna en grupp fattiga och utsat
ta människor i samhällets utkant. Enligt den andra tra
ditionen arbetade Pinobergets inbyggare åt Älvsbacka 
bruk, men valde att bosätta sig utanför brukets mark 
för att erhålla en friare ställning gentemot sin arbetsgi
vare (se ”Traditioner kring Pinoberget”). Det förekom
mer alltså två skiljaktiga traditioner vad gäller Pino
berget och dess inbyggare, vilka dessutom i många 
avseenden ”falsifierats” genom de studier som presente
ras i denna studie. De båda traditionernas utbredning 
bland dagens lokalbefolkning, och huruvida de kan be
dömas vara folkliga historieskrivningar, bedöms här 
vara av stort intresse. Inte minst för diskussionen om 
hur människor i trakten ser på Pinoberget och hur de 
värderar lämningarna efter Pinotorparnas bebyggelse.

Inom projektet genomfördes en enkätundersökning 
med anonyma svar bland lokalbefolkningen med två 
huvudsyften. För det första att ta reda på hur lokalbe
folkningen ser på de sentida bebyggelselämningarna; 
vilket värde de har överhuvudtaget och i förhållande 
till andra kulturmiljöer. För det andra att ta reda på 
vad de visste om Pinobergets inbyggare, och att se hur 
stor genomslagskraft de båda traditionerna hade. Den 
första huvudfrågan: ”Hur lokalbefolkningen ser på de 
sentida bebyggelselämningarna” skall ses mot bak
grund till den diskussion som förs inom den antikva
riska kulturmiljövården om hur de sentida bebyggelse
lämningarna fortsättningsvis skall behandlas vad gäller 
lagskydd, handläggningsrutiner m.m (se första delen i 
denna rapport). I denna diskussion är det inte utan in
tresse att väga allmänhetens uppfattningar mot de som 
finns inom den antikvariska kulturmiljövården.
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Den andra huvudfrågan syftade till att undersöka 
vad de svarande visste om Pinobergets inbyggare.

Tjugo enkäter skickades ut till olika personer boen
de i trakten av Pinoberget. De utvalda 20 personerna 
representerade fyra grupper om fem personer; hem- 
bygdsaktiva respektive icke hembygdsaktiva från var
dera Älvsbacka och Butorp. Tanken var här att Pino
berget, som alltså ligger på gränsen mellan Älvsbacka 
och Butorp, kanske har olika innebörd i respektive 
bygd. De hembygdaktiva valdes ut på basis av infor
mation från Jan Bengtsson, Skogsvårdsstyrelsen Värm- 
land-Örebro, själv boende i området, och de tio icke 
kända hembygdsaktiva valdes slumpvis ut ur telefonka
talogen. Eftersom endast tio personer svarade på enkä
ten, varav de flesta hörde hemma i gruppen hembygds
aktiva, föll den ursprungliga tanken att analysera de 
inkomna svaren utifrån de fyra ovan nämnda urvals
grupperna. De inkomna svaren är också tämligen en
hetliga till sin karaktär, och därför kommer endast en 
översiktlig summering av svaren att presenteras nedan.

Frågor och svar
1. Vem är du? (ålder, kön, yrke)

Av de svarande var fem kvinnor i åldern 42 till 76 år 
och fem män i åldern 52 till 76 år18. Flertalet kvinnor 
arbetade/hade arbetat inom vården, medan männen ar
betade/hade arbetat som egna företagare, tecknare, 
lantbrukare och inom skogsbruk och industri.

2. Var bor du nu? Vilken är din relation till trakten av 
Älvsbacka och Pinoberget? (Är du född och uppväxt i 
Butorp/Älvbacka, eller någon annanstans? I hur mänga 
ar du har bott i Älvsbacka/Butorp?)

Fem av de svarande bodde i Butorp med omnejd, och 
hade bott där i större delen av sina liv. Övriga svaran
de hade anknytning till Älvsbacka, men endast tre var 
fast bosatta och uppväxta i Älvsbackatrakten. De andra 
två var bosatta i Karlstad, men kom ursprungligen från 
Stockholm.

3. Det finns som bekant många olika slag av forn- och 
kulturlämningar. Vilka forn- och kulturlämningar kän
ner du till i din hemtrakt? Vidare; tycker du att det är 
angeläget att dessa lämningar bevaras at framtiden och 
vilka av dessa lämningar tycker du, i sadana fall, är 
viktigast att bevara?

Alla svarande, utom två, nämner torplämningar. De 
”övriga” två känner inte till några lämningar alls. I 
övrigt nämns kolbottnar, fångstgropar, stenmurar, vä
gar, björniden, kvarnar kvartsgruvor, Älvsbacka bruk, 
och likande.

Det bör poängteras att de svarande har förhållit sig 
till ett mycket snävt geografiskt område som ”hem
trakt”. Samtliga svarande tycker i princip att det är

viktigt att bevara kulturlämningarna till eftervärlden, 
men man gör inga graderingar mellan bevarandevärdet 
hos olika lämningar.

4. Vad vet du om Pinoberget och de människor, ibland 
kallade ”Pinotorpare”, som bodde där?

De flesta, även hembygdsaktiva, känner inte till Pino
berget som platsnamn, men däremot begreppet Pinotor
pare för en grupp människor. Ingen säger sig veta sär
skilt mycket om dem. Förekomsten av en trädgårds
mästare bland Pinotorparna, och att flera av dem gjort 
dagsverken hos Butorpsbönderna nämns i ett par svar. 
Några svarande nämner en gångstig mellan Butorp 
och Älvsbacka som gått genom Pinotorparnas område. 
Flera svarande nämner att de känner till flera torp
grunder.

Poängteras bör att ingen svarande nämner någon av 
de båda ovan presenterade traditionerna kring Pino
torparna.

5. Vilken betydelse tillmäter du Pinobergets bebyggel
selämningar? Bör de bevaras för framtiden? I så fall - 
varför?

De sex svarande som kände till Pinotorparna ansåg att 
bebyggelselämningarna var av stort värde och borde 
bevaras för framtiden. Även tre av de svarande som 
inte kände till Pinotorparna ansåg att bebyggelseläm
ningarna var bevarandevärda i princip. Däremot moti
verades sällan varför lämningarna skulle bevaras. De 
motiveringar som anges pekar på att lämningarna har 
ett värde som komponenter i kulturlandskapet, och att 
de hör utgöra minnen från ”förr” åt kommande genera
tioner.

Resultaten av enkätundersökningen visar att de till
frågade tillmäter sentida bebyggelselämningar i sin 
hembygd ett stort värde, och man anser att dessa bör 
bevaras för framtiden. Mer förvånande var att ingen av 
de svarande kände till de båda traditioner som utgjorde 
en av utgångspunkterna för föreliggande projekt. Man 
kan alltså fråga sig vilken spridning dessa traditioner 
har, och i vilken grad de skall uppfattas som folkliga 
historieskrivningar.

Avslutande diskussion 

De fysiska lämningarna
Bebyggelsen på Pinoberget anläggs under andra hälften 
av 1800-talet och används en bit in på 1900-talet. Det
ta är en period där det finns rikligt med andra källma
terial: arkivmaterial, foton, stående byggnader m.m., 
och det är inte självklart att de fysiska lämningarna i 
form av hus- och källargrunder, åkermarker, stigar, 
källor m.m. på något väsentligt sätt bidrar till förståel
sen av människors livsvillkor från denna tid.
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Vi vill dock hävda att om man mer i detalj önskar 
studera de obesuttnas bebyggelse och markanvändning, 
innehåller de fysiska lämningarna information som tro
ligen inte kan fås på annat sätt. Ett exempel är bostä
der ingrävda i backen. Det finns begränsade studier 
kring dessa men mycket återstår att göra (jfr. Jönsson, 
1976,1981).

Den grundläggande tanken med föreliggande arbete 
har varit att med utgångspunkt från ett antal bebyggel
selämningar genomföra en socialhistorisk studie. Vid 
dylika studier utgör äldre kartmaterial samt fornmin- 
nesregistret två utgångspunkter. Men, liksom för alla 
källmaterial finns här källkritiska aspekter. Hembygds- 
kartan, det nyutgivna konceptet till ekonomiska kartan 
på 1800-talet, ger en, så vitt vi kan se, tämligen scha- 
blonartad och delvis ofullständig bild av bebyggelsen. 
Som konstaterats saknas åtminstone två bebyggelseen
heter (Brytå, Gamla Brytå), vilka av allt att döma var 
etablerade och bebodda år 1888 när kartan fastlades. 
(Dessutom finns två bebyggelseenheter: Övre Granhult 
och Baggannas som möjligen var bebyggda). Vidare 
finns ibland en tydlig diskrepans mellan den informa
tion Hembygdskartans och fältkarteringarna ger av res
pektive enhets inägor. Detta gäller inte bara inägornas 
utbredning utan även markslag. Här bör man hålla i 
minnet att häradskartorna var tänkta att ges ut i skala 
1:50 000. Detta innebar att mindre bebyggelseenheter 
inte karterades med någon större noggrannhet då de 
ändå bara blev en svart kvadrat på slutprodukten d.v.s. 
den tryckta kartan. Poängteras bör att Hembygdskar- 
tan inte ger utrycklig information om vad det är för 
slags bebyggelse som ligger på Pinoberget. Vi har kun
na konstatera att olika bosättningsvillkor gällde här; 
några innehade förpantningskontrakt och friköpt mark 
medan andra var backstugusittare och inhyses.

Vidare är begrepp som torp och backstugor proble
matiska, särskilt som de förändrades under senare de
len av 1800-talet. Utöver backstugorna fanns det män
niskor som bodde i hus som var avstyckade och som 
varken var backstugusittare eller torpare utan t.ex. in
dustriarbetare eller hantverkare. Som exempel på hur 
snabb förändringen kunde vara kan nämnas att det 
ibland finns skillnader i de kamerala beteckningarna 
mellan koncept och tryckt karta19.

Vad gäller fornminnesregistrets uppgifter om Pino
berget, baserade på fornminnesinventeringen 1988, så 
kan konstateras att dessa håller förhållandevis god kva
litet. Problemet är att inventeringen var ensidigt inrik
tad på registrering av lämningar efter bostadshusen, så 
°m man vill studera bebyggelselämningarna som mer 
kompletta miljöer är fornminnesregistrets dokumenta
tion otillräcklig. Inte heller de skillnader mellan de oli
ka lägenheterna på Pinoberget som vi anser oss ha kun
nat påvisa kunde utläsas av den dokumentation som 
finns i fornminnesregistret. Enligt vår mening kunde

mer utförliga karteringar av bebyggelselämningarna 
tillföra mycket ny information.

De arkeologiska undersökningar som genomfördes i 
tre bebyggelselämningar på Pinoberget var mycket be
gränsade, och skall främst betraktas som experimentel
la titthål. Trots detta föreligger dock några resultat vär
da att nämna. Undersökningarna kunde bl.a. bekräfta 
att Bogbergets båda jordkulor som funnits på platsen 
har fungerat som bostäder. Oss veterligt är det ovanligt 
med dubbla jordkulor, detta ter sig i varje fall gälla för 
den värmländska landsbygden utanför Bergslagen. Den 
överensstämmelse som fanns mellan Nedre Granhult 
och Bogberget vad gäller fyndsammansättning kan tol
kas som att det förelåg viss samstämmighet i konsum
tionsmonstret mellan de mer välbärgade och de fatti
gaste på Pinoberget. Det pekar förmodligen också på 
betydelsen av bruksbutikens sortiment för det lokala 
konsumtionsmonstret. Att det på Nedre Granhult fram
kom ett större antal fynd kan givetvis förklaras av att 
inbyggarna här var mer välbärgade än de i Bogbergets 
jordkulor. På Sanningen framkom inte samma typer av 
föremål, och inte heller keramik. Kanske kan detta tol
kas som om att Sanningens invånare hade ett annorlun
da konsumtionsmönster, och inte på samma sätt hade 
tillgång till bruksbutikens utbud som Nedre Granhults 
och Bogbergets inbyggare? Ett överraskande fynd är de 
hästskor som framkom på Bogberget. Tillgång till häst 
är annars inte vad man vanligtvis förknippar med de 
allra fattigaste på landsbygden.

Vad skulle då arkeologiska undersökningar kunna 
ge i framtiden. Ett intressant problemområde är kon
sumtionsmönster. I Ella Johanssons arbete kring skogs
arbetare konstaterar hon att de besuttna hade andra re
lationer till pengar och konsumtion än de obesuttna.
Det var t.ex. de obesuttna som konsumerade mest ame
rikanskt fläsk (Johansson 1994).

Socialhistorisk tolkning
Under andra hälften av 1800-talet anlades de bebyggel- 
selämningar som idag finns på Pinoberget. Ett knappt 
hundratal människor bodde och verkade här fram till 
början av 1900-talet. Det finns inget som antyder att 
Pinoberget har varit bebyggt innan denna period och 
inget talar för att området kommer att befolkas igen. 
Människorna bodde och verkade på Pinoberget under 
olika villkor. Vi har kunnat se att några hade förpant
ningskontrakt på sina lägenheter, vilka gav kontrakts- 
innehavaren en relativt stor frihet gentemot mark
ägaren. Här fanns även människor som omväxlande 
titulerades inhyses och backstugusittare. Om man får 
tro den tradition som OUHF återger fanns det till och 
med en man som bodde på Pinoberget mer eller mindre 
olovandes. Det är även möjligt att det skifte som Klara
borg och Skinnars ligger på friköptes år 1886 av Olof 
Eriksson.
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De förefaller ha varit fråga om stor rörlighet bland 
människorna som bodde på Pinoberget. Ofta bodde 
man här under kortare perioder för att sedan flytta ut 
till andra platser, inte sällan för att återvända. Samti
digt visar arkivstudierna att Pinobergets invånare i stor 
utsträckning var släkt med varandra, och att grupper 
av bebyggelselämningar kan knytas till olika släkt
konstellationer. Pinotorpet (eller möjligen Pino), Nedre 
(troligen också Övre) Granhult, Jönshagen och Fallet/ 
Nybacks innehades av barn och barnbarn till Lars Pet
tersson, Bergängen. Troligen skall även jordkulorna 
vid Bogberget räknas hit. Pino och Burfallet innehades 
under en period av två bröder Lars Fredrik och Jan 
Olov Danielsson. Brytå och Gamla Brytå, Skinnar- 
backen (som möjligen är det ursprungliga Brytå), 
Skinnars och Klaraborg innehades av en tredje släkt
grupp bestående av två familjer förenade genom Maria 
Olovsson. Däremot förefaller de norra bebyggelseenhe
terna Sanningen, Lögnen, Eriksberg liksom Baggannas 
i nordväst ha bebotts av personer utan släktmässiga 
band till vare sig varandra eller de tre andra släktgrup
perna.

Troligen har människorna haft olika relationer till 
Älvsbacka bruk och Butorpsbönderna. Det förefaller 
som Lars Pettersson släktgrupp i stor omfattning för
sörjde sig genom att arbeta på bruket. I 1879 års av- 
räkningsbok förekommer de båda bröderna Lars Mag
nus och Peter Larsson på Nybacks och Granhult. Fyra 
av Brytas invånare finns i avräkningsböckerna från 
1879 och 1884. Även Nils Bergman på Lögnen och Jan 
Olof Danielsson på Pino förekommer i de avräknings- 
böcker och avlöningsböcker som studerats (avräknings- 
böcker 1879,1880 1884, 1885, avlöningsbok 1892.)

I de traditioner som finns kring Pinoberget anges att 
de som bodde här var smeder, särskilt tydlig är uppgif
ten om smältsmeden Olle Grankvist som bodde på Ne
dre Granhult. Det kan noteras att inga av de Pinotorpa- 
re vi stött på i arkiven titulerades som smeder. Inte 
heller ens någon Olle Grankvist kan beläggas som 
smed vid Älvsbacka bruk. Möjligheten finns dock att 
han senare, efter brukets nedläggning 1893, blev smed 
vid något annat bruk och bodde på Nedre Granhult 
mellan 1900-1904. Med undantag för Erik Eriksson i 
Brytå som tituleras ”jernvägardräng” i 1884 års avräk- 
ningsbok och senare som ”jernsynare” och ”jernarbeta- 
re” samt valsverksarbetarna Hindrik Eriksson och Jan 
Olov Danielsson, har Pinobergets invånare inga speci
fika yrkestitlar. I 1879 års avräkningsbok är de perso
ner som över huvud taget har specifika yrkestitlar 
skrivna på Östanås. Man får här intrycket att de på 
Pinoberget boende männen försörjde sig på t.ex. kol- 
ning eller andra sysslor utanför den direkta järnproduk
tionen. Inga direkta kopplingar mellan Eriksbergs, San
ningens och Burfallets invånare och bruket har kunnat 
beläggas. Detta kan innebära att dessa människor i

större utsträckning försörjde sig med att arbeta hos bu
torpsbönderna eller på andra platser.

Som en summering av fältarbetsresultaten tyckte vi 
oss kunna belägga skiktningar bland Pinobergets be
byggelselämningar, och delade in dem i fyra olika 
grupper. Vid en jämförelse mellan våra resultat av stu
dierna av de sentida bebyggelselämningarna respektive 
arkivmaterialen kan man se att det föreligger en hel 
del överensstämmelser mellan det skriftliga och det ar
keologiska källmaterialet.

Nedre Granhult uppfattades vid fältarbetet som en 
plats som stod i en klass för sig, och framträdde som 
den plats där områdets mest välbärgade person synes 
ha bott. Vi har inte kunnat belägga att Olle Grankvist 
arbetade som smältsmed på Älvsbacka bruk, men det 
finns ingenting som motsäger att han blev smed senare 
och han under åren 1900-1904 bodde på Nedre Gran- 
hult som smed.

För den andra gruppen, Skinnars, Skinnarbacken, 
Övre Granhult och Eriksberg, föreligger både överens
stämmelse och avvikelse mellan skriftliga källor och 
arkeologiskt material. Eriksbergs invånare bestod bl.a. 
av en avskedad fältjägare, och de bör inte ha levt un
der samma goda förhållanden som inbyggarna på 
Skinnars och Skinnarbacken. Skinnarbacken, troligen 
det ursprungliga Brytå, beboddes bl.a. av den ekono
miskt framgångsrike Olof Eriksson. Skinnars friköptes 
sannolikt år 1886 då Olof Eriksson bosatte sig där i 
samband med sitt giftermål. Det är därför av intresse 
att notera att Skinnarbacken har en del gemensamt 
med Nedre Granhult. Bl.a. finns tydliga terrasser vid 
båda bostadshusen, vilka renderar lämningarna mani
festa utseenden. Förmodligen skulle de fysiska läm
ningarna vid Eriksberg ha sett annorlunda ut idag utan 
de sentida skador som har kunnat konstateras. Här fin
ner vi en överplöjd husgrund och en genombruten od- 
lingsmur, och vi har, i de enkätsvar vi fått in (se ”Hur 
människor i bygden ser på Pinoberget”), fått uppgifter 
om att det har förekommit köksodling på Eriksberg. 
Förmodligen har de sentida störningarna bidragit till 
att ge platsen ett mindre välmående och ordnat utseen
de. Vad gäller Övre Granhult har vi mycket få arkiv
uppgifter, men möjligen har platsen, tillsammans med 
Nedre Granhult, ingått i Lars Petterssons förpantnings- 
kontrakt. Möjligen kan också Isak på Burfallet under 
en period, fram till 1908, vistats på Övre Granhult.

Den tredje gruppen bestod av Fallet/Nybacks, Bur
fallet, Brytå, Gamla Brytå, Klaraborg, Sanningen och 
Lögnen, vilka av oss uppfattades utgöra den mer ordi
nära bebyggelsen på Pinoberget. Våra bedömningar 
stämmer till stora delar överens med de uppgifter vi 
har fått fram om dess inbyggare i arkivmaterialen. Un
dantagen är Fallet/Ny backs och Klaraborg. Den senare 
har troligen besuttits av en son till Olof Eriksson, Pet
rus Emanuel, så det kan alltså ha varit ett friköpt stäl-
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le. Det bör poängteras att Klaraborg, liksom Eriksberg, 
föreföll ha skadats av sentida aktiviteter vilket försvå
rade bedömningen. Fallet/Nybacks tillhörde en man 
som innehade en liknande social ställning och ekono
misk situation som Peter Larsson på Granhult.

Till den fjärde gruppen förde vi Baggannas och Bog
berget. Dessa bebyggelselämningar representerar bostä
derna för de fattigaste i samhället, och de hade helt an
dra utformningar än övrig Pinobergsbebyggelse. Änkan 
Bagganna försörjde sig med att koka lim och ta hand 
om sinkor. I Bogbergets jordkulor bodde, enligt tradi
tionen, tjuven Bogen (troligen Olof Pettersson) som för
vägrats bo på brukets mark. Det föreligger här överens
stämmelse mellan skriftliga källor och de fysiska 
lämningarnas vittnesbörd. Bilden kompliceras dock nå
got om man väger in det fyndmaterial som påträffades 
vid undersökningen av Bogberget. Detta fyndmaterial 
uppvisade kvalitativa likheter med fyndmaterialet från 
Nedre Granhult, vilket sannolikt beror på att både in
byggarna i Nedre Granhult och Bogberget hade tillträ
de till bruksbutikens sortiment.

Det finns anledning att dröja sig kvar en stund vid 
Bogbergets båda jordkulor. Att jordkulorna av samti
den inte alltid utgjorde ett självklart, vardagligt inslag 
kanske Lars Magnus Palmqvists dagboksanteckningar 
visar. Lars Magnus Palmqvists levde under åren 1846- 
1897 och han verkade som ambulerande skollärare i 
Övre Ullerud. Han förde mellan åren 1868 och 1879 
dagbok där han nedtecknade olika tankar och tilldra
gelser i stort och smått. Blandat med mer vardagliga 
noteringar om arbetsdagen, möten med människor, vä
derleksförhållanden, ekonomiska transaktioner m.m. 
gör han anteckningar inom skilda områden som t.ex. 
Politik, teknik och vetenskap. Såsom ambulerande skol
lärare i socknen under många år, bör han varit väl för
trogen med de människor som levde här, och under 
vilka villkor de levde. Han var dessutom vid flera till
fällen i Älvsbacka där han bl.a. besökte bruket. Den 
15 januari 1877, under rubriken ”Livet inom- och 
utomhus förr och nu”, skriver han: ”Även för de mest 
°bildade folk utgör en bostad eller boning ett av de 
största behoven, t.ex. ett tält, ett blockhus eller en jord
koja, som ännu lappar, amerikas vildar m.fl.; därifrån 
kade blivit timrade eller murade bostäder” (Palmqvist 
1877, s. 57 2:a delen). Palmqvist betraktar alltså jord
kojan, som man får begripa som en i marken ingrävd 
kostad, som något som i första hand skall tillskrivas 

• ..lappar, amerikas vildar m.fl...”
Detta skriver således en person som hade god lokal

kännedom och som följaktligen borde känt till hur 
tttänniskor levde, bodde och verkade i trakten. Av 
Idembygdskartan att döma var Bogberget inte overgi
tt vid den tid som Palmqvist verkade. Att Palmqvist 
lr|te sätter jordkojan i förbindelse med sin egen samtid 
°ch närområde utan använder sig av ”etnografiska”

exempel är värt att notera. Han levde i en tid av snabb 
förändring. Han fascinerades av, och var någorlunda 
väl i orienterad i, tekniska och vetenskapliga framsteg. 
För denne skollärare verkar det som om jordkulan var 
ett passerat evolutionärt stadium.

Vad kan man då se för orsaker till att man finner 
två ingrävda bostäder intill, nästintill på, socken- och 
häradsgränsen, mellan brukets och böndernas mark? 
Att man valde att bygga jordkulor kan bero på rent 
praktiskt, funktionella förhållanden. Jordkulan krävde 
mindre byggnadsvirke, vilket, med tanke på den omfat
tande kolningen, möjligtvis var en bristvara i området. 
Det krävdes mindre vedbrand för uppvärmning av bo
städerna, vilket, för en person som kanske hade begrän
sad tillgång till sådan, var en fördel. Men det fanns fler 
fattiga och virkesbristen var tidvis mycket stor kring 
bruken. Stämmer traditionen om att det bott en tjuv, en 
representant för det lokala trasproletariatet, i dessa 
jordkulor, är en annan förklaring möjlig. Kanske skall 
jordkulorna förstås som ett socialt stigmata. Det före
faller inte otroligt att det ligger något i den av OUHF 
återgivna traditionen att ”Bogen” byggde sina jordku
lor på ”ingen mans land”. Jordkulorna ligger så nära 
gränsen att de kunde, om man inte var en nitisk lant
mätare, uppfattas ligga på gränsen. Denna tradition 
skulle kunna tolkas att Bogen ursprungligen byggde de 
båda jordkulorna illegalt. Möjligen valde han att upp
föra två jordkulor hellre än att uppföra en vanlig knut- 
timrad stuga som vanligt, hederligt folk bodde i. Ge
nom att på detta sätt ”erkänna sin uselhet”, undgick 
han att provocera och kanske bli bortjagad.

Vi har här pekat på Pinotorparnas heterogena livs
villkor och deras bostäders heterogena utformning. Det
ta till trots vill vi ändå hävda att Pinobergsbebyggelsen 
utgjort en sammanhängande enklav. För detta talar 
dels förekomsten av släktskap mellan många inbygga
re, dels de rumsliga förhållandena med en stig som 
band samman de olika boplatserna till en tydlig slinga.

Det faktum att det förelåg tämligen stora överens
stämmelser mellan vårt sätt att tolka det arkeologiska 
källmaterialet, och de uppgifter som framkommit vid 
arkivstudierna, talar för att de metoder vi tillämpat vid 
denna studie kan vara fruktbara sätt att studera obe
sutten bebyggelse på. Det bör dock poängteras att det 
hade varit av stort värde om vi hade kunnat genomföra 
mer omfattande utgrävningar, eftersom de fyndmaterial 
som påträffades vid våra begränsade undersökningar 
vittnade om mer komplexa förhållanden än de vi pekat 
på.

Det hade också varit intressant om vi hade kunnat 
gå vidare med, och fördjupa studierna kring, de lokaler 
som uppvisar dålig samstämmighet mellan arkeo
logiskt källmaterial och skriftliga uppgifter. Dessa 
lokaler kan utgöra ingångar till kunskap om sociala 
förhållanden som vi inte har kunnat få grepp om med
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de källmaterial och metoder som har tillämpats i denna 
studie.

Folkliga traditioner och "verkligheten"
Med de försök till tolkningar som här gjorts är det in
tressant att gå tillbaka till de folkliga traditioner som 
fanns kring Pinoberget (se ”Traditioner kring Pinober- 
get”). Dessa traditioner skiljer sig från de resultat som 
framkommit här.

Den första traditionen omtalade att Pinotorparna 
valt att etablera sig på Pinoberget eftersom de inte ville 
bo på brukets mark. Uppgiften att de inte ville bo på 
brukets mark är egentligen anmärkningsvärd då flera 
Pinotorpare skulle vara, enligt ÖUHF, smeder. Sme
derna hade ju en helt avgörande roll i tysk-, vallon och 
lancashiresmidet, och det var mycket viktigt för bruken 
att knyta dessa till sig. Traditionens uppgifter kunde 
alltså tolkas som att Pinotorparna gav utryck för mot
stånd mot äldre strukturer av beroende och en upplös
ning av traditionerna. När vår studie visar att det inte 
fanns några smeder bland Pinotorparna, framstår det 
faktum att de inte bodde på brukets mark som mindre 
märkligt. Det är två förhållanden som bör noteras här. 
Uppgiften att det var smeder som bodde på Pinoberget, 
och att benämningen Pinotorpare implicerar att dessa 
var torpare. Dessa påståenden beror snarast på att be
grepp som smeder och torpare för eftervärlden har en 
mer generell betydelse, där smed förstås som arbetare 
på bruket och torpare som folk som bor på ofri grund, 
gärna på skogen.

Enligt den andra traditionen tecknas bilden av 
Pinotorparna som en särskild social grupp vilka var 
särskilt utsatta för osäkra förhållanden. Detta stämmer 
inte överens med de uppgifter som framkommer i vår 
studie. Av allt att döma levde inte Pinobergets inbygga
re under så speciella förhållanden att de skall uppfattas 
som en särskild social kategori. Liknande livsvillkor 
har funnits i Värmlands bruksbygder och i Älvsbacka 
närområde. Som konstaterats utgjorde Pinotorparna i 
själva verket en socialt heterogen grupp som levde med 
varierande ekonomiska villkor och det finns ingenting 
som tyder på att dessa skulle vara mer utsatta för osä
kerhet än t.ex. den genomsnittliga torparen eller dag
karlen på bruket.

Hur uppstår då dylika historieuppfattningar? Bilden 
av 1800-talet handlar inte sällan om fattiga torpare, 
frusna kolare och emigranter flyendes fattigdom och 
förtryck. Olika epoker bär olika klichéer; bronsåldern 
har sin kultutövning, vikingatiden sina hornbeprydda 
bärsärkar och medeltiden sitt katolska mörker. Att 
Pinobergets invånare för eftervärlden framstår som sär
skilt fattiga och förtyckta kanske mer handlar om den 
allmänna uppfattning som 1900-talsmänniskan har av 
föregående sekel. Denna generella bild, eller stereotyp, 
svarar mot ett slags behov i 1900-talet. Vår egen tid,

präglad av välfärd och bekvämlighet, betraktas utifrån, 
kontrasteras med och, i viss mån, förklaras av det fatti
ga och hårda 1800-talet. En annan, kanske komplette
rande förklaring, är att namnet ”Pino” och samman
sättningar av detta ord: ”Pinoberget”, ”Pinotorpare” 
agerat i tolkningen. Dessa namn, vilket för tankarna 
till orden ”pina”, ”pinade” etc., kan ha bidragit till 
framväxten av denna tradition.

Avslutningsvis kan nämnas ett tydligt exempel att 
historien kan uppfattas och beskrivas på olika sätt även 
inom vetenskapen. I Järnbruksminnen i Nordiska mu
seets serie Svenskt liv och arbete från 1952 och skildras 
den hårda verklighet lancashiresmeder och andra arbe
tare på järnbruken hade vid tiden kring sekelskiftet. 
Hårt arbete, osäkra förhållanden och knappa omstän
digheter präglar de minnesteckningar som nedtecknats 
och sammanställts. Det föreligger ingen anslående skill
nad mellan olika yrkeskategorier, utan alla är arbetare 
som delar samma hårda villkor. Detta kan ställas mot 
den bild man får i Barbro Bursells etnologiska arbete, 
Träskoadel från 1975. Här lyfts istället fram det speci
ella i lancashiresmedernas arbetsvillkor och levnadsför
hållanden. Här beskrivs smedernas nyckelroll i produk
tionen, den hantverksmässiga produktionsformen och 
den traditionella arbetsorganisationen. Vidare diskute
ras smedernas sociala status, deras relativt starka ställ
ning gentemot bruksägarna samt deras relativt goda 
ekonomiska förhållanden. Det är en skildring av en 
grupp stolta och högt ansedda specialister - en adel 
bland arbetare. Järnbruksminnen och Träskoadel är två 
skildringar av delvis samma verklighet. Det är skrivna 
vid olika tider och speglar två olika behov av historien.

Noter
1 Begreppet ”Butorp” (liksom ”butorpsbönder” etc.) avser, om 

ej annat anges, hemmanen Norra Butorp, Butorp, Södra 
Butorp, Kvarnbråten, Norra As och Södra Ås.

2 Enligt samtal med Jan Bengtsson, byalaget Älvan, Älvsbacka, 
våren 1999.

3 Vad som avses med ”Norra Sjön” ’är inte klarlagt, men det rör 
sig troligen antingen om Östra Örten, Lersjön eller Gräs- 
mången. Gräsmångens södra strand är belägen ca 1,5 km NO 
om Bogberget, Lersjön en dryg km SO och Östra Örtens norra 
strand ligger 2 km NNV om Bogberget. Vid samtal med Jan 
Bengtsson (001018) hade han hört att just Lersjön refererades 
till som den norra sjön. En annan tolkning skulle kunna vara 
att det är Horrsjön som avses, även om detta bara verkar ha 
varit en tillfällig uppehållsort för Olof Petterson i samband 
med rättsprocessen 1843.

4 Enligt Övre Ulleruds husförhörslängd 1866-70 anges Maria 
som född i Sunnemo.

5 Vad ”-fors” står för är oklart.

6 Färnebo häradsrätt, lagtima vinterting 1869: §138.

7 Enligt telefonsamtal med den i Butorp boende Nils Haglund 
001018 så kallades, enligt Nils far, Burfallet även för Fredrik- 
Daniels.
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8 På Älvsbackasidan heter detta vattendrag, enligt Gula kartan, 
Sunddammsbäcken.

9 Förteckning sammanställd av ÖUHF.

10 Samtal med N Haglund, boende i Butorp 001018.

11 I samtal A Amundosson, deltagare i ÖUHF torpinventering 
001018.

12 Nyeds härads dombok lagtima vårting § 57 samt lagtima 
höstting §33.

13 Detta, att Anna hette ”Bagganna” efter sin far, bekräftas av 
Eva Carlsson, deltagare i ÖUHF torpinventering i 
telefonsamtal 001107.

14 Vad gäller fyndposter vid Pinobergsgrävningarna så har tegel/ 
bränd lera, butelj- och fönsterglas, keramik (keramik och 
buteljglas har i möjligaste mån sorterats så att skärvor 
tillhöriga ett kärl slagits ihop till en egen post) och djurben, 
samlats in per lager och ruta. Övriga poster omfattar ett 
föremål (men kanske flera delar av samma föremål).

15 Berättat av Eva Carlsson vid ett telefonsamtal 001106.

16 Enligt Övre Ulleruds hembygdsförening står följande under 
Finnbacken i Älvsbacka husförhörslängd 1821-25: ”Fältj.
P Jonsson Pino f 1787 i Sunnemo. Fl Stenåsen 1825”.

17 Enligt Jan Bengtsson brukade hans far säga om ett vattendrag 
att det ”bröt av” vid den punkt där det övergick från ett 
lugnare lopp till att rinna/forsa snabbare. Muntligt meddelat 
001130.1 värmländskt dialekt uttalas ”av” gärna ”å”.

18 Vissa svarande har inte angett ålder och kön, men det går i 
flera fall att gissa sig till vilket kön det handlar om.

19 Information kring gamla ekonomiska kartan erhölls av 
kulturgeograf Ulf Jansson, Stockholms Universitet i 
telefonsamtal 000914.
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Längs stigar in i det förflutnas rum

Jonna Hansson

Abstract
”Längs stigar in i det förflutna” är ett kartläggande av 
en släkthistoria. Ett pendlande mellan nutid och dåtid, 
ett konkret och abstrakt grävande i tiden. Det är ett ar
keologiskt och biografiskt minnesarbete, en familjearke- 
ologi som har sin utgångspunkt i familjelandskapet 
Medelpad och byn Åsen. Här började 1851 historien 
om ett torp som kom att överges 1938. Denna artikel 
bygger på material som ingår i min kommande dok
torsavhandling1. (Se även avsnittet Projektet ”Excava
ting Silence. An Archaeology of Family Memory” i 
denna rapport.)

Början till ett steg
Det finns en tavla, den hänger på väggen till vänster, 
där bredvid fönstret. En bild av ett landskap, en speci
fik plats. En målning av ett annat hem, ”ett nästan 
som”-hem. På ramen är duken fastspand i tid och rum. 
Fram ur gröna och röda färger stiger bilden av ett torp 
från sent 1800-tal. Här och där ser man lösa plankor. 
En stege står lutad upp mot fönstret. Längs väggen 
hänger tvätt på tork. Till vänster står en kvinna böjd 
över ett trätråg. Hennes hår är noggrant instoppat un
der ett vitt huckle. Under djup koncentration arbetar 
hon med sina händer. Bredvid henne sitter en liten 
flicka, ena handen rör sig i gruset den andra låter hon 
vila i sitt knä. En man kommer gåendes längs vägen 
som leder in till stugan, hans ansikte är skymt av hat
ten som han bär och skottkärran han för framför sig 
kommer strax att köra på en stor sten som ligger mitt 
På vägen.

Denna bild över ett 1800-talslandskap gavs till 
min mormorsmor Hulda av en av hennes tre söner 
som minne av ett hem som en gång fanns. Ett hem som 
hörjade sin historia 1851 men som övergavs 1938.
En plats där en resa till ett främmande landskap på
börjades, i en tid då man tog med sig det man kunde 
bära och hade råd att frakta. Här döljer sig lager av 
minnen, känslor och erfarenheter. Berättelser och rör

liga landskap träder in och ut ur bilden beroende 
på hur den betraktas. Den är en minneskarta som 
låter tanken leta sig tillbaka längs stigar in i det för
flutna.

Denna tavla visualiserar platser och hem gömda 
bakom generationer av liv, den formar mönster av det 
förflutnas röster. Tysta meningar uttalade med små 
bokstäver - nämnda i största hemlighet - sagda i för
troende, starka röster - talade med stolthet - delade 
”kommer du ihåg”-ord. Ett förflutenhetens språk absor
berat av barnet som sitter där i den bruna 70-tals soffan 
av plysch, orörligt, som på nålar för att inte bryta för
trollningen, för att inte störa de vuxna så att de slutar 
att minnas. Där sitter hon och låter sin kropp fyllas av 
en mosaik av erfarenheter, erbjuder sig själv att vara 
den plats, det minnenas landskap i vilket vi - hon/jag, 
min mormor, min mormorsmor och min mamma vand
rat sedan vi blev vi.

Liksom dem har jag förförts av tavlan på väggen 
och varje gång jag ser på den, tar jag åter det första 
steget tillbaka in i historien. Ända sedan barndomen 
har tavlans ram låtit orden cirkulera, studsa mot dess 
guldförgyllda kanter. Här har de haft en säker plats, 
inte kommit för nära, inte offentliggjorts som ”det 
var det här som hände”-ord. Här har de fått lov att 
fortsätta sitt liv som familjens hemliga språk. Detta 
språk så outtalat, så tyst och spännande för ett barn.
Ett outforskat landskap, ett förflutet som ständigt fun
nits vid min sida och som skapat en lust att minnas, 
en vilja att söka min plats i det rörliga landskap som 
utgör familjens historia. En lust att lära känna de 
fragment, de delar som bildar nätet, den väv som bin
der oss samman och genom vilken vi definierar oss 
själva.

Som vuxen har jag påbörjat ett arkeologiskt minnes
arbete, en familjearkeologi, ett kartläggande av såväl 
det explicit talade som det tysta och osynliga landskap 
som utgör delar av familjens historia. Att topografiskt 
definiera sig själv i tiden och rummet är att påbörja en 
resa in i jagets arkeologi. Familjehistorien är intim
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och partikulär men också universell i det att vi omger 
oss med människor vi upprättar en familjär bindning 
till.

Första Steget

När jag är alldeles stilla
då kan jag känna hur min hud spänner sig över ett nätverk av grenar 

min hud är ytan som håller allt på plats.

Om jag vänder min hörsel inåt
då kan jag höra hur mina ådror suckar fram minnet av det förgångna 

stillsamt flyter det fram 
som ett brus.

Om jag sluter mina ögon extra hårt 
då kan jag se bortom allt 

in i ett oändligt landskap av berättelser 
gömda och glömda historier om oss

och jag vet att jag kommit rätt 
att jag vandrar fram längs stigar av fint sydda mönster.

Alla landskap, platser och hem består av förflutna erfa
renheter, känslor, minnen och personliga geografier. 
Alla har de något att berätta. De är verbala såväl som 
geografiska. En plats är ett minne som berättas många 
gånger. En plats ändrar ständigt skepnad och karaktär, 
anammar nya roller och betydelser. Genom att bedriva 
utgrävningsprojekt av familjelandskap ger man ordet

tillbaka till den plats vilken man har utforskat. Person
liga erfarenheter återuppstår och det specifika får en ny 
betydelse. Från att ha varit en tyst plats en ”ingen
stans” omformas det geografiska rummet till ”någon
stans” och ges nya konnotationer. Och om vi, när vi 
genomför ett konkret såväl som abstrakt utgrävnings
projekt, bär med oss tanken om att varje landskap, 
plats och hem vid en utforskning påbörjar en process 
av att omforma sig och ändra skepnad, att platsen an
tar en annan betydelse snarare än att den består av en 
samling konstanta sanningar/ursprung, kan vi inse att 
synliggörandet av det förflutna, innebär att vi inte bara 
återskapar en plats, utan att vi åter skapar en plats.

Ett familjelandskap är ett sensoriskt landskap. Här 
döljer sig känslor och platser, föremål till vilka vi har 
en bindning. Det är ett landskap dolt i okända doku
ment, fotografier av människor vi aldrig känt, brev och 
testamenten, övergivna hem, bortglömda saker och ar
vegods som överlevt åldrandets process. Men det är 
också ett landskap som går att känna igen i sättet vi 
går, i en rörelse, i hur vi talar. Ett landskap där våra 
kroppar utgör lämningar som går igen generation efter 
generation - en upphöjning av ett nyckelben, en näsa 
eller färgen på våra ögon. Det är ett intimt landskap 
av personliga erfarenheter.

Att utföra ett arkeologiskt minnesarbete av detta 
landskap är att utifrån en nutida kontext påbörja en 
process där man översätter dåtidens kodade meningar 
och tysta ord till erfarenheter. Men hur skall man ge
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det förflutna en röst, hur skall man konfrontera och 
vittna om det förgångna när man själv befinner sig vid 
sidan av och utanför. Familjens historia är ett land
skap, svårt att fånga och definiera i det att den repre
senterar en dubbelexponering. Familjen utgör en bild 
av det kända såväl som det okända. A ena sidan är det 
ett landskap av det kända i det att man är en del av en 
personlig geografi, man utgör en del av dess struktur.
A andra sidan är det ett okänt landskap, en plats till 
vilken man kan känna vissa bindningar och där man 
bör uppföra sig på ett speciellt sätt men inom vilken 
man inte nödvändigtvis måste känna sig hemma. 
Familjelandskapet representerar med andra ord en 
bild av ’både och’.

Att börja en resa och ett kartläggande av ett familje- 
landskap är att liksom medeltidens kartografer vara be
redd på att möta legender och myter, animerade berät
telser med många karaktärer. Där man utforskar 
genom att bruka gamla kartor, kartor skapade genom 
år av inristade erfarenheter. Här finns ingen plats för 
nutidens kartor, matematiska reflektioner som represen
terar en spegelbild av det sanna. Här måste man anam
ma andra strategier för att lokalisera sig och möta det 
okänt-kända. Här finns ingen början och slut, ingen 
startpunkt där man kan säga att här började allt, inga 
konstanta ursprung. I detta landskap vandrar man 
längs repetitiva och sensoriska mönster, fyllda av min
nen, känslor och erfarenheter. Här möter man aldrig 
det förflutna för första gången. Inte heller stöter man 
På några förstahandsminnen eftersom man utifrån per
spektivet av att vara en familjemedlem innehar en geo
grafisk för-förståelse. Att utföra ett arkeologisk minnes
arbete av familjehistorien är därför en fråga om att 
möta och utforska subjektiva landskap snarare än att 
resa och erfara objektiva geografiska realiteter (Ryden 
1993:48,30).

Alla är vi bärare av ett förflutet som delvis är län
kat till oss själva men också till ett flertal platser och 
landskap. Vi är bärare av en multicentristisk genealo
gisk geografi. Vissa landskap är synliga och levande
gjorda, andra är hemliga, dolda och glömda. Vi bär 
ftied oss minnen, egna minnen, andras minnen, medvet
na såväl som omedvetna. I våra kroppar döljer sig er
farenheter om platser och landskap, berättelser om dig 
°ch mig. Genom vår existens tillåter vi det förflutna 
°ch det nutida att formas till en verklighet där rörelse 
°ch biografi tillsammans bildar mönster och landskap 
■nom vilka vi kan finna våra personliga geografier, 
våra familjelandskap. När man betraktar en plats, ett 
landskap utifrån ett multicentristisk perspektiv påbörjas 
en process av att konstruera nya stigar över gamla. Sti- 
§ar som leder dig in i ett annat rum och i en annan tid 
an din egen. En tid och ett rum där du lättare kan for
mulera frågorna; var, hur och varför. I det ögonblick 
man tar första steget in i detta landskap får det en

geografisk benämning, en punkt, en utgångspunkt att 
lämna och komma tillbaka till i sökandet efter detta 
förflutna landskapets personliga typografi.

Andra Steget

Liksom salta kristaller trillar minnena ned för mina kinder 
min tunga fångar dem da de är på väg att falla ned i glömska 

de rullar fram och tillbaka 
tungt faller de ned i gropen på min hals.

Denna lilla försjunkning 
där vi känner oss hemma 

här är vi lika
våra kroppar är den karta 

där vi vandrat sedan den tid då vi blev vi.

Mina händer 
är de som dina 
en yta av hud

ärrad av erfarenhetens floder.

Min kropp böjer sig 
under tvånget att minnas rätt. 

hur långt skall jag gå för att minnas er 
ni som viskade fram berättelsen om mig.

När jag vandrar i barndomens landskap ser jag att jag 
är en berättelse utan början och slut. Jag ser mig själv 
här och där, sida vid sida med det förflutna. Man kan 
säga att jag är en representation av det förflutna, upp
byggd av fragment, av lager av händelser. Jag är en 
historia berättad av många och jag lokaliserar mig ge
nom att själv berätta och avtäcka det förflutna. Ibland 
när jag söker mig ned i familjens minneslager, kan den 
bild som träder fram, te sig som en representation av 
verkligheten, som visar mer än vad den representerar, 
vilken jag därför uppfattar som om vore den något ur 
fokus. Kommer jag för nära minnet i sig förlorar jag 
mitt perspektiv och bilden börjar lösa upp sig i oläs
bara punkter, hopblandade lager av ljus och mörker. 
Jag behöver vara frånvarande, men så pass nära att jag 
kan se och förstå vilka vi var, snarare än att vi eller de 
en gång var där.

I en minnesbild döljer sig konflikter och spänningar 
mellan det synliga och det osynliga, mellan betrakta
ren och det betraktaren ser. Liksom ett fotografi är en 
minnesbild inte bara en representation av verkligheten 
utan också ett spår som leder in i det förflutna. En min
nesbild är en historisk lämning, ett ögonblick taget ur 
historiens flöde. Där den seende i mötet med det sedda 
påbörjar en process av att minnas i ett interkontextuellt 
tidsperspektiv. Ett tidsperspektiv där det betraktade 
ögonblicket uppfattas som ett aktivt tillstånd och där 
tidsflödet i bilden inbegriper en rad sociala, kulturella 
och historiska diskurser. Diskurser som ligger utanför 
ramen för det man minns. Ju starkare upplevelsen av
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en minnesbild är, desto mer erfarenhet döljer sig i det 
historiska ögonblick som minnesbilden bygger på, 
desto mer densitet innefattas i dess tidsrymd. Ett ögon
blicks varaktighet mäts inte i längd, utan i djup och 
täthet (Berger 1987:46).

Att minnas innebär en process av att visualisera det 
förflutna, att hämta information ur det synliga. Men 
att minnas handlar också om förhållandet mellan den 
seende och det sedda. Ett förhållande som påminner oss 
om att vi på grund av avstånd och tid inte kan se det 
verkligt verkliga och där fantasin träder in som dess 
ställföreträdare. Minnesbilden är tvetydig i det att vi 
också registrerar upplevelsen av frånvaro i det vi ser 
när vi minns. Minnesbilden både innesluter och ute
sluter betraktaren och bidrar på så sätt till en tro på 
frånvarons existens.

En minnesbild är en representation av det förflutna 
där gränserna mellan vad som är verklighet och fantasi 
ar svåra att urskilja. En representation verkar utifrån 
minnesfunktionens vilja till överdrift. Den försöker all
tid att representera mer än vad den representerar sam
tidigt som den aldrig lyckas att visa helheten. Det är 
denna vilja till överdrift som skapar en möjlighet att 
minnas och se det förflutna utifrån ett flertal olika per
spektiv (Phelan 1993:2). Det som gör det svårt att skil
ja verklighet från fantasi är att det verkliga i minnes
bilden samtidigt befinner sig både bakom och framför 
den bild som minnet representeras av.

När jag vandrar längs stigar i det förflutna följer jag 
de dödas fotspår. Jag letar mig fram längs lämningar 
av familjens fysiologiska historia. Här vilar inte de 
dödas minne, här arbetar man genom att minnas det 
förflutna. Och på samma sätt som det förflutna ingår 
1 nuet så deltar också döden aktivt i ens liv. De döda 
befinner sig ”där” i allt vad de levande inte ”är”.
De döda är de levandes fria föreställning (Berger 
1987:23). Vi finner dem i krökta rum av tid, på plat
ser där fantasi och verklighet smälter samman och 
skapar ett landskap av berättelser. Vad som skiljer oss 
at är upplevelsen av tiden i den historia som vi be
rättar.

Jag minns henne när jag är: tre år och hon kryper 
omkring på alla fyra. Jag sitter på hennes rygg och 
sparkar henne i sidorna så att det skall gå lite fortare. 
Hon heter Hulda och är 83 år gammal hon är min 
mormorsmor men här och då är hon min häst.

Jag minns henne när jag är: 11 år och hon är på be
sök. Vi sitter nära varandra, jag lutar mig mot henne 
sa att jag kan känna hennes värme. Jag önskar att jag 
kunde gömma mig i hennes kropp. Jag håller hennes 
band i min. Hennes hud är så tunn, så blek nästan 
transparent. Jag ser på mina händer för att se om de 
är som hennes. Men det dröjer inte länge förrän jag 
aterigen ber henne att berätta hur det var då för länge
sedan.

Jag minns henne när jag är: 7 år och jag är hos min 
mormor. Hulda och jag är i badrummet hon håller på 
att klä sig. Jag hjälper henne att rulla upp sitt gråa 
långa hår i en rulle bak i nacken. Jag sitter och ser på 
när hon tar på sig sina tjocka bruna nylonstrumpor, de 
är inte som min mammas, tunna och genomskinliga. 
Jag hjälper henne att fästa dem i strumpbandshållaren. 
När jag tar i dem känns det som om jag trär på ett ex
tra lager av hud, som skydd.

Jag minns henne när jag är: 13 år. Hon sitter där i 
soffan alldeles tyst och stilla. Hon är trött, hon är 93 år 
gammal. Jag längtar efter att än en gång fråga henne 
hur det var att leva då, när hon var ung, någon gång 
under tidigt 1900-tal. Men jag är tyst. Hon lägger sina 
händer på bordet och tittar ut genom fönstret och precis 
som hon brukar, låter hon sina händer röra sig i ett 
mönster. En hand som stryker den andra - en gång, två 
gånger, om och om igen.

Tredje Steget

I speglingen av dig 
ser jag mig själv.

I speglingen av dig 
låter jag mina fingrar leta sig fram 

längs slingan av ljust hår mitt ibland allt det röda 
en reflektion av likhet 

en färgskillnad
en avbild av dig inristad i mig.

Jag behöver inte avtäcka dig för att se mig 
du går djupare än så 

du finns i blodet 
pulserande som en ström älv.

Jag låter mig föras fram längs kanten av dig 
jag ser

att liksom vattnet i älven 
skimrar du tillbaka pä mig.

Genom att minnas de som tillhör vårt förflutna utgör 
vi också en representation av dem. Vi levandegör delar 
av dem i oss och påminner på så sätt oss själva om vil
ka vi en gång var och vilka vi är. När vi minns dem 
och berättar om dem synliggör vi deras frånvaro. En 
frånvaro av dem, som omvandlas till en närvaro, som 
tar plats i vår verklighet. Det är genom insikten om 
denna rumsliga frånvaro, som vi kan påbörja en pro
cess av att definiera oss själva. Deras frånvaro blir 
med andra ord fysikalisk i det att vi i minnet av dem, 
börjar relatera oss själva till vår nutid och till vårt för
flutna.

Vår fysiska existens kan aldrig efterlämna en full
komlig källa till information. Som översättare och tol
kare av det förflutna och varandra, kan vi aldrig till 
fullo förstå det vi ser eller det vi hör. Det kommer all
tid att finnas dissonanser i tiden, tomma rum att fyllas
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med idéer om vilka vi är eller vilka vi en gång var. På 
så sätt kan idén om ”den Andre” fortsätta att existera 
och bidra till ett synliggörande av gränsen, mellanrum
met mellan mig och ”den Andre”. Vår strävan att kom
ma närmare en förståelse om vårt förflutna, vår histo
riska kontext, utgör därför ett pågående projekt. Där 
insikten om att det är själva sökandet efter, själva seen
det av oss själva i ”den Andre” och i relation till ”den 
Andre”, som utgör drivkraften bakom vår vilja att defi
niera vilka vi är och vilka vi en gång var.

Jag rör mig i tider av andras liv. I förflutna barn
domsland där jag inte kan springa, där jag inte kan se 
vad det var de såg, inte höra tonfallen på de röster som 
talade. Jag står på Sveriges västkust och tittar norrut. 
Närmare bestämt mer åt det nordostliga hållet. Där ser 
jag mitt familjelandskap - Medelpad. Medel- mellan 
Pad-stigen är landskapet mellan stigarna eller landska
pet mellan åkrarna (Edlund 1996:56). Medelpad - ett 
landskap, ett hem, en genealogisk geografi. Ett familje
landskap gestaltat genom personliga biografier lokali
serade någonstans mellan minnet och historien om min 
mormorsmor, min mormor, min mamma och mig själv. 
Här följer jag fotspår, stigar som trampats av männis

kor som jag en gång kände. Här ser jag skepnader, av
tryck av ansikten, familjens ansikte. Jag försöker att 
hinna ifatt dem för att möta och se deras jag i mig. 
Vissa känner jag igen på deras sätt att gå - den vänstra 
fotens avtryck - lite mer vriden utåt än den andras - 
ett identifikationsmärke - ett födslomärke. Andra rör 
sig i landskapet som skuggor av närvaro. De döljer sig 
bakom masker, i skepnader av kvarlämnade dokument, 
som fotografier i familjealbumet - rester av liv frusna 
på papper. På ytan följer jag konturerna av deras er
farenheter. Men finns de då för mig att se under dessa 
lager av igenkännande?

Jag ser människor
Per Johan Lindström född i Indals socken, Medelpad 
Västernorrlands län år 1830. Som den 7 maj 1859 vid 
29 års ålder, köper torplägenheten Åsen 5:18, ett hem 
”...att genast tillträda...” - 3/4- dels tunnland skog och 
jord - för 1.600 riksdaler riksmynt. Ett hem som ligger 
där på Åsen, på den andra sidan där solen inte skiner 
lika länge, där jorden inte är lika bördig, där grödorna 
har svårare att växa. Här vårdar han jorden, bär bort 
den tunga stenen. ”Per Johans ställe” som det skall 
komma att kallas. Ett hem där han och Magdalena 
Nilsdotter snart kommer att få två barn. Två flickor 
födda med ett års mellanrum 1861 och 1862 - Ingrid- 
Stina och Ingrid-Magdalena. Ett hem där han en dag år 
1868 vid 38 års ålder blir lämnad ensam kvar med sina 
döttrar 6 och 7 år gamla.

Jag ser delar av deras historia
Västernorrland år 1850: ”Där ligger åkrar och lägdor 
och byar med gråa hus, sammangyttrade hus. I byarnas 
utkanter syns torp och backstugor utkastade på mager 
och oländig jord. Där bor dåtidens proletärer. Vi hör 
också talas om små byar, som ligger långt inne i sko
gen/—/ Arbetet på åkrarna går i traditionsenliga spår. 
Träplog och årder har ännu inte ersatts av järnplogar/ 
—/ På somrarna vistas kreaturen vid fäbodarna, miltals 
från byn/—/ Men för både skogsbruk och jordbruk var 
en ny tid i antågande. Dess förebud var den snart av
slutade avvittringen av skogsmarkerna och det pågåen
de laga skiftet i byarna./—■/ Vid de inte allt för stora 
vattendragen växte nya sågar upp” (Carli 1965:65). 
”Liksom i Sverige i övrigt hade grupperna torpare, 
backstugesittare och inhysefolk ökat i Västernorrland 
under de närmast föregående årtiondena och sätter nu 
sina spår i statistiken” (Ibid:72).

Liden socken: ”Älven kommer från fjällens högsta 
toppar, pressas mellan klipporna utför branta sluttning
ar och störtar dånande ned i dalarnas djup med väldiga 
dån. Mellan bergiga stränder fortsätter den sitt forsan
de snabba lopp” (Indalen ett historiskt källflöde 
1979:15).
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Jag ser människor
Magdalena Nilsdotter, hans fru, deras mor, som ett 
avtryck nedtecknat i bouppteckningen upprättad den 
28 december, endast fyra dagar efter julafton år 1868: 
”inställde sig undertecknad för att förrätta bouppteck
ning hos Torparen Per Johan Lindström efter hans med 
döden avlidna hustru Magdalena Nilsdotter i Åsen med 
två minderåriga döttrar. Varefter mannen tillsades att 
vid ederlig förpliktelse noggrant uppge att vad som vid 
dödstimman i boet befintligt var, varefter uppteckning 
företogs som följer”. Hon döljer sig i sakerna som står 
nedskrivna på pappret framför mig. Ett papper som 
vikts många gånger. Där ser jag spår av henne, i de 
två rutiga klänningarna, i guldringen, silverdosan, 
matskeden av tenn, kaffepannan av koppar... Saker, 
föremål, ting, objekt, artefakter, lämningar av en män
niskas liv.

Jag ser en annan kvinna som två år senare kommer 
till ”Per Johans ställe”. Kristina Larsdotter Åström som 
vid 34 års ålder gifter sig för första gången. Kristina 
som två år efter Magdalenas bortgång träder in i de 
båda flickorna Ingrid-Stina och Ingrid-Magdalenas liv. 
Hon som vid 37 års ålder den 27 februari år 1873 föder 
sitt första barn Per Johan och som tre år senare får en 
dotter som hon skänker sitt namn.

Jag ser delar av deras historia
Västernorrland år 1850-1870: Människor kom och 
gick, de flesta valde att stanna. ”Under hela 20-årspe- 
rioden innebar detta en folkökning på 35000 personer.
/—/ Tidens extensiva jordbruk /—/ kunde delvis suga 
Upp dessa många tusental./—/ Mest betydde dock den 
expanderande sågverksindustrin för befolkningsöver
skottet” (Carli 1965:75).

Liden socken: ”Jordbruket har varit småskaligt på 
grund av terrängens kuperade utformning. De djupa 
tvärdalarna, ’krångerna’, och de branta strandslutt
ningarna är alltjämt svåra för ett rationellt åkerbruk 
vilket gör att odlingsenheterna är små /—/1 jämförelse 
med jakten har fisket onekligen spelat den största rollen 
i socknen, i synnerhet laxfisket, som har gamla anor 
Och tidigare såsom binäring varit av större vikt än 
t-o.m. skogsbruket” (Sundsvalls kommun 1999:259).

Jag ser människor
Hen 16 september 1909 vid 72 års ålder låter Kristina 
noggrant skriva sitt namn på baksidan av ett sex sidor 
tjockt dokument, en bouppteckning. Här gör hon avslut 
På ett liv tillsammans med Per Johan Lindström. Hen
nes man, som på sommaren, närmare bestämt den 16 
Juli samma år, genom sin död lämnar henne ensam 
kvar med fyra vuxna barn. Här sitter Kristina med ett 
arv att delas genom pennans omsorg. Ett arv efter ett 
liv där tillgångarna, när skulderna är avräknade, upp

går till 1.169 kronor. Kristina Lindström som 10 år se
nare kommer att få sin egen bouppteckning upprättad 
av dottern Kristina och sonen Per Johan.

Jag ser hennes son, Per Johan Lindström i fotot som 
jag håller i min hand. Där står han i en kostym av 
tweed, sydd i ett modernt snitt. En vit skjorta med en 
stramt knuten slips. Håret är välklippt och han har ny
ligen låtit rulla och spetsa topparna på sin mustasch.
I hans vänstra hand, mellan pekfingret och långfingret, 
kan man skönja en cigarr. En handelsresande i kläder, 
en agent för ett klädesföretag i söder, en man som bott 
i en storstad - Östersund. Per Johan som en dag åter
vänder till sitt fädernehem för att stanna. En man som 
inte skäms för att visa sig i en herremans kläder medan 
hans barn går hungriga. En man som tar med sig sin 
näst äldste son Ingvar på tiggarrunda hos släktingar. 
Han där borta i rummet, som lyfter på spiselplattorna 
och spottar ut snuset så att det stänker och fräser. Han 
som sitter vid bordet och tvingar sina barn att äta grö
ten som är så varm att de bränner sig i munnen.

Jag ser delar av deras historia
Västernorrland år 1900: ”Det nya seklets inbrott firades 
i vårt läns städer och samhällen med salut och illumi
nationer, gudstjänster och klockringning i kyrkorna, 
skåltal och hurrarop på restaurangerna och i hem.
I festyrans ögonblick såg man ljust på framtiden /—/ 
Men kanske optimismen i vårt län dämpades av nära
liggande och aktuella problem. Man levde just då vid 
sekelskiftet i en depressionstid, som försvårade den för 
länet livsviktiga trävaruexporten” (Carli 1965: 97-98).

Liden socken: ”Någon karaktäristisk gårdstyp kan 
inte utkristalliseras, man följer mönstren för de vanliga 
norrländska gårdstyperna /—/ Fäbodkulturen har här 
liksom i andra norrländska bygder varit av stor bety
delse /—/ Av stor vikt ur kommunikationssynpunkt var 
under slutet av förra seklet trafiken på Indalsälven. Re
dan 1859 väcktes frågan om att göra älven farbar med 
ångbåt /—/ Redan 1865 påbörjades trafiken /—/ Med 
hjälp av tre båtar /—/ kunde man dagligen resa de 
111 km som farleden utgjorde. Resan tog 15 timmar, 
men endast 10 timmar för nedfärden” (Sundsvall kom
mun 1999:259).

Jag ser människor
Per Johan som ser genom flaskan och ned på sig själv. 
Han vars hand stryker ett barns lena hud med hårda 
slag. Denna rädslans man som talar med vassa me
ningar. Meningar som hänger sig kvar i skogen i ber
gen och som sliter sig loss för att efterlämna ett spår av 
sanningens pulver. Herr Lindström, han som bär sin 
fars namn, här går han omkring, en herre som det fina
re folket i byn skrattar åt. Han döljer sig bakom 
många skepnader, bakom sina barn och bakom henne -
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Hulda Ulin född den 22 februari år 1888, hon som hal
ler dem alla samman under ett tak och som en familj.

Här i byn Åsen, Lidens socken Västernorrlands län 
träffar hon Per Johan, mannen som hon kommer att 
leva tillsammans med under resten av hans liv. Han 
som är tio år äldre än hon och som utan hennes vet
skap begått ett brott, brutit ett löfte, ett äktenskapslöfte. 
Han som 1902 övergav sin trolovade och sina två sö
ner, fyra och två år gamla. Ett svek som kommer att 
höras långt senare, på tredje dagen, då kyrkklockorna 
tystnar och slutar ringa in till hennes lysning.

Hulda, en finsömmerska med drömmar om ett an
nat liv. En kvinna med respekt, en kvinna med rätten 
till ett eget namn, en kvinna som ingen kallar för ”n’ 
Per Johans Hulda”. Här är hon, en mor till fem barn, 
födda 1912,1914,1918,1923 och 1925, tre pojkar och 
två flickor. Här börjar hennes resa längs sorgens, smär
tans och saknadens väg. En resa där alla hennes barn, 
alla utom min mormor, kommer att möta döden före 
henne själv. Här stillar hon sin familjs hunger, sina 
barns, och sin mans. Här kommer hon gående sent om 
kvällen längs den slingrande vägen i ett mörker så 
svart att hon knappt ser barnen som står där framme 
och väntar på henne. Som kommit för att möta henne, 
för att höra det senaste skvallret, för att se om det döl
jer sig någon godsak i hennes ficka. Här väcker hon 
sina barn om natten, ber dem att hjälpa henne trä nå
larna så att hon kan sy klänningar för andras kroppar. 
Där sitter hon i skenet av oljelampans svaga ljus och 
syr tills hennes ögon inte längre kan se.

Jag ser delar av deras historia
Västernorrland år 1930: ”ett mörkt årtionde. Det börja
de med den stora ekonomiska krisen i USA, som snabbt 
kom att påverka de svenska exportindustrierna. För 
Västernorrlands län resulterade detta i minskade arbets
möjligheter och en utbredd arbetslöshet./—/ Arbetslös
heten berörde blott inte industrin utan skogsbruk och 
jordbruk /—/ Särskilt svår blev tiden för ungdomen. Fa
miljeförsörjare och män, som tidigare haft arbete, hade 
företräde, om arbetsmöjligheter yppade sig. Det gav 
till resultat en ungdomsarbetslöshet, som vårt land tidi
gare ej upplevt” (Carli 1965:101-102).

Liden socken: ”Bebyggelsen är samlad i relativt gle
sa bybildningar utmed gamla landsvägen efter älvens 
norra strand, där även den mesta jordbruksmarken är 
belägen /—/ Åkermarken är präglad av niplandskapets 
starkt sönderskurna formationer. I vissa avsnitt är ter
rasslandskap förhärskande” (Sundsvall kommun 
1999:261).

Jag ser människor
Hur det talas bakom stängda dörrar. Om att flytta, om 
att skapa sig ett annat liv, om att ge sina barn en fram
tid någon annanstans, bortom spriten som bränns i dal

gångarna, bortom arbetslöshet och hunger. Här uttalas 
löften, förhoppningar och drömmar. Men här lämnar 
också ord fyllda av ängslan, oro, och saknad sina spår. 
Här i detta hem börjar hon packa, vika linnet, linda in 
porslinet som hon vill ha med sig, skärbrädan, krukan 
med blå blommor på vit bakgrund. Föremål som kom
mer att överleva henne själv. Bakom dessa väggar ber 
hon honom att lova att inte sälja ’stället’, att låta det 
mesta vara kvar så att de har en framtid här, om nu 
något skulle gå fel.

Jag ser dem när de har lämnat ”Per Johans ställe”. 
När de har åkt den långa vägen till Ösmo socken för 
att där möta sig själva i brustna förväntningar och en 
stor sorg. Förlusten av deras yngste son Gustav, född 
den 16 augusti 1925. Här dör han en ung död, här 
bleknar han bort framför deras ögon i en brist av Bl2- 
vitamin. Ett barns död som aldrig lämnar Per Johans 
ögon. En syn som driver honom längre in i sig själv, 
till den yttersta handlingen. Där står han framför spe
geln och håller saxen hårt i sin hand för att sen genom 
blodet överlåta sina synder till dem. Jag ser hur hon 
går mot fönstret, hur hon ser honom där i rummet, 
framför kommoden. På golvet ligger fotografier, bilder 
på människor, på barn som hon aldrig har sett. Hon 
ser, hur han under ett ögonblick väljer sin framtid.

Jag ser dem i speglingen av ett hem, ”Per Johans 
ställe”. De finns i väggarna, i sakerna som står där så 
orörda, i sängen som ingen längre sover i, i bordet som 
ingen längre samtalar vid. Här öppnas inga fönster.
Det här är ett hem som tillhör det förgångna, där plan
ka för planka en dag kommer att tas ned och forslas 
bort, för att sen efterlämna en grund av stenar. En 
grund fylld med föremål, med känslor, minnen och 
erfarenheter, rester av liv som sakta bryts ned och 
multnar bort.

Längs stigar in i det förflutnas rum 97



Fjärde Steget

Jag önskar att jag kunde ändra perspektiv 
vända mina ögon inåt 
inte framåt utan bakåt 

att jag kunde se med dina ögon 
ned till den plats där du finns och där jag står.

I resterna av det hem som mina fingrar berör 
ser jag genom lager av jord ned på dig 

jag ser dig
i sakerna som jag har funnit 

i kammen av gummi 
i dina slitna skor.

Jag önskar att du kunde komma till mig igen 
resa dig ur dessa lager av tid 
möta mina jordiga händer 

att jag kunde lyfta dig upp till mig.

Jag önskar att du kunde sitta där igen 
vid bordet broderandes på din duk 
att jag kunde ställa mig bredvid dig 

sträcka mig lite extra 
luta mitt huvud lite mer åt vänster 
lagom för att se över bordskanten 

för att se din karta av brodyr över ett landskap 
ett hem så nära men så långt borta.

Jag står och ser ut över ett hem som döljer sig bland 
stenarna och träden framför mig. Här befinner jag mig 
mellan det som en gång var och det som nu är. Här där 
jag är, har tiden satt sina spår, har historien raderats ut 
och lagts till. Under mina fötter finns rester, materiella 
erfarenheter fångade, i lager av tid, jord och mossa. 
Under mina fötter ligger fragment av andra människors 
liv, frusna ögonblick, stelnade känslor brända på en 
yta av keramik, glas och metall. Omedvetet vandrar 
jag fram och tillbaka över dem, där de ligger som 
speglingar, inkapslade i objektets struktur. Här går jag 
över en välkänd plats där varje liten del, varje hörn är 
utforskad och upplevd. Ett landskap att lära sig, att 
uppleva, att erfara saker av betydelse. Det här är en 
specifik plats definierad genom sin historia och geogra
fi, genom sin typologi och sitt klimat. Här ser jag dem 
genom lager av skärvor, genom minnenas fragment.

Åsen 5:18 Liden socken Västernorrlands län. Ett fa- 
miljelandskap, ”Per Johans ställe”, ett hem, rester av 
erfarenheter, en lämning, en ruin av mänsklig aktivitet. 
En minnesbild på grått papper, ritad av min mormor 
strax innan hon går bort 1997. En karta över hennes 
och andras liv, över tid och rum, en mosaik av platser 
och händelser. En karta över ett hem som döljer lika 
mycket som det visar. (Se övre kartan på nästa sida.)

Åsen 5:18 : Ett hem att överge. Ett hem att vända till
baka till, att minnas, att utforska, att skala av, att

gräva ut och registrera. Sommaren 1999 återvänder jag 
för andra gången i mitt liv till denna plats, detta fa- 
miljelandskap. Med mig har jag min mormors minnes
bild. En bild över ett hem som en gång var och med 
vars hjälp jag nu kommer att kunna pendla mellan 
olika lager av kultur och historia mellan olika tillstånd 
av nu och då - här och där. Snart kommer jag att röja 
skogen som täcker resterna av människor som jag en 
gång kände. Snart kommer jag att såga träden, ta bort 
mossan för att sen sakta söka mig nedåt, bakåt och 
framåt. Det är bara en fråga om tid innan jag kommer 
att känna dem i mina händer, innan jag kommer att 
böja mig ned över det golv som de en gång stod på.
Ett golv som jag nu bara kan se och känna som rester 
av rödfärgad jord. Snart kommer jag att se spår av oss 
i mötet med de urdruckna flaskorna, väckarklockan, 
det sönderslagna porslinet, den lilla burken med prima 
ingefära, vademecumflaskorna med hjärtformade top
par, sockerskålen av formpressat glas och de många 
burkarna av Vikings skoputsmedel. Saker som ligger 
där i säkert förvar. (Se nedre kartan på nästa sida.)

Åsen 5:18: Rester av ett hus. Vi har lyckats få fram 
husgrunden - stenar lagda i en formation. Jag står i 
dörröppningen som leder in i farstun. Här måste alla 
som skall komma in och ut passera. De som kommer 
och går, brev som skall skickas, underrättelser om föds
lar, vigslar och dödsfall (Perec 2000:17). Här i farstun 
kan jag välja att gå till höger in i köket med den lilla 
kammaren eller till vänster in i salen där en trappa le
der upp till loftet. Köket ett litet rum där sex personer 
äter och sover tillsammans. Kammaren, ett privat rum, 
dit ingen annan än ”han” har tillträde. Salen - finrum
met, här ritas det mönster och klipps i tyg, här bjuds 
det på kaffe medan det mäts och nålas. Salen är inget 
rum för barn att vistas i. Loftet, ett utrymme att för
vara saker på. Här hänger gamla hattar och kläder 
och allt annat som man inte riktigt vet var man skall 
göra av.

Åsen 5:18: Rester av ett hem. Världens mittpunkt. Hei
mat, Weik, Oikos, Vicus, Domus, Yurt. Ett hus där sju 
personer skall leva och bo under ett och samma tak. 
Här är det trångt om utrymme trots att det finns plats. 
Här är det förbjudet att vistas i vissa delar. Här knäp
per man sönder lusen mellan fingrarna. Här sover man 
på tagelmadrasser. Här tapetserar man med tidningar 
på väggarna. Här äts det som serveras - potatis och 
ansjovis på burk. Jag står och ser på strukturer av hän
delser och erfarenheter lagrade sedan generationer i 
ruinerna av detta hem. Björksalen där framme, som en 
gång planterades av äldste sonen Ivar och som han 
själv aldrig skulle få se växa. Stenen här bredvid, där 
två flickor en dag satt tätt intill varandra och viskade 
om förbjudna saker. Det här är ett hem där var och en
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har sin speciella plats och rör sig på sitt speciella vis. 
Ett intimt och specifikt ställe med traditioner, förhåll- 
ningsätt, vanor och regler att följa. Här tycker och tän
ker man om ditt och datt. Här dagdrömmer man. Här 
skvallras det. Här delar man minnen, anekdoter och 
berättelser med varandra. Här uttalas lögner och hem
ligheter och här begås oförlåtliga handlingar.

Åsen 5:18: Under sommaren år 2000 återvänder jag för 
att avsluta utgrävningen av boningshuset. Nu har ryk
tet börjat sprida sig i trakterna runt omkring. - Det är 
någon som gräver i jorden uppe vid ”n’ Per Johans stäl
le”. Hon är här igen - det är någon släkting - ett barn
barnsbarn - som rotar i det gamla. De börjar köra för
bi i sina bilar. - Hon har pratat med Sven så hon har 
nog fått höra en del, det är ju han som minns hur det 
var. - Men det är bäst att vi går dit och ser för oss själ
va - ser vad det är hon letar efter, vad hon söker. - Jag 
har ju också något att berätta. - Denna gången vill jag 
minsann att hon kommer och hälsar på vi är ju trots 
allt släkt. ”Per Johans ställe” ett familjelandskap bland 
många, en mötesplats där det berättas historier - min
nen - berättelser om det gamla och det nya. Här möter 
jag det förgångna genom andra, genom det okänt - 
kända. Jag lyssnar till minnet av främmande männis
kors liv. Vi delar varandras ord. Här låter jag det för
flutna ta plats i min kropp, och här där jorden är öpp
nad och avtäcker rester av liv, börjar vi tala om deras

känslor och erfarenheter, om hur det var hemma hos 
dem, då för länge sedan, när de var unga, när de var 
barn.

Åsen 5:18: en lämning av mänsklig aktivitet som under 
två somrar, 61 år efter det att det blev övergivet, under
går en process av avtäckande och utgrävande. En läm
ning där 550 föremål lyfts upp ur glömskans tysta rum- 
Artefakter bevarade under ytan. Saker som glömts bort. 
Saker som tappats. Saker som övergivits och som läm
nats kvar. Objekt som utgör ett samband mellan nu och 
då, här och där, mellan dem och mig.

Åsen 5:18: 550 föremål. Alla använda, brukade och 
förbrukade. Sönderslagna bitar, fragment av saker som 
grävs fram ur lager utan ordning. Tvättade, sorterade, 
arkiverade, diskuterade, analyserade och givna ett 
nummer, ett identifikationsmärke i en databas, en iden
titet i ett sammanhang.

Åsen 5:18: 550 föremål. Mynt nedlagda i stengrunden 
som ett minne vid tillblivelsen av ett hem - flaskor - 
glas - kaffepannor - tallrikar - koppar - lock - 
termosar - knivar och gafflar - skedar - järnföremål - 
oidentifierbara delar av metall. Delar av ljud och 
musik, en grammofon - fragment av en skiva - ett 
halsband, pärlor, blå, vita - trådrullar - knappar - 
bitar av tyg — kritor — väskor - hattar - vantar — 
galoscher.
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Åsen 5:18: 550 föremål. Stärkelsekragar - barnskor - 
kvinnoskor - mansskor, alla lagade om och om igen - 
stora sulor på små klackar, nya nitar över gamla 
klackar varav vissa är lite mer slitna på högra kanten 
än andra. Seldon - brynen - krukor - en bit av en 
korkmatta - delar från fönster - förmultnade bitar av 
golvplankor - spikar och hakar.

Åsen 5:18: Ett familjelandskap, ett hem, en lämning av 
mänsklig aktivitet och 550 föremål som ingen kom för 
att hämta, som ingen ville ha. Rester av människor 
som sakta träder in i frånvarons och glömskans till
stånd. Osynliga mönster som döljer sig under år av 
sten, löv, jord och mossa. Lämningar av ett förflutet in
lindat i ett system av rötter. Lämningar av känsliga sa
ker, svåra saker, intima och personliga, frånvarande 
men samtidigt närvarande saker. Dolda minnen som 
distanserats och objektifierats till känslomässigt hanter- 
bara saker. I resterna av detta familjelandskap ser jag 
mig i spåren av dem. Jag ser deras historia, deras erfa
renheter och minnen, jag ser den sociala, kulturella och 
historiska kontext där de blev till och jag känner hur 
min kropp utgör sambandet mellan dem och mig. Ett 
samband där empati, förståelse, fantasi och verklighet 
tar plats.

Femte Steget

Du är ordet som jag talar 
jag ger dig ljud 
och du får liv.

Jag stannar upp, jag avbryter min vandring längs dessa 
stigar in i det förflutnas rum och jag inser att mitt för
flutna är ett förflutet med många röster, röster fångade 
i minnet av en annan tid. Jag ser mig omkring och fyl
ler det förgångna med ljud, ljud vars ekon ger resonans 
in i min egen tid. Här möter jag de som viskat fram be
rättelsen om mig och jag börjar tala deras minne, bry
ta tystnaden och konvenansen för det tillåtna.

Jag är mitt i en process, ett arkeologiskt minnes
arbete av ett familjelandskap. Jag skriver deras historia 
till liv och det förflutnas landskap blir åter en plats 
att förhålla sig till, en plats att söka sig tillbaka till. 
Här möter jag mig själv i minnen av andras minnen. 
Här längs dessa stigar, transformerar, navigerar, upp
täcker jag skillnader och likheter, aspekter av närvaro 
och frånvaro. Här ser jag vem jag är i ljuset av vem 
jag inte längre är (Nora & Agulhon 1984:57). Nu går 
jag inte längre utan vänder mig om och möter det 
som finns där bakom, framsida mot framsida, bortom

k.
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rörelsen bortom det levande. Genom ordet och det kar
tografiska skrivandet frigör jag mig från det medvetna 
genom att se och höra bortom det jag känner till och 
förstår.

Genom att aktivt erkänna sin historia och låta olika 
aspekter av det förflutna få en synlig plats i den, kan vi 
förstå vilka vi är men också varför vi väljer att skapa 
och framställa vissa berättelser eller tolkningar om oss 
själva och inte andra. Vi lär oss också att se att dessa 
berättelser är förankrade i det förflutna och att det vi 
väljer att tala om påverkas och formas av det vi väljer 
att utelämna. Att gräva i det förflutna är att avtäcka 
det dolda och det tysta, att låta dessa aspekter av vår 
historia komma upp till ytan. Genom utforskandet av 
varje lager av tid, ger man inte bara en röst åt ett an
nars nedtystat och bortsållat förflutet, man åskådliggör 
också det faktum att familjehistorien är aktiv i vår so
ciala, kulturella och historiska kontext och att det land
skap som vår egen historia utgör, familjens historia, är 
av kulturhistoriskt värde.

Not
1 Denna artikel bygger på material som tidigare publicerats i 

antalogin ”Archaeological Sensiblitities”, Red. Fiona 
Campbell 8c Jonna Hansson, Gotarc Series C. Arkeologiska 
Skrifter, No 38.2000. Artikeln utgör även en del av den 
kommande doktorsavhandlingen ”Borderline Archaeology”, 
vid institutionen för arkeologi, Göteborgs universitet.
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