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Förord
Den här boken handlar om tre medeltida gårdar i Högdal i norra 
Bohuslän. De arkeologiska undersökningarna av gårdarna gjordes 
under våren och sommaren 2001 inför utbyggnaden av E6:an till en 
ny motorväg. Arbetena bedrevs som ett samarbete mellan Riksan
tikvarieämbetet UV Väst och Bohusläns museum. De har bekostats 
av Vägverket.

Det stod ganska tidigt klart att vi arbetade med mycket kompli
cerade platser med lämningar från de mest spridda tider och ett 
mycket varierat fyndmaterial. Undersökningen resulterade i fördju
pade insikter av betydelse för hus- och gårdsstudier, odlingshistoria, 
järnframställning, stenåldersforskningen kring trattbägarkulturen och 
gav också viktiga erfarenheter rörande den metodiska utvecklingen 
av det fältarkeologiska arbetet.

Det har varit omöjligt att på ett uttömmande sätt penetrera alla 
delar av det rika materialet och följa alla tänkbara frågor som uppen
barar sig inför de vitt skilda företeelser som rymdes inom undersök
ningarna.

Här presenteras emellertid resultaten från undersökningarna, dels 
i översiktlig form med separata kapitel för varje lokal och dels i sär
skilda fördjupningar. Det historiska kartmaterialet har granskats av 
Kristina Lindholm, det efterreformatoriska keramikmaterialet be
handlas av Rune Bark och de omfattande och mångfasetterade fyn
den av kritpipor av Louise Olsson. En nyupptäckt trattbägarboplats, 
som låg på gården i Skaveröd, avhandlas av Glenn Johansson och 
Helene Carlsson har bidragit med en studie av den äldre agrara be
byggelsen i Bohuslän.

Alla deltagare vid undersökningarna tackas varmt för engagemang 
och intresse i arbetet!

Kungsbacka den 24 mars 2004 
Gundela Lindman
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Nordbohuslänska
medeltidsgårdar

Under år 2001 gjordes arkeologiska undersökningar 
av tre medeltida gårdar och ett torp i Högdals socken 
i norra Bohuslän. I den här boken redovisar vi resulta
ten av undersökningarna och de nya kunskaper de gett.

Vissa fragment av gårdarnas historia kan vi skönja 
genom de arkeologiska och historiska källorna, medan 
mycket av det som hänt aldrig låter sig avslöjas utan 
kommer att förbli vilande i historiens dunkel.

Vi får information ur olika källor som ett resultat 
av olika frågeställningar. Studier av det äldre kartma

terialet målar i det första kapitlet upp arenan för för
hållandena under 1600- och 1700-talen. Därefter pre
senteras varje gård för sig och de fynd och iakttagel
ser som gjordes vid de arkeologiska undersökningarna.

Gårdarna är inte bara de historiska gårdarna, med 
namn som vi känner, Ramdal, Torpom och Skaveröd, 
utan gårdsplatserna har allihop en betydligt äldre 
forntidshistoria. En del av lämningarna i jorden var 
från bronsålder och järnålder och på en av gårdarna 
sträcker historien sig så långt tillbaka som till yngre 
stenåldern. Ett kapitel handlar om denna, tidigare 
okända trattbägarboplats som upptäcktes på gården 
i Skaveröd.
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Fyndmaterialet var stort och i flera avseenden märk
ligt. Fastän det rör sig om små gårdar på landsbygden 
var vissa typer av fynd mycket talrika, på ett sätt som 
vi inte förväntat oss. Det gäller t.ex. järnföremålen, 
keramiken från 1500-1800-talen och inte minst ett 
mycket stort material av kritpipor. Keramiken behand

las i ett eget kapitel. Även kritpiporna beskrivs i ett 
särskilt kapitel. Ett kapitel om byggnadstraditioner 
utgår från ett syneprotokoll från 1700-talet på en gård 
i Skee socken i norra Bohuslän.

Avslutningsvis sammanfattas och diskuteras resul
taten från undersökningarna. Några huvudlinjer skis
seras för utvecklingen av bebyggelse och odling på går
darna. I en separat bilaga (Bark m.fl. 2004) finns upp
gifterna om fynd, anläggningar och analyser samlade.

Högdal
Högdal ligger i den allra nordligaste delen av Bohus
län. Socknen är skild från Norge genom Idefjorden. 
Norra delen av Bohuslän kallas i äldre skrifter för Vi
ken. Området tillhörde östra sidan av Oslofjorden, den 
stora viken (Franzén & Lindholm 2000, s. 16). Södra 
delen av Bohuslän kallades under medeltiden för Älv- 
syssel. Denna tudelning av landskapet är märkbar än 
i våra dagar i t.ex. dialekter och traditioner.

Socknen har sitt namn från den dalgång, Högdal, 
som sträcker sig mellan branta bergspartier i nordsyd- 
lig riktning. Större delen av landytan utgörs av berg 
med insprängda mindre dalgångar och odlingsmarker. 
I västra delen av socknen och vid Idefjorden i norr 
bildar bergen otillgängliga stränder med hällar som 
stupar brant i havet.

De fasta fornlämningarna i Högdal representerar 
hela förhistorien, mesolitiska och neolitiska boplatser, 
mängder av bronsåldersrösen och gravar från äldre 
och yngre järnålder. Högdal är en socken som under 
historisk tid varit befolkad av småbönder och domi
nerande storgårdar saknas. Högdals nuvarande kyrka 
är bygd på mitten av 1800-talet, men socknen har haft 
kyrka sedan tidig medeltid och en dopfunt och kyrk
klocka från medeltiden finns bevarade.

Fig. 2. Högdal ligger i norra Bohuslän, i det tidigare norska 
område som kallades Viken.
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Inför undersökningarna 
av gårdarna

De gårdar som undersöktes hade medeltida skriftliga 
belägg. De är omnämnda i biskop Eysteins jordebok, 
Den Röde Bok, från slutet av 1300-talet. Två av går
darna, Ramdal och Skaveröd, var ordinära gårdar som 
kan sägas vara typiska representanter för gårdarna i 
trakten. Det rörde sig om relativt små gårdar, där man 
under 1900-talet bedrev en kombination av odling och 
djurskötsel. Den tredje gården Torpom, hade ursprung
ligen bestått av två gårdsbruk, av vilka endast ett levt 
kvar till idag i form av ett torp på fastigheten Gåshult.

Gårdsundersökningar kan ses ur en rad olika syn
vinklar. Studiet av olika källtyper skapar olika infalls
vinklar för beskrivningen av en gårds historia. Man 
kan ställa frågor med utgångspunkt i t.ex. historia, 
arkeologi, etnologi, ortnamnsforskning och kulturgeo
grafi o.s.v. Det är naturligtvis inte möjligt att täcka upp 
alla tänkbara vinklingar utan man är tvungen att välja 
några frågor.

Framställningen utgår ifrån de inom arkeologin 
aktuella frågeställningarna kring ursprung och utveck
ling av bebyggelse och odling. Tyngdpunkten ligger 
därmed på de arkeologiskt iakttagbara, materiella 
spåren och lämningarna.

Ursprung
Det övergripande syftet för undersökningarna var att 
studera gårdarnas ursprung, bebyggelseutveckling och 
bebyggelsestruktur. En grundläggande fråga ur arkeo
logisk synvinkel är när den historiska bebyggelsen 
uppstod, hur långt bak i tiden man kan spåra gårdarna 
och om man kan se brott i utvecklingen. Generellt sett 
har man ofta föreställt sig att de historiska gårdarnas 
ursprung ligger i sen yngre järnålder eller tidigmedeltid.

Arkeologins frågor om bebyggelsen under yngre 
järnålder och tidigmedeltid i Bohuslän har länge för
svårats av det förhållandet att flertalet av de förmo
dade boplatslägena inte varit tillgängliga för undersök

ningar. Gårdarna är bebyggda och man har inte haft 
möjlighet att göra arkeologiska utgrävningar på själva 
gårdstomterna. De flesta diskussioner kring den yngre 
järnåldersbebyggelsen har slutat i konstaterandet av 
detta (Norén & Sandberg 1986).

En viktig faktor för undersökningarna i Högdal var 
möjligheten att undersöka de allra innersta kärnorna 
av gårdstomterna och att undersöka hela gårdstomter
na. De flesta gårdsundersökningar i Bohuslän har till 
helt nyligen i de flesta fall enbart omfattat mindre del
ytor inom gårdarna. Resultaten har i många fall varit 
svårtolkade. Spåren har ofta varit sporadiska, det har 
funnits många blandade tidsskikt och de begränsade 
ytor som undersökts har gett för dåligt underlag för 
slutsatser (t.ex. Schaller Åhrberg & Lönn 1996, Lind
qvist i tryck). Man har därför dålig kännedom t.ex. 
om hur husen byggdes, hur gårdarna var uppbyggda, 
vilka näringar som var förhärskande o.s.v.

Undersökningen i Sund strax söder om Sunninge- 
sund vid Uddevalla var den första mera omfattande 
undersökningen av en gårdstomt i Bohuslän (Lindman 
1999). Här komplicerades undersökningen av en ex
trem tidsblandning med mängder av hus och läm
ningar ända från tidigneolitikum till sen historisk tid.

Senare års undersökningar av gårdstomter på lands
bygden i andra delar av Västsverige, t.ex. i Berghems 
kyrkby i Västergötland (Lindman & Stibéus 2000) och 
i den stora byn Varia i Halland (Lundqvist & Schaller 
Åhrberg 2000) hade emellertid öppnat nya perspek
tiv och gett kunskaper som kunde tillämpas i under
sökningarna av gårdstomterna i Högdal. Bland annat 
hade vi där fått kännedom om en del anläggningstyper 
och hustyper med dateringar till yngre järnålder och 
medeltid, som delvis skiljer sig från dem på äldre för
historiska boplatser.

Gårdstomterna i Högdal hade dock inte samma 
dignitet som Berghem, Varia eller Sund, vilka alla tre 
varit stora byar. I stället rörde det sig om ensamgårdar 
med relativt perifera lägen sett i ett sockenperspektiv. 
I sammanhanget var dock detta något som måste ses 
som en fördel, då man kunde förvänta sig en renare
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Fig. 3. Läget för de tre undersökta medeltidsgårdarna. Ram
dal och Torpom låg på östra sidan av Hogdals-dalgången och 
Skaveröd i kanten av en dalgång tre kilometer norr om dem. 
Dessutom undersöktes bebyggelsen vid Gärdestorpet. Utdrag 
ur GSD-Röda kartan.

bild än den som skapas av de mer komplicerade för
hållanden som råder i en större by.

Om man ser Västsverige i ett något större geogra
fiskt perspektiv kan vi fästa blickarna på södra Hal
land, som är ett område där betydligt fler undersök
ningar gjorts av medeltida bebyggelse. Sydhalland till
hör dock både naturgeografiskt och kulturellt den syd- 
skandinaviska skånsk-danska regionen, varför direkta 
paralleller inte kan dras med förhållandena i Bohus
län. I södra Halland har undersökningar skett i bl.a. 
Skummeslöv, Trulstorp och Ösarp (Rosén 2004).

I södra Halland har 1990-talets undersökningar 
visat en relativt splittrad bild av flyttande gårdar med 
varierade byggnadssätt av husen. Under tidigmedeltid 
förekommer långhus av förhistorisk typ med tak
bärande mittstolpar samtidigt som andra konstruktio

ner, t.ex. hus med stolpar på underlagssten också är 
belagda. Gårdsetableringarna knyts samman med 
övergripande bandparcellering av åker- och ängsmark.

Under högmedeltid sker tydliga förändringar. På 
landsbygden ersätts den förhistoriskt präglade bebyg
gelsen av bärande väggar på sylisten, men husen är 
dock fortfarande av långhustyp. Tekniken med jord- 
grävda stolpar går tillbaka (Rosén 2004).

Medeltida ödegårdar
Högdals socken tillhör Vätte härad. En omfattande 
grundforskning av det skriftliga källmaterialet rörande 
medeltida gårdar i Vätte härad har utförts av Gösta 
Framme (Framme 1985). Enligt Framme har ca 40- 
50 % av gårdarna i Vätte varit ödelagda vid den sen
medeltida agrarkrisen. Framme har bl.a. studerat or
saken och tiden för ödeläggelsen, gårdarnas storlek och 
läge och vad det blev av ödegårdarna.

Tre gårdar i Hogdals-dalgången, Torpom, Fristorp 
och Påderyd, bedömdes ha varit sådana medeltida 
ödegårdar. De ansågs sannolikt ha varit etablerade 
under yngre järnålder, och en bebyggelse borde där
med ha funnits genom tidigmedeltid fram till ödeläg
gelsen under slutet av 1300-talet. Två av dessa gårdars 
marker var berörda av motorvägsutbyggnaden, dels 
gårdstomten i Torpom och dels ett område nära Fris
torp, en plats där senare torpet Gärdestorpet etable
rades.

För de andra två gårdarna som berördes av motor
vägsutbyggnaden, Ramdal och Skaveröd, fanns inga 
uppgifter om medeltida ödeläggelse, utan här kunde 
man förvänta obruten kontinuitet från och med yngre 
järnålder eller medeltid.

Frågan om kontinuitet och luckor och om avbrot
tet under 1300-talet överhuvudtaget är möjligt att 
konstatera i det arkeologiska materialet var en annan 
infallsvinkel i arbetet. Om ett område läggs för fäfot 
kan det medföra att byggnaderna förfaller snabbt och 
att skogen växer in över tidigare odlade ytor. En mer 
eller mindre total ödeläggelse av en gård, t.ex. genom

ii
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digerdöden, bör ha medfört en mycket snabb ödeläg- 
gelse. Samtidigt måste man komma ihåg att benäm
ningen ”öde” i de skriftliga källorna är en kameral 
term, som i verkliga livet kan ha betytt något annat. 
Kanske har den ”öde” gården ändå brukats vidare, 
t.ex. av närboende, eller kanske verksamheten levde 
vidare i någon annan form. Gården kan t.o.m. ha va
rit bebodd, men kameralt öde i betydelsen att man inte 
betalade skatt p.g.a. fattigdom.

En plågad provins
Högdal ligger i den allra nordligaste delen av Bohus
län. Denna del av västra Sverige tillhörde under medel
tid det norska riket (Lönnroth 1963, Gullberg 1993) 
och ur politisk synvinkel har området varit ett gräns
land under långa tider.

Genom århundraden led landskapet som gränstrakt 
av de stridande makternas krigshandlingar. Inte minst 
var 1600-talet en svår period. Den s.k. Brännefejden 
var en del av Kalmarkriget 1611-1613. Kriget drab
bade norra Bohuslän hårt och Extraskattemantalen 
1612 vittnar indirekt om konsekvenserna genom att 
ett antal gårdar i Skee befriats från att betala skatt. 
Två år senare har det skett en återhämtning och de 
flesta gårdarna återkommer i skattelängderna. Hog- 
dalsborna var dock involverade även när kriget pågick 
i andra delar av Bohuslän. Ramdal förlorade en famil
jemedlem när bonden Laurits i Ramdal störtade i stri
den mot svenskarna vid Nya Lödöse 1612 (Framme 
1986, s. 140).

1643-1645 kom Hannibalsfejden och 1657-1658 
den s.k. Krabbefejden. 1658 blev Bohuslän svenskt och 
Idefjorden blev gräns mellan Norge/Danmark och 
Sverige. En av gårdarna i undersökningen, Skaveröd, 
blev ödelagd vid kriget 1657-1660 (Framme 1986, 
s. 142 f).

Krigen var dock inte över. Snart utsattes norra Bo
huslän på nytt för krigets härjningar. Under Gylden- 
löwefejden 1675-1679 brändes torpet Kolltorp under 
Nordby, i norra delen av Högdal socken, av de svenska

trupperna 1675. Genom vådeld blev skogen avbränd 
och resten höggs ner och fördes bort. Hemmanet Sko
gar ruinerades till grunden och skogen avbrändes av 
fienden (Framme 1986, s. 63 f).

De nordiska krigen 1700-1721 påverkade Bohus
län först från 1710. Även detta krig innebar stor åver
kan på flera gårdar och inte minst på skogen (Framme 
1986, s. 45). Även gästgiverierna blev illa åtgångna. 
Vid hösttinget 1712 klagade bl.a. Högdals gästgiveri 
på att man blivit illa hanterad av fienden, men även 
av egna trupper, genom att såväl hö som gröda tagits 
(Framme 1986, s. 27).

På 1700-talet ledde Karl den tolftes sina angrepp 
på Norge delvis genom Bohuslän. Ett omfattande över- 
rumplingsförsök mot Norge 1716 misslyckades, och 
armén drogs tillbaka. Planen på att erövra Norge ut
fördes dock i större skala 1718. Med utnyttjande av 
landets alla resurser ställde Karl XII upp en armé vars 
huvudstyrka uppgick till 40 000 man. Anfallet inled
des på hösten 1718. Under belägringen av Fredriks
ten vid Halden träffades kungen av det dödande skot
tet den 30 november 1718.

Gård och by
Inom etnologin är gårdsstudier ett välkänt tema. Man 
har där inriktat sig på att beskriva regionala skillna
der och gårdarnas utvecklingshistoria (Erixson 1947). 
Det etnologiska materialet omfattar hus som bevarats 
eller som dokumenterats skriftligt, vilket ger en gräns 
vid de allra senaste århundradena. Det föreligger där
med stora luckor och frågor kring utvecklingen dess
förinnan. Till exempel är landsbebyggelsen under 
1500- och 1600-talen mycket dåligt känd.

Gårdar och byar med omgivande odlingsmarker är 
också en kulturgeografisk angelägenhet med frågor 
kring t.ex. hur marken arronderats och utnyttjats. De 
äldre lantmäterikartorna är här en självklar utgångs
punkt.

Bohuslän har beskrivits om ett område präglat av 
ensamgårdar med ensäde som det förhärskande od-



Fig. 4. Hogdals-dalgången sträcker sig från Dynekilen till Gåshult. Utdrag ur Ekonomiska kartan, 
blad 10A Oh och 10A 1 h, med i texterna omnämnda platser angivna.
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lingssättet (Widgren 1997, s. 10). Den omfattande teg
splittringen i Bohuslän har diskuterats av Mats Wid
gren (1997). Han anser att tegsplittringen inte är en 
sen företeelse betingad av hemmansklyvning under 
1600-talet utan att tegskiften funnits redan under 
medeltid. Han menar även att den skarpa gränsen 
mellan norsk ensamgårdsbebyggelse och sydsvensk 
bybebyggelse, som varit en etablerad sanning, inte 
existerar i verkligheten utan att skillnaderna ligger 
längs en glidande skala.

Undersökningarna av gårdstomterna gav möjlighe
ter att söka efter fysiska spår av t.ex. dikessystem, 
åkrar och fägator. Här var utgångspunkten att se för
utsättningslöst på eventuella spår i marken, då förhål
landena under t.ex. medeltiden inte behöver överens
stämma med den senare historiska tidens utnyttjande 
av markytorna så som den framgår av lantmäteri- 
materialet.

Tidsdjup - expansion 
och regression
Samtidigt som den yngre järnålders- och tidigmedel
tida gården utgör ett gigantiskt forskningsområde i sig, 
måste man vara medveten om ett annat dilemma, näm
ligen det att ett bra boplatsläge används gång på gång. 
De flesta goda boplatslägen i Bohuslän har spår efter 
många forntida perioder, och regelmässigt brukar man 
finna bevis för användning av boplatslokalerna under 
flera olika tidsperioder. Ett av de allra mest karaktä
ristiska dragen i Bohusläns bebyggelsehistoria är den 
kraftiga blandningen av olika tidsåldrar på samma 
lokal.

Inför undersökningarna av gårdarna fanns indikatio
ner om användning under andra tidsperioder på flera 
håll. I Torpom fanns en datering från förundersök
ningen till äldre järnålder och i Skaveröd hade regist
rerats två skålgropsförekomster och fynd av föremål 
med datering till senneolitikum-äldre bronsålder vid 
gårdstomten (Schaller Ahrberg 1992b). Detta gjorde 
att vi här förväntade oss lämningar av boplatser med 
stora tidsspann.

Odlingshistoria
En given fråga i samband med en undersökning av en 
historisk gård är hur odlingshistorien tett sig i det 
längre tidsperspektivet. I forskningen används sedan 
länge olika modeller för att beskriva odlingshistoria, 
t.ex. i termer av landnam, expansionsperioder och 
regressionsperioder (Iversen 1941; Welinder, Pedersen 
& Widgren 1998; Berglund, Lagerås och Regnéll 
2002).

En utgångspunkt för arbetet har varit tanken om 
möjligheten att finna resterna av markhistoria och spår 
av etablering av odling i de fysiska spåren i landska
pet och om möjligt studera större allmänna trender i 
det mindre perspektivet.

Gårdarna låg i en småskalig och varierad terräng 
med sandig morän omväxlande med berghällar, bergs
kanter och bergsfickor. Därmed fanns det en särskild 
fördel i möjligheten att i detalj studera marken intill 
bergskanter och berghällar. Detta är platser där spå
ren av olika tiders röj ningsbränningar kan bevaras, 
eftersom de moderna åkrarna inte plöjts ända fram till 
berget.



HÖGDAL

wßm

yetlebergot s .v o,.• A-'.:;:ydÅ
' . - 'HOGDA

ÖDEGÅRDAR OCH AGRAR 
MARKANVÄNDNING 
I HOGDALS-DALGÅNGEN 

Kristina Lindholm



16 ♦ Gårdar från förr

Inledning

Den här artikeln handlar om en nordbohuslänsk dal
gång i Högdals socken och dess agrara utveckling 
under medeltid och historisk tid. Särskild vikt läggs på 
den medeltida agrarkrisen och ödegårdsproblemati- 
ken.

Ingående kulturhistoriska inventeringar av olika 
slag har utförts inom Världsarvsområdet i Tanum. För 
övrigt är det få områden i Bohuslän där landskaps- 
utnyttjandet har beskrivits utifrån ett agrarhistoriskt 
perspektiv. Vid sidan om avsikten att försöka belysa 
Hogdals-dalgången ur så många kulturhistoriska as
pekter som möjligt, så innehåller artikeln därför också 
en ganska detaljerad beskrivning av gårdarna i dal

gången och deras utveckling. Gårdarna i dalgången är 
Gåshult, Fristorp, Ramdal samt Stora och Lilla Hög
dal.

Syftet är alltså att beskriva dalgångens historia uti
från ett agrarhistoriskt och arkeologiskt perspektiv ge
nom att sammanfatta den tillgängliga informationen. 
I det ingår att:
- Beskriva och analysera markanvändning 

och bebyggelsestruktur.
- Redovisa det bohuslänska agrarhistoriska 

sammanhang som dalgången ingår i.
- Översiktligt beskriva skiften och jordnatur 

i området.
Detta görs huvudsakligen utifrån analyser av his

toriskt kartmaterial samt arkiv- och litteraturstudier.

Fig. 5. Vy mot'sydväst över Hogdalś- 
datgången, sedd trån Ramdal. I juni 
var vägrenen kantad ai) nattviol och 
tjärblomster. Foto: Ó. Lindman. - I



De historiska kartorna har scannats av Lantmäteriet 
och rektifierats digitalt av författaren i programmet 
Image Analysis (Esri).

Landskapsbilden
Högdals socken ligger i Vätte härad vid havet i nord
ligaste Bohuslän, mot gränsen till Norge. Området som 
skall behandlas här utgörs av Hogdals-dalgången, från 
Dynekilen i söder och norrut till och med dalgången 
vid gården Gåshult (fig. 11). Ned igenom dalgången 
flyter den meandrande Hogdalsälven, kantad av löv
träd, mot Dynekilens norra arm. I nordost och syd
väst begränsar höga, branta berg på uppemot 100 
meter över havet. I norr snörps dalgången av och en
dast en smal passage finns mellan bergen innan dal
gången återigen utvidgas vid Gåshult.

Dalgången brukas idag som åker eller för bete på 
åkermark. På höjden i dalgångens södra del, strax 
nordost om Dynekilen, ligger Högdals kyrka som till
sammans med närliggande prästgård och gården Stora 
Högdal, med det tidigare gästgiveriet, utgjorde sock
nens centrum. Gårdarna Lilla och Stora Högdal lig
ger på impediment centralt i odlingsmarken, medan 
de övriga gårdarna ligger vid dalgångens sidor, mel
lan berg och odlingsmark.

I området finns lämningar efter bosättningar från 
senare delen av äldre stenålder och gravar från brons- 
och järnåldern. De gravar som finns registrerade är 
rösen och stensättningar belägna på höjderna, dels 
invid och innanför Dynekilen i områdets södra del, dels 
på de branta bergen öster om Gåshults dalgång i om
rådets norra del (Schaller Åhrberg 1992a och 1992b). 
I samband med undersökningarna av de medeltida 
gårdarna (vilka beskrivs på annan plats i denna vo
lym) påträffades också lämningar efter bosättningar 
och odling från bronsålder och järnålder.

Källmaterialet
Kartorna

Kartmaterialet utgörs huvudsakligen av storskaliga 
historiska kartor med texter från Lantmäteriverkets 
arkiv i Gävle, vilka kompletterats med kartor från 
Lantmäteriets regionala kartarkiv i Göteborg. I ett fall, 
Ramdals äldsta karta, ingår både konceptkartan och 
renovationen i studien. De flesta gårdarna i området 
är väl representerade i kartmaterialet. Denna studie 
omfattar tolv storskaliga kartor varav en s.k. geome
trisk avmätning (GA), sex kartor som har tillkommit 
i samband med storskiftesförrättningar (SS) och fem 
som har upprättats i samband med enskiftes- eller laga 
skiftesförrättningar. De småskaliga kartorna respresen- 
teras av Leltherus och Gripenhielms kartor över Bo
huslän från 1658 respektive 1690-talet samt den eko
nomiska kartan från 1938. Kartunderlag saknas mel
lan 1800-talets mitt och 1938.

I samband med Leltherus kartläggning av Bohus
län 1658 kartläggs Hogdals-dalgången för första gång
en. Då fanns gårdarna Stora och Lilla Högdal samt 
kyrkan, utan torn, markerade i samma läge som på 
1800-talet. I dalgången finns gårdssymbol och namn 
till Pristorp och Gåshult och en gårdssymbol vid Ram
dal.

Från 1690-talet finns Gripenhjelms karta över Bo
huslän, som förutom att den är förvånande geome
triskt korrekt, innehåller detaljerad information om 
bl.a. gårdarnas eller byarnas läge, antal hemman på 
varje enhet samt deras respektive jordnatur.

Samtliga gårdar i Hogdals-dalgången har stor- 
skiftats och karterats i samband med dessa förrätt
ningar. Det innebär att det finns ett komplett kartma
terial över dalgången från ungefär sekelskiftet 1800.
En äldre karta finns bara över Ramdal, som kartera
des 1694, med en renovation från 1702.

Ödegårdar och agrar markanvändning i Hogdals-dalgången ♦ 17
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Fig. 6. Utdrag ur Ekonomiska kartan, 1938, med delar av Hogdals-dalgången. Skala 1:15 000.



Övrigt källmaterial

Även om det finns enstaka äldre dokument, är det 
framför allt från och med högmedeltid som vi har ett 
skrivet källmaterial från området.

Äldre skriftliga handlingar är ofta svåra för ”icke 
skolade” att tillägna sig. Med undantag för texterna 
till de historiska kartorna, har i det här arbetet fun
nits små möjligheter att studera de skrivna ursprungs- 
dokumenten. Källhänvisningarna är i de flesta fall istäl
let litteraturhänvisningar till annan litteratur där käl
lan använts. Uppgifterna ur de skriftliga källorna ger 
alltså inte någon fullständig bild av arkivmaterialet 
utan är att betrakta som ett antal nedslag i källorna 
från denna landsända. Arkivhandlingarna är i huvud
sak jordeböcker och domboksprotokoll.

Kyrkans jordinnehav var mycket omfattande i Bo
huslän. Vid 1300-talets slut förtecknades detta i Biskop 
Eysteins jordebok, Den Röde Bok (RB), vilken inne
håller uppgifter från 1391-1400. Den Röde Bok inne
håller de första skriftliga beläggen för ett stort antal 
gårdar och byar. Vissa har försvunnit men många finns 
kvar idag. Förteckningen beskriver en bebyggelse- och 
kameral struktur i landskapet som vi delvis kan känna 
igen och få en geografisk placering av i de första kar
torna från 1600-talets slut.

Dokument rörande jordägandet i Bohuslän under 
medeltid och historisk tid är genomgångna och bear
betade av bl.a. O.A. Johnsen (1905). För Vätte härads 
vidkommande, där Högdal ingår, är jordeböcker och 
domboksprotokoll genomgångna av Gösta Framme, 
och sammanfattningar liksom direkta citat finns pu
blicerade (Framme 1985 och 1986). Här finns mycket 
information att hämta, både direkt och indirekt, som 
berör Hogdals-dalgången med omgivningar. Tillsam
mans ger de också en mycket god tidsbild av norra 
Bohuslän från 1600-1800-talen (1986). Dessutom har 
Framme utifrån ett flertal källor kunnat ge en mycket 
bred bild av den medeltida ödeläggelsen (1985).

Därutöver finns ett arkeologiskt material bestående 
av kända fornlämningar i fornlämningsregistret, resul-

taten från de arkeologiska undersökningar som gjorts 
inför ombyggnaden av väg E6 samt naturligtvis det 
som finns bevarat i marken men som ännu inte upp
täckts.

De arkeologiska undersökningarna har varit be
gränsade till vägkorridoren, vilket gör att fornläm- 
ningsbilden i området i huvudsak bygger på tidigare 
inventeringar. I Hogdals-dalgången undersöktes 2001 
delar av fornlämningarna RAÄ 422,423 och 380. Av 
dessa var RAÄ 422 och 423 registrerade som medel
tida ödegårdar. RAÄ 422, Torpom, (fig. 4) hade tol
kats som området för den ena hemmansdelen av den 
medeltida gården Torp. RAÄ 423 hade tolkats som 
området för den andra, den som kom att bli gården 
Fristorp. Den del av RAÄ 423 som undersöktes låg 
öster om Hogdalsbäcken på en plats som på stor
skiftes- och laga skifteskartorna kallades Gärdestor- 
pet (fig. 4). Den låg, så långt det går att följa i kart
materialet, inom Ramdals ägor. RAÄ 380 utgjordes av 
Ramdals gamla gårdstomt (fig. 4). Torps båda hem- 
mansdelar hade liksom Ramdal skriftliga belägg sedan 
medeltiden.

Ödegårdar och agrar markanvändning i Hogdals-dalgången ♦ 19

Under senare delen av 1300-talet och in i 1400-talet 
sker en omfattande ödeläggelse av gårdsbruk i Bohus
län. Det är inte någon isolerad bohuslänsk företeelse 
utan motsvarande utveckling sker på många platser i 
Norden, liksom det samtidigt sker en agrarkris och 
befolkningsminskning inom flera delar av Europa. 
Fenomenet i Norden har sedan 1960-talet studerats 
inom Det nordiska ödegårdsprojektet (Gissel 1981). 
Ett omfattande skriftligt material som rör den nordbo
huslänska ödeläggelsen har, som nämnts, bearbetats 
och publicerats av Gösta Framme (Framme 1985). 
Trots Gösta Frammes stora arbete ger det skriftliga 
materialet inte någon heltäckande bild. Som bakgrund 
ligger också invecklade medeltida juridiska förhållan
den som är svåra att förstå idag.

Medeltida ödegårdar och 
ödegårdsuppgifter
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Digerdöden har i regel fått stå för den medeltida agrar
krisens start, men krisens omfattning och längd har 
varierat i tid och rum beroende på flera olika fakto
rer, bl.a. klimatförändringar, krig och en omläggning 
av jordbruket till kreatursdrift. Framme menar att den 
omfattande hemmansklyvningen samt uppodlingen av 
äng- och betesmarker under vikingatid och tidigmedel
tid bidrog till att försvåra krisen. Hemmansklyvningen 
medförde att ett stort antal mindre gårdar tillkom. Ny
odlingen skedde ofta i områden som tidigare utgjort 
naturliga betesmarker, i skogsbygder och vid åstränder 
(Framme 1985, s. 171).

Framme menar att det i första hand var nyodling
arna som drabbades under agrarkrisen. Efter ödeläg- 
gelsen blir dessa gårdar välkomna fodermarker för 
granngårdarna (a.a.).

Inom Vätte härad konstaterar Framme (1985) att 
cirka 44 till 51 procent av gårdarna ödelädes under 
senmedeltid. Ödeläggelsens omfattning varierade. Det 
förekom gårdar som var demografiskt öde, d.v.s. går
den avfolkas, men jorden brukas vidare av en grann
gård, oftast som äng. Detta framgår oftast indirekt i 
jordeböckerna genom att granngården betalar öde
skatt och ödelandskyld. Om gårdens marker helt över
givits kallas den ekonomiskt öde och uteblir därefter 
ofta helt i källorna (a.a.).

I Högdal har Framme funnit 26 gårdar som han 
menar ödelädes under den medeltida agrarkrisen. De 
ödelagda gårdarna var fler än de som blev kvar (Fram
me 1985, s. 162 ff), men av dessa är det endast tre som 
har försvunnit helt. Sex har återtagits i bruk som egna 
gårdar och resten, vilken är den större delen, har på 
något sätt uppgått i en annan gård (1985, s. 170).

Det var vanligt förekommande att de senmedeltida 
ödegårdarna efter en tid åter odlades upp av ny bru
kare eller lades under granngården. Ateruppodlingen 
började öka under 1500-talet men det är först från 
slutet av 1600-talet den tog fart.

Som en följd av krigen under 1600- och 1700-ta- 
len ödelädes också ett antal gårdar. Skattebönder som 
samarbetat med fienden i något av krigen förlorade

dessutom sin gård till kronan. I vissa fall har bönderna 
fått jorden tillbaka efter kriget eller någon annan har 
löst in jorden (Framme 1986, s. 85). Det var också 
vanligt att gårdar blev skattevrak under och efter kri
gen på 1600-1700-talen, d.v.s. förmågan att betala 
skatterna saknades och gården övergick i kronans ägo 
(a.a.).

Samtliga gårdar i Hogdals-dalgången förekommer 
i det skriftliga källmaterialet om ödegårdarna, an
tingen som försvunnen gård eller som skattebetalare 
för brukande av en ödegård. Nedan följer en genom
gång av ödegårdsuppgifter för gårdarna i dalgången.

Torpom

Gården Torp förekommer i medeltida källor, dels som 
”Torp i Björns lott” där Högdals kyrka 1391 sägs ha 
Vi örtugsbol (RB), dels i Knut Knutsson Båts jordebok 
1519: ”1 öde torp (som) heter Torp vid Gåshult” 
(Framme 1985, 42, citerat ur NRJ 3, s. 17 f). Förhål
landet har utretts av Framme som tolkar det som att 
det är samma Torp som åsyftas. Framme menar att det 
Torpom som förekommer på ekonomiska kartan 1938, 
är en slags pluralform som antyder två bebyggelseen
heter, vilket skulle kunna betyda att hemmanet Torp 
under medeltiden delats och bildat två gårdsbruk som 
kanske låg skilda från varandra. Den ena delen, ”Torp 
i Björns lott” blir Fristorp (ml 1627, kallad Benhult i 
kyrkans jb 1645) (Framme 1985, s. 37). Den andra 
delen kallas senare för ”Torpom” (ekonomiska kar
tan 1938). Uppgiften i jordeboken 1519 anger läget 
invid Gåshult.

På äldsta kartan över Gåshult (1797) kallas områ
det längst i söder för Södra torpet och är en särhägnad 
äng utan bebyggelse. 1 jordeboken från 1519 står att 
ödetorpet vid namn Torp vid Gåshult skattar 1 tunna 
malt. Från 1544 finns uppgifter om att Gåshult beta
lade ödeskatt, så någon ödegård eller del av en sådan 
brukades då av Gåshult (NRJ 1966). Området inlem
mas i Gåshult före 1796 och kallas senare Torpom. 
Däremot är inte Torpom eller Södra Torpet detsamma



som Södra Gåshult eftersom både Gåshult och Södra 
Gåshult finns omnämnda i Den Röde Bok. Även i 
tiondelängden 1694 finns både Gåshult och Södra 
Gåshult upptagna. Södra Gåshult ligger istället intill 
Mörk, sydväst om Gåshult.

Fristorp

Fristorp finns med i en förteckning över ”kungens 
bygsel” i Jordeboken 1650, d.v.s. de gårdar där kro
nan städjer åbo och tar tagorna (en sorts kronogård 
där kronan egentligen inte äger något i gården). Där 
nämns att Fristorp tidigare varit ödegård (Framme 
1985, s. 83). I Norges Rigsregistranter finns uppgif
ten om en ödegård 1607 som kallades Torp eller Fri
separten (OGB 20:2). Fristorp har alltså troligen va
rit en ödegård som ”återuppstått” med nya namnet 
Fristorp, och har före ödeläggelsen möjligen även inbe
gripit ett område öster om Hogdalsbäcken, d.v.s. den 
nordligaste ängen inom Ramdals ägor (senare Gärdes- 
torpet).

Ramdal

Ramdals kartor från 1694 och 1798 visar en ödegård 
som ligger väster om Hogdalsälven (Högdal 2, N 38- 
26:2). I karttexten till 1804 års karta kallas området 
ödegården Påderöds ägor (N 38-26:3) och brukas av 
Ramdal (2/3) och Stora Högdal (1/3). I jordeboken 
1544 finns både Ramdal och Högdal antecknade för 
ödeskatt (NRJ 1966).

I Hogdals-dalgången förefaller det alltså ha funnits 
tre gårdar som ödelagts, av vilka två i sin tur var resul
tat av en tidigare medeltida hemmansklyvning av går
den Torp (Framme 1985). Av Torps två delar har den 
ena senare uppgått i Gåshults ägor och den andra har, 
åtminstone från 1600-talets slut, åter tagits i bruk som 
egen gård under namnet Fristorp. Den tredje ödegår
den, som tidigare hetat Påderöd, brukades vid 1600- 
talets slut av Ramdal (2/3) och Stora Högdal (1/3), och 
delades upp mellan gårdarna vid storskiftet 1798.

Namnen och den kamerala 
utvecklingen

Den tidigmedeltida kamerala utvecklingen i Bohuslän 
karaktäriseras, som nämnts, av en kraftig hemmans
klyvning, både inom större byar och inom gårdar, tro
ligen på grund av en befolkningsökning (t.ex. Framme 
1985, Widgren 1997). Det är också en generell upp
fattning att det förekom en omfattande etablering av 
nya jordbruk i Sverige från 1000-talets mitt till 1300- 
talets början. Den kan ha skett genom kolonisation av 
tidigare obebyggda trakter eller förtätning inom de 
förhistoriska bygderna (Toliin 1999, s. 22 f och där 
refererad litt.). Denna nykolonisation och uppodlings- 
fas kom helt av sig under 1300-talets agrarkris, då en 
befolkningsminskning och ödeläggelse påbörjades.

Jordägandet i Bohuslän har med sina norska röt
ter ett invecklat arvssystem där parter av olika gårds
bruk kan ingå och där nätverken var både horisontella 
och vertikala för olika rättigheter (Widgren 1997, 
s. 27). I Den Röde Bok förekommer ett stort antal 
gårdsparter, i form av arrenden (landskyld) som kyr
kan ägde, vilket var ett resultat av donationer på 1200- 
talet och framåt (RB, Widgren 1997, s. 35). Men även 
odelsmän kunde ärva dessa parter, vilket kallas ”skyld- 
eie” och var en form av arvsrätt i Norge. Skyldeiesys- 
temet baserades på ideella andelar, ägoparter. Ägande- 
och arvssytemet ledde således till en långt driven ägo
splittring men med regler som höll brukningsenheten 
intakt, i alla fall fram till 1500-talet (a.a.).

Namn

Som redan nämnt finns det första skriftliga omnäm
nandet av många bohuslänska gårdar i Den Röde Bok.
Det gäller också de flesta gårdarna i Hogdals-daT 
gången.

I norra Bohuslän har namnskicken och bebyggelse
strukturen till stora delar bibehållits från järnålder och 
fram till vår tid (Brink 1997,1998). Trots detta har det 
säkert även här försvunnit många namn sedan järnål-

Ödegårdar och agrar markanvändning i Hogdals-dalgången ♦ 21



22 ♦ Gårdar från förr

dern. Marianne Lönn har påvisat att historiska ske
enden starkt påverkar namnen, och att många namn 
försvunnit i forandringsprocesser t.ex. under agrar
krisen (Lönn 1999, s. 153).

Högdals förstagångsbelägg är lite osäkert men kan 
vara 1277 (Akershusregistret, ref. Framme 1985, 35), 
annars gäller Den Röde Bok. Enligt OGB nämns Lilla 
Högdal första gången 1697, men redan 1580 nämns 
två gårdar Högdal (20:2). OGB refererar till tolkning
arna ”den högt liggande dalen”, alternativt ett ånamn, 
med den förra förklaringen som den troligaste (OGB 
20:2).

Namnet Gåshult är omnämnt första gången 1391 
i Den Röde Bok. Enligt OGB anses namnet åsyfta att 
sädgåsen eller grågåsen under flytten brukar rasta i 
”hulten” (OGB 20:2).

Ramdal omnämns första gången 1391 i Den Röde 
Bok. Förledet är ramn som betyder korp (OGB 20:2).

Namnet Fristorp förekommer första gången 1650 
(Frisetorp), men namnet Friseparten förekommer re
dan 1607 tillsammans med namnet Torp. Fris(e) har 
tolkats som ett gammalt familje- eller mansnamn, el
ler möjligen som en beteckning för frisländare (OGB 
20:2).

Jordnatur

Jordägandet under medeltid och historisk tid var för
delat på kronojord, skattejord samt kyrklig och världs
lig frälsejord. Kyrkan hade ett omfattande godsinne
hav i Bohuslän i slutet av medeltiden vilket framgår 
av Den Röde Bok. Adelns godsinnehav var dock myck
et blygsamt i Bohuslän jämfört med andra delar av 
Sverige (Franzén & Lindholm 2000). Reduktionen 
drabbade även den lilla adel som fanns kvar i länet. 
Exempel finns på områden, bl.a. i Vätte härad, som 
helt saknade hela frälsegods. Där drog kronan in skat
tefriheten för frälseägda strögodshemman, vilka blev 
reducerade till skattegårdar (Framme 1986, s. 109). 
Från början av 1700-talet kunde även en kronobonde

friköpa sin gård genom s.k. skatteköp, vilket många 
bönder kom att utnyttja, då arrendebonden hade för- 
köpsrätttill skatteköpet (Framme 1986, s. 88). Skatte- 
köpsförordningen 1723 kom till för att stärka kronans 
ekonomi som var dålig genom de nordiska krigen.

För skattejorden skiljs i norska landskapslagar 
mellan odelsbönder, d.v.s. självägande bönder med 
arvsrätt, och leiglendinger, som var bönder som beta
lade landskyld till jordägaren. Många gånger var det 
flera ägare till samma gårdsbruk, och bonden som 
brukade gården kunde vara en av dem. Han var då 
bara självägande till en gårdspart och leiglending till 
övriga gårdsparter.

Kronobonden betalade arrende till staten i form av 
tionden, först i form av naturaprodukter och senare 
som penningskatt. Tiondena var först satta i relation 
till jordbrukets växlingar, men denna skatt kom att 
låsas på 1700-talet, då statsmakten såg en fördel av 
att ha en jämnare skatteintäkt. Detta blev till bönder
nas fördel under 1700- och 1800-talen, då överskot
tet från jordbruket ökade och det satsades på nyod
lingar och ny teknik.

Jordägandet i Hogdals-dalgången var fördelat på 
följande sätt (RB, Framme 1985, 1986):

Högdal var 1400 kyrko; 1658 frälse och skatte; 
1772 frälse och skatte; 1810 frälse och skatte.

Lilla Högdal var 1805 frälse (N 38-13:3).
Torp var 1400 delvis kyrko (Björns lott).
Gåshult var 1400 kyrko, 1519 frälse; 1797 skatte; 

1818 skatte.
Ramdal var 1400 kyrko; 1658 skatte; 1772 skatte 

och 1810 skatte.
Fristorp var 1658 krono; 1772 krono och 1810 

krono. Det ursprungliga 1/4 mtl skatteköps till 1/8 
1830 och 1/8 1833 (Framme 1986, s. 100).

Samtliga gårdar var alltså helt eller delvis kyrko- 
jord vid 1300-talets slut. Efter reformationen övergår 
Högdal delvis till frälse, liksom Gåshult under en pe
riod. För övrigt blev gårdarna skattejord utom den sist 
tillkomna gården Fristorp som tillhörde kronan.
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Skiftena

Storskifte för alla gårdarna i Hogdals-dalgången för
rättades mellan 1796 och 1805. Inom nio år skiftades 
alltså hela dalgången. Det innebar också några nya 
gårdslägen.

Storskiftet av Ramdal 1799 berörde inägor samt 
ödegårdens marker. Av skifteshandlingen framgår att 
Ramdal hade tre brukare och skiftet resulterade i att 
Ramdals inägor samt hela ödegårdens marker delades: 
det norra skiftet till Hans Olsson, det mellersta till 
Anders Olsson och det södra skiftet till Anders Gun- 
narsson. En tredjedel av ödegårdens mark skiftades till 
Högdals gästgiveri. Ödegårdsdelen som Stora Högdal 
fick i skiftet redovisades då som äng. Ett år senare vi
sar ett antal åkerlappar på kartan över Stora Högdal 
att en stor del av den ytan odlats upp.

Sex år senare (1805) skiftades Ramdals utmark 
mellan de tre brukningsenheterna. Det norra skiftet 
hade då övergått i ny ägo, till doktor Fredrik Morin.

Laga skiftet 1849 berörde endast 2/3 av Ramdal 
och skifteshandlingarna inleds med en omfattande ut
redning om varför den tredje hemmansdelen av Ram
dal inte skulle behöva ingå trots att lagen föreskrev det. 
Skiftet innebar att norra lotten, utgörande alla ägorna 
väster om ån tillsammans med ägorna norr om skiftes
linjen bildade ett sammanhängande skifte om 1/3 mtl, 
och övriga ägor bildade ett sammanhängande södra 
skifte om 1/3 mtl. Undantagna från skiftet var sam- 
fälligheten med skollärarbostället samt kvarnsamfäl- 
ligheten med ”tillhörande” ek- och askträd. Södra 
skiftet bodde kvar på tomten och norra skiftet flyttade, 
och var och en ”... tillträder sina lotter sådana de 
befinnas” och inga avsättningar av gödsel eller skog 
skulle utgå från ena till andra lotten. I södra skiftet 
ingick också ett båtsmanstorp.

Storskiftet av Gåshults inägor 1797, inbegrep också 
området som kallades Södra Torpet. Det var inägorna 
som skiftades mellan de två brukarna Sören Olsson

och Hans Svensson och resulterade i ett nordväsligt 
respektive sydösligt skifte med åker och äng.

20 år senare, 1818, förrättades enskifte av Gåshults 
samtliga ägor. Skiftet innebar ingen förändring av för
delningen av inägorna, däremot delades utmarken så 
att brukarna fick sin utmark i ett skifte angränsande 
till inägorna.

Enheten Fristorp skiftades bara i ett storskifte 1803. 
Då saknade enheten bebyggelse med undantag av en 
ensam byggnad som syns på kartan men som inte 
omnämns i textakten. Den ägdes och brukades till 
hälften var av gästgivare Anders Olsson och Erick 
Olsson i Stora Högdal.

Vid storskiftet av Stora Högdal 1800, fastställdes 
en tidigare överenskommelse om utmarken från 1760, 
vilket innebar en delning så att Erik Olsson fick berg 
och dalar med väsentlig skog medan Anders Olsson 
fick berg och klåvor med ringa skog. Denna delning 
fastställdes i skiftet med tillägget att betet ville jordä
garna fortsättningsvis också ha samfällt.

Vid laga skiftet 1865 delades samtliga ägor i tre 
skiften, varav det västra, mindre, tillföll gården Anne
rod och var utan bebyggelse. Resten av ägorna dela
des i två lika stora skiften mellan de två brukarna.

På Lilla Högdal påbörjas storskifte av inägorna 
1805. Lilla Högdal som då var på ett mantal hade tre 
ägare; Olof Olsson i Sundby ägde 1/4, Nils Olsson som 
bodde på gården ägde 1/4 och Olof Olsson i Nordby 
(Norrby) ägde hälften. Ägorna delades i fyra delar 
vilka uppskattades till samma värde efter åkerns och 
ängens respektive värderingar. Dessa fördelades sedan 
genom lottning. Efter jämkningar av gränserna fast
ställdes skiftet 1807. Då fanns bara två ägare kvar, dels 
Nils Olsson som bodde kvar på gården med sin fjär
dedel och dels Hans Nilsson som tagit över de tre an
dra delarna.

Laga skiftetav Lilla Högdal skedde 1843 och 1853 
och omfattade då inägorna till halva mantalet och 
utmarken till hela.
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Landskapsutnyttj andet under 
medeltid och historisk tid
Bebyggelsen

De historiska bebyggelselägena i Bohuslän är antingen 
impediment centralt i inägomarken eller utmed dal
sidan i övergången mellan berg och inägomarken. 
Bybebyggelsens organisation kan ta sig många olika 
uttryck. Widgren anser att det finns åtminstone sex 
olika bytyper i Bohuslän, men han finner ingen struk
tur i hur de olika byformerna fördelar sig över länet. 
Han menar att det istället varit tillgången på odlings
bar mark som varit styrande, där typerna ensamgårdar 
inom gemensamt territorium och glesa radbyar med 
fullkomligt särägosystem förekommer i trånga dal
gångar, medan andra typer förekommer mer i slättbyg
derna (Widgren 1997, s. 49 f). I Hogdals-dalgången 
består samtliga enheter av ett hemman. I detta fall 
spelar säkert topografin en stor roll, eftersom den 
smala dalgången främst lämpar sig för mindre enhe
ter som följer på varandra och inte ger utrymme för 
stora byar.

Den Röde Bok nämner bl.a. gårdarna Ramdal, 
Gåshult, Högdal samt gården Torp, vilken troligen 
redan under tidig eller högmedeltid delades på åtmins
tone två gårdar, Fristorp/Benhult respektive Torpom/ 
”Björns lott”. Dessutom fanns troligen redan då även 
den gård som återfinns som ödegård på Ramdals 
äldsta karta med namnet Påderöd. Strax före agrar
krisen fanns då alltså gårdarna Högdal, Ramdal, Gås
hult, Påderöd och två stycken Torp-gårdar. Drygt 200 
år senare kan deras läge ses då Felherus respektive 
Gripenhielms kartor visar den ungefärliga geografiska 
placeringen av bebyggelsen i dalgången. Då har nam
nen Påderöd och Torp försvunnit, Fristorp har tillkom
mit och Högdal delats i Stora och Lilla Högdal.

Vid 1600-talets slut låg Ramdals gårdstomt i inägo- 
markens östra kant, mot berget. Hur många byggna
der som fanns och deras inbördes placering framgår 
inte av kartan. Från tomten fortsatte en smal dalgång

åt öster in i utmarken. Cirka 75 meter nordväst om 
tomten låg en humlegård med 14 stänger.

Först 100 år senare blir bebyggelsen för Ramdal och 
de övriga enheterna karterad till sitt läge och innehåll. 
Då fanns endast ett gårdsläge för respektive gård. Fris
torp saknade då gårdsbebyggelse, endast en byggnad 
finns markerad mot bergets kant, troligen ett torp. 
Ramdals gård låg då fortfarande samlad men hade 
förskjutits något åt söder (fig. 14). Byggnaderna låg 
löst grupperade och bestod av tre mindre huskroppar, 
vilka troligtvis utgjorde bostadshusen, samt tre längre 
byggnader vilka troligen var uthusen. Humlegården 
fanns inte längre kvar. I nordligaste delen av Ramdals 
ägor låg också två mindre byggnader (fig. 9). De 
omnämns inte i karttexten och är markerade som torp 
(senare med beteckningen Gärdestorpet).

Gåshults bebyggelse låg samlad mot berget i väs
tra kanten av inägorna och bestod av tre byggnader, 
två i norra kanten och en i södra kanten av gårds
tomten. Området som kallades Södra torpet saknade 
bebyggelse (fig. 10).

Stora Högdals byggnader låg också samlade på 
ömse sidor och alldeles invid landsvägen, strax väster 
om bron över Hogdalsälven. Gården hade sedan 1600- 
talet varit gästgiveri, och bebyggelsen förefaller bestå 
av två bostadshus samt två större och ett mindre ut
hus. Norr om, och något avskilt från den övriga be
byggelsen, låg också en mindre byggnad.

Lilla Högdal bestod av tre hemmansdelar. En av 
ägarna bodde på gården. Denna gårdsenhet bestod av 
två bostadshus och två uthus och utgjorde troligtvis 
två hushåll. Byggnaderna låg samlade i södra kanten 
av ett impediment centralt i inägomarken. Med för
behållet att inte hela inägomarkerna karterades vid 
laga skiftet, så skedde ingen förändring av bebyggel
sen efter storskiftet.

Storskiftet fick ingen större betydelse för bebyggel
sen i stort. Enskiftet och laga skiftet innebar däremot 
ett flertal nya bebyggelselägen. De gamla övergavs 
dock inte, utan bebyggelsen spreds ut i dalgången.



Fig. 7. Ramdals gårdstomt omkring år 1700. Ytorna som 
markerats med siffrorna 2, 3, 4 och 14 är åkrar omgivna
av ängsmark (gröngul markering). Den lilla inhägnade 
ytan väster om nr 4 är en humlegård. Detalj av renovation 
av Geometriska avmätningen 1702 (jfr även fig. 8).
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De äldre kartorna visar också läget efter ödegården 
Påderöd i dalgången, dock inte var själva bebyggelsen 
legat.

Åker och äng

Plogens införande i Västsverige, vilken anses ha skett 
redan under tidigmedeltid, gav nya förutsättningar för 
åkerbruket, vilket bl.a. kom att påverka markorgani
sationen. Den medeltida nykolonisationen och uppod- 
lingsfasen kom dock helt av sig under 1300- och 1400- 
talens agrarkris och ödeläggelse. På 1500-talet påbör
jades en återuppodling av ödegårdarna då efterfrågan 
på jorden ökade. Efter en ev. stagnation under 1600- 
talet fortsatte återuppodlingen under 1700-talet som 
är en stark återhämtningsperiod i Bohuslän. Åkerare
alerna och avkastningen ökade, nya skiftes- och bruk
ningsmetoder samt nya grödor infördes, en ny sillpe
riod inträdde och befolkningen ökade kraftigt. År 1766 
kom en förordning om att bönderna fick sälja egna pro
dukter inrikes och 1798 även i viss mån utrikes. Den 
ökade åkerarealen skapades i första hand på ängens be
kostnad. Under mitten till slutet av 1700-talet och fram 
till 1800-talets början skedde en omfattande uppodling 
av ängsmark i Bohuslän. Under 1800-talet odlades 
brukningsbara områden av utmarken upp och under 
det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet nyttjades näs
tan all odlingsbar jord till åkerbruk, för att 1927 nå 
odlingsmaximum (Franzén & Lindholm 2000).

Ensäde var det allmänt rådande systemet i Bohus
län under historisk tid. Det innebar att grovt sett all 
åkermark odlades varje år. Även i ensädesbygd före
kom dock att åkrar las i tillfällig träda. (Palm 1997, 
s. 73). För Bohusläns del innebar det också att inägo- 
marken oftast låg inom en gemensam hägnad, ett åker- 
och ängsgärde, men det förekom flera gärden även på 
ensädesgårdar och det kunde, enligt Toliin, framför allt 
bero på topografiska omständigheter och inte på trä- 
dessystemet (Toliin 1999, s. 39).

Ensädet har troligtvis varit naturgeografiskt och kli
matologiskt betingat. Lennart Palm konstaterar att det

krävdes en avsevärd utökning av åkerarealen vid över
gång till t.ex. tvåsäde. Även om avkastningen skulle 
öka genom att jorden fick vila mer kompenserade det 
inte produktionsbortfallet (Palm 1997, s. 77).

Ramdal
Inägomarken till Ramdal bestod vid 1600-talets slut 
av ett åker- och ängsgärde. Åkern låg samlad närmast 
nordväst-väst-sydväst om gårdstomten och ängs
marken låg huvudsakligen söderut. Åker och äng be
gränsades av bäcken i väster, av hägnad i söder och 
brant berg omväxlande med hägnad i öster, liksom i 
norr. En hägnad i nordväst förband tre små åkrar på 
andra sidan bäcken med övriga inägomarken. Dess
utom brukade gården ängsmark till en ödegård som 
legat nordväst om Ramdal. Denna äng sträckte sig 
norrut på ömse sidor om bäcken. Längst i norr bru
kade Ramdal ytterligare ett ängsstycke, vilket begrän
sades av bäcken både i väster och norr och i öster av 
berg. Längst i söder mötte ödegårdens äng utan häg
nad emellan. Den norra ängen brukades som äng och 
bete.

Åkermarken var uppdelad på två större åkrar på 
ömse sidor om en bäck, samt ytterligare några små 
åkerlappar. Närmast sydväst om gårdstomten hade en 
åker legat som förstördes i samband med ett bergras 
1694. Enligt kartan var det en stor del av den bästa 
åkermarken som då förstördes. Kalm får detta berät
tat för sig 50 år senare när han reser genom området 
och återberättar det i sin Västgöta och Bohuslänska 
resa 1742 (Kalm 1742, s. 87 f). Han nämner då att 
hästarna blivit instängda i ladugården av nedrasad sten 
och lera, men att ingen förövrigt blivit skadad. Märk
ligt nog kommenterar han inte den förstörda åker
marken. Troligen var då åkern i bruk igen. Väster om 
den bäck som rinner i dalgångens botten, låg, som 
nämnts, även ängsmarker till en ödegård vilka Ram
dal nyttjade tillsammans med Stora Högdal. Ödegårds
ängen omfattade nästan lika stor yta som Ramdals 
egen äng. Totalt utgjorde ängen fyra till fem gånger 
så mycket mark som åkern.



Fig. 8. Alla ägor till Ramdal. 
Renovation av Geometriska 
avmätningen 1702. Rektifierad 
i skala ca 1:20 000.
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Knappt 100 år senare är inägomarkens utsträckning 
densamma men ungefär hälften av den tidigare ängs
marken är uppodlad. Uppodlingen har skett inom hela 
den tidigare ängen men framför allt i den delen som 
ligger söder om gårdstomten. Åkern som blev förstörd 
i bergsraset 1694 har åter tagits i bruk. Även det norra 
området brukades till stor del som åker, där storleken 
på åkerstyckena varierade från medelstora till mycket 
små. Här fanns också två byggnader, tillhörande Gär- 
destorpet.

I dalgången skedde vissa förändringar inom inägor- 
na efter storskiftet. De två större åkrarna närmast 
bebyggelsen har delvis övergått till äng, medan större 
delen av den tidigare ängsmarken odlats upp. Det inne
bär att trots en omfattande nyodling på ängsmark så 
utgör ängen totalt cirka hälften av ytan. Bebyggelsen 
har delvis spridits ut något åt söder men ger fortfa
rande ett samlat intryck.

Ytterligare 30 år senare, 1849, var större delen av 
Ramdals inägomark uppodlad. De bitar ängsmark 
som finns kvar ligger huvudsakligen utmed bäcken.

Torp
Gåshults inägomark fanns huvudsakligen i den större 
dalgången norr om Hogdals-dalgången. Åkern låg i 
sydvästra delen av inägomarken, närmast utanför be
byggelsen. Dalgången i övrigt nyttjades som äng med 
undantag av några mindre åkrar som låg spridda i mel
lersta och norra delen av ängen. Åkermarken utgjorde 
totalt ca en fjärdedel av inägomarken, torpet inräknat.

Strax söder om, och avskilt från Gåshults övriga 
inägomark låg det område som kallas Södra torpet. 
1797 karterades det också avskilt. Området är särhäg- 
nat och avgränsades åt sydväst av bäcken mot Ram
dal samt av en hägnad mot Fristorp. En hägnad i södra 
spetsen avgränsade mot vägen i dalgången som följer 
bäcken åt sydost. I nordväst avgränsade brant berg. 
Mot de två giparna i nordost avgränsade hägnader, och 
förövrigt var det brant berg som avgränsade området. 
Inom ytan låg två större bergsimpediment. Från den 
nordöstra kanten slingrade sig en bäck mot söder som

Fig. 9. Detalj över norra delen av Ramdal 1799. Bebyggelsen 
på 1700-talskartan saknar benämning, men är sannolikt 
samma torp som enligt handlingarna till 1849 års karta 
kallades Gärdestorpet. Skala ca 1:5000.

i sydöstra gränsen gick samman med bäcken från ös
ter och sedan rann söderut i Hogdalsälven. Ingen be
byggelse fanns inom området och den nyttjades i sin 
helhet som äng. Området har av Framme tolkats som 
en del av den under medeltid ödelagda gården Torp, 
den som kallades Björns lott (Framme 1985, s. 69).

Inägomarken till Fristorp, som av Framme tolkats 
som den andra hemmansdelen av den ödelagda går
den Torp, låg utmed Hogdalsbäcken, direkt sydväst 
om Södra Torpet och söder om bäcken. De tre åker
ytorna utgjorde tillsammans ungefär hälften av inägo
marken. Av storleken och den rektangulära formen att 
döma kan man misstänka att det är förhållandevis sent 
upptagna åkrar.

Cirka 20 år senare nyttjas fortfarande området vid 
Södra torpet enbart som äng. Det finns en större och
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Fig. 10. Detalj från kartan över Gåshult 1796 med det s.k. Södra 
torpet, platsen för Torpom. Ingen bebyggelse fanns inom om
rådet och det nyttjades i sin helhet som äng. Skala ca 1:5000.

en mindre byggnad markerad på det södra impedimen- 
tet samt vid vägen i områdets västra kant (jfr fig. 37).

Stora och Lilla Högdal
Stora Högdal hade 1800 en mycket långsträckt inägo- 
mark, som dels låg i en remsa norrut utmed Hogdals- 
bäcken, upp till ödegården, dels följde en smal dalgång 
genom utmarken åt väster. Åkern låg samlad närmast 
bebyggelsen, i ett par större åkrar i norr längs bäcken 
och i en liten remsa i söder, alldeles innanför kilen. 
Äldre kartor saknas, men enligt den gängse bilden bör 
de norra och södra åkrarna vara ganska nyligen upp
bruten äng. Ängsmarken låg mellan åkrarna, men 
främst i den smala dalgången åt väster.

Lilla Högdals inägomark begränsades av Dynekilen 
i söder, av bergig utmark i öster och av Ramdals gräns

och landsvägen i norr. I väster skilde Hogdalsbäcken 
Stora och Lilla Högdal åt. Åkermarken låg huvudsak
ligen i nordvästra delen och det är också de åkrarna 
som värderades högst. De mindre åkerstyckena i östra 
kanten av inägomarken hade lägst avkastning. Dess
utom fanns en större åker i sydvästra hörnet. Åkern 
utgjorde totalt ca en tredjedel av inägorna.

Stora Högdals inägomark bestod nästan helt av 
åker vid 1800-talets mitt, och det gäller även dal
gången åt väster. Lilla Högdal däremot skilde sig från 
de övriga gårdarna genom att åkerarealen knappt ökat 
alls vid 1800-talets mitt.

Gränser och hägnader

Före skiftena omgavs inägorna vanligtvis med en häg
nad runt ett gemensamt åker- och ängsgärde. Hägna- 
derna kunde ibland omfatta flera byars inägomark och 
bilda stora hägnadslag. Inom detta gärde kunde fin
nas mindre inhägnade ytor, t.ex. för djur man ville ha 
uppsikt över. Efter storskiftet, men framför allt i sam
band med enskiftet och laga skiftet tillkom ett stort 
antal gränser, vilka vanligtvis markerades med enkla 
stenmurar. I Hogdals-dalgången utgör Hogdalbäcken 
en naturlig gräns genom hela området. En hägnad på 
Ramdals äldsta karta antyder dock att bäcken kanske 
inte alltid var den självklara gränsen. Den hägnad som 
inneslöt de tre norra åkrarna i Ramdals inägor, kan 
ha tillkommit i samband med att Ramdal börjat odla 
upp ödegårdens mark, men kan eventuellt också vara 
en rest av en äldre struktur, (se fig. 8). Även de branta 
bergen utgjorde på många ställen naturliga hägnader 
och minskade behovet av att anlägga stenmurar. Häg
nadslag, som förövrigt är vanligt i Bohuslän, framför 
allt på de större slätterna, fanns inte i Hogdals-dal
gången utom mellan ödegården Påderöd och Fristorp, 
där alltså hägnad saknas.

Toliin har från sina undersökningar i Småland vi
sat att fysiska linjeelement, såsom åar, gärdesgårdar 
och vägar, ofta användes som rågångar för att mar
kera enhetens yttersta gräns. Där sådana saknades



Gåshult
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drog man raka gränser mellan särskilt markerade 
råmärken, som kunde vara en speciell bergsformation 
eller sten. Det här mönstret som återfinns i svenska 
diplom och landskapslagar sedan 1200-talet (Toliin 
1999, s. 57 ff), gäller ägoområdet, och visar att kän
nedom och fastställande av utmarkens gränser var väl 
så viktiga som inägornas (Toliin a.a.).

Tollins exempel är från svenska förhållanden, men 
det förefaller som om liknande gällde även Norge (KL, 
orden rågång och gränsläggning).

Att det här sättet att fastställa rågång även kunde 
gälla långt fram i tiden visas av skifteshandlingen till 
Ramdals laga skifte, vilken innehåller en mycket de
taljerad rågångsbeskrivning för skifteslaget, bestående 
av två av Ramdals tre hemmansdelar. Innan skiftesför
handlingarna påbörjades beskrivs och fastställs rå
gången av lantmätaren, markägare och berörda gran
nar tillsammans (tre osäkert tolkade ord har marke
rats med frågetecken).

”... och början gjordes mot Fristorp 1/4 mtl, mot 
vilket rågången erkändes gå från ån Nr 1, efter 
på marken varande gärdesgård Nr 2, därifrån 
gränsen går rakt till en i Stora berget stående 
sten Nr 3, och vidare till skärets(?) norra kant 
vid Bräckevattens. ..Nr 4. Från denna punkt gör 
medeldjupet av Bräckevattnet gräns till Nr 5. En 
pä berg stående stor sten 4 alnar från sjön, där 
hemmanet Flogdal vidtager och med sin ödegård 
angränsar efter rak linje till Nr 6, gärdesgården 
ner om Klockareboställets hus, varifrån gärdes
gården nu på marken får erkännas till bäcken 
Nr 7, därifrån en varande större bäck gör skill
nad till Nr 8 där 2/3 mtl av Ramdals ägor slu
tar”. .. ”varför gränsen härmed antecknades från 
Nr 8 till berget Nr 9 efter i marken varande gär
desgård varefter nedre kanten av berget skall 
göra gräns till Nr 10, varefter rak linje från 
denna punkt till vinkeln(?) Nr 11 och vidare till 
vägen. Nr 12 skiljer inägorna åt, frän Nr 12 
skiljer en på marken stående gärdesgård till vä
gen Nr 13, varifrån vägen genom Backarna till

stenen vid eken Nr 14 där den kröker, och se
dan med en rak linje gör gräns till gärdesgården 
vid Bjersängen Nr 15, därifrån nuvarande gär
desgård skiljer till Annerödsvatten Nr 16. Mot 
hemmanet Anneröd skiljer sistnämnda vatten till 
kvarnarnas utlopp Nr 17 och vidare till efter en 
å marken varande bäck till Nr 18 där Gäshult 
vidtager och efter samma bäck gör gräns till ån 
Nr 19 och varifrån Fristorps inägor angränsar 
efter ån till Nr 1, där början gjordes och som 
alla dessa rågångar sedenligtf?) erkändes stad
gades samma till framtida efterlevelse. ” (Högdal 
61, LM Gbg)

Rågången består alltså av stenmurar, vattendrag, spe
ciella bergsformationer och stenar samt räta linjer 
mellan specifika punkter och förefaller följa samma 
mönster som det medeltida i Småland.

Utmarker

Från 1500-talet skedde en ökad handel med skogens 
produkter, vilket delvis berodde på vattensågarnas 
införande. Detta i sin tur medförde en ökad timmer
export och avverkning av utmarkernas skogar. Till 
detta bidrog även fisket som krävde virke både till 
tunnor och trankokning. För den danska kronan var 
Bohuslän den naturliga leverantören av olika skogs
produkter som ved och timmer. Skogarna, vilka i re
gel tillhörde brukarna, hade i huvudsak utgjort byar
nas gemensamma utmarker. Större delen av bonde
skogen ägdes av bönderna själva, medan en mindre del 
kom att tas över av adelsmän och borgare (Franzén 
8c Lindholm 2000, s. 38 och där anförd litteratur). 
Exempel på det ses i Ramdal 1805 då Dr Morin blivit 
ägare till ett skifte (N 38-26:3).

Biskop Jens Nilsson berättar på flera ställen i sina 
reseanteckningar om sågar han passerar, bl.a. i Högdal 
(1574/1887), och från 1500-talets slut finns också 
bevarande räkenskaper om sågar i Vätte härad (Fram
me 1986, s. 52). År 1610 fanns ungefär 100 skatt-



skyldiga sågar i Bohuslän enligt extraskattemantalen 
och då var ej adelns eller kronans sågar inräknade.

Det historiska sommarbetet har varit på skogen, 
både med och utan vallning och med och utan fäbod. 
På många platser i Bohuslän finns stora betesallmän- 
ningar, s.k. hamnar. Förutom de stora hamnarna var 
även mindre utmarksområden ofta gemensamma i 
Bohuslän före storskiftet. Inom området kring Hog- 
dals-dalgången var utmarken enskild vid den tiden. 
Ramdal hade enskild utmark även 1694 som alltså 
hade skiftats mellan enheterna tidigare.

Toliin menar att det finns ett samband mellan 
utmarkssamfälligheternas utseende och bebyggelsens 
ålder och att ”... tidigmedeltida och förhistoriska stora 
ägoområden ... avspeglades i 1700-talets samfällda 
utmarker” (Toliin 1999, s. 66). Tidigt avgränsade 
utmarker representerar yngre (avgärda-) enheter, me
dan stora samfällda utmarker hör samman med äldre 
(förhistoriska) enheter (Toliin 1999, t.ex. s. 64 f).

På ett så här litet material är det svårt att säga om 
Tollins resonemang är överförbart på Hogdals-dal- 
gången. Ramdal har tidigt avgränsad utmark, men de 
arkeologiska undersökningarna har visat att gården 
var bebodd sannolikt från slutet av yngre järnålder/ 
tidigmedeltid.

På Ramdals utmark fanns vid 1600-talets slut bete 
för ”kreaturens nödtorftiga uppehälle” (N 38-26:1). 
I samma akt finns en upplysning om en äng med bete 
för fyra kor. Annars är uppgifter om betesdjur mycket 
sparsamma i beskrivningarna till de historiska kar
torna. Betet finns omtalat som klassificering av mark
användning men inte hur många eller vilken sorts be
tesdjur. Det är i andra typer av källor än de som an
vänts i detta arbetet, som man möjligen kan komma 
åt det (jfr Palm 1997).

Ramdals utmark innehöll vid 1600-talets slut gran- 
och furuskog som bedömdes att i framtiden bli tim
mer. Kommentaren om tillgången på timmer i karttex
ten ska nog ses mot bakgrund av dels det stora bränsle
behovet till saltpannorna, framför allt den i Hällekind, 
dels timmerexporten.
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Redan drygt 90 år tidigare, 1612, skattade Hans i 
Ramdal för en såg, som i detta fallet var en flomsåg, 
d.v.s. en såg som drevs med smältvatten på våren och 
regnvatten på hösten (Framme 1986, s. 53 ff). Sågen 
finns dock inte omnämnd i karttexten 1694/1702 och 
eftersom den var skattepliktig så hade lantmätaren 
med all sannolikhet tagit upp den om den fortfarande 
varit i bruk. 1752 ansöker bönderna i Anneröd och 
Ramdal om att få återupprätta en gammal såg (a.a.).

Samma utmark nyttjades vid 1700-talets slut fort
farande som bete. Dessutom användes skogen till tim
mer får man förmoda, eftersom skogen klassades olika. 
De olika delarna beskrivs som: berg och sämre skog, 
skog och bete, skog av olika värde, berg med skog och 
bete, berg med ljungmark respektive kalare berg och 
värderades efter deras uppskattade innehåll och an
vändningsområde .

I utmarkens nordöstra del, strax sydväst om sjön, 
låg ett båtsmanstorp med några små åkrar. Femtio år 
senare hade betydligt mer åkermark tagits upp till detta 
samt till ytterligare två torp. Utmarkens ev. potential 
som åkermark har fått en stor betydelse i skiftet. Un
der 1800-talet har åtminstone sex torp funnits sam
manlagt på Ramdals utmark (OGB 1958).

Stora Högdals utmark beskrivs 1800 som berg och 
dalar med väsentlig skog respektive berg och klåvor 
med ringa skog. Trots delningen ville jordägarna fort
sättningsvis ha betet samfällt.

Vid 1800-talets mitt beskrivs utmarken mycket 
detaljerat för båda Hogdalgårdarna, och varje liten del 
beskrivs efter innehåll och eventuell potential till od
ling eller bete. Även klassificeringen sämre berg res
pektive bättre berg finns. Däremot värderas inte sko
gens kvalitet.

De kvarnar som tidigare funnits på Ramdals ägor 
är mycket sparsamt omnämnda i handlingarna. Utmed 
bäcken som följer Ramdals norra gräns finns fem kvar
nar markerade på 1694 års konceptkarta. På renova
tionen från 1702 finns endast två och i texten till den 
anges en kvarn som kan mala höst och vår till gårdens 
behov. År 1752 ansöker bönderna i Ramdal och Anne-



röd om att få inrätta en sågkvarn. Det framgår också 
av ansökan att där tidigare legat en såg (Framme 1986, 
s. 55 f). På 1805 års karta finns två byggnader mar
kerade i östra delen av bäcken samt två kvarnsymboler 
i den västra delen. På 1849 års karta finns en kvarn i 
vardera delen. Ett laga skifte förrättas över det sam
fällda kvarnområdet 1936, där det i skifteshandling
arna framgår att äganderätten till kvarnfallen varit 
föremål för rättslig prövning 1851, då det beslutades 
att det fortsatt var samfällt område.

Saltkittlar förekom redan under medeltiden. Under 
slutet av 1600-talet och början av 1700-talet förekom
mer flera uppgifter i källorna att bönderna kokat salt 
(Framme 1986, s. 65 ff). Detta fick också en stor åter
verkan på skogen. Kronans saltpanna i Hällekind, strax 
söder om Strömstad, tog stora mängder skog i norra 
Bohuslän under andra halvan av 1600-talet (a.a.).

Sammanfattning och reflektion
Utifrån historiska kartor och skriftliga källor har här 
tecknats en bild av den agrarhistoriska utvecklingen 
och gårdarna i Hogdals-dalgången, huvudsakligen 
under 1600-1800-talen. Omfattningen och effekterna 
av den medeltida agrarkrisen och ödeläggelse av går
dar har haft stor betydelse för norra Bohusläns agrar
historia och är påtaglig i det historiska källmaterialet.

Strax före agrarkrisen fanns i dalgången gårdarna 
Högdal, Ramdal, Gåshult, Påderöd och två stycken 
Torp-gårdar. Den ödeläggelse som drabbade nästan 
hälften av Vätte härads gårdar under mitten-slutet av 
medeltiden, drabbade även tre gårdar i Hogdals-dal
gången. Av de två som härstammade ur gården Torp, 
”återuppstod” den ena som gården Fristorp och den 
andra delen inlemmades i Gåshults ägor. Den tredje 
gården låg på den mark som vid 1600-talets slut kal
lades ödegården Påderöd och brukades av Ramdal och 
Stora Högdal och som vid storskiftet 1798 delades 
mellan dem.

Vid 1600-talets mitt återfinns i Hogdals-dalgången 
gårdarna Stora och Lilla Högdal, Ramdal, Fristorp och

Gåshult. Av topografin att döma är det troligt att det 
också var de medeltida lägena för gårdarna. Från 
1600-talets slut finns bara gården Ramdal karterad. 
Gården bestod då av en samlad bebyggelse och åker
marken närmast intill. Ramdal brukade då även öde
gården Påderöds mark, väster om bäcken, tillsammans 
med Stora Högdal. Större delen av inägomarken ut
gjordes av äng, bl.a. ett större markstycke längst i norr, 
avskilt från den övriga, som brukades som bete. Kar
tan visar också det bergsras som drabbade Ramdal 
1694.

Ödegårdar och agrar markanvändning i Hogdals-dalgången ♦

GÅSHULT

Fig. 12. Tolkning av de medeltida gårdarna med 1930-talets 
ekonomiska karta som underlag. Skala ca 1:25 000.
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På den heltäckande kartan (fig. 11) över dalgången, 
d.v.s. runt 1800, delas dalgången mycket påtagligt i 
en östlig och en västlig del. Gårdarna ligger fördelade 
på ömse sidor av Hogdalsbäcken och Högdal, Ram
dal och Fristorp har samtliga utmarken ”i ryggen” 
bestående av höga berg och åker och ängsmark ut
sträckta mellan berget och älven. Vid Gåshult öppnar 
sig dalgången och här ligger åkrarna på båda sidor om 
vattendraget. Gåshult omges på alla sidor av höga berg 
där utmarken ligger.

Vid tiden för storskiftet har ängen redan i stor ut
sträckning tagits i anspråk till odling, och nästan hälf
ten av den tidigare inägomarken utgör åkermark. Vid 
1800-talets mitt har ängsmarken krympt ännu mycket 
mer och några större åkrar har tagits upp i utmarken, 
där det också ligger torp. Även för Bohuslän i stort 
sammanfaller den stora uppodlingsfasen av ängs
marken i tid med storskiftets genomförande. Skiftet 
har säkert ytterligare underlättat den uppodling som 
redan pågick.

Den totala effekten av skiftena och förändringarna 
av dalgången under 1800-talets stora uppodlings- 
period syns dock först några årtionden efteråt. På 1938 
års karta kan man se att i princip all odlingsbar mark 
i dalgången brukas som åker.

Sammantaget kan man säga att den agrara utvecklingen 
från 1700-talet i Hogdals-dalgången följer ungefär det 
gängse mönstret för Bohuslän, såsom det är känt. Den 
innehåller vardagens brukande av åker, äng och utmark 
i årsrytm. Men olika omständigheter som att trakten 
är gränsbygd, restriktioner i fraktfart, agrarkriser m.m. 
resulterade i ödeläggelse och förstörelse, förändrade 
ekonomiska förutsättningar och nya förutsättningar för 
brakande och samverkan. Oro och osäkerhet måste 
återkommande ha präglat tillvaron i Högdal under 
1600- och 1700-talen. Det dagliga jordbruket och öv
rig försörjning påverkades också av att bönderna ibland 
var direkt involverade i krigen som soldater. Och ib
land skedde, då som nu, naturkatastrofer som den 
1694, när det rasade stora mängder sten från berget och 
begravde delar av åkermarken i Ramdal.

Tillsammans ger kartorna, de övriga arkivhandling
arna och de arkeologiska undersökningarna en bild av 
utvecklingen inom en liten dalgång i nordligaste Bo
huslän, en historia med en omväxlande gles och tät 
”tidsväv”. Ramdal är t.ex. en gård där jordbruket varit 
basnäringen men som också haft en biandekonomi 
med fraktfart på Holland, såg, kvarn och timmer
export, en ekonomi präglad av närheten till havet och 
gränsen. Och då har inte sillperioderna ens nämnts här.
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Gården Ramdal
En medeltida gård

Gården Ramdal låg tätt intill en brant bergssida, just 
där en sidodal mynnar ut i den större Hogdals-dal- 
gången (fig. 3 och 4). Gårdens äldsta skriftliga belägg 
är från slutet av 1300-talet, då den omnämns i Den 
Röde bok.

Området ligger en knapp kilometer norr om Hög
dals kyrka. Med sitt centrala och gynnsamma läge har 
Ramdal varit en stor och betydelsefull gård. Med det 
har följt en lång och brokig historia och en komplice

rad utveckling av byggnation och boende med många 
omflyttningar och utvidgningar.

På den äldsta lantmäterikartan (jfr fig. 7) är en sti
liserad hussymbol inritad vid bergets kant. Läget tätt 
intill en brant bergssida kunde vara katastrofal. I tex
terna till kartan finns nämligen uppgiften om ett stort 
ras, det stora Bärgh Fallet, som 1694 krossade delar 
av gården. Fortfarande händer det att berget rasar och 
öster om gården mynnar en bred stenfylld gata ut från 
berget.

Efter raset flyttades Ramdals hus. På 1799 års karta 
ligger gården längre söderut än på kartan från 1702.



Fig. 14. Utdrag ur Laga skiftes-kartan över Ramdal 1799 som visar byggnaderna i det läge dit de flyttats efter bergraset. Det under
sökta området låg på åkerytan nr 424.
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Fig. 15. Undersökningsytan i 
Ramdal bestod av en jordtäckt 
terrassering framför huset. 
Foto: G. Lindman.

Lab.nr Id.nr Anl. Typ Vedart BP Kalibr. värde’'

Ua-26191 PK2255 A260 Gavelränna Salix 675±60 AD 1280-1400

Ua-26192 PK20001 A2366 Grophus Al 600±55 AD 1300-1405

KIA15103 PK20002 Profil 2098 Under lergolvet 
vid järngrytorna

Gran 243±23 AD 1646-1662

*1 sigma, enligt Stuiver et al. 1998

Tabell 1. Förteckning över 
14C-dateringar från Ramdal.

1804 och 1850 (fig. 14) har den bibehållit samma läge. 
På 1930-talets ekonomiska karta (fig. 6) har emeller
tid även detta gårdsläge övergivits och istället återfin
ner vi då två utflyttade gårdar. Den ena ligger 150 
meter nordväst och den andra 200 meter sydväst om 
1700-talets tomt.

Den undersökta ytan

Den äldsta tomten i Ramdal hade enligt storskiftes- 
kartan omfattat området tätt intill det branta berget. 
Ytan övergavs senare, efter det våldsamma bergraset, 
brukades som åker och blev inte bebyggd igen förrän 
på 1900-talet. Det huset, lägenheten Fridbem, (fig. 15)

sades vara byggt som lärarinnebostad. Undersöknings
ytan låg tätt intill berget och omedelbart väster om 
detta hus. Numera går en motorvägsbro rakt över 
området.

Den arkeologiska undersökningen omfattade 460 
kvadratmeter, en mycket liten del av hela gårdstomten, 
motsvarande några få procent av gårdens totala tomt
mark. Av denna anledning kan inga slutsatser dras om 
gårdens struktur och man kan inte få en samlad bild 
av gårdens utveckling. Men fynden och lämningarna 
av byggnader var så rikhaltiga inom den yta som un
dersöktes att man ändå kan visa på en rad verksam
heter på platsen och bekräfta gårdens medeltida his
toria.
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' husgrund

EldstadLerplatta

Skräpgrop

Fig. 16. Plan över undersökningsytan. Ekvidistansen är 0,5 meter. Skala 1:200.



I området hade man skapat en plan terrass genom att 
föra på tjocka lager jord. Vid undersökningen togs 
detta övre lager på ca 70-80 cm bort med maskin och 
sedan grävdes resten för hand. Metoder och viss grund
läggande information kring grävningen finns doku
menterad på annan plats (Lindman 2002c och Bark 
mil. 2004).

Faser och dateringar

Trots att den undersökta ytan endast omfattade en li
ten del av hela gårdstomten fann vi en mängd läm
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ningar med huvudsaklig datering till perioden medel- 
tid-1700-tal. Sammantaget täcker lämningarna en 
tidsperiod från yngre järnålder till nutid.

Undersökningen i Ramdal har gett ett stort fynd
material som på olika sätt belyser livet under medelti
den på en gård på landet. Det yngre keramikmaterialet 
är det största systematiskt framtagna materialet från 
en landsbygdsbebyggelse i Bohuslän. Fynd av skärvor 
från en s.k. jydepotta har tidigare inte gjorts så långt 
norrut i Bohuslän. Därtill kommer intressanta fynd av 
t.ex. bakhällar i tälj sten och ett stort material av 
kritpipor.
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Inom en mycket begränsad del på ca 35 kvadratmeter 
av den undersökta ytan om totalt 460 kvadratmeter 
hittades lämningar av byggnader i minst fyra olika 
faser. Merparten av alla föremål från undersökningen 
hittades inom samma yta. På botten fanns rester av ett 
långhus i form av en böjd väggränna. Innanför denna 
låg ett grophus av sedvanligt utseende. Detta bör ha 
anlagts sedan det äldsta huset med väggrännan över
givits. I grophusets bottenskikt hittades bl.a. åtskilliga 
sländtrissor. Intill grophuset låg rester av en större eld
stad i form av en lerplatta. Vid lerplattan fanns bl.a. 
skärvor av täljstenskärl, keramik och bitar av bak
hällar med genomborrade hål. Delvis över grophuset 
och lerplattan fanns ytterligare en mindre husgrund 
bestående av kraftiga jordvallar med en inre yta av 
påfallande urlakad, närmast kritvit sand. Här fanns 
bl.a. träspån, järnföremål och brynstenar.

Samtliga ovan beskrivna lämningar överlagrades av 
ma t jordsrester i vilka grundstenar till en uthus/lagårds- 
grund låg utspridda. Vid rutgrävningarna hittades 
också här talrika fynd, t.ex. kritpipsskaft- och kritpips- 
huvuden, stengods från Siegburg, fat av yngre rödgods, 
tegel och tegelstenar.

Mateńal Antal Vikt (g)

Flinta 94

Täljsten 28

Andra
stenföremål

31

Brons 2

Järn 257

Tenn 1

Glas 69

Kritpipor, huvud 17

Kritpipor, skaft 52

Keramik 4595

Bränd lera 4881

Slagg 276

Brända ben 65

Obrända ben 2201

Tabell 2.
Sammanfattande 
översikt över fyn
den i Ramdal. En 
fullständig fynd
förteckning finns 
i Bark m.fl. 2004.

Tyvärr var jordlagren omgrävda, utplanade, påfyllda 
och tilltrampade. Därför förekom ibland föremål från 
helt olika tidsperioder på samma nivå, t.ex. hittade vi 
tegel både på ytan och djupt ner mot botten av under
sökningsområdet.

Ett par meter söder om dessa anläggningar fanns 
rester av ytterligare en uthus/lagårdsgrund som också 
bestod av utspridda grundstenar i ett matjordsliknande 
lager. Direkt söder om denna hittade vi ett lager av lera 
som tolkades som ett golv. Där fanns också några en
staka stolphål, rester av en härd samt en dörrsten.

Föremålsfynden
Rikliga fynd från hushållsgöromål 
och hantverk

Det rikliga fyndmaterialet spänner från förhistorisk till 
modern tid med tyngdpunkter i medeltid och senare 
historisk tid. Om man räknar antal föremål och frag
ment av föremål är eftermedeltida keramik den enskilt 
största gruppen följt av järnföremål, kritpipor och 
flinta. Drygt 250 järnföremål av olika kategorier till
varatogs. De flesta fynden har insamlats vid rutgräv- 
ningen.

Fynden speglar främst olika hushållsgöromål och 
hantverk som bedrivits på gården, t.ex. matlagning och 
bak, textilhantverk, snickeri och gjuteriverksamhet. 
Smide har sannolikt ägt rum då slagg och redskap med 
anknytning till smide finns i fyndmaterialet. Någon 
egentlig smedja upptäcktes dock inte inom det under
sökta området.

De olika tidskikten med olika anläggningar tillsam
mans med äldre omgrävningar och upprivningar av 
stenar m.m. ledde till en komplicerad fyndbild. Efter
som strukturen inte kunde uppfattas från ytan utan 
först stegvis, när anläggningarna blev synliga i profi
lerna, var det ibland svårt att säkert knyta fynden till 
anläggningarna.

De olika fyndtyperna, t.ex. keramik, järn, glas, 
kritpipor, spikar etc. var spridda över alla undersökta

4i
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ytor. De äldre föremålen, t.ex. bakhällar, täljstensgryt- 
fragment och sländtrissor fanns dock företrädelsevis i 
det centrala rutgrävningsområdet med grophus, ler- 
platta och långhus. I ett mindre område i sydväst som 
också undersöktes genom rutgrävning fanns det tecken 
på att man dumpat material. Troligen har denna del av 
området fungerat som en skräpgrop. Där återfanns t.ex. 
mycket ben, keramik och många bitar av kritpipor.

Utöver vad som redovisats i anslutning till beskriv
ningarna av de olika anläggningarna kan fynden inte 
dateras med avseende på fyndplatsen.

I redovisningen av föremålen nedan har en uppdel
ning gjorts i kvinnogöromål och männens hantverk. 
Det har sin grund i att vissa delytor så tydligt prägla
des av vissa göromål. Naturligtvis är det inte möjligt 
att göra en fullständig uppdelning av alla redskap och 
verktyg. Knivar, som man i första hand föreställer sig 
vara mannens allroundverktyg, kan självfallet även ha 
använts av kvinnor. På samma sätt kan man inte ute
sluta att män ägnat sig åt textilhantverk, även om man 
i första hand vill tänka sig det som en kvinnosyssla.

Kvinnogöromål

I området fanns en stor platta av packad lera med en 
stor stenhäll på botten. Lerplattan bör ha fungerat som 
eldstad. Här hittades flera av de föremål som har klar 
hushållskaraktär. Ovanpå plattan låg delar av minst 
tre vikingatida/medeltida täljstenskärl. Flera av de elva 
skärvorna har slät mynningskant men är för övrigt 
strukturmönstrade. En mynningsbit (F718) består av 
särskilt tjockt gods. Det är 1,5 cm vid mynningen och 
är mönstrat med diagonala fåror. Ett hål, som sanno
likt fungerat som upphängningshål, har borrats en halv 
centimeter från kanten. Täljstenskärlen bör ha fung
erat som kokkärl och kanske även som förvaringskärl.

I området hittades även en lerpärla (fig. 21). Pärlan 
har avlång form och är 13x6 mm stor. Eftersom ingen
ting tyder på att det legat en grav i området, kan man 
kanske istället tänka sig att en kvinna tappat den un
der hushållsarbete vid eldstaden.

grophus

lerplatta

• Fragment av täljstensgryta 
O Fragment av bakhäll
• Sländtrissa 
O Lerpärla

Knacksten

Fig. 18. Kvinnogöromål: Fyndplatserna för sländtrissor, frag
menten av bakhällar och täljstensgrytor visar en tydlig koncen
tration till grophuset och området kring lerplattan. Skala 1:200.

I området vid grophuset och den stora lerplattan hitta
des också ett drygt tiotal bitar av rafflade bakhällar. 
De flesta hade genomborrade hål, vilket antyder nå
gon form av sekundär användning. Kanske har de fun
gerat som vävtyngder eller liknande.
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Fig. 19. Några skärvor av täljstensgrytor från Ramdal. F717, 
F718 och F722. Skala 1:2. Foto och teckning: A. Andersson.
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Fig. 20. Några fragment av bakhällar i täljsten från Ramdal 
med sekundärt tillfogade hål. F726, F725, F727 och F729. 
Skala 1:2. Foto och teckning: A. Andersson.
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Fig. 21. En lerpärla 
hittades strax intill en 
lerplatta som sanno
likt använts som eld
stad. F714. Skala 1:1. 
Foto: A. Andersson.

Fig. 22. Sländtrissor 
från Ramdal. F706- 
F711. Av F710 visas 
fram- och baksida, 
(a+b). Skala 1:2. 
Foto: A. Andersson.

I Norge har man visat att många av dessa bakhällar 
har sitt ursprung i ett stenbrott i Kvinnherad i Har
danger (Weber 1984). De utgörs av skiffrig täljsten av 
en särskild kvalitet som kombinerar mjukhet och 
styrka och som tål växling mellan uppvärmning och 
avkylning (Natterstad 1984).

I området fanns även ett föremål som tolkas som 
en del av en bakfjöl, d.v.s. en rund järnplatta där man

lade brödkakorna som skulle läggas in i ugnen. Sådana 
bakfjöl, antingen av trä eller järn, har varit vanliga i 
Bohuslän långt in i sen historisk tid. Vid lerplattan låg 
också en oval, flat, röd natursten (F689) som tycks ha 
kommit till användning i något sammanhang. Vid 
undersökningen tillvaratogs även andra stenar som 
sannolikt i en eller annan mening kan räknas till 
hushållsföremålen på gården. Det rör sig om några 
knackstenar och några naturliga stenar med spår av 
användning. Dessa spår kan t.ex. vara att en kant är 
nött eller att stenen har en tydligt sliten flat yta.

I södra kanten, under lerplattan, fanns sönder
brutna delar av ett större stenblock som sannolikt ut
gjort någon form av spissten. På flera andra under
sökta gårdar har man kunnat se hur en stor sten lagts 
i kanten av en lerplatta. Detta fenomen iakttogs vid 
undersökningar av medeltida lämningar både i Sund 
och i Berghem (Lindman 1999 och Lindman &c Stibéus 
2000). Kombinationen av en stor flat sten och en ler
platta bör ha fyllt ett speciellt syfte vid matlagning el
ler bakning. Kanske var en uppvärmd sten lämplig för 
långkok eller så kan den ha fungerat som avställ- 
ningsyta för heta kärl eller färdigbakade brödkakor.

Ytterligare bevis för kokning och matlagning är den 
keramik som hittades. Vid undersökningen hittades 
stora mängder, framför allt rödgods men även yngre 
importgods och bitar av jydepotta. Keramiken behand
las särskilt av Rune Bark i kapitlet nedan, s. 150.

Flera fynd av järngrytor gjordes också inom under- 
sökningsytan. Mest intresse i sammanhanget tilldrar 
sig de två intakta järngrytor som hittades nergrävda 
djupt i marken och som var täckta av ett lergolv. De 
beskrivs närmare nedan. Dessutom hittade vi fragment 
av andra järngrytor. Ett av dessa fragment låg i rutorna 
i sydväst där en grop innehöll vad som förefaller ha 
kunnat vara hopsamlat skräp. Det andra grytfragmen
tet hittades bortslängt i södra delen av undersökning
sområdet.

Textilhantverk förefaller ha varit en viktig del i 
arbetet på gården i Ramdal under vikingatid/tidig
medeltid. En påtaglig fyndkategori var sländtrissorna.
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Totalt hittades sju sländtrissor. Två av dem är spruck
na, men vikt och diameter kan bestämmas för samt
liga (fig. 164). Tre av sländtrissorna är tillverkade av 
täljsten och de övriga av annan sten. Två av dem är 
mönstrade, den ena med en ring av gropar och den 
andra med inristade streck. Merparten av dem är sym
metriska, men två har en svagt välvd form och plan 
botten. En av sländtrissorna har sekundärt utborrade 
hål från båda sidor.

Männens hantverk

I exakt samma område, där de ovan beskrivna kvin- 
nogöromålen ägt rum, fanns ett flertal bevis på arbe
ten som sannolikt utförts av män.

Djupt under grophuset hittades en hammare. Den
na är klart äldre än grophuset och kan därmed date
ras till tidigmedeltid eller äldre. Den har ett ca 15 cm 
långt skaft bestående av en ihålig holk. Hammar
huvudet är relativt klent, 8x1,8 cm stort. Troligen är 
denna hammare en smeds verktyg. I samma område 
hittades också ett fragment av en förmodad mejsel.

Till redskapsfynden hör bl.a. även en liten järnyxa 
(F83). Även denna hittades djupt ner i jordlagren, sö
der om grophuset. Det är en s.k. skäggyxa med skaft
lappar. Yxan är 9,5x2,2 cm stor.

Ett flertal knivar tillvaratogs i fyndområdet. Av de 
elva knivarna var många avbrutna och fragmenterade 
och många blad var kraftigt nerslitna. Två av knivarna 
hade rester av träskaft (F38 och F92). Det förekom 
både knivar med tånge med rundovalt tvärsnitt och 
sådana med rektangulärt tvärsnitt.

En fil (F64) hittades i de ytliga lagren och kan där
med sannolikt bedömas som relativt sentida.

Inom vissa av de undersökta rutorna fanns talrikt 
med träspån. Dessa låg relativt ytligt, ca 15-20 cm 
under den avbanade ytan. Man kan uppfatta dem som 
rester efter arbete i trä. Också många redskap tyder 
på träarbeten. Till dem hör de talrika brynena. Inte 
mindre än 16 brynen tillvaratogs. De är i allmänhet 
ganska små och bör ha använts bl.a. för att skärpa

lerplatta

e Kniv 
O Bryne 
e Yxa
O Gjutform 

Hammare

Fig. 23. Männens hantverk: Spridning av knivar, brynen, ham
mare, yxor och gjutformar för kulor. Skala 1:200.

knivar och yxor. Brynena kan också ha använts för att 
skärpa liar eller skäror. Flertalet av brynena låg i lag
ren över grophuset.

I området insamlades slagg om totalt ca V4 kilo. 
Slaggen fanns spridd utan någon påfallande koneen-
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Fig. 24. Hammare, del av mejsel och skäggyxa från Ramdal. 
F68, F44 och F83. Skala 1:2. Foto: A. Andersson.

Fig. 25. Föremål av bly som eventuellt har ingått i en balans
våg. Med borrade hål i vardera änden. F23. Skala 1:1. Foto:
A. Andersson.

tration, och något produktionsställe eller smidesställe 
kunde inte lokaliseras inom undersökningsytan. Det 
är dock troligt att järnproduktion ägt rum på gården 
då det finns magnetisk järnslagg i fynden.

Byggnadsdetaljer

Många föremål kan hänföras till kategorin byggnads
detaljer. Hit räknas t.ex. gångjärnsbeslag och spikar. 
Diverse krokar, krampor, märlor och beslag ingår 
också i fyndmaterialet. Några av spikarna tycks av
siktligt ha omformats till krokar som eventuellt kan 
ha använts vid fiske. Sådana fanns både i Ramdal och 
i Torpom.
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Mest spektakulär bland fynden är en nyckel i brons. 
Den är av typen vridnyckel, har genombrutet mönst
rat grepp och massiv stam. Den är 8 cm lång och bör 
ha suttit i en kista eller dörr. Nyckeln från Ramdal 
hittades i centrum av undersökningsytan i de ytligare, 
omrörda lagren där även yngre fynd av spikar, häst
skor etc. gjordes. Fyndförhållandena kan därför inte 
bidra till en datering av nyckeln. Vridnycklar med ge
nombrutna mönstrade grepp har emellertid hittats i 
gravar från yngre järnålder, t.ex. i Gårdby på Öland 
och på Birka.

I fyndmaterialet finns även ett oidentifierat föremål 
av brons (fig. 28). Det har stora likheter med brons
greppet i en nyckel i en av Birkagravarna (jfr Arbman 
1940, taf. 264:1), men har ingen liknande låsdel utan 
har eventuellt haft någon annan funktion. Föremålet 
är 6,8 cm långt och består av ett ihåligt avsmalnande 
grepp som avslutas med en ring med 1,6 cm diameter. 
Det förefaller vara oskadat och komplett.

Fig. 29. Gångjärns- 
beslag från Ram
dal. F16. Skala 1:2. 
Foto: A. Andersson.

Fig. 27. Vridnyckel i brons från Ramdal. Fl 7. Skala 1:1. 
Foto: A. Andersson.

Fig. 28. Oidentifierat föremål i brons från Ramdal, sannolikt 
del av en nyckel av samma slag som hittats på Birka. F26. 
Skala 1:1. Foto: A. Andersson.

Ett låshus hittades. I fyndmaterialet finns även en del 
av en större järnnyckel. Även några blyspröjsar hitta
des på platsen. Dessa bör ha suttit i små spröjsade föns
terrutor.

Jordbruksredskap och dragdjur

Till jordbruksredskapen hör en plogbili, en grep och 
en skära, av vilken i stor sett bara handtaget återstår.

Hästen som dragdjur avspeglas i hästskor av yngre 
och äldre typer, hästskosömmar och fragment av häst
mundering samt en remfördelare. En bit av en mindre 
kätting ingår också i fyndmaterialet. En av hästskor
na består av ena halvan av en starkt korroderad s.k. 
fliksko av medeltida typ.

Ett särpräglat föremål är en del av vad som troli
gen varit någon form av beslag. Det är smitt i en drak- 
liknande form och med en dekor som för tankarna till 
en fornnordisk, vikingatida miljö. Dekoren består av 
inpunsade punkter och streck i snedställda linjer. På 
”huvudet” är ett markerat öga. Eftersom inga paral-



Idler till dekoren har kunnat uppletas, varken på 
norskt eller svenskt område, är det troligt att det rör 
sig om ett lokalt hemmasmide.

Personliga tillhörigheter

En del personliga tillhörigheter tillvaratogs vid gräv
ningen. Förutom ovan nämnda knivar påträffades t.ex. 
också en knapp (F46). Vid undersökningen hittade vi
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Fig. 30. Beslag med dekor i fornnordisk stil. Fl04. Skala 1:2. 
Foto: A. Andersson.

Fig. 31. En remfördelare, F82, fragment av hästmundering, 
F36, samt en hästsko av ålderdomlig typ, F29. Skala 1:2. 
Foto: A. Andersson.

också sjutton kritpiphuvuden. En stor del av kritpi
porna låg i ett område i sydvästra delen av undersök- 
ningsytan, där man sannolikt dumpat skräp.

Kulstöpning

På platsen hittades också två gjutformar för kul
stöpning, den ena i täljsten. Tälj stensformen har ett 
utborrat hål. Möjligen har föremålet tidigare varit ett 
täljstensbryne som gått sönder och sedan gjorts om till 
gjutform. Kulhålen i formarna är 1,4 cm resp. 9 mm i 
diameter.

Fig. 32. Två gjutformar för kulstöpning. F715 och F716. 
Skala 1:1. Foto: Anders Andersson.

Flinta

Trots att undersökningsytan låg maximalt 15 meter 
över havet hittades en del flintor. Det rör sig om sam
manlagt 94 föremål, bl.a. en avslagsskrapa, några 
avslag med retusch, två spån, ett avslag av en borrspets 
och sex kärnor. Flintorna var inte svallade.

Alla flintfynd insamlades på nivån 12-14 meter 
över havet. Flintorna var väl spridda över alla delar 
av undersökningsytan, vilket talar för att de inte förts 
dit vid ett tillfälle som en samling utan att de använts 
på platsen.

Utifrån strandlinjerna (Påsse 2003, s. 50-51) kan 
dessa föremål inte vara äldre än lite drygt 1500 kali
brerade år före Kristi födelse, d.v.s. ungefär vid äldre 
bronsålderns början.
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Rester av äldre bebyggelsestrukturer
Stratigrafin i undersökningsområdet

Inom ett parti på omkring 30 kvadratmeter av den 
undersökta ytan hittades ett flertal lämningar av hus i 
minst fyra olika faser. De bestod underifrån räknat av 
ett långhus, ett grophus, en spiskonstruktion med ler- 
platta med en intilliggande större sten samt två uthus/ 
lagårdsgrunder. Inom ett annat parti av undersöknings- 
ytan låg ett lager av lera som tolkats som ett golv med 
enstaka stolphål, rester av en härd samt en dörrsten.

Långhuset samt grophuset är daterade till högme
deltid. Dessutom daterades lergolvet under vilket järn
grytorna stod till senare hälften av 1600-talet.

Långhus med böjd gavel

Det förmodade långhuset avgränsades av ett gavel- och 
väggparti, i form av en väggränna, inom en yta av 
4,6x7 meter (NV-SÖ). Kol från gavelrännan har da
terats till 1280-1400 e.Kr. (jfr tabell 1). I gavelpartiet 
var rännan grund och täckt av ett bredare humöst 
väggparti. I nordöstra långsidan var väggrännan 30

cm djup och innehöll en del sten på botten. Inom ytan 
fanns stolphål som ev. skulle kunna ha haft samband 
med konstruktionen. Tiden medgav inte fortsatt gräv
ning för att följa upp husets fortsättning mot nordväst, 
särskilt som hela denna del av ytan var genomvävd av 
kraftiga rotsystem. Proportionerna på de delar som var

Fig. 34. Profiler genom väggrännan 
till det äldsta huset på den under
sökta ytan i Ramdal. a) Nordvästra 
långsidan, b) Sydöstra gaveln.
Skala t :20. Renritning: A. Andersson.

Lagerbeskrivning
1. Humös silt
2. Sotig, humös silt

b.
Vita polygoner med svart kontur är stenar

o 0,5 1,3 m

GROPHUSET

0 1 2 3 4 5 6 6,55 m

Fig. 33. Profil genom området med grophuset, där de allra flesta fynden i Ramdal påträffades. I mitten ligger grophuset. 
Längst till vänster syns stenar som tillhörde den stora lerplattan och längst till höger syns väggrännan i långhuset. Skala 1:40. 
Renritning: A. Andersson.

Lagerbeskrivning 6. Matjord
1. Humös silt 7. Ljusgul/vitflammig silt med järnutfällningar och rotfärgningar
2. Svagt humös, något schatterad ljusgrå silt 8. Schatterad kolhaltig humös, fet silt med klumpar av obränd lera
3. Kraftigt sotig, svagt humös silt 9. Silt med järnutfällningar
4. Sotig, kolinblandad lera (eldstad) 10. Väggränna i långhuset
5. Kraftigt sotig, fet, humös silt (eldstad) Vita polygoner med svart kontur är stenar
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synliga pekar dock mot ett större hus som sannolikt 
bör ha varit 10-12 meter långt.

Inom huset hittades bl.a. en hammare. Den låg i det 
allra understa lagret, under grophuset, och bör hän
föras till samma fas som lång huset, alternativt kan den 
vara ännu äldre.

Ett medeltida grophus

I området fanns ett grophus. Detta (A2366), som är 
daterat till 1300-1405 e.Kr. (jfr tabell 1), var rektangu
lärt, 2,4x2,2 meter, och hade lätt avrundade hörn.

Grophuset var distinkt avgränsat såväl i profil som i 
bottenplanet. Fyllningen bestod av kolhaltig, tätt 
packad, humös, schatterad silt. I denna fyllning fanns 
kol i små bitar, små fragment av brända ben och små 
obrända lerklumpar. På botten av anläggningen fanns 
några flata stenar, vilka sannolikt utgjort stöd för stol
par. En av dessa stenar var uppallad med några min
dre stenar. I grophusets nordöstra hörn fanns en min
dre fördjupning, ca lxl meter stor och två decimeter 
djup.

I området vid grophuset hittades flera sländtrissor 
(jfr fig. 22).



Eldstad med Ierplatta

Strax intill grophuset och delvis överlagrande detta 
fanns som ovan nämnts en större platta av lera med 
plan ovansida. I botten på lerplattan fanns en stenhäll 
och i kanten låg ett stort stenblock. Lerplattan var 
rund, närmare 2 meter i diameter och 2-3 decimeter 
tjock. På lerplattan fanns tre vikingatida/medeltida 
täljstensfragment. Där fanns även talrika fragment av 
bakhällar och en lerpärla. Tillsammans bildar fynden 
av rester av täljstensgrytor och bakhällar samt lerpär- 
lan en bild av hushållsgöromål på gården.

1800-1900-talslämningar

En yngre husgrund var ca 4x4 meter stor med avrun
dade hörn. Den var distinkt i plan och profil. Fyll
ningen bestod av ett 10-15 cm tjockt lager av kraftigt 
humös, sotig silt i vilket fanns en inre fyllning av blekt 
vit silt med talrika små klumpar av lera och några flata 
stenar. Två fyndkategorier ger ytterligare information 
om området. I den humösa fyllningen fanns talrika 
träflisor som kan tolkas som rester efter träbearbet
ning, något som också kan stämma med de många 
brynstenar som hittades just här. Här hittades även 
små vassbitar, vilka bevarats genom att det skett 
järnutfällningar i väggarna. Det skulle kunna tyda på 
att det funnits ett tak som varit belagt med vass eller 
att man använt vass för något annat ändamål. Avstån
det till den grunda Hogdalskilen, där vass har kunnat 
skäras, är endast lite drygt en kilometer.

Lagård/uthus
Ytligt i området fanns oklara rester av två yngre lagår
dar/uthus. De syntes efter avbaning av ca 25-30 cm 
jord och bestod av stora stenar i diffusa samlingar, där 
man kunde urskilja tendens till hörnkonstruktioner 
och väggdelar. En del av dessa stenar inmättes, medan 
andra, p.g.a. tidsbrist schaktades bort utan dokumen
tation. I området fanns en del yngre fynd, som tegel 
och glas, men fyndmängden var begränsad. Detta stöd-

jer tolkningen att det rört sig om sena lagårdar/uthus 
från 1800-1900-tal.

I området intill grunderna fanns även några min
dre gropar med modernt material som glas och tegel.

Spis
Tätt in mot den branta bergssidan i nordost låg rester 
av en mindre spis (A276). I ytan bestod den av en kva
dratisk stenkonstruktion, lxl meter av mindre, 0,1- 
0,4 meter stora flata stenar. Här hittades tegel och 
fönsterglas. Under denna fanns en äldre spisgrop 
(A346), 1,8x0,9 meter stor, vilken innehöll ett glest 
övre lager av sten med underliggande kol i brun, humös 
silt. Här utgjordes fynden av glaserat rödgods, krit- 
pipshuvuden och kritpipskaft.

De nergrävda järngrytorna 
1600-talets orosperiod

1600-talet var en av de svåra perioder i landskapets 
historia då krig och krigståg påverkade det dagliga li
vet för invånarna.

I Ramdal hittades vad som tolkas som en spjutholk.
På gården fann vi också vad som kan tolkas som en 
ögonblicksbild från denna period, nämligen två järn
grytor som var nergrävda i jorden.

_........ __ Ramdal - en medeltidsgård vid bergets fot ♦ 5 I

Järngrytorna hittades 80 cm under markytan, under 
ett lerlager som tolkats som ett golv. Lergolvet har 
daterats till 1600-talets senare hälft (1646-1662 e.Kr, 
jfr tabell 1).

Järngrytorna stod rakt ner i jorden med ett inbör
des avstånd på 2 dm Man kunde inte se några nergräv- 
ningskanter. Båda grytorna var 27 cm i diameter vid 
mynningen. I jorden runt omkring dem hittades bly- 
spröjsar och koppartråd och ovanpå fanns glas. Up
penbarligen stod grytorna på sin ursprungliga plats.

Järngrytornas innehåll undersöktes inomhus. Dess
värre visade de sig vara tomma, bortsett från en van

Järngrytorna
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lig sten som låg i en av dem. De har sedan konserverats 
vid Västsvensk konservatorsateljé.

Grytorna har en ålderdomlig karaktär. De är starkt 
korroderade och spruckna och övre delarna är delvis 
förstörda. De har en bottendiameter på 20 respektive 
22 cm och höjden är 22 cm, men den ursprungliga 
höjden på respektive gryta kan inte bestämmas. De har 
spannformad profil som vidgar sig lätt mot myn

ningen. Väggarna är tunna med en lodrät fog. De har 
en omvikt bottenfals på ca 3 cm som nitats fast.

Läget under ett obrutet lerskikt visar att det inte 
kan ha varit tal om någon vardaglig förvaringsplats. 
Sannolikt har man gömt något värdefullt i dem, t.ex. 
i samband med någon av de många orostider som 
präglade denna landsända under 1600-1700-talen.



Torpom - en

MÅNGFASETTERAD
GÅRDSPLATS

Gundela Lindman



Ödegården Torpom
Torpoms historia

Torpom (eller Torpum) (fig. 3 och 4) låg i kanten av 
den dalgång som från Högdals kyrka leder in i sock
nen i nordostlig riktning. Gården var anlagd på en 
delvis jordtäckt avsats på södra delen av en liten berg
knalle som höjde sig ovan dalgångens åkermarker.

Platsen har en växlingsrik och mångfasetterad his
toria. Den äldsta skriftliga uppteckningen av Torpom 
som gård finns i Den Röde bok från slutet av 1300- 
talet. Så vitt man kan bedöma av de skriftliga källorna
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har det medeltida Torp bestått av två lotter eller gårds
bruk (Framme, 1985, s. 69-70), vilket förklarar den 
plurala formen av namnet (d.v.s. Torpom).

En ödeläggelse av dessa gårdsbruk anses ha skett. 
I Knut Knutsson Båts jordebok från 1519 förtecknas 
en ödegård som heter Torp vid Gåshult. Gården Torp 
anses ha legat öde en längre tid eftersom den noteras 
med fordring första gången i 1650 års jordebok (Fram
me 1985, s. 68-69).

De skriftliga källorna ger ingen fortsatt informa
tion om gården, men på 1800-talets enskifteskarta är 
Torpom ett torp under hemmanet Gåshult, beläget i

Fig. 36. Torpom (eller Torpum) 
Skylten fick tas ner när motor
vägen skulle byggas rakt över 
gården. Foto: G. Lindman.



Fig. 37. Detalj ur södra delen av lantmäterikartan för enskiftet 1818 över hemmanet Gåshult med torpbebyggelsen i Torpom marke
rad. Markeringarna för boningshus och lagård i Torpom har förstärkts. Lagården var placerad nedanför bergknallen. En större bäck 
gör en kraftig sväng framför bebyggelsen och utmynnar längre västerut i den större Hogdalsån. Vid Torpom och även längre österut, 
uppströms bäcken, har legat flera skvaltkvarnar. Kartorna visar också att en äldre vägsträckning i kanten dalgången ledde ner mot 
bäcken där en bro fanns. Skala ca 1:4000.
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sydöstra hörnet av Gåshults mark. Då både läge och 
namn överensstämmer med uppgifterna om det med
eltida Torp anses detta ha varit platsen för det ena 
gårdsbruket av den medeltida ödegården Torpom 
(Framme 1985, s. 169).

Den undersökta ytan

Undersökningsområdet i Torpom omfattade tomten 
och större delen av inägomarken, en yta på ca 5000 
kvadratmeter. Eftersom arbetet utfördes tidigt på vå
ren fanns det tjäle kvar i marken, vilket beredde stora

problem, särskilt i de låglänta delarna av dalgången. 
Därför kom inte riktigt hela området att banas av. Det 
var annars en uttalad strategi att skaffa en helhetsupp
fattning av området så att alla områden med något slag 
av lämningar skulle kunna lokaliseras. Metoder och 
annan grundläggande information kring grävningen 
finns dokumenterad på annan plats (Lindman 2002a 
och Bark m.fl. 2004).

Området låg mellan 16 och 22 meter över havet. 
Det innebär (Påsse 2003) att det legat under havets yta 
fram till ca 2000 f.Kr. ( kalibrerade värden). Det var 
alltså först under neolitisk tid som bergknallen där

agam

Fig. 38. En del av uhdersokningsytan 
på tomten i Torpomidär merparten 
av alla fynd i Torpom hittades. I för
grunden syns hur undersökningen 
av "syllstenshusét" påbörjats. Det 
vita huset var byggt vid sekelskiftet. 
Från väste! Foto: G. Lindman.
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Torpomgården låg för första gången sköt upp som en 
liten holme i kanten av ett långsträckt sund.

Bergknallen hade branta bergssidor i väster, norr 
och söder och var lättast att nå från öster. Den höjde 
sig fem till tio meter över dalgången. Terrängen hade 
i högre grad än vanligt skapat och begränsat förutsätt
ningarna för byggnation och odling. Endast få ytor på 
berget var moränbundna och någorlunda plana (fig. 
38) och därmed lämpliga för byggnation. Den histo
riska bebyggelsens tomt låg på bergknallens södra sida 
där en delvis jordtäckt avsats utgjorde en liten, men 
någorlunda plan yta.

Tomten omfattade knappt 300 kvadratmeter inklu
sive flera mindre hällar och bergklackar. Sannolikt har 
aldrig annat än boningshus legat här, möjligen även 
mindre uthus av typen vedskjul eller kokhus. Enligt 
lantmäterikartorna var lagården som nämnts placerad 
nedanför bergknallen i kanten av den branta bergs
sidan. Dels fanns inte plats för lagård uppe på berget 
och dels bör det ha varit förenat med vissa svårighe
ter att leda åtminstone de större djuren upp och ned 
för de branta kanterna. Sluttningen framför och sö
der om husen har sannolikt varit den bästa platsen för 
odling och verkar på grund av den branta lutningen 
inte ha kommit ifråga för bebyggelse av någon art. 
Enda undantaget var en jordkällare som var ingrävd i 
sluttningen ovanför bäcken.

Den omgivande dalgången har varit åkermark de se
naste åren. Marken utgjordes där i allmänhet av fin 
silt, utom på två mindre delytor där det var grövre 
sandjord. Det visade sig att just i dessa områden med 
sand fanns äldre förhistoriska boplatslämningar.

Faser och dateringar

Inom det undersökta området fann vi föremål och läm
ningar från stenålder, bronsålder, järnålder, medeltid 
och historisk tid.

I4C-dateringarna visar att området använts under 
äldre bronsålder (en kokgrop samt en skärvstens- 
samling), och att förnyad odling sker under järnålder. 
Materialet är för tunt för att detaljerna i etablering och 
utnyttjande skall kunna beskrivas. Under äldre järn
ålder fanns en mindre bosättning som sannolikt sak
nat kontinuitet med den gårdsetablering som förefal
ler ha skett någon gång under perioden (yngre järn
ålder-) tidigmedeltid.

Lämningar fanns också från folkvandringstid (en 
härd) och tidigmedeltid (en härd). De konkreta medel
tida indikationerna var få. Ett förmodat långhus som 
undersöktes har daterats till vikingatid/tidigmedeltid 
utifrån jämförande typologiska kriterier. De båda hus
lämningar som undersöktes på krönet daterades till ca 
slutet av 1600-1700-talet.

Lab.ttr Id. nr Anl. Anm. Vedart BP Kalibrerat värde*

Ua-26195 PK50009 Långprofil Brandröjningskol, undre lager - >40 000 -

Ua-26194 PK6314 A5874 Eldstad (skärvstenspackning) i 
syllstenshuset

Al 3040±40 1380-1210 BC

Ua-26196 PK50012 A254 Kokgrop vid överhäng Ask 2910±40 1210-1010 BC

Ua-26193 PK5965 A6010 Härd under syllstenshuset Tall 1615±60 AD 390-540

Ua-26197 PK50013 A2682 Härd vid impediment Gran 910±40 AD 1030-1190

Ua-26198 PK50014 R4434 Golv i syllstenshuset, profil 5010 Gran 85±40 AD 1690-1920

Ua-26199 PK50016 R3212 Spisrest i hus Gran 135±40 AD 1670-1950

KIA16886 PK50052 Kantprofil Brandröjningskol, bottenlager En 265±20 AD 1641-1655

*1 sigma, enligt Stuiver et al. 1998

Tabell 3. Förteckning över ,4C-dateringar från Torpom.
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Inom de begränsade ytorna på själva tomten fanns 
lämningar från flera olika tidsperioder. Inom området 
för syllstenshuset, som beskrivs närmare nedan, före
kom således inom en ca 35 kvadratmeter stor yta 14C- 
daterade lämningar från yngre bronsålder, äldre järn
ålder, 1500-1700-tal och modern tid. Fynden inom 
området avspeglar och förstärker denna kronologi till 
att omfatta även yngre järnålder/tidigmedeltid. En 
medeltida ödeläggelse kan emellertid inte spåras, men 
inget motsäger heller att en sådan ägt rum.

Spåren av bosättning under 
stenålder-järnålder
Vistelser under förhistorisk tid

På gårdens tomt och på de omgivande inägomarkerna 
fanns lämningar från flera forntida perioder. Date
ringarna sträcker sig från äldre bronsålder till äldre 
järnålder, med ett möjligt inslag av ännu äldre bosätt
ning under äldre stenålder. Materialet är sparsamt men 
tydligt nog för att visa att man tagit området i bruk 
under förhistorisk tid. Slutsatsen baseras dels på fynd 
av flinta och keramik och dels 14C-dateringar av kol.

Flintfynden

Vi påträffade totalt 139 flintföremål. De framkom i 
samband med rutgrävningarna och var spridda över 
hela tomten (fig. 40). I materialet ingår en skrapa och 
några avslag med retusch samt några flathuggna av
slag. De sistnämnda ger en antydan om att flintorna 
skulle kunna representera en tidsperiod från senneo- 
litikum och in i bronsålder, kanske även ännu längre 
fram i äldre järnålder. Som tidigare nämnts har kul
len, där tomten låg, legat under vatten fram till ca 2500 
f.Kr. Ytterligare en tidsperiod, motsvarande ca 500- 
1000 år, måste förflyta innan kullen blir tillräckligt stor 
för att vara något annat än en obeboelig holme. Man 
måste räkna med en nivå på ca 15 meter över havet 
innan man nått detta tillstånd. Det innebär att flint

fynden utifrån strandlinjerna kan dateras till yngre 
bronsålder/äldre järnålder.

Ett märkligt inslag i flintmaterialet är några före
mål, som var kraftigt svallade och vitpatinerade men 
ändå klart är bearbetade av mänsklig hand. Ser man 
närmare på exakt var dessa hittades visar det sig att 
de allesammans låg nära varandra, djupt bland grus 
och sten nere i fickor i berget (fig. 40). De låg på ni
vån 18-19 meter över havet, vilket borde innebära att 
de enligt bedömning av strandlinjerna är från en kort 
period mellan ca 3000-2000 f.Kr, eftersom svallningen 
förutsätter ett strandnära läge.

I området fick vi också en datering “äldre än 40 000 
år”. En kanske alltför djärv alternativ tolkning av de 
svallade och vitpatinerade flintorna skulle kunna vara 
att de tillsammans med den höga 14C-dateringen av kol 
representerar aktiviteter under en interstadial tid.

Typ Antal Anm.

Avslag 28 -

Avslag 20 Bränd

Avslag 3 Flathuggning

Avslag 1 Svallad

Avslag 1 Svallad/vitpatinerad

Avslag 1 Vitpatinerad

Avslag med retusch 5 -

Avslag med retusch 1 Flathuggning

Avslagsskrapa, enkel 1 -

Skrapa 1 Frostsprängd

Splitter 3 -

Spån med retusch 1 Kort spånfragment

Spånfragment, kort 1 Svallad/vitpatinerad

Övrig flinta 37 -

Övrig flinta 34 Bränd

Övrig flinta med retusch 1 Svallad/vitpatinerad

Kvartsavslag 2 -

Kvarts, spån 1 Vägen över bäcken söder 
om undersökningsområdet

Kvarts, övrig 1 -

Tabell 4. Fl into r och kvarts i Torpom.
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Il Undersökt ruta med flintfynd 
o Fyndplats för svallad, vitpatinerad flinta

Fig. 40. Spridningen av flint
fynden på tomten i Torpom. 
Den svallade, vitpatinerade 
flintan låg inom ett mycket 
begränsat område, i bergs
fickor på krönet djupt nere i 
gruset, medan övriga flintfynd 
var spridda över hela tomten. 
Skala 1:500.

Bergväggen med ostronskalsamlingar

I norra delen av området (fig. 39) avgränsades åkern 
av en brant bergvägg. Här fann vi en intressant lokal 
med lämningar från äldre järnåldern. Bergväggen var 
fyra till sex meter hög och lutade svagt inåt så att ett 
torrt utrymme på mellan en halv till en meters bredd 
bildades. Efter avtorvningen av grässvålen syntes här 
en stenpackning av mindre stenar intill berget. Denna 
skulle kunna bedömas vara relativt sentida, kanske 
från 1800-talet eller tidigt 1900-tal. Det fanns spår av 
stödstenar, som om slanor varit resta mot bergväggen. 
I norra delen var berget eldskadat längs en sträcka av 
två meter, sannolikt ett resultat av eldning intill ber
get.

Den fortsatta avbaningen i området avslöjade en 
kokgrop och en liten lerplatta. Dessa låg strax utan
för bergväggen i ett sandigt parti av åkern, som i öv
rigt bestod av lerjord.

Kokgrop och lerplatta
Inom i stort sett hela den del av dalgången som un
dersöktes var marken siltig eller lerig, men det fanns 
två mindre ytor där marken istället bestod av sand. Just 
i dessa partier fanns boplatslämningar. Det ena av 
dessa områden låg intill bergväggen med ostronskal
samlingar. Här fann vi en kokgrop från äldre brons
ålder och en mörkfärgning som tolkades som spåren 
av en tillfällig hydda. Mörkfärgningen var en ytterst 
svagt ljusbrun, humös färgning, ca 7x3,6 meter stor, 
med väl avgränsad, oval form. I östra kanten fanns 
några stenar som kan ha ingått i en tältkonstruktion. 
Mörkfärgningen var endast synlig vid en viss luftfuk
tighet och blev efter några dagars torka helt osynlig.

Inom denna mörkfärgning fanns en mindre ler
platta och en kokgrop (A254). Kokgropen låg 5 me
ter utanför bergväggen. I ytan av kokgropen, som var 
0,9-1 meter i diameter låg ett bronsföremål bestående 
av en bit av en remsölja (FH). I närheten hittades även
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en yngre manschettknapp (F202). Ett makrofossilprov 
från en mindre grop (A4964) söder om kokgropen 
visade inga rester av fröer.

Ostronskalsamlingar
Den fortsatta undersökningen av stenpackningen vi
sade att det under stenpackningen och på olika skilda 
nivåer (0,2-0,6 meter under markytan) fanns ett an
tal nergrävda ostronskalsamlingar intill berget. De var 
0,35-1 meter stora. Ostronskalsmängden uppgick till 
ca tre till femton liter per koncentration och totalt 
uppskattningsvis ca 30-35 1 skal. I norr låg en härd,

och där fanns även tydliga spår av eldskador på berg
väggen.

Flera skäl talar entydigt för att ostronskalen inte 
utgjorde en naturformation utan att de hade placerats 
på platsen av människor. För det första låg skalen inte 
avsatta i en jämn lagerföljd. Istället låg ostronskalen 
huller om buller i olika riktningar på ett sätt som de 
inte skulle gjort om de avsatts under vatten.

För det andra låg de i små väl avgränsade samlingar 
av växlande storlek och på växlande djup i jorden. De 
ytligaste låg ca två decimeter under grästorven och den 
djupast belägna sex decimeter under ytan.

Kokgrop

Fig. 41. Ostronskalsamlingarna var nergrävda på olika djup 
tätt intill en brant, inåtlutande bergvägg. I förgrunden har 
en kokgrop markerats. Den har daterats till mellersta 
bronsåldern. Från nordost. Foto: G. Lindman.
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Ostronskal

Fig. 43. Lagerföljden vid berget med ostronskalsamlingarna. I profilen syns en ostronskalsamling och en kokgrop. 
Skala 1:50. Renritning: A. Andersson.

Lagerbeskrivning 2. Sand 4. Kol
1. Humös silt eller sand 3. Lera 5. Berg

För det tredje var de tydligt lokaliserade vid berg
väggen, ingen låg längre ut än 1,5 meter från berget 
och den närmaste låg en halvmeter från bergväggen.

För det fjärde tydde alla tecken på att skalen var 
nergrävda. Man kunde se spår av nergrävningskanter 
på några ställen.

När man skall bedöma ostronskalsamlingarnas ål
der och ursprung finns det dessvärre inte mycket att 
utgå ifrån. Det fanns inget kol som låg stratigrafiskt 
placerat så att det skulle kunna bidra till en datering. 
Det fanns inte heller några artefakter varken i eller 
direkt bredvid ostronskalsamlingarna.

Efter vad som är känt användes inte ostron i kost
hållet i Bohuslän under sen historisk tid, men Leif Jons
son har fäst vår uppmärksamhet på att det finns en 
mängd dokumenterade rättsfall som rör olovligt ta
gande av ostron i Bohuslän under 1700-talet (SOU 
1925:19). Från Vätte härad finns t.ex. vitesförbud från 
Skee socken 1725 ”att utom sielfva ägarens lof och 
minne taga ostror upå grundarna under None Lång- 
och Helles Öiarna”.

Den bohuslänske historieskrivaren Axel Emanuel 
Holmberg beskriver ostronfiske i Bohuslän under an
dra hälften av 1800-talet (Holmberg 1867, s. 293). 
Hummer- och ostronfisket var fritt, men det fanns stad
gar om storlek och tidsperioder. Fångsterna av ostron 
såldes bl.a. till Göteborg och hummern till England.

Sammanfattningsvis måste man konstatera att det 
inte finns något svar på frågan om ostronskalsamling
arnas ålder. Å ena sidan kan man inte utesluta att de 
visar någon aktivitet under de senaste århundradena, 
även om det verkar mindre troligt att man förtärt ost
ron på en liten gård. Å andra sidan skulle man kunna 
anta att den intilliggande bronsålderskokgropen indi
kerat en hög ålder på ostronskalsamlingarna.

Fosfatkarteringen vid bergväggen
I ett försök att tolka lämningarna vid bergväggen, d.v.s. 
ostronskalsamlingarna, kokgropen och lerplattan, ut
fördes en fosfatanalys av området från bergväggen och 
österut (fig. 44). Tanken var att se om ostronskal
samlingarna eller andra aktiviteter vid bergväggen
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genererat höga fosfathalter eller om den större mörk- 
färgningen skulle ingå i ett mönster för fosfathalterna.

Hela ytan utgjorde 180 kvadratmeter. Proverna 
togs med en meters mellanrum efter avbaningen av 
ytan. Därmed togs proverna i mineraljord utan humös 
inblandning på en nivå motsvarande 0,25-0,3 meter 
under markytan. Analysresultaten varierar mellan 
värdena 17 och 64 P°.

Bilden av fosfathalternas nivåer visar högst värden 
intill och under kokgropen. I övrigt är det ett genomgå
ende drag med högre värden närmast berget och grad
vis uttunnande värden ut mot åkermarken i öster.

Fosfatvärdenas mönster vid kokgropen är intressant. 
Glenn Johansson har i en undersökning i Halland (Jo
hansson 2000, s. 18) visat att det förekom påtagligt 
förhöjda fosfatvärden under kokgropar, vilket tolkas 
som betingat av användningen. I kombination med 
brukspårsanalyser av flintorna, som visat att de an
vänts för bearbetning av trä och fisk, tolkas kokgropar
na som använda vid någon form av beredning av fisk 
på platsen.

Resultaten i övrigt kan i viss mån stödja tanken om 
en boplats vid bergväggen. Ostronskalsamlingarna kan 
ha haft samband med någon boplatsvistelse.

Kokgrop

Fosfatgrader
• 17-28
• 29-40
• 41-52
• 53-64
• Ostronskalsamling

Fig. 44. Fosfatkarteringen vid bergväggen 
med ostronskalsamlingarna. Skala 1:200.
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Fig. 45. Dekorerade keramik
skärvor från äldre järnålder 
i Torpom, funna vid anlägg
ningarna under syllstens- 
huset på krönet. F639.
Skala 1:1. Foto och 
teckning: A. Andersson.

Äldre järnålderns bosättning

Vid utgrävningen av ett av de historiska husen på krö
net hittades lämningar från äldre järnålder under hu
set. De bestod av en svagt böjd väggränna och en härd 
(fig. 53).

Väggrännan var välformad och välavgränsad i så
väl plan som profil. Den var knappt 4 meter lång, 0,45 
meter bred och 0,22 meter djup med skålformad pro
fil. Härden låg en dryg meter söder om väggrännan. 
Härden har daterats till folkvandringstid.

Under det historiska huset i närheten av den ovan 
beskrivna härden hittade vi även keramik som sanno
likt kan dateras till äldre järnålder. Den består av 27 
skärvor (F639 och F640) som hittades djupt nere på 
botten i mitten av huset. Godset är tämligen finmagrat 
och relativt tunnväggigt. Godset är sekundärbränt och 
har i samband därmed blivit förslaggat och förändrat.

Några bitar har dekor (fig. 45). Dekoren består av 
snedställda streck under två parallella vågräta ränder.

Ett likartat mönster kan ses på ett norskt kärl med 
hank (Bøe 1931, fig. 56) med datering till andra halvan 
av 300-talet e.Kr. Några mynningsfragment visar att 
mynningen är relativt ojämnt utformad och varierar 
något i tjocklek. En skärva består av en hank. Ytterli
gare några keramikfynd som förefaller kunna tillhöra 
samma typ hittades dels inom huset (F728) och dels 
vid en bergskant några meter söder om huset (F786). 
I samma område på krönet, endast några meter från 
keramikfynden, hittades också rester av en vävtyngd 
(Fl 116). Nära väggrännan fanns ett par stolphål, som 
kan ha ingått i en konstruktion. Det fanns dock inga 
möjligheter vare sig att datera stolphålen eller att med 
säkerhet knyta dem till rännan. Några av stolphålen 
hade flata stenar i botten.

På det hela taget var det svårt att separera olika 
faser ifrån varandra eftersom de få kvadratmeter det 
var frågan om nyttjats så intensivt och under så långa 
tidsperioder.
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Härdar längs dalgångens kant

Som nämnts ovan beräknas undersökningsområdet ha 
stigit ur havet någon gång under yngre bronsålder/ 
äldre järnålder. De första människorna som beträdde 
marken har kommit via en bred, grund havsvik. Sprid
da härdar med allmänt förhistoriskt utseende fanns i 
området. De har en påtaglig lokalisering till kanterna 
av dalgången och de små bergsimpedimenten i åker
marken. Om de, som man kan tro är tillfälliga rast

LerplattaKokgrop

Härd från 
tidigmedeltid

Lerplatta

Lerplatta

Fig. 46. Härdar fanns spridda över området, särskilt längs 
dalgångens kanter. De utgör troligen resterna av tillfälliga rast
platser i samband med tillfälliga odlingar och jaktexpeditioner 
i dalgången. Lerplattorna tillhör sannolikt en mer permanent 
bebyggelse. Skala 1:2000.

platser, är det naturligt att välja en sådan plats med 
torrare mark och där man har ryggen fri.

En av härdarna ute i dalgången, A2682, har date
rats (fig. 46 och tabell 3). Den var från tidigmedeltid. 
Härden låg en meter ifrån ett åkerimpediment och var 
1 meter i diameter. Inga fynd eller andra anläggningar 
hittades i anslutning till någon av dessa härdar.

Hus från yngre järnålder/tidigmedeltid

Större delen av åkermarkerna runt omkring bergknal
len med tomten banades av. Det fanns två delområden 
som utmärkte sig genom att marken var sandig, dels om
rådet vid bergväggen med ostronskalsamlingar och dels 
ett område med långhus (fig. 39). Det sistnämnda om
rådet låg nordväst om en bergknalle (fig. 47). Sanden 
var påfallande roströd just här. På denna yta fann vi res
terna av ett långhus i form av stolphål, en härd och en 
lerplatta, kulturlager samt lagda stenar. I området fanns 
också rester av en väggränna och en stockrest.

Huset är inte daterat men det rör sig sannolikt om 
ett yngre järnåldershus. Det bör ha varit ca 19x5,2 me
ter stort. En rad av anläggningar tolkas som mittaxel 
i huset. Parallellt med denna fanns i läget för en nord
västlig långsida en rad av sju små lagda stenar samt 
några mellanliggande stolphål. Stenarna var ca 1 dm 
stora och var lagda med den flata sidan upp. Två hade 
tydliga rester av lerbeklädnad på ovansidan. De var 
lagda i svagt humös jord och bildade en rak linje. De 
tolkas som stolpstöd.

Fenomenet med långsidor av hus som består av små 
flata stenar lagda i en gles rad är känt från undersök
ningen i Berghem (Lindman & Stibéus 2000). Där in
gick de i husanläggningar som har daterats till yngre 
järnålder/tidigmedeltid. Även i de tidigmedeltida be
byggelserna i södra Halland, bl.a. i Ösarp och Truls- 
torp, har hus som delvis byggts med stolpar som vilar 
på flata stenar konstaterats (Rosén 2004).

Centralt i norra halvan av huset fanns ett område 
med flera anläggningar, bl.a. en lerplatta och en härd. 
Lerplattan (A5427) var 2x1,2 meter och härden (A2480)
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Fig. 47. Område med långhus. 
Plan över lämningar som för
modas härröra från yngre järn
ålder. En väggrad är angiven 
med streckad linje. Skala 1:200.

0 Sten 
0 Stolphål
ty Fynd av sten med nötningsskada

Ränna

Mörkfärgning

Stockrest
LerplattaKulturlager!

Mörkfärgning

var endast 0,6 meter i diameter. Kring lerplattan och 
ett förmodat mittstolphål fanns en närmast rektangu
lär yta på ca 3x3,5 meter bestående av ett 2-3 cm 
flammigt, humöst och svagt sotigt rostfärgat sandskikt 
som även innehöll små lerklumpar. Detta tolkas som 
rest av en golvyta. I detta fanns ett parti med kol- och 
sotskikt. Här undersöktes två kvadratmeterrutor. 
Dessa innehöll några obestämbara fragment av kera
mik samt en natursten med nötningsskada (Fl093). Av 
tidsbrist kunde inte hela området detaljgrävas. En sten 
av samma karaktär låg även i härden (F1092).
En möjlig tolkning är att detta hus var den äldsta ”går
den” på platsen. Om man under vikingatid/tidig

medeltid fortfarande byggde hus som långhus kan ett 
sådant inte ha lagts uppe på krönet, där det helt en
kelt inte fanns plats för en sådan byggnad. Som förut 
sagts var det heller inte lämpligt att låta djuren ta sig 
upp och ner för bergskanterna. En av härdarna som 
låg vid ett litet impediment nere i åkermarken endast 
ca 20 meter väster om huset är daterad till tidig
medeltid.

Vid en arkeologisk undersökning i Svarteborg hit
tades en huslämning med delvis liknande läge nära 
berg i kanten av en dalgång och med en sannolik da
tering till vikingatid. Det tolkades som ett 18x5,5 me
ter stort hus (Algotsson 2003).
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Rester av en förstörd grav

Uppe på krönet hittades några fragment av brända ben 
tillsammans med ett kamfragment av ben. De låg på 
och bredvid den ovan beskrivna härden (som datera
des till folkvandringstid).

Bland människobenen finns ett kraniefragment, 4 
skalltaksfragment och 2 diafyser (enligt bestämning av 
osteolog Leif Jonsson). Skalltaksfragmenten bedöms 
härröra från en äldre individ.

Benen och kamfragmentet visar att det sannolikt 
funnits en grav på krönet. På grund av den intensiva

verksamheten på platsen från äldre järnålder och fram
åt var dock inga andra spår av graven bevarade. Tro
ligen har den blivit utröjd i samband med senare bygg-

Fig. 48. Kantprofiler i den oplöjda marken 
intill de moderna åkrarna visar ofta inlagrade 
kollager. Längst till höger i bilden syns en av 
kantprofilerna (c-d) i Torpom och i mitten 
ytan där den moderna åkern banats av.
Från nordosh Folo: C. Lindman.
1

mmm
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Fig. 50. Kolområden och profiler på norra delen av den avbanade ytan i Torpom. Skala 1:500.
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nation i området. Kamfragmentet (fig. 49) kan inte 
dateras närmare, men bör utifrån läget ovanpå en härd 
från folkvandringstiden kunna dateras till senare de
len av järnåldern.

Odlingshistorien
Att spåra äldre odlingsfaser

Ett rimligt antagande är att den första odlingen skett ef
ter brandröjningar i skogen. Under gynnsamma förhål
landen kan brandröjningskol bevaras till eftervärlden.

Utgångspunkten för undersökningarna var det fak
tum att de tänkbara odlingsytorna avgränsades av berg, 
antingen med branta sidor eller i form av mindre, flacka 
berghällar (jfr fig. 48 och 51). Om man bränner ner skog 
i ett sådant område bildar bergen gränser för den av
brända ytan. I nästa steg, när marken bearbetas med 
hackor och senare kanske även årder och plog, sker inte 
denna bearbetning ända in till bergskanten. Det bildas 
därför en remsa av mark längs med bergen och berg
hällarna dit åkerbruket aldrig nått.

Dessa remsor längs bergen ger därmed förutsätt
ningar för bevarande av orörda brandröjningslager 
från äldre odlingsfaser.

Svedjeodling och röjningsbränning

Valet av platsen Torpom kan ha baserats på en kom
bination av bergsknallen som en effektiv replipunkt

Ö

och bäcken strax intill som förenklade vattenförsörj
ningen för människor och djur och som samtidigt be
gränsade och skyddade området.

Vid avbaningen av området kom det fram flera 
områden med tunna kolsjok under matjorden. Dessa 
var bäst bevarade dels i smala stråk längs bergskan
terna (fig. 48 och 51) och dels i de lägst liggande par
tierna i åkermarkerna (fig. 52).

Prover från kolet i dessa kolområden har vedarts- 
bestämts och daterats. Tanken var bl.a. att kunna be
döma vilken typ av skogsvegetation som brunnit. Två 
makroprover (mitt i kolområdet samt vid bergskant) 
gav inga resultat.

Ett annat syfte var att datera odlingsföretaget eller 
odlingsföretagen. Efter erfarenhet från andra ställen 
kan man förvänta sig att uppodlingen skett på små- 
ytor som blivit betesmark och som fått växa igen tills 
man återvänt till platsen för nya odlingar. Stora ålders
skillnader är därmed att vänta på närliggande ytor och 
man kan också räkna med kollager i olika stratigrafi- 
ska skikt.

Profiler vid bergskanterna
I långprofilens västra kant dokumenterades en strati
grafi med flera separata kollager. Profilbänken var lagd 
vinkelrätt från berghällarna för att fånga upp ett om
råde som berörts av röjnings bränningarna men som 
inte plöjts i historisk tid. Den historiska åkerns kant
dike syntes i profilen.

VI

Lagerbeskrivning
1. Grästorv

Humös silt eller sand 
Kol 
Lera 
Berg

Fig. 51. En kantprofil vinkelrätt från bergskanten. Under 
kolskiktet som daterades till 1600-talet syntes ett tunt 
lager med blekjord. Skala 1:20. Renritning: A. Andersson.
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Brandröjningskol från det undre lagret i en av profi
lerna har daterats till 1600-talet. Kolet utgjordes av en.

Långprofilen genom norra åkern
Långprofilen var lagd vinkelrätt mot dalgången mel
lan låga berghällar i vardera ändan. Den var 40 meter 
lång och 45 cm djup. På botten fanns ett vattendränkt 
sot- och kollager. Detta var 5-7 cm tjockt och inne
höll sot och mycket små, knappt hanterbara fragment 
av kol. Ett sådant fragment daterades till äldre än 
40 000 BP.

Fasta åkrar

Den första permanenta åkern?
Om man ser på området i Torpom och de terrängmäs
siga förutsättningarna för odling är det ganska uppen
bart att en egentlig odling på permanenta åkrar kan 
ha inletts i sydsluttningen nedanför tomten. Där fanns 
en yta på ca 150 kvadratmeter med god avrinning och 
gynnsamt söderläge och ytan bör också ha varit lätt 
att stängsla för att skydda en odling mot intrång av 
betesdjur.

Diken och odlingsrösen från modern tid
De allmänna dragen i markanvändningen under pe
rioden 1790-1950 framgår av kartmaterial och res
ter av yttre former i landskapet. Under denna tid låg 
bebyggelsen på berget, lagården vid bergsfoten och 
åkrarna runt omkring.

Det fanns tre olika karaktärer eller generationer 
av yngre diken, dels enkla, relativt smala och grunda 
diken med rundad profil, dels diken med träslanor på 
botten och dels något bredare och djupare med sten- 
fyllning. Ingen tegindelning kunde ses. Dock var under- 
sökningsförhållandena så svåra att man inte kan ute
sluta att sådana funnits. Dikena som iakttogs vid 
utgrävningen stämmer inte med åkerformationerna på 
1818 eller 1845 års kartor utan sannolikt är de ännu 
senare, d.v.s. från slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet. Dock verkade några diken vara skurna av 
vägen i östra bergskanten. Dikena verkade vara ett 
slags kantdiken för åkerytor i olika generationer.

I förhållande till andra landsändar, t.ex. Västergöt
land, är områden med odlingsrösen en ytterst perifer 
företeelse i Bohuslän. Det beror på att odlingsmarker
na domineras av stenfria leror. De odlingsrösen som

A.
c.

Lagerbeskrivning
1. Grästorv
2. Humös silt eller sand
3. Matjord
4. Kol

Wm 5. Lera
6. Berg

Åkerdike

Fig. 52. Långprofilen genom norra åkern, skala 1:200, med detaljutsnitt A-C, skala 1:40. Under matjorden syntes ett 4-5 centimeters kol- och sot
lager i de djupaste partierna av dalgången. Därunder fanns silt och lera. Väster om åkerns kantdike visade kantprofilen fragmentariska kollager. 
Renritning: A. Andersson.
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ändå förekommer har ofta karaktären av små plock- 
rösen eller av en glest upplagd samling av stenar på 
en berghäll.

I området fanns några recenta odlingsrösen (fig. 
50). I östra kanten av den moderna åkern låg ett så
dant som var ca 5x4 meter stort och 0,3 meter högt. 
Berget var täckt av en tunn grässvål på vilken stenar 
och block i storleksklassen 0,2-0,9 meter har lagt i en 
gles, oregelbunden hög. Grässvålen visar deras mo
derna ursprung, liksom bristen på inlagrad jord.

I västra kanten strax utanför åkern fanns en 7x5 
meter gles stensamling av 0,2-0,9 meter stora stenar, 
vilka var lagda dels på en kal berghäll och dels på 
grässvålen strax intill.

På impedimentet i sydvästra delen av undersöknings
området fanns en mindre stensamling av plocksten i 
knytnävsstorlek. Den var ca 1 meter i diameter

folkvandringstid. Om man haft boningshuset nedan
för berget förefaller det vara rimligt att en grav fun
nits på krönet ovanför.

De konkreta spåren av medeltid är därutöver en 
härd daterad till tidigmedeltid (fig. 39 och 46). Där
till finns vissa föremål i fyndmaterialet som skulle 
kunna ha medeltida ursprung, t.ex. flera knivblad, men 
en exakt datering av dem är inte möjlig. Lagerföljderna 
var så tunna och omrörda att en säker datering uti
från fyndens läge inte kunde ges.

Vid de arkeologiska undersökningar som utförts i 
södra Halland har ett ytterst begränsat keramikmate
rial hittats på de tidigmedeltida gårdarna och ingen 
keramik överhuvudtaget på de högmedeltida gårdarna 
(Rosén, 2004). Frånvaron av ett medeltida keramik
material i Torpom behöver därför inte betraktas som 
särskilt märklig utan är snarare naturlig på en plats 
där så pass mycket hänt under senare århundraden.

Bebyggelselämningarna
Medeltida lämningar

Undersökningsresultaten pekar mot att en bebyggelse 
varit etablerad i Torpom under perioden vikingatid/ 
tidigmedeltid. Som vi sett ovan fanns det inom områ
det vissa lämningar som pekar mot vikingatid/tidig
medeltid.

Dels fanns det en huslämning (fig. 39 och 47) ned
anför berget som hade drag av denna period. Husläm
ningen, med stolphål, lerplatta och härd, är inte date
rad men vissa förhållanden talar för att den skulle 
kunna vara från yngre järnålder eller tidigmedeltid. I 
en vägglinje ingick stenar som sannolikt fungerat som 
stolpstöd. Detta var ett tydligt drag i den vikingatida/ 
tidigmedeltida bebyggelsen i Berghem (Lindman & 
Stibéus 2000).

Dels fanns det fragmentariska spår av en grav på 
tomten på krönet ovanför (fig. 39), en grav som dock 
var svårt förstörd av senare bebyggelse. Spåren bestod 
av människoben tillsammans med ett kamfragment i 
ben som hittades ovanpå den härd som daterades till

Husen från 1600-1800-talen

På tomten uppe på bergsknallen fanns tämligen väl- 
bevarade rester av ett syllstenshus samt delvis svårtol
kade lämningar av ett eller möjligen två andra hus.

Vid undersökningen grävde vi större delen av den 
tillgängliga markytan i kvadratmeterstora rutor (fig. 
53). Eftersom marken inte var plan och inte heller inne
höll jämna, avsatta kulturlager kom inte heller läm
ningarna att uppträda i systematisk stratigrafisk ord
ning över hela ytan.

Det visade sig att lagerföljden var olikartad och 
varierad med ibland stora skillnader både inom och 
mellan intilliggande rutor. Marktäcket varierade i 
tjocklek, karaktär och fyndinnehåll. Orsakerna till 
detta finner man i att den underliggande berggrunden 
bestod av omväxlande flata hällar, djupa fickor, sten- 
fyllda bergskanter och branta bergssidor. Vid byggna
tionen måste man ha varit tvungen att ta hänsyn till 
detta. Ibland har man utjämnat svackor, medan man 
ibland uppenbarligen kunnat utnyttja berget som stöd 
för stolpar och syllstockar. Av dessa orsaker har det
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Fig. 53. Plan över lämningarna 
på tomten i Torpom. Skala 1:200. 
Detaljutsnitt i skala 1:100.
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Fig. 54. Profil genom sylistenshuset med lerplattan, syllstensraden och det brända golvlagret. Skala 1:40. Renritning A. Andersson.

Lagerbeskrivning
1. Obränd lera tillhörande lerplattan
2. Lerig silt med rödgods (utfyllnad)
3. Bränt golvlager, daterat till 1690-1920 e.Kr.
4. Blekjord

5. Lerig silt
6. Grå, humös sand (plats för norra 

syllstensraden)
7. Sylisten i södra syllstensraden
8. Berg

inte varit möjligt att fullständigt klarlägga hur bygg
naderna sett ut.

Ytterligare en faktor som påverkade lagerföljderna 
i rutorna var att man här och var fyllt upp med mate
rial för att få plana ytor och ibland grävt ner yngre 
lämningar. Ett par relativt färska diken var grävda från 
krönet i dels nordvästlig och dels sydöstlig riktning. 
Dessa var dock inte helt tydliga, eftersom man även 
här ibland stött på berget och behövt anpassa dikes- 
grävningen till detta.

Husens inbördes ålder går inte att fastställa med 
säkerhet. 14C-dateringarna och de myntfynd som gjor
des ger ingen vägledning om vilket som är äldst eller

Lagrets djup (cm) Material

5-10 Grästorv

5-20 Fyllnadsjord, grå silt med talrika sentida 
fynd (glas, tegelflis, kritpipsdelar, yngre 
rödgods etc.

10-15 Humös, delvis sotig, sandig silt, ställvis 
påförda massor/lerskikt

2-3 Kol

1-3 Blekjord

>5 Rostfärgad sand

Tabell 5. Lagerföljden i syllstenshuset (i princip, med varia
tioner p.g.a. anläggningar, annat bottenmaterial, utplåning av 
fyllnadsmassa, nivåskillnader och senare söndergrävningar).

yngst. Det gör inte heller deras belägenhet. Inte heller 
fyndspridningsstudier i övrigt ger någon säker vägled
ning för tolkning av funktion eller ålder.

Syllstenshuset
På sydvästra delen av tomten (fig. 53) undersöktes 
resterna av ett i princip fullständigt hus med sannolik 
datering till 1600-talet.

Efter maskinavbaningen av ett ca 15-25 cm tjockt 
matjordslager syntes två parallella stenrader (i rikt
ningen NV-SO), som var väl inpassade mellan berg
hällarna på krönet. Huset var placerat på den i prin
cip enda tillgängliga plana ytan av tillräcklig storlek. 
Stenraderna bestod av större stenar (0,4-0,6 meter) 
omväxlande med mindre som var inpassade emellan 
de större. Stenarna var blandade i storlekar från 0,15- 
0,6 meter. Ett flertal fynd gjordes av föremål som låg 
intryckta mellan stenarna, bl.a. kritpiphuvuden och 
kritpipskaft, yngre rödgods etc. Där hittades även en 
sönderslagen keramikljusstake. Stenraderna tolkas 
som långsidor i en byggnad. Gavelpartierna var inte 
tydliga, men huset kan av utrymmesskäl inte ha varit 
mer än ca 7 meter långt. Där gavlarna kan tänkas ha 
legat fanns i nordväst en liten berghäll som kan ha 
fungerat utmärkt som stöd. I sydöst var marken del
vis söndergrävd och störd. Här anslöt de ovan be
skrivna huskonstruktionerna med ett lerlager. Det var
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dock omöjligt att fastställa en stratigrafi eller klar av- 
gränsning, p.g.a. underlagets ojämnheter och sönder- 
grävda yngre diken. Gavlarna var inte alltså inte 
bestämbara, vilket gör att husets storlek inte kunnat 
fastställas helt och hållet. Terrängen och proportio
nerna tyder dock båda på att huset varit 6,5x4,5 me
ter stort.

Huset innehöll flera anläggningar. I nordvästra de
len fanns en stor lerplatta av delvis bränd lera (fig. 53). 
Den bör ha fungerat som eldstad i huset under dess 
sista fas. Lerplattan var 3 meter i diameter och in emot 
2 dm tjock. Den låg delvis i rester av en äldre skärv- 
stenspackning som hade sitt centrum på mitten av 
södra långväggen. Skärvstenspackningen bestod av 
kringrivna delar av vad som tolkas som en spisrest som 
bör ha varit äldre än lerplattan. Den bestod av i ytan 
sex stora skärviga block under vilka följde en flack, 
gles skärvstenspackning som låg i ett sandlager. Det 
egendomliga var att kol saknades nästan helt och hål
let. Det kan betyda att kolet röjts bort eller så var det 
ingen spisrest utan något annat. I anläggningen fanns 
lite keramik och lite bränd lera.

Under lerplattan fanns ett tunt kolskikt som även 
täckte i stort sett hela ytan mellan syllstensraderna. 
Detta tolkades som ett bränt golvskikt. Det var jämnt, 
plant och jämntjockt vilket tyder på att det inte kan 
tolkas som en röjningsbränning eller dylikt. Kolskiktet 
som tolkades som ett golv har daterats till 1690-1920 
e.Kr. (tabell 2, ruta 4434).

I viss utsträckning ger fyndens läge en hänvisning 
om den relativa åldern för huset. Ett kritpiphuvud som 
daterats till 1600-1700-tal fanns vid sylistensraden i 
norra delen av huset. Även kritpipsfynd med något 
yngre datering låg intryckta mellan stenarna i syllstens- 
raden. Detta visar att syllstenshuset bör kunna date
ras åtminstone till 1600-talet.

Under golvskiktet hittades flera anläggningar med 
datering till förhistorisk tid. En ännu äldre eldstad, 
bestående av skärviga stenar och kol, låg under den 
ovan beskrivna skärvstenspackningen och daterades 
till äldre bronsålder. Någon meter därifrån fanns res

ter av en härd från folkvandringstid och i den fanns 
rester av en förstörd grav, sannolikt från yngre järnål
der, med brända människoben och ett kamfragment.

Rikliga fynd av järnföremål, keramik och kritpipor
Fynden på tomten fanns både inom och utanför hu
sen. Många låg i syllstenshuset i anslutning till syll- 
stenarna, nertryckta mellan stenarna på ett sådant sätt 
som visar att de varit samtida eller yngre än detta hus. 
Här fanns bl.a. kritpipsfragment, en ljusstake i terra
kotta, rödgods och järnföremål.

Inom syllstenshuset fanns överhuvudtaget många 
föremål från perioden 1700-1900-tal (t.ex. tegel, fa
jans och vissa järnföremål). Detta är helt naturligt ef
tersom hela ytan vara starkt berörd av aktiviteter ända 
fram i modern tid. Mest fynd var det i västra delen av 
huset, kanske beroende på att den östra var mer ska
dad. Inom huset hittades t.ex. en nål och en knapp. 
Kring spisplattan av lera fanns bl.a. en gevärskula och 
brynstenar, medan de brända benen var tydligt kon
centrerade till områdena kring skärvstenspackningen.

Den vertikala fyndspridningen var dessvärre inte 
mycket att lita på även om de grundläggande dragen 
i stratigrafin var klara och konsekventa.

Många av fynden på tomten och i husen ligger up
penbarligen inte på ursprungligt användningsområde. 
Fyndspridningen i horisontell led visade sig också 
sakna konsekventa drag. T.ex. hittades rester av en 
järngryta långt söder om huset och brynstenarna låg 
kringspridda över hela tomtområdet. Sannolikt har 
föremålen avsiktligt kasserats och har därmed slängts 
undan utanför huset.

Andra rester av hus från 1600-1800-talen
På tomten fanns även en stenlagd bottenyta som av
gränsades av en gles stenrad i väster (fig. 53). Botten
ytan bestod av en gles stenpackning, ca 5x5 meter, 
bestående av omväxlande markfast natursten och dit- 
lagda stenar. I två av bergsklyftorna fanns två läm
ningar som tolkades som spisrester. Den ena av spis
resterna 14C-daterades till 1670-1950 (tabell 3). Den
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Lagrets tjocklek Material

10-20 cm Grästorv och fyllnadsmassor

0-15 cm Grå, humös silt med mycket tegelflis, glas

10-15 cm Delvis sotig, humös silt

10-40 cm Stenar (både markfasta och 
transporterade)

Tabell 6. Lagerföljden i området omedelbart nordväst om det 
befintliga sekelskifteshuset

bestod av tätt packade knytnävsstora till 0,2 meter 
stora stenar i grusig sand. Flertalet stenar var starkt 
skörbrända. På samma nivå fanns rester av ett sotskikt. 
I spisresten fanns även bränd lera och olika fynd. Där 
hittades bl.a. två mynt (från år 1627 respektive 1701, 
jfr tabell 9). Myntfynden tyder på att lämningarna till
hör en 1600-1700-talsbebyggelse.

I direkt anslutning till stenläggningen fanns ett 
obränt, drygt en decimeter tjockt lerskikt som tolkas 
som ett lergolv. Det hade en utbredning på ca 20 kva
dratmeter och man kunde konstatera att det fortsatte 
in under det befintliga sekelskifteshuset. Lagret inne
höll kol och bränd lera (samt spik och tegel som rasat 
ut från yngre lämningar). Lerytan är sannolikt rester 
av ett annat hus. Man kan här jämföra med en likar
tad leryta som hittades i Ramdal och som kunde da
teras till slutet av 1600-talet.

Sannolikt har båda dessa ovan beskrivna lämningar 
utgjort delar i två olika, äldre boningshus. De har va
rit större än vad som framgick vid grävningen och har 
kanske delvis legat under det befintliga huset. Det 
fanns också ett uppbyggt hörn av en äldre byggnad 
som har legat delvis under det befintliga vita huset.

Aktiviteter kring gården
På ytor runt omkring husen på tomten, tätt intill bergs
kanter, i sluttningen mot bäcken och uppe på krönet 
fanns spridda fynd och konstruktioner av anonymt 
slag, som inte så lätt låter sig tolkas eller dateras. Vid 
en bergskant i nordöst fanns rester av små stenpack- 
ningar (fig. 65), en del spridda grundstenar och gro
par av olika slag. Här hittades fåtaliga bitar slagg, vilka

Material Antal Vikt (g)

Flinta 259

Kvarts 4

Bergartsföremål 3

Andra sten föremål 15

Silver 3

Brons 5

Järn 352

Glas 196

Kritpipor, huvud 47

Kritpipor, skaft 70

Keramik 4118

Bränd lera 20570

Slagg 426

Brända ben 369

Obrända ben 5369

Ostronskal 15253

Tabell 7. Samman
fattande översikt 
över fynden i Torp
om. En fullständig 
fyndförteckning 
finns i Bark m.fl. 
2004.

sannolikt har samband med enklare smidesarbeten. 
Drygt ett halvt kilo slagg tillvaratogs vid undersök
ningen.

I sluttningen söder därom fanns en stor, oregelbun
den grop på ca 10x5 meter fylld med ett kraftigt hu- 
möst jordlager med mycket fet karaktär. I en ler jords
åker söderut mot bäcken fanns svaga spår av anlägg
ningar i ofullständiga mönster. Sannolikt är dessa res
ter av enklare konstruktioner, t.ex. ängslador eller 
dylikt.

Tillsammans kan dessa lämningar tolkas som spår 
av olika aktiviteter som pågått vid gården. Det kan 
röra sig om t.ex. förvaring, torkning eller hantverks
arbeten i konstruktioner som kan ha varit vedskjul och 
torkställningar, bråtningsgropar, skräpgropar, bodar 
eller lador av olika slag.

Föremålsfynden

De flesta fynden av föremål gjordes vid utgrävningen 
av det till ytan begränsade tomtområdet på berget. 
Totalt insamlades ca 350 metallföremål, förutom ke-
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ramik, glas, flinta etc. Dateringar och fynd från un
dersökningen visar att platsen förutom under senare 
historisk tid också använts under förhistorisk tid, bl.a. 
bronsålder och äldre järnålder. Här kommer en del av 
fynden att beskrivas efter en indelning i funktionella 
kategorier.

En datering av metallfynden utifrån stratigrafiska 
förhållanden är i princip inte möjlig. Även typologiskt 
kan det många gånger vara svårt att datera föremå
len, då t.ex. de medeltida metallföremålen inte tillnär
melsevis har den säkert förankrade kronologi som er
fordras (Augustsson 1995, s. 34).

Hushållsföremål
Bland fynden finns flera föremål som illustrerar det 
dagliga hushållsarbetet. Skärvor av fat och krukor, 
delar av grytor, sönderslagna glasbägare samt skedblad 
och bestick hör till denna kategori.

Bland skärvor av krukor och fat dominerar de 
yngre materialen från 1600-1700-talen, men ett fåtal 
skärvor (F639, 640, 728 och 786) tillhör perioden 
äldre järnålder. Keramiken från Torpom behandlas 
särskilt av Rune Bark i denna volym.

En bit av ett tunnband ger föreställningen av mat- 
förvaring, kanske av salt sill eller saltat fläsk. En del 
av en hank kan ha fungerat som upphängningsanord- 
ning för ett kärl i spisen (F211).

Det textila hantverket finns också spår av i form 
av en bit av en vävtyngd. Vävtyngdsfragmentet kan

Fig. 55. Del av en
glaskaraffpropp som 
hittades på tomten 
utanför huset.
F999. Skala 1:1. 
Foto: A. Andersson.

Fig. 56. Järngaffel, 
F5, och del av hank, 
F211. Skala 1:1. 
Foto: A. Andersson.

Typ av glasföremål Antal fragm.

Butelj 65

Flaskmynning 1

Fot 1

Fönster 41

Glasbägare 5

Glasögonglas 1

Karaffpropp 3

Medaljong 1

Oid. 6
Tabell 8. Glas från 
Torpom.
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höra ihop med den äldre bosättningen under äldre 
järnåldern, men vävtyngder har också använts in i 
tidigmedeltid.

En annan fyndkategori är buteljglas och karaff- 
proppar i glas. Buteljglas förekom talrikt. Även om 
jämförelser mellan olika gårdsgrävningar kan halta, 
kan man ändå konstatera att det hittades nio gånger 
fler buteljglasfragment i Torpom jämfört med den in
tilliggande lokalen Gärdestorpet. Enligt uppgift av 
boende i området skulle det tidigare ha funnits en lönn
krog i gården. En möjlighet är att buteljglaset och 
karaffpropparna hör ihop med lönnkrogsverksam- 
heten.

Genom en klyfta i bergsmassivet i öster rann en 
mindre bäck där flera skvaltkvarnar legat, bara några 
hundra meter från gården. Man skulle kunna anta att 
man måste fördriva tiden i väntan på att malandet 
skulle bli klart och i det sammanhanget kan lönnkrogs- 
verksamheten ha blommat upp.

Byggnadsdetaljer
Många av järnföremålen kan hänföras till detaljer i 
byggnader. Sådana är t.ex. gångjärn och gångjärns- 
staplar liksom naturligtvis även spikar, vinkeljärn, lås, 
låssprintar och en del beslag.

Ett kraftigt korroderat lås har varit ett hänglås. I 
fyndmaterialet finns också handtag som kan ha suttit 
på en dörr, en kista eller ett skrin. Åtskilliga fragment 
av fönsterglas hittades vid undersökningen. Det var 
oftast grönt eller ljusgrönt glas, men även rent vitt 
fönsterglas förekom. En av de gröna fönsterglasbitarna 
hade en retuscherad kant som visar att fönstrena va
rit spröjsade.

Redskap
Åtskilliga redskap fanns i fyndmaterialet. Vi hittade 
t.ex. rester av spade och plogbili och fragment av en 
lie. Lien är avbruten. Tången har kvadratisk genom
skärning och bladet är 3 cm brett.

Fig. 57. Byggnadsdetaljer: dörrbeslag, F178, dörrbeslag med två gångjärn, Fl80, del av nyckel, F273, hänglås, F243, gångjärnsstapel, 
F275, gångjärn, F200 samt tegelsten med stämpel från Höganäs, F2010. Skala 1:2, resp. 1:4. Foto: A. Andersson.
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Fig. 58. Några av knivarna 
från undersökningen i Torpom. 
Fl65, F245, Fl 50, Fl71, F252, 
Fl 66, F257 samt fragment 
av såg F260. Skala 1:1.
Foto: A. Andersson.
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Kniven har varit ett viktigt redskap. Nio knivar i olika 
stadier av bevaring fanns bland fynden, liksom en 
järnyxa och flera brynstenar. Flertalet av knivarna är 
fragmenterade och korroderade. De har kilformiga 
tvärsnitt och tillhör typer som vanligtvis hittas vid 
undersökningar med material från vikingatid/medel
tid (jfr t.ex. Færden et al. 1990; Svanberg & Söder
berg 2000), men de kan säkert också tillhöra yngre 
perioder än så. Tången är antingen spetsformad med 
runt tvärsnitt så att den kunnat fästas in i ett hål i skaf
tet eller så har den ett rektangulärt tvärsnitt där man 
nitat fast skaftet.

Yxan hittades i åkermarken i nordost. Av yxan åter
står endast en del av fästet. Det är 6,5 cm brett och 
har ett rundovalt rakt placerat skafthål. Yxan bör ha

varit en tämligen kraftig arbetsyxa, även om den ur
sprungliga storleken inte går att bestämma. Till red
skapen räknas också fragment av en fil (F23) med tri
angulärt tvärsnitt och en del av ett stämjärn (Fil) och 
fragment av mejslar (F271 och Fill).

Totalt hittades sju brynstenar vid undersökningen. 
Flertalet av dem hittades på tomtområdet på berget. 
De var spridda runtom på olika ställen, både inom och 
utanför huslämningarna. De är alla mycket små och 
fragmentariska

I fyndmaterialet finns också några stenar som an
vänts som redskap. De har knackspår eller nötnings- 
spår av olika slag, ibland i ena ändan och ibland på 
en flat sida av stenen.

Fig. 59. Några redskap 
från undersökningen 
i Torpom. Mejslar, F271 
och Fl 11, skala 1:1. Del 
av lie, Fl96, skala 1:2. 
Foto: A. Andersson.
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Fig. 60. Några av brynstenarna i Torpom. F1095, F1094, F1098, 
F1097, F1091, F1099 och F1100. Skala 1:2. Foto: A. Andersson.

Kritpipor
Vid undersökningen hittades ett osedvanligt stort an
tal kritpipor. Vi hittade 47 huvuden eller fragment av 
huvuden och 70 skaftbitar inom det begränsade om
rådet vid huslämningarna på krönet. En tydlig tendens 
i spridningen var att de var samlade kring en av berg
hällarna på tomten. På samma berghäll fanns många 
sentida ristningar.

Fyndkategorien behandlas särskilt av Louise Olsson 
på s. 162. En karta över spridningen av kritpiporna 
visar att hela det centrala tomtområdet innehöll både 
huvuden och skaft. Två 1600-talsdaterade kritpipshu- 
vuden fanns i stenläggningen i husresterna nordost om 
syllstenshuset. Det var för övrigt också där de flesta 
kritpipsfynden totalt kom fram.

Personliga tillhörigheter
Den största gruppen bland föremålen som kan kate
goriseras som personliga tillhörigheter är otvivelaktigt 
de ovan nämnda kritpiporna.

Andra personliga tillhörigheter är t.ex. en rakkniv, 
en klackförstärkning och tre knappar. En av dessa ver
kar vara hemmatillverkad och är gjord i ett stycke med 
ögla på undersidan och invikt kant. En del av besla
gen kan ha varit remändesbeslag (F120) som kan ha 
suttit på bälten. En del av en bronssölja (Fil) hitta
des i ytan av kokgropen. En kraftig rektangulär sölja 
(F92) med torne kan ha suttit på ett midjebälte. En 
ringsölja (Fl72) hittades också.

I fyndmaterialet ingår även en del av ett föremål 
som sannolikt utgjort ett lock till en liten ask. Det be
står av en tunn bronsplåt, 7,1x5,9 cm med falsade, 
6 mm breda kanter. På ena långsidan finns små runda 
gångjärn. Kanterna har ett mönster av parallella rän
der.

Ett sentida fynd är också ett glas som suttit i ett par 
glasögon.

En dubbel manschettknapp i brons (F202) av mo
dernare ursprung hittades i östra delen av syllstens
huset. Den ena av knapparna är ornerad med sned
ställda linjer.

På flera ställen inom tomten hittades bitar av smala 
skifferföremål med spetsad ände. Dessa tolkas som ett 
slags grifflar.

Vapen
Mitt inne på tomten, strax sydväst om det befintliga 
huset hittades en järnpilspets. Den är 8,5 cm lång och 
har en jämnt rundad spets med hullingar som är 0,5

8i
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Fig. 61. Några personliga föremål från Torpom. 
Knappar, F57, 201 och F202, glasmedaljong, F966, 
en rakkniv, Fl 46, sölja. Fl 72, klackjärn, F251, 
och sölja, F92. Skala 1:1. Foto: A. Andersson.



Torpom - en mångfasetterad gårdsplats ♦

Fig. 62. En pilspets 
hittades vid under
sökningen i Torpom. 
Fl07. Skala 1:1.
Foto: A. Andersson.

cm långa. Skaftet är avbrutet så pilen har ursprungli
gen varit längre.

En salongsgevärslcula av modernare snitt hittades 
också på tomten.

Mynt och värdeföremål
Vid undersökningen på tomten hittades fem mynt. Det 
är två silvermynt, två kopparmynt och ett bronsmynt. 
Det äldsta var ett 2-shilling silvermynt från 1627 och 
det yngsta ett 1-öresmynt från 1878. Mynten speglar 
således grovt sett bebyggelsen under perioden 1600- 
1 800-talen. De två äldsta mynten är präglade i Dan

mark under Kristian IV respektive i Norge under Fred
rik IV. Det norska inflytandet har alltså gjort sig gäl
lande ända in på 1700-talet, även om provinsen då 
sedan mer än fyra decennier tillhört Sverige. De två 
äldsta mynten låg i en eldstadsrest i den norra husläm
ningen.

Ett hopknycklats silverstycke (F9) med en vikt av 
9 gram hittades vid undersökningen. Det låg inom en 
av de yngre husgrunderna på krönet.

Slutligen kan nämnas en glasmedaljong (F966) som 
sannolikt fungerat som ett smycke för en kvinna.

Hästskor och oxskor
Samtliga påträffade hästskor låg bland husgrunderna 
på krönet. Då platsen inte kan ha fungerat som stall 
och då man knappast ens kan tänka sig att en häst letts 
upp till det trånga utrymmet på krönet bör det betyda 
att hästskorna tagits om hand av människor som rå
vara eller som ett minne eller en lyckosymbol.

Bland föremålen finns även järnföremål som tolkas 
som delar av seldonsbeslag, ringar, en remsölja, flera 
hästskosöm och en brodd. Som ett kuriosum kan näm
nas att det i det område nedanför berget, där det legat 
en lagård på 1800-talet, fanns en liten oxsko inslagen 
direkt i bergskanten. Det förefaller som om man bun
dit djur där.

Kvarn ristningen och de andra ristningarna

Vid undersökningen av Torpom hittades två platser 
med ristningar. De hade klart sentida karaktär. De var 
huggna med ett vasst verktyg och de innehöll sentida 
tecken och bokstäver.

Tabell 9. Myntfynden från 
Torpom. Kungliga Myntkabinettet, 
KM K 711-630-2001.

Kung Land Präglingsort Valör Material År

Kristian IV Danmark Köpenhamn 2 skilling Silver 1627

Fredrik IV Norge Kongsberg 2 skilling Silver 1701

Gustav IV Adolf Sverige Avesta !4 skilling Koppar 1806

Karl XIV Johan Sverige Kongsberg 1 skilling species Koppar 1819

Oskar II Sverige Kongsberg 1 öre Brons 1878
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Fig. 63. Ristningen på en berghäll ovanför kvarnbäcken påminner om ett kvarnhjul med sina svängda linjer från centrum mot 
kanten. Skala 1:5. Avritning via plastfilm av G. Lindman.

På en liten flat berghäll fanns ristningar av ett hjul och 
två v-tecken. Hjulet hade svängda linjer som utgick 
från centrum. Ristningarna var skarpt huggna på den 
horisontella ytan av hällen. Platsen låg ca 10 meter 
ovanför bäcken och mitt för en plats där det tidigare 
låg en skvaltkvarn. Utmed bäcken finns för övrigt inte 
mindre än fem kvarnar markerade på 1694 års kon
ceptkarta. Enligt äldre skriftliga uppgifter (Framme 
1986, s. 55) ansökte bönderna i Ramdal och Anneröd 
1752 om att få inrätta en ny sågkvarn. De sökande 
fick lov att bygga kvarnen under villkoret att den bru
kades endast till egen och ortsbornas behov. Denna 
sågkvarn var belägen vid Tvetevattnet där bäcken rin
ner ut.

Ristningens läge ovanför kvarnen och motivet, som 
påminner om ett kvarnhjul, antyder att den har något 
med kvarnverksamheten att göra. På en plats i Väs
tergötland har en snarlik ristning också hittats intill 
en gammal kvarnlämning. Det är vid Ramhulta kvarn 
vid Lygnern i Sätilä socken. Upptäckten gjordes här
omåret av Sven-Olof Melin i Lindome. Ristningen ser 
ut som en sol med strålar. Den är ca 18 cm stor. Intill 
är ett v-format tecken. Kanske står ristningen för ett 
kvarnhjul och v:et för vatten.

På en låg, rundad berghäll på tomten, ca 6 meter väs
ter om huset, fanns ett flertal andra ristningar. De var 
ristade på berghällens rundade sidor och vette främst 
mot öster men även mot söder. Motiven omfattar bl.a. 
ankare, streckfigurer och olika initialer.

Dessa ristningar tillsammans med de talrika krit
pipor (se vidare nedan s. ***) som hittades runt om
kring faller utanför vad man kan förvänta sig på en 
liten gård på landet. Uppenbarligen har fler männis
kor rört sig i området än vad som är vanligt på en så
dan plats. En tolkning är att de ristats av väntande 
soldater.

Sekelskiftets bebyggelse

Vid undersökningen låg ett vitt boningshus (fig. 38) 
centralt på ytan. Detta var byggt i en för trakten ty
pisk stil och enligt uppgift uppfört vid sekelskiftet. Det 
var ett s.k. dubbelhus med fyra rum och murstock i 
mitten. Uppgifter gör gällande att det ursprungligen 
legat på annan plats och att det flyttats till Torpom 
och uppförts där.

Huset låg på en terrassering av påförd och utjäm
nad jord, som avslutades av kraftiga stenkanter (fig.
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Fig. 64. Ristningarna på berghällen på tomten. Ristningarna var utspridda över en ca 30 kvadratmeter stor berghäll. Skala 1:5. 
Avritning via plastfilm av G. Lindman.
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65). Terrasserna innehöll sten med borrmärken 
av modernare typ. I berget nordväst om huset 
fanns också en del mindre spår av stenbrytning. 
Längre åt nordväst fanns fler terrasskanter som 
var byggda på samma sätt och som avgränsade 
tomtområdet vid bergets kant.

Ladugården låg vid bergknallens fot. Anled
ningen kan ha varit att det helt enkelt inte varit 
lämpligt att låta djuren gå upp och ner för berg
et samt att den tillgängliga ytan där uppe inte 
varit tillräckligt stor för ytterligare byggnader. 
Lagården var indelad i tre delar och låg tätt 
tryckt in mot bergskanten. Resterna bestod av 
stenar och ett relativt färskt sotskikt. Det fanns 
även en oxsko inslagen i berget. Den har san
nolikt använts för att binda djur på platsen.

X Plats för
lagård

irrass

/Jord
källare «Yngre ristning på berg

Fig. 65. Hus från sekelskiftet med de tillhörande terrasseringarna. På 
planen syns även stenarna i äldre husgrunder på tomten. Skala 1:800.
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Bebyggelsen söder om Torpom
"Friseparten uti Torpom"

Den undersökta lokalen (fig. 3 och 4) låg på en liten 
kulle i kanten av Hogdals-dalgången, endast 150 me
ter söder om Torpom, som beskrevs i föregående av
snitt. Mellan Gårdestorpet och Torpom rann en min
dre bäck i meanderslingor ut till Hogdalsån.

I källorna omtalas en medeltida gård Torp (Torp
om). Den anses ha bestått av två gårdsbruk eller 
hemmansdelar (Framme 1985, s. 69-70). Den ena av 
dessa har behandlats i föregående kapitel om Torpom.

Den andra hemmansdelen har spårats till vad som 
benämnts ”Friseparten uti Torpom”. I jordeböcker 
från början av 1600-talet noteras en ödegård vid namn 
Friseparten uti Torpom. År 1607 fick en viss Hans 
Brun kungens brev på några gårdar, däribland ”en 
ödegård (som) kallas Torp eller Friseparten" (Framme, 
1985, s. 69). Hans i Fristorp står i extraskattemantalet 
1627. 1628 antecknas ”Hans Krog i Fristorp tog 
samma lilla plats igen uti tre år”. Namnet Fristorp är 
en nyskapelse från början av 1600-talet. Gårdens 
gamla namn var Benhult enligt kyrkans jordebok 1645 
(Framme, 1985, s. 266).

Fig. 66. Platsen för del torp som på 1800-talet 
kallades Gårdestorpet var bebyggd med en 
sommarstuga. Utsikt från Torpom mot kullen 
där Gårdestorpet låg. Foto: G. Lindman.



Gardestorpet ♦ 89

1799

>**/

X/i
~~

/i ■ x -■ •• I

A '
\ X:-J§

, Ji

Problemet med ”Friseparten” är att det är ett område 
som aldrig definierats på någon äldre karta och man 
vet därför inte var den varit belägen. Geografiskt sett 
utgör platsen som beskrevs i föregående kapitel och 
den här aktuella platsen ett slags pendanger till var
andra. De ligger nära varandra på var sin kulle med 
en bäck emellan, den ena norr om bäcken och den 
andra söder om bäcken. Därur kom sannolikt tanken 
att bebyggelsen söder om Torpom skulle vara den an
dra av de två omtalade gårdsenheterna i Torpom.

På lantmäterikartorna från 1800-talet anges bebyg
gelse på båda platserna. Den norra bebyggelsen, Torp
om, är då angiven som torp under Gåshult och den 
södra bebyggelsen som ett torp, Gärdestorpet, under

Fig. 67. Undersökningsområdet söder 
om Torpom enligt lantmäterikartorna 
1799 och 1849. Markeringarna för hu
sen har förstärkts. Bebyggelsen på 1700- 
talskartan saknar benämning, men är 
sannolikt samma torp som på 1800-talet 
benämns Gärdestorpet. Detaljer ur kar
tan över Ramdal 1799 respektive 1849.



Fig. 68. Plan över undersökningsytan. Skala 1:500. Ekvidistansen är 0,5 meter.



Ramdal. Bäcken utgör gränsen mellan Gåshult och 
Ramdal.

Den nuvarande fastigheten Fristorp ligger på väs
tra sidan av dalgången, väster om Hogdalsån och helt 
utanför undersökningsområdena i motorvägens sträck
ning. Möjligen kan den medeltida ödegården ha legat 
inom denna västra del av dalgången. På den lokal som 
undersöktes hittades inga bebyggelselämningar som 
var äldre än 1600-tal. Dock fanns det fanns betydligt 
äldre lämningar från såväl bronsålder som järnålder.

Den undersökta ytan

Undersökningen omfattade en yta på drygt 2000 kva
dratmeter bestående av sommarstugetomten och de
lar av den intilliggande åkermarken. Metoder och viss 
grundläggande information kring grävningen finns 
dokumenterad på annan plats (Lindman 2002b samt 
Bark m.fl. 2004).

Bebyggelsen var placerad på en delvis moränbun- 
den bergknalle. Väster om den låg en liten dalsänka 
som avgränsades av en långsträckt bergrygg, vilken 
bildade begränsningen mot den stora lerdalgången i 
väster. Genom denna topografi låg dalsänkan väl skyd
dad från insyn och vindar. Denna plats borde ha upp
levts som särskilt säker och ombonad. Trots detta vi
sade undersökningen att den inte varit särskilt mycket 
utnyttjad. Söder om bergknallen låg en flack yta som 
utnyttjats som åker. Marken utgjordes där av lerig silt

utan sten. Norr om bergknallen sluttade marken gan
ska brant ner mot bäcken.

Enligt 14C-dateringarna togs området i bruk under 
äldre bronsålder. En kokgrop och brandröjningskol är 
daterade till denna period. Nästa period, som det finns 
14C-daterade lämningar ifrån, är förromersk järnålder/ 
romersk järnålder (också en kokgrop och brandröj
ningskol från odlingar). Huslämningarna på krönet 
dateras till 1600-1800-talen och merparten av fynden 
är av 1600-1900-tals karaktär och bedöms höra sam
man med den historiska tidens bebyggelse.

Uppodlingens historia
En mönsterlokal för odlingshistoria
Av de fyra platser som undersöktes var Gärdestorpet 
den lokal som innehöll lämningar som på det tydligaste 
sättet som kunde visa odlingshistoriens förlopp och 
karaktär. Samma företeelser fanns på två av de andra 
lokalerna, i Torpom och Skaveröd, men där fanns, 
särskilt i Skaveröd, många störande inslag och kom
plicerande förhållanden som grumlade bilden. I Ram
dal omfattade undersökningen aldrig så stora ytor som 
skulle behövts för att kunna se och datera strukturer
na i den äldre uppodlingen.

På grund av de förhållandevis renodlade och ostör
da lämningarna är Gärdestorpet därför något av en 
mönsterlokal när man vill visa några drag i uppodling
ens historia.
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Tabell 10. Förteckning över 
,4C-dateringar från Gärdestorpet.

Lab.nr Id.nr Anl. Typ Vedart BP Kalibr. värde*

Ua-26205 PK50002 A600 Kokgrop Al 3180±65 1520-1390 BC

Ua-26200 PK6469 Profil Brandröjningskol Prunus 3115±45 1440-1310 BC

Ua-26202 PK6746 Profil Brandröjningskol Ask 3025±50 1380-1130 BC

Ua-26201 PK6646 Profil Brandröjningskol - 1975±55 50 BC-AD 90

Ua-26204 PK50001 A929 Kokgrop Ek 1700±55 AD 250-420

Ua-26203 PK6888 A40004 Stolphål Tall 210±65 AD 1630-1950

Ua-26206 PK50003 A1622 Eldstad Tall 80±50 AD 1690-1960

* 1 sigma, enligt Stuiver et al. 1998



Metodik

Studiet av odlingshistorien utgick från tanken att en 
nyodling antas starta med en brandröjning i skogen. 
En avbränning av ytan leder till en ojämn täckning av 
tunna lager med kol. Om marken plöjs blir det nor
malt sett inget kvar av kolet. Det finns emellertid plat
ser där kolet bevaras. Det kan vara områden som ald
rig någonsin blir plöjda eller odlade, t.ex. de smala 
remsor intill bergen där det inte går att komma till
räckligt nära med en plog eller där jordmånen är för 
tunn för odling. Det kan också vara i partier som lig
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ger så lågt att plogen inte når ner i dem. På Gärde- 
storpet kunde kollager dokumenteras på platser av 
båda slagen.

Det stora kolområdet
Bevarade kolskikt i botten på svackor är ett mer eller 
mindre återkommande fenomen. Plana åkrar är inte 
sällan en artificiell skapelse som ett resultat av jord
erosion i samband med jordbruk. Många gånger döl
jer sig ojämna svackor under den jämna horisontala 
ytan. Genom odlingen har dessa stegvis fyllts igen och 
planats ut. Svackorna kan variera från de allra obe-

Fig. 69. Foto över södra delen av undersökningsområdet 
på Gårdestorpet där stora områden med tunna kolskikt låg 
under matjorden. En tvärgående profil vars understa del 
består av ett kolskikt syns mitt i bilden. Denna rest av den 
äldsta uppodlingen är daterad till äldre bronsålder. Från 
nordost. Foto: G. Lindman.
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tydligaste, som man knappt lägger märke till, till 
mycket stora och djupa svackor, som de som dokumen
terades i Munkeröd i södra Bohuslän (Lindman 1993).

I dessa svackor samlas resterna av de äldsta brand
röjningarna i området. I sällsynta fall kan de vara 
stratifierade i tydliga lagerföljder, men of
tast består de enbart av ett tunt lager av sot 
och/eller kol.

I åkern söder om Gärdestorpet fanns ett 
större kolområde som vi hittade efter av- 
baningen av matjorden. Kolområdet var 
drygt 500 kvadratmeter stort och täckte 
den lägre delen av åkern. Man kan upp
fatta kolområdet som rester av de mera 
omfattande brandröjningar som täckt hela 
marken ända ifrån bergens kanter och ut 
över all tillgänglig yta.

En profil sparades vinkelrätt genom 
åkern och lagerföljden dokumenterades 
(fig. 71 och fotot fig. 69). Den visar hur kol 
från (sannolikt flera) olika bränningar an
samlats i de lägst liggande partierna. På 
båda sidor om den djupa mittsvackan upp
hör kolspåren där marken ligger något 
högre och där plogen följaktligen rivit sön
der och fört bort det kol som funnits.

Kantprofilerna
Vid plöjning kan man inte nå ända in till bergets kant. 
Man lämnar smala remsor där jorden inte bearbetas 
och där därför kol och sotskikt från äldre brandröj
ningar kan bli bevarade. Kantremsorna når endast

o ,4C-datering av kollager 
o Kokgrop (med datering) 

—- Profil genom kollager 
^ Kolområde

Äldre bronsålder"'"'X 
°Äldre bronsålder

Äldre bronsålder

Romersk
järnålder

OYngre romersk järnålder

Fig. 71. Plan över kolspåren, kokgroparna och de dokumenterade profi
lerna. Skala 1:1000.

Fig. 70. Profil genom det stora kolområdet. I de djupaste delarna av den leriga dalgången syntes ett 2-7 centimeters kollager under matjorden. 
Kollagret är daterat till äldre bronsålder. Till höger syns två recenta diken. Skala 1:50. Renritning A. Andersson.
Lagerbeskrivning
1. Grästorv 3. Kol
2. Matjord 4. Lera
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några meter ut från bergskanterna. Vi sparade profi
ler för att dokumentera och datera sådana kolskikt (jfr 
fig. 72).

Kantprofilerna visade ibland ett och ibland två 
olika kolskikt stratigrafiskt belägna ovanför varandra. 
Dateringarna visar att röjningsbränning skett dels 
under äldre bronsålder och dels under äldre järnålder. 
Det kan självfallet ha funnits ännu fler faser, men fler 
14C-dateringar kunde inte göras av kostnadsskäl. De 
två artbestämda brandröjningslagren innehöll hägg, 
Prunus, respektive asp, Populus.

Diken från 1800-1900-talen
I åkermarken söder om tomten fanns ett flertal diken 
av olika typer vilket visar att det funnits stort behov 
att dränera marken. I dikena kan ses flera stadier i 
dräneringen av marken. De äldsta dikena är sannolikt 
från 1800-talet. De överensstämmer med kantmarke
ringen för åkermarken på lantmäterikartan. Dessa 
diken är anlagda med långa träslanor i botten. Träet

utgjordes av unga barrträd. De yngsta dikena var enkla 
grävda diken med eller utan tegelrör.

Kokgropar och odlingar under bronsåldern 
och äldre järnåldern

I odlingsmarkerna i söder fanns som ovan beskrivits 
omfattande spår av brandröjning i olika faser. Date
ringarna visar att röjningsbränningarna skett både 
under äldre bronsålder och förromersk järnålder/ro
mersk järnålder.

Inom området fanns tre stora kokgropar. Två av 
dessa är daterade och resultaten visar att den ena är 
samtida med röjningsbränningarna under äldre brons
ålder och den andra är ungefär samtida med röjnings
bränningarna under äldre järnålder.

Kokgroparna
Kokgropen A600 var 1,3 meter i diameter och 60 cm 
djup och hade en tät packning av kraftigt skörbrända

Fig. 72. Kantprofiler med kollager vid bergs
kanterna. Kollagren är daterade till äldre brons
ålder (A6471) respektive förromersk järnålder/ 
romersk järnålder (Al 594). Skala 1:40. 
Renritning A. Andersson.

Lagerbeskrivning
1. Grästorv
2. Matjord
3. Humös silt eller sand
4. Kol
5. Lera
6. Berg

A6471

Al 594

4,40 m
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A600

1,40 m

A929

1,80 m

Fig. 73. Kokgroparna A600 och A929 i profil. Groparna inne
höll kraftigt skörbränd sten i sot- och kolbemängd sandig 
humus. Skala 1:40. Renritning A. Andersson.

stenar. Den daterades till äldre bronsålder. Kokgropen 
A929 var 1,6 meter i diameter och daterades till ro
mersk järnålder.

Någon bosättning verkar inte ha funnits i anslut
ning till kokgroparna. Trots en ganska omfattande av- 
baning hittade vi inga samtida anläggningar av van
lig boplatskaraktär, t.ex. stolphålshus eller härdar och 
gropar.

Den påfallande tydliga överensstämmelsen mellan 
dateringarna av röjningarna och dateringarna av kok
groparna gör att man vill tro att det även finns ett 
funktionellt samband. Det skulle i så fall bestå av att 
man, när man sökt sig till platsen för tillfälliga sved
jebruk, samtidigt tillagat en måltid genom långkok i 
kokgropen.

Bebyggelsen under 1600-1800-talen
Den äldsta husresten på krönet
Inom undersökningsytan fanns fragmentariska läm
ningar av ett litet, terränganpassat, äldre hus. Huset 
var väl inpassat på princip den enda tillgängliga plana 
ytan av tillräcklig storlek. Denna yta låg mellan två

ca en meter höga, parallella berghällar i en liten ficka 
på krönet.

Huset tolkas som ett rektangulärt hus med storle
ken ca 7x5 meter. Det bestod av en plan yta med en
staka fynd av bränd lera, tegel, keramik, järn och röd
gods, ett stenredskap samt en järnknapp. Därunder 
fanns ett en centimeter tjockt sot- och kollager som tol
kades som ett bränt golvlager (fig. 74). Det fanns även 
ett mittstolphål och i vardera nordvästra respektive 
nordöstra delen ett kraftigt stenskott stolphål. I ett 
bergshörn på södra långsidan fanns en ej distinkt av
gränsad anhopning av betydligt mörkare och fetare jord 
med kol samt skärvsten, vilket tolkas som utrivna res
ter av en spis eller eldstad som varit anlagd mot berget.

Dateringen av de äldsta bebyggelsespåren
Genom datering av ett av stolphålen kan huset date
ras till ca 1600-1700-talen. Både i storlek och place
ring har huset stora likheter med sylistenshuset i Torp-

Sommar-
stuga

Stolphål

«
Stolphål/i

StolphålRest av eldstai

Rest av 1800-tals
husgrund

Fig. 74. Plan över det äldsta påträffade huset i Gärdestorpet. 
Det låg på en helt plan yta av gråbrun-rödbrun, svagt humös 
sand med en del skörbränd sten. Skala 1:200.
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om. Huset på Gårdestorpet var inte komplett, men 
längs bergen fanns låga avsatser som bör ha varit 
mycket lämpliga att lägga syllstockar på. Sannolikt 
kan även den närbelägna sentida bebyggelsen (d.v.s. 
sommarstugan) och de trädgårdsarrangemang som 
fanns i området ha bidragit till att sylisten som kan 
ha funnits plockats bort.

De raserade husgrunderna 
från 1700-1800-talen

På 1799 års karta (fig. 67a) finns två hus angivna, ett 
på norra delen av kullen och ett i sluttningen mot norr.

Det sistnämnda har antagligen varit lagården. Lagårds- 
platsen ingick inte i undersökningsområdet.

På 1849 års karta har skett en ändring av husens 
läge (fig. 67b). Nu är två hus markerade uppe på kul
len, ett i söder och ett i norr. Troligen har man någon 
gång mellan de två karteringarna flyttat upp lagården 
till det gamla boningshusets läge och byggt ett nytt 
boningshus på södra delen av kullen. En sådan tolk
ning stämmer väl med iakttagelserna på platsen.

Det norra raserade huset
Det norra huset bestod av en diffust avgränsad brand
yta av sotig jord på ca 13x10 meter. Undersökningen

ÜEBÜi
Fig. 75. Stolphål från äldre bebyggelse 
som legat inklämd mellan berghällarna 
i undersökningsområdet i Gärdestorpet. 
Den infällda bilden visar ett av stolphålen. 
Foto: G. Lindman.
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visade att det fanns minst två faser. Under den yngre 
brandytan från 1800-1900-tal fanns gulstrimmig, sot- 
blandad sand i vilken fanns talrikt med lerklining, 
kritpiphuvuden och kritpipskaft, yngre dekorerat ler
gods och ben. Mot bergskanten i norr fanns också 
spridda, ej tydligt avgränsade förekomster av skärv
sten, sannolikt rester av spisar. En sådan spisrest har 
en 14C-datering till ca 1600-1700-talen. Sannolikt är 
det undre lagret ett boningshus, som senare blivit 
avröjt och utplanat innan man byggt en lagård på plat
sen. I allra ytligaste delen fanns enstaka större stenar 
placerade. Dessa har sannolikt ingått i någon form av 
uthusbyggnad eller lagård under torpets sista skede.

Det södra raserade huset
Huset, vars rester utgjordes av ett utspritt brandlager, 
täckte en yta av 8x9 meter. Det karaktäriserades av 
rikligt med stenar (5 cm-2 dm stora), skärvstenar och 
bitar av tegelstenar (både hela och krossade) blandade 
om varandra tillsammans med fynd av yngre karak
tär. Lagret var 1-2 dm tjockt. Det utgjorde sannolikt 
resterna av ett utjämnat raseringslager från rivning 
eller nerbränning av det yngsta boningshuset i torp
bebyggelsen.

Några udda anläggningar
På utgrävningsytan fanns några lämningar som inte 
kunde tolkas med säkerhet och som tillhör typer som 
inte setts tidigare:

En tältbotten?
Väster om berget med husgrunderna fanns en liten 
undangömd dalsänka som avgränsades av berg i både 
öster och väster. Utrymmet mellan bergen var 7 meter 
brett. Området hade varit odlat i sen tid. Under mat
jorden påträffades här en stor rundel (A643) med 
okänd funktion. Den hade en diameter på 4,2 meter 
och bestod av en tydlig ränna. I södra kanten var 
rännan dubbel, ungefär som om den byggts på eller 
använts två gånger. Rännan, som liknade en grund

väggränna, var 50 cm bred och hade en flack, skål- 
formad profil. Fyllningen bestod av humös sand. Inga 
belysande fynd gjordes i eller i närheten av anlägg
ningen.

På Grunnebo hed utanför Vänersborg fanns tidi
gare ett övningsfält där soldaterna var förlagda i tält 
under åren 1863-1906. I området finns ca 150 tält
bottnar, de flesta runda. De har en diameter på ca 6 
meter (Lindman 1990).

I ljuset av de talrika fynden av kritpipor, både i 
Torpom och på Gärdestorpet, och de sentida ristning
arna i Torpom, vilka kan tolkas som ett tecken på 
soldaters närvaro, kan man spekulera i om den aktu
ella anläggningen också har något med soldatlivet i 
trakten att göra. Gärdestorpet låg bara något hund
ratal meter söder om Torpom. Också på Gärdestor
pet fanns vad man måste beteckna som en förvånans
värt stor mängd kritpipor. Den runda rännan skulle 
kunna tolkas som en tältgrund i samband med någon 
av alla de militära aktiviteter som ägt rum i trakten 
under 1600-1700-talen. Platsen är mycket väl vald för 
placeringen av en tillfällig lägerplats. Man syns inte 
nere från dalgången och berget skyddar även mot väst
liga vindar.

Fosfatkarteringen
I dalsänkan med den runda anläggningen fanns även 
en närbelägen kokgrop som daterades till äldre brons
ålder. I området gjordes en fosfatkartering. Syftet var 
att se om fosfathalten var förändrad i anslutning till 
de lämningar som fanns i området, vilket skulle kunna 
ge en indikation på användningen av området. Det 
karterade området omfattade 80 kvadratmeter. Pro
verna togs 3-4 cm under den avbanade ytan av silt, 
under 25-30 cm matjord. Proverna togs med en me
ters mellanrum utom vid anläggningarna där prov
ställena anpassades till anläggningarnas läge.

Analysresultaten visar att det inte fanns någon på
taglig förhöjning av fosfathalten i anslutning till nå
gon av anläggningarna.
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Fig. 76. En cirkulär ränna fanns bevarad i klyftan mellan bergen. 
Kanske är den ett spår av en tältgrund efter de soldater som 
troligen uppehållit sig i området under 1600- eller 1700-talet. 
Foto: G. Lindman.

Fig. 77. Fosfatkarteringen i bergsklyftan med den runda anlägg
ningen och en kokgrop. Analysresultaten varierar mellan värdena 
13 och 115 P°. Skala 1:200.
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Torkställning?
I det stora kolområdet fanns rester av stenar som låg i 
ett par rader och uppenbarligen var rester efter någon 
form av konstruktion. Troligen har det rört sig om t.ex. 
torkställningar eller hässjor. Lämningarna var allde
les för stora för att ha kunnat höra till en byggnad. 
Stora torkställningar för att torka bönor, s.k. krage- 
märrar, var förr vanliga i Bohuslän. I många fall kom 
markområden att kallas efter dessa, t.ex. är Krage
lyckan en vanlig benämning på lantmäterikartor från 
landskapet, men någon sådan uppgift finns inte just 
för denna åker.

Tabell 11.
Sammanfattande 
översikt över fynden 
från Gärdestorpet.
En fullständig fynd
förteckning finns 
i Bark m.fl. 2004.

Material Antal Vikt (g)

Flinta 33

Kvarts 1

Täljsten 1

Andra stenföremål 2

Brons 2

Järn 154

Glas 22

Kritpipor, huvud 28

Kritpipor, skaft 25

Keramik 803

Bränd lera 242

Brända ben 61

Obrända ben 6

Fynden från undersökningen i Gärdestorpet

De fynd som gjordes i Gärdestorpet insamlades till över
vägande delen inom de undersökta huslämningarna på 
bergskrönet. Totalt tillvaratogs närmare 300 fynd av 
bl.a. järn, keramik, glas och flinta. Till största delen är 
det föremål från de senaste århundradena, men några 
föremål ger indikation på högre ålder som fragmentet 
av ett tälj stenskärl och en ålderdomlig hästsko.

Hushållsföremål
I glasmaterialet finns några få skärvor av buteljer och 
andra glasföremål. I förhållande till glasfynden på det

Fig. 78. Mynning av ett täljstenskärl från Gärdestorpet. F225. 
Skala 1:1. Foto och teckning: A. Andersson.

närbelägna Torpom är det betydligt färre föremål. Det 
gäller även skärvor av fat och krukor i yngre rödgods 
och fajans.

Ett fragment av ett täljstenskärl hittades. Det var 
en mynningsskärva (fig. 78).

Det fanns även tillhuggna stenar som kan ha ingått 
i någon form av spiskonstruktion.

Byggnadsdetaljer
Flera av järnföremålen härrör från detaljer till de hus 
som funnits på platsen. Vanligast är spikar men också 
krokar och andra, oidentifierade detaljer.

Bland de brända resterna av husen fanns en hel del 
tegel, men också lerklining, fragment av näver och 
kalkbruk. Rester av glasfönster förekom också. Några 
bitar var av grönt glas, medan andra var av vitt glas.

Redskap
Bland de efterlämnade redskapen märks två skäror i 
järn. I fyndmaterialet finns också två knivar och två 
yxor. Av den ena yxan återstår endast en del av fästet. 
Det är 3,3 cm brett och har ett kvadratiskt, rakt pla
cerat skafthål. Yxan bör ha varit en tämligen kraftig 
arbetsyxa. Knivarna är fragmentariska. Ett mindre 
prylliknande föremål (F5) hittades också. Till redska
pen kan även räknas en sten med nött undersida och 
ett brynstensfragment.
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Fig. 79. Yxor från Gårdestorpet. F78 och 
F82. Skala 1:2. Foto: A. Andersson.

Fig. 81. Dekorerad 
bronsknapp från 
Gårdestorpet. F32. 
Skala 2:1. Foto:
A. Andersson.

därtill åtskilliga skaftdelar. Fyndkategorien behandlas 
i ett särskilt avsnitt av Louise Olsson nedan.

Fig. 80. Sten med nött och 
knackad undersida. F222. 
Skala 1:2. Foto: A. Andersson.

Häst och andra husdjur
De husdjur som efterlämnat spår i fyndmaterialet är 
hästar. En sko som skulle kunna vara en hästsko av 
medeltida typ tillvaratogs samt även hästskosömmar.

I benmaterialet ingår djurben från husdjur. De är 
för närvarande inte närmare bestämda.

Personliga tillhörigheter
Bland de personliga tillhörigheter som tillvaratogs 
finns bl.a. två bronsknappar (F32 och F13) och en järn- 
knapp (Fl).

Vid huslämningarna hittades ett stort antal kritpi
por, nämligen 28 hela eller delar av piphuvuden och

Flinta
Ett mindre flintmaterial om drygt 30-talet flintor in
samlades vid undersökningen. I detta ingår ett fåtal 
avslag och ett avslag med retusch. Man kan räkna med 
att dessa flintor förts till platsen i samband med de 
aktiviteter som ägt rum under bronsåldern, då bl.a. 
några kokgropar anlades vid berget.
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Gården Skaveröd
Skaga rudi

Drygt tre kilometer norr om Torpom låg gården Skave
röd (fig. 3). Den var belägen på en låg moränbunden 
bergshöjd i kanten av en dalgång, som bildade en båge 
runt gården. Dalgången präglades av leriga odlings
marker och avvattnades mot norr av en mindre bäck 
som mynnat i Skaveröds tjärn, en i sen tid utdikad och 
överodlad mosse. Den låga bergshöjden var knappt 
200 meter lång och omfattade stora ytor med kalberg. 
I öster, mellan bergshöjden och ett brantare bergs

område låg ett flackt sadelpass, vars krön dominera
des av sandig mark.

Den äldsta skrivningen av namnet Skaveröd är 
”Skaga rudi” (Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län, 
del 20). Tolkningen av namnet är att förleden 'skagcC 
syftar på den låga bergshöjden som sticker fram i kan
ten av dalgången. En alternativ tolkning är att det är 
ett mansnamn. Efterleden är den i Bohuslän ytterst 
vanliga ändeisen röd med betydelsen röjning.

Skaveröds äldsta skriftliga belägg finns i Den Röde 
bok från slutet av 1300-talet (Framme, 1985, s. 36) 
och gården på 1 mantal skattehemman är även om-

Fig. 82. Gården i Skaveröd låg på en liten 
flack bergshöjd. Från norr. Foto: G. Lindman.



Fig. 83. Utdrag ur storskifteskartan från 1799 med undersökningsområdet markerat. Vid kartläggningen anges två gårdar. Ett halv
sekel senare låg gårdarna fortfarande kvar på samma ställe.
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nämnd i 1573 års jordebok. Det finns inga uppgifter 
om att Skaveröd skulle varit ödelagd under den sen
medeltida agrarkrisen. Däremot förstördes gården i 
samband med kriget 1658. Då plundrades och brän
des många gårdar i Bohuslän. Gården byggdes sanno
likt upp ganska snart igen.

Vid kartläggningen vid storskiftet1799 anges två 
gårdar (fig. 83). De låg på en liten platå på krönet i 
området som benämnts tomten på fig. 84. Före under
sökningen syntes här rester av husgrunder. Där fanns 
bl.a. en stengrund med ett källarutrymme och intill 
syntes en otydlig terrassering.

På laga skifteskartan ett halvsekel senare (1843- 
1846) ligger gårdarna fortfarande kvar på samma 
ställe. 1910 byggdes nya hus en stycke längre norrut. 
Gårdens byggnader bestod under 1900-talet av ett 
boningshus, en lagård, ett spannmålsmagasin, en jord
källare och ett senare byggt pumphus (fig. 84).

Den undersökta ytan

Undersökningsområdet omfattade en stor del av bergs
höjden samt åkermarken mellan denna och berget i 
öster (fig. 85). Matjorden avbanades på en yta av sam
manlagt 5400 kvadratmeter. Undersökningen i Skave
röd kan betecknas som en totalundersökning fast med 
vissa luckor. Metoder och viss grundläggande informa
tion kring grävningen finns dokumenterad på annan 
plats (Lindman & Johansson 2002 samt Bark m.fl. 
2004).

Bergshöjdens högsta punkt nådde 37 meter över 
havet och de lägsta partierna inom undersökningsom
rådet låg 31 meter över havet. Det innebär att bergs
höjden stuckit fram ur havet vid neolitikums början 
(enligt Påsse 2003).

Åkermarkerna runt omkring den låga bergshöjden 
bestod av mycket stenfattig, siltig morän. Vid under-

Fig. 85. Skaveröd. Från sydost. Foto: Gundela Lindman.
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sökningen var de antingen stenhårda och torra eller 
uppblötta och sumpiga efter regn.

Precis som i Torpom hade terrängen skapat och 
begränsat förutsättningarna för byggnation och od
ling. Gårdens byggnader hade varit placerade på bergs
höjden och har där delvis kunnat läggas på de befint
liga flacka berghällarna. Den odlingsbara marken har 
under historisk tid använts just för odling. Under de 
forntida perioderna däremot har hela området utnytt
jats och lämningar av olika karaktär fanns spridda 
runtom i åkermarken.

Faser och dateringar

Undersökningen i Skaveröd illustrerade det i Bohus
län mycket vanliga förhållandet att lämningar från 
flera förhistoriska och historiska perioder förekommer 
på samma plats. Det fanns lämningar av olika åldrar 
och typer i en stundtals förvirrande blandning.

Terrängen i Bohuslän ger ofta begränsade val för det 
optimala läget för en boplats. Det är därför inte kon
stigt att man gång på gång väljer samma yta för bo
sättning. När detta kombineras med en i stort sett 
obefintlig avlagring av kulturlager leder det till att man 
på samma yta möter en varierad mosaik av t.ex. flint
redskap från neolitikum sida vid sida med järnslagg, 
kritpipor etc. Just på detta sätt var förhållandena i 
Skaveröd. Lokalen var alltså mycket komplex och hårt 
nedsliten av odling och plöjning, dikesgrävningar och 
all den aktivitet som bedrivits i området under närmare 
6000 år. Fyndmaterialet var fragmenterat och stört, 
söndergrävt och skadat.

Flera helt oväntade upptäckter gjordes inom går
den. Fielt okänd var den rika förekomsten av trattbä- 
garkeramik. Även spåren av lågteknisk järnhantering 
med en järnugn, slagg och en intilliggande förmodad 
rostningsgrop var ett oväntat inslag i undersökningen.

,4C-dateringarna visar ett tidsspann från tidig mel-

Lab.tir Id. nr Anl. Typ Vedart BP Kalibr. värde*

Ua-26187 PK6161 A6166 Härd, TRB Al 4675±70 3620-3360BC

Ua-26262 PK 7361 A7376 Härd - 3195±70 1680-1310 BC

Ua-26182 PK4405 Profil 2108, 
övre del

Röjningskol - 3045±75 1410-1130 BC

Ua-26181 PK4404 Profil 2108, 
undre del

Röjningskol Al 3000±75 1380-1120 BC

Ua-26184 PK5947 A3179 Kokgrop Al 2955±70 1290-1040 BC

Ua-26183 PK5571 A5532 Kokgrop/härd - 2910±75 1260-990 BC

Ua-26190 PK50019 A2125 Grav? Asp 2780±65 1000-830 BC

KIA16887 PK50218 A6335 Härd - 2265±30 390-357 BC

Ua-26185 PK5950 Profil 4737 Röjningskol - 2105±65 340-10 BC

Ua-26188 PK6369 - Pinnhål Prunus 1630±60 AD 340-540

Ua-26189 PK50016 A3669 Härd Björk 1535±60 AD 430-600

KIA16885 PK4119 Profil 2294, 
bottenlager

Röjningskol - 1070±25 AD 903-1016

Ua-26186 PK6045 A4832 Blästerugn - 345±70 AD 1480-1640

KIA15102 PK20021 Bränt virke 
bland stenar

Sylistensrad i 
hus på krönet

Gran 330±25 AD 1492-1636

* 1 sigma, enligt Stuiver et al. 1998
Tabell 12. Förteckning över 
,4C-dateringar i Skaveröd.



Fig. 86. Plan över 
området som under
söktes i Skaveröd 
med platsen för samt
liga l4C-dateringar. 
Skala 1:1000.
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Material Antal Vikt (g)

Flinta 424

Kvarts 83

Bergartsföremål 31

Täljsten 7

Skiffer 11

Andra stenföremål 20

Brons 2

Järn 365

Tenn 2

Bly 2

Trattbägarkeramik 5811

Keramik, annan 3258

Kritpipor, huvud 50

Kritpipor, skaft 81

Bränd lera 1912

Slagg 37 907

Glas 231

Brända ben 184

Obrända ben 448

Tabell 13.
Sammanfattande 
översikt över fynden 
i Skaveröd. En full
ständig fyndförteck
ning finns i Bark 
m.fl. 2004.

lanneolitisk tid till 1500-1600-talet. Frågan om går
dens ursprung kunde inte med säkerhet besvaras då 
just den stora tidsspridningen ger ett splittrat mönster 
med många luckor som kan vara riktiga luckor i an
vändningen av området eller vara luckor som kan för
klaras utifrån olika källkritiska förhållanden.

De äldsta lämningarna utgjordes av tre väl avgrän
sade förekomster av trattbägarkeramik med datering 
till tidig mellanneolitisk tid. På dessa lokaler fanns 
också stolphål och härdar tillsammans med fynd av 
flinta och sten. En härd är daterad till 3600-3300 BC.

I åkermarken och i kanterna mot berget framkom 
spår av brandröjning i form av kollager. De äldsta 
daterade brandröjningarna härrör från senneolitikum/ 
bronsålder medan något yngre brandröjningar är da
terade till förromersk järnålder. Förnyad brandröjning 
har sedan skett under vikingatid/tidigmedeltid.

Vid en bergvägg upptäcktes ett mindre kvartsbrott 
med intilliggande rester av råhuggen kvarts.

Det fanns ett flertal spridda fynd och dateringar av 
boplatsanläggningar från såväl senneolitikum som 
bronsålder och äldre järnålder. Bland annat fann vi ett 
drygt meterbrett och ca 10 meter långt stråk av ca 170 
pinnhål av tätt satta käppar. Denna konstruktion är 
daterad till romersk järnålder/folkvandringstid.

I en bergsficka återfanns lämningar av lågteknisk 
järnhantering, bestående av rester av en stensatt järn
ugn, gropar (för röstning och/eller kolning) samt slagg 
(bl.a. fragment av ugnsvägg med slagg), bränd lera och 
järn. Lämningarna är daterade till 1400-1500-tal.

Flera raserade och omrörda husgrunder kunde kon
stateras. Ett av de yngre husen på krönet hade sanno
likt bränts ner på 1600-talet. Dateringen gör det inte 
osannolikt att det kan ha varit i samband med öde- 
läggelsen av gården under år 1658.

I området fanns också två parallella tomtdiken som 
sannolikt är från yngre historisk tid, men som kan ha 
ett äldre ursprung.

Fyndmaterialet spänner från neolitisk tid till 1700- 
1800-talsföremål och består bl.a. av knackstenar, spån, 
yxor, flintavslag, tvärpilar, spånskrapa, rest av flint
skära/dolk, del av mynning till bronskärl, dekorerad 
och odekorerad trattbägarkeramik, annan förhistorisk 
keramik, råjärn, slagg, kvarts, bränd lera, vävtyngds- 
fragment, järnföremål (bl.a. beslag, nitar, hästskosöm 
och tre gevärskulor, totalt över 365 föremål inklusive 
spikar av olika slag), fragment av tälj stenskärl, bitar 
av rafflade bakhällar, ben, yngre rödgods, vitgods, fa
jans, glas, tegel, porslin och kritpiphuvuden.

Förhistoriska bosättningar
Trattbägarboplatsen från mellanneolitikum

Det äldsta spåret i Skaveröd var trattbägarboplatsen 
daterad till yngre stenåldern (tidigt mellanneolitikum).

Inom undersökningsytan på drygt 5000 kvadrat
meter fanns tre avgränsade förekomster av trattbägar
keramik, där också flintor och anläggningar i form av 
stolphål och härdar hittades. Den södra boplatsytan 
låg i en svag sydsluttning på södra sidan om det flacka
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berget. Marken utgjordes av fin silt. Bergskanten som 
var 2-3 meter hög har kunnat ge ett visst skydd för 
vindar. Förhoppningen att ytan skulle visa sig vara en 
ren boplatsyta höll dock inte streck. Det fanns inslag 
från andra perioder på samma yta. Även på den mel
lersta boplatsytan fanns yngre dateringar. Den nordli
gaste ytan, längst ner i sluttningen mot dalgången, 
förefaller däremot vara en ostörd, ”ren” yta med en 
härd som daterats till 3620-3360 f.Kr. och rester av 
en huskonstruktion.

Trattbägarboplatsen i Skaveröd behandlas nedan i 
ett separat kapitel av Glenn Johansson.

Senneolitikum-äldre bronsålder

En hel del fynd och daterade lämningar visar på bo
sättning och odlingar under perioden senneolitikum-

Fig. 87. Daterade lämningar och fynd från senneolitikum/äldre

bronsålder. Skala 1:2000.

äldre järnålder. Särskilt perioden äldre bronsålder är 
väl företrädd genom flera dateringar på både odlings- 
lämningar och på anläggningar.

Lämningarna från yngre bronsåldern och järnålder 
hade blandad karaktär. Det fanns vissa artefakter som 
kan dateras till denna period. Dessutom är en röjnings- 
bränning daterad till förromersk järnålder. I området 
fanns också en särskild hägnadsanläggning med date
ring till yngre romersk järnålder/folkvandringstid.

Artefakter från senneolitikum-äldre bronsålder
På spridda ställen inom undersökningsområdet fann 
vi ett fåtal flintartefakter med dateringar till senneoli
tikum/äldre bronsålder. På gården var sedan tidigare 
också registrerat en fyndplats för skafthålsyxa och 
flintskära.

Till de artefakter som kan bedömas tillhöra perio
den hör ett förarbete till en skafthålsyxa, ett flathugget 
avslag samt ett flathugget redskap som antingen är en 
del av en dolk eller en skära.

Kvartsbrott
Vid en bergvägg upptäcktes ett mindre kvartsbrott med 
intilliggande rester av råhuggen kvarts. Det låg i en 
smal kvartsgång i östra kanten av kanten av tomt
berget. Kvartsgången var 1,7 meter lång och 0,15-0,2 
meter bred. Kvartsen var ljusgrå/vit. Omedelbart ned
anför bergskanten grävde vi fyra kvadratmeterrutor 
för att se om man lämnat kvar något. I de två meter
rutor som låg närmast berget tillvaratog vi närmare 
900 gram kvarts i mindre och större bitar. Det visade 
sig att inga av dessa var något annat än råstycken utan 
särskild bearbetning. Nedanför kvartsbrottet låg en 
sten som kan ha fungerat som städ och en knacksten.

Kvartsbrottets ålder var inte möjligt att fastställa, 
men en kvartsskrapa som hittades låg i ett område där 
flera anläggningar daterats till bronsålder. Bland fyn
den från grävningen i Skaveröd finns också en knack
sten i kvarts och ett 30-tal andra bearbetade kvarts
bitar, varav fem avslag. Knackstenen låg i samma del 
av området som kvartsskrapan.
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Yngre bronsålder-folkvandringstid

Bosättningsspår
I förhållande till andra undersökta boplatser från 
brons- och järnålder i Västsverige var antalet anlägg
ningar, d.v.s. framför allt härdar och stolphål, väldigt 
litet. Inom hela undersökningsytan dokumenterades 
endast ca 150 anläggningar. Dessutom måste man 
räkna med att de är från hela den långa tidsperiod som 
platsen använts, varför allihop inte kan bedömas höra 
just till perioden bronsålder-äldre järnålder.

Flera av de daterade anläggningarna (tabell 12) till
hör dock perioden. Två härdar, en kokgrop och en 
grop har daterats till bronsålder.

På flera håll inom området fanns också odaterade 
lämningar som utseendemässigt kan bedömas tillhöra 
järnålder. Det rör sig om rester av väggrännor av äldre 
karaktär, som framkom under de yngre husgrunderna 
på krönet. På krönet hittades även en mynning till ett 
bronskärl. Där fanns även på botten rester av en bränd 
stock som sannolikt utgjort någon form av syllstock. 
Kanske kan denna representera vikingatid/medeltid.

Orsakerna till varför det fanns så få anläggningar 
kan diskuteras. En anledning är sannolikt att lerjorden 
varit urlakad så att det ursprungliga antalet anlägg
ningar inte upptäckts. Samtidigt är detta inte hela för
klaringen. En annan förklaring kan vara det intensiva 
utnyttjandet av krönet där talrikt förekommande berg
hällar har utgjort tillräckligt stöd för byggnader och 
där det långvariga brukandet gång på gång förstört 
lämningar i den tunna jordmånen. Det skulle också 
kunna bero på ett annat byggnadsskick, med mindre 
och enklare huskonstruktioner.

Skålgropar
I anslutning till gårdstomten fanns två tidigare regist
rerade skålgropslokaler (RAÄ 236 och 237). Vi kunde 
dock inte hitta några skålgropar på de angivna plat
serna. På den ena platsen fanns endast en plan åker. 
Sannolikt kan där ha funnits en mindre berghäll på 
vilken skålgroparna varit ristade. Den kan senare ha

sprängts bort eller plöjts över. På den andra platsen, 
som utgjordes av låga berghällar i västra kanten av 
gårdsområdet, syntes tydliga spår av relativt färsk sten- 
sprängning, vilket sannolikt utplånat skålgroparna.

En grop med särskild funkton
Nära sadelpassets krön undersöktes en liten grop 
(A2125) med en annan karaktär än de andra anlägg
ningarna på platsen. Den är 14C-daterad till mellersta/

Fig. 88. Mynning 
av bronskärl. F486. 
Skala 1:1. Foto och 
teckning: A. Andersson.

* Härd, 390-357 BC

Grav? 1000-830 BC

Pinnhålsstråk, AD 340-540-»aVy
Borttagna skålgropar Bronskärl

20 m

Fig. 89. Daterade lämningar och fynd från yngre bronsålder-
folkvandringstid. Skala 1:2000.
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yngre bronsålder. I gropen som var en meter stor och 
tre decimeter djup låg två speciella stenar nära botten. 
Den ena var en knytnävsstor vitaktig sten av kvartsit 
med nötningsspår på tre sidor och den andra en liten 
glimmande natursten med små inbäddade korn av 
glimmer och rosa fältspat. I gropen fanns även lite 
glimmer av den sorts som populärt kallas kattguld. För 
övrigt innehöll gropen skörbrända stenar och kol samt 
några keramikskärvor och ett benfragment.

Fynd från yngre bronsålder-folkvandringstid
Vid en bergkant på krönet hittades en mynningsbit av 
ett bronskärl. I en av rutorna vid bergskanten, nära 
kvartsbrottet, låg även en delar av en vävtyngd av bränd 
lera.

Hägnad av pinnar
I åkern öster om det flacka berg som gården låg på 
fanns en ovanlig lämning. Efter avbaningen av mat- 
j ordsskiktet framträdde ett brett stråk av distinkta 
pinnhål (fig. 90-91).

Fig. 90. Ett drygt meterbrett stråk av pinnhål i Skaveröd med 
datering till folkvandringstid. Skala 1:200.

Fig. 91. Närbild av ett tvärsnitt genom två pinnhål som ingick i 
stråket av pinnhål. Foto: Gundela Lindman.

Stråket var 12 meter långt och ca 1,5-2,5 meter brett. 
Pinnhålen bestod av rakt igenom sotiga rester av spet
sade käppar. Dessa var ca 7 cm i diameter och från ett 
par till ca 10 cm djupa under den avbanade ytan. Det 
avbanade skiktet var i denna del av undersöknings
området ca 35 cm tjockt, vilket innebär att käpparna 
drivits ner minst ca 40-45 cm under markytan. Den 
vedartsanalys som gjordes för 14C-dateringen visade 
att käpparna var av hägg.

Allt talade för att pinnarna brunnit på platsen. Ett 
av pinnhålen har daterats. Resultatet visar att anlägg
ningen härrör från folkvandringstid.

På två platser i utgrävningsområdet fanns förekom
ster av liknande pinnhål, även om de inte framträdde 
på samma distinkta sätt. Fyrtio meter längre norrut 
nära krönet på det låga sadelläget mellan gårdsberget 
och det större bergspartiet i öster fanns flera liknande 
pinnhål. Ett mindre parti med pinnhål fanns också 25 
meter åt sydväst.

Ser man på området i stort kan man tänka sig att 
stråket av pinnhål bildat ett skydd runt en gårdsanlägg
ning. En ungefärlig utsträckning av ett sådant inhäg
nat område skulle ha varit ca 2000-3000 kvadratme
ter. En sådan tänkt avgränsning skulle bara bevaras i 
de fall där käpparna blev brända.
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Inom undersökningsområdet fanns, som beskrivs ne
dan, två parallella tomtdiken av relativt ungt ursprung. 
På vissa delar av pinnhålsstråken kunde man se att det 
fanns rester av dessa diken som klart överlagrade pinn
hålen. Dikena går i stort sett i samma riktning som 
pinnhålsstråket. Att de har tillkommit vid olika tid
punkter märks dock genom att de har något varierande 
sträckningar.

Lämningar från vikingatid och medeltid
Spridda lösfynd

Det medeltida Skaveröds lämningar var mycket be
gränsade. Lämningarna från vikingatid och medeltid 
bestod till största delen av vissa spridda lösfynd. Det

20 m

Fig. 92. Daterade lämningar och fynd från vikingatid-medeltid. 
Skala 1:2000.

finns flera anledningar till de fåtaliga lämningarna. 
Dels var ytan så intensivt använd och jordlagren så 
tunna att en långsamt uppbyggd stratigrafi inte ska
pats. Dels undersöktes inte hela den bebyggelsebara 
ytan och slutligen finns det fynd som inte gått att da
tera.

Bakhällar och täljstenskärl
Till föremålen från vikingatid/medeltid räknas delar 
av bakhällar av samma sort som hittades i Ramdal. 
Tre fragment av bakhällar hittades. Det största frag
mentet var 22x10 cm och hade koncentriska räfflor.

Vid undersökningen hittades även en skärva av ett 
täljstenskärl med vittrade rester av mönstrad yta.

Sländtrissa
I en större grop i en av de trängre bergklyftorna hitta
des en sländtrissa av täljsten. Den är 4 cm i diameter 
och väger 30 gram i nuvarande skick och är likformig 
på båda sidor. Vid utgrävningen var en preliminär 
hypotes att den stora gropen var resterna av ett grop
hus. Såväl storlek, form och djup motsvarade ett or
dinärt grophus. Platsen var emellertid så kraftigt 
omrörd och störd - av järntillverkningen i närområdet, 
av senare tids uthusbebyggelse och av stora rotsystem 
- att det var mycket svårt att få en klar uppfattning 
om gropen. Därtill kom att området under utgräv
ningen översvämmades av vatten i samband med flera 
stora skyfall. Intressant i sammanhanget var emeller-

Fig. 93. Fragment av täljstenskärl. F2356. Skala 1:1. 
Foto och teckning: A. Andersson.
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tid att en mycket stor sten vräkts ner i gropen. Det har 
varit ett återkommande drag med en sekundär place
ring av ett stort stenblock i grophus vid flera under
sökningar i Västsverige, i Sund (Lindman 1999) och i 
Berghem (Lindman & Stibéus 2000).

Fig. 94. En del av en bakhäll av skiffrig täljsten. F2359. 
Skala 1:4. Foto: A. Andersson.

Fig. 95. Sländtrissa i täljsten från Skaveröd. Den har sanno
likt använts för att spinna grövre garn i ull. F2355. Skala 1:1. 
Foto: A. Andersson.

Fig. 96. Bronssölja med dekorerad översida från Skaveröd. 
F615. Skala 1:1. Foto: A. Andersson.

I gropen hittades även en bit av en bakhäll och ett 
bronsföremål. Bakhällsfragmentet är av täljsten och 
liknar bakhällsfragmenten som hittades i Ramdal och 
som sannolikt har sitt ursprung i Hardanger i Norge.

Bronsföremålet är ett spänne i brons (F627). Spän
net kan ha varit fästat som stängningsmekanism på en 
större bok, t.ex. en bibel.

I samma grop fanns också många yngre föremål, 
t.ex. hästskosöm, en kniv, en kula, vindflöjelfragment, 
en konservtub samt ben och slagg.

Keramik och metallfynd
Keramiken är starkt fragmenterad. Ett specifikt för
hållande för Skaveröd var att keramik inte bara på
träffades på själva tomten utan också längs bergs
kanterna och i en stenpackning ute i åkermarken. 
Många starkt korroderade fragment av föremål i järn 
har inte gått att identifiera. Två knivar ingår också i 
fyndmaterialet. Deras datering är dock okänd.

Odlingshistoria genom tiderna
Odlingsindikatorer

Vid Skaveröds gård gjorde vi en rad iakttagelser som 
på olika sätt kastar ljus över frågor om den äldre od
lingen. Sannolikt har man odlat ända ifrån tidig mel- 
lanneolitisk tid och fram till modern tid, en period på 
mer än 5000 år. En så lång period av odling som det 
här är frågan om kan självfallet inte beskrivas detal
jerat. Man får nöja sig med att peka på vissa förhål
landen, fynd och dateringar, som ger en visserligen 
otydlig, men ändock en viss bild av odlingshistorien.

Från början skall sägas att det är omöjligt att be
lägga en sammanhängande kontinuerlig odling under 
hela denna långa tid. Sannolikt har det istället varit 
perioder av bosättning och odling som har brutits av 
perioder av övergivande, igenväxning och tomhet.

Det är rimligt att anta att odlingsmarken skapats 
genom svedjebränningar. Området och terrängen vid 
Skaveröd är av sådan art att man lätt kan föreställa
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sig att man väljer att lägga en svedja just här. För det 
första bör marken under neolitikum ha varit bevuxen 
med ädellövskog, vilket ger en god brunjord som är 
näringsrik och utmärkt att odla i. När man svedjar har 
det ingen betydelse om det är lerjord. Man skall ju än
då inte bearbeta jorden.

Det lilla passet mellan bergshöjden och det bran
tare bergområdet i öster har sannolikt varit mycket 
tilldragande för svedjeodlare. Det är just så välavgrän- 
sat och välbeläget som man skulle önska sig när man 
väljer en plats för nyodling.

Dessutom fanns det även små partier med lättare 
sandjord på passets högsta del och i sluttningen mot 
söder, där sannolikt efter hand de permanenta åkrarna 
lades.

På fig. 100 ges en samlad bild av företeelser och före
mål som direkt eller indirekt kan knytas till odling. I 
södra delen och längs bergkanterna finns områden med 
bevarade kollager. Några av dem är daterade och re
sultaten visar att bränning skett under äldre bronsål
der, förromersk järnålder och vikingatid.

Flera föremål av skilda slag finns, en skära eller dolk 
i flinta, spån som kan ha använts som skörderedskap, 
en järnskära samt några malstenar som kan ha använts 
för att bearbeta någon typ av gröda. En skafthålsyxa 
kan ha använts vid röjningen, men naturligtvis också 
för andra ändamål.

En av de härdar som undersöktes visade sig ha res
ter av underliggande årderspår. Dessa syntes i profi
len på 15-20 centimeters avstånd från varandra. Här-

Fig. 97. Flygfoto över Skave- 
röd med undersökningsom
rådet och några mörkfärgade 
åkermarksområden marke
rade. Ur Flygfoto © Lantmä
teriverket Gävle 2004. Med
givande MEDGIV-2004-4528.
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Fig. 98. Kantprofiler mellan berget och den moderna åkerkanten. Kollagren är daterade till förromersk järnålder respektive 
vikingatid/tidigmedeltid. Skala 1:40.
Lagerbeskrivning 3. Ljusbrun, svagt humös silt 5. Blek, ljusbrun, svagt humös silt
1. Grästorv 4. Kol och sot 6. Gul silt
2. Matjord (blek, gulbrun humös silt)

den har alltså bidragit till att bevara årderspåren, som 
i övrigt blivit bortplöjda på den hårt utnyttjade åker
ytan. Härden är inte 14C-daterad, men den har en all
mänt förhistorisk karaktär.

Emmervete och brödvete hittades i förkolnat skick, 
vilket skulle kunna knytas till svedjebränning.

Ett äldre åkersystem, sannolikt från medeltid, hit
tades också.

Uppodlingens historia genom brandlager

En av undersökningens målsättningar var att studera 
uppodlingens historia. Efter att samma sommar ha 
prövat metodiken för att undersöka odlingshistorien 
på andra gårdsundersökningar blev Skaveröd ytterli
gare en plats där denna metodik kunde prövas. I kort
het bygger den, som ovan sagts, i första hand på att 
man undersöker de remsor av icke odlad mark som 
ligger mellan de nuvarande åkrarna och bergssidorna. 
Där kan markhistorien i gynnsamma fall ha bevarats 
ostörd.

Endast ett fåtal av de kollager som observerades har 
kunnat dateras. Därför ger dateringsresultaten bara en 
fingervisning om perioder då man har svedjat. De vi
sar inget om att odling inte skett under de mellanlig

gande perioderna och inte heller något bestämt om 
start och avslutning av svedjeodlingsaktiviteter. De 
perioder som dock pekas ut av 14C-dateringarna är i 
Skaveröd äldre bronsålder, förromersk järnålder och 
vikingatid (1410-1130 BC, 1380-1120 BC, 340-10 
BC och AD 903-1016).

Kantprofilerna
Längs med bergssidorna fanns i allmänhet rester av 
äldre brandröjningar. De syntes som flammiga, tunna, 
kolhaltiga skikt under den avbanade ytan.

Nära krönet grävde vi profiler genom dessa kol
stråk (fig. 98). Profilerna lades vinkelrätt ut från ber
get och fram till den nutida åkern.

Profil 4734 låg nära krönet på en nivå av 33 meter 
över havet. Det understa kollagret daterades här till 
förromersk järnålder. I detta lager, endast någon deci
meter från berget hittades en spånkniv med slitglans.

Profil 2294 låg i västra kanten på en nivå av 34 me
ter över havet och kollagret daterades till vikingatid/ 
tidigmedeltid.

Åkerprofilen
Vid undersökningen sparades en långprofil genom den 
moderna åkermarken (fig. 99). Den var drygt 20 me-
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Fig. 99. En profil genom den moderna åkern visar rester av kollager som daterats till äldre bronsålder. Skala ca 1:25.
Lagerbeskrivning
1. Grästorv 3. Silt
2. Humös silt eller sand 4. Kol

ter lång och gick från bergskanten i väster och vinkel
rätt genom åkern.

Redan före avbaningen kunde man på ett vanligt 
flygfoto se mörkfärgade områden i åkermarkerna. 
Orsaken till sådana färgningar behöver naturligtvis 
inte alltid vara sot- och kolområden. De skulle kunna 
vara t.ex. sanka områden, områden med tunn jordmån 
etc. Just här fanns det dock ett tydligt samband mel
lan områden som var svartfärgade på flygfotot och 
områden som vid avbaningen visade sig innehålla res
ter av kolskikt och sotområden.

Fynd av odlingsredskap från 
de förhistoriska perioderna

Vid tidigare studier av svedjebruk har det visat sig att 
det så gott som alltid hittas arbetsyxor som lösfynd i 
svedjeodlingsområdena. Odlingen förutsätter arbete 
med yxa, antingen för att fälla träden eller för att ring
barka dem. Här kan man tänka sig att olika typer av 
yxor kan komma till användning och de exempel som 
finns sedan tidigare innehåller såväl håleggade små 
flintyxor som skafthålsyxor. Gemensamt för de flesta 
är att de är mer eller mindre skadade.

I det stora kolområdet hittades en skafthålsyxa. I 
samma område hittades även en yxa av trindyxtyp, 
med uppslipad och skadad egg. En annan bergartsyxa 
hittades i jorden på krönet. På trattbägarboplatsen

hittades dessutom några yxfragment, varav ett med 
säkerhet kommer från en tunnackig yxa.

Inom området hittades även några större spån och 
ett flathugget redskap som antingen är ett fragment 
av en dolk eller en flintskära.

I fyndmaterialet från Skaveröd finns också skörde- 
redskap. En skära av järn har samlats in. Den är 
11x2,5 cm och tyvärr starkt korroderad.

En annan föremålskategori med en viss anknytning 
till odling är malstenar. Tre stycken sådana har hittats 
runt om på området.

Årderspår som tecken på fasta åkrar
Under en härd syntes årderspår i profilen. Härden är 
inte daterad, men den tillhör utseendemässigt den för
historiska typen av härdar.

Analyser

Pollenanalyser
Tore Påsse (2001) har utfört en lokal pollenanalys på 
material från Skaverödstjärn, som är en våtmark be
lägen strax norr om gården Skaveröd.

Den analyserade delen antas representera de senaste 
2000 åren. Detta antagande görs med utgångspunkt 
från grankurvan. Både lagerföljden och pollenanalysen 
visar att en mindre sjö, rik på bl.a. näckrosor, existe
rat på platsen. Sänkan har i relativt sen tid ”vuxit igen”



Fig. 100. Undersöknings- 
ytan i Skaveröd med olika 
indikationer på äldre odling. 
I samtliga angivna kant
profiler fanns ett eller flera 
kollager. Skala 1:1000.

Röjningkol 341

Järnskära

■ Kolområde 
% Kantprofil med kollager



118 ♦ Gårdar från förr

och har troligen övergått till en tidvis vattenfylld sänka 
med torvbildning. Igenväxningen har troligen skett för 
ca 400-500 år sedan, men för att säkert avgöra tiden 
krävs 14C-analys.

Vegetationen, förutom de lokala miljöindikatorer
na, karaktäriseras i hög grad av träd i pollenanalysen. 
Detta indikerar närhet till skog och att endast små ytor 
använts för odling. Klassiska ogräspollenkorn, såsom 
malört, mållor, syror, kämpeväxter m.fl., förekommer 
i mycket små frekvenser. En mindre mängd sädpollen 
visar ändå att odling förekommit i området. Ljung och 
en förekommer i diagrammet men endast i låga frek
venser som är typiska för området under hela holocen. 
Med avseende på skogsträdens förekomst kan dia
grammet indelas i två delar. Den undre delen repre
senterar ett skogsskede som här lokalt karaktäriseras 
av ek. I pollendiagrammet har eken värden som rätt 
avsevärt överstiger det ”normala” för tiden. Alm, lind 
och ask var däremot mycket sällsynta. Den övre de
len av diagrammet, sammanfallande med torvbild- 
ningen, karaktäriseras av ett barrskogsskede med tall 
och gran.

Vedartsbestämningar
Vedartsbestämningar skulle kunna ge ett bidrag till att 
belysa den omgivande skogsmarken. Vid undersök
ningen har ingen systematisk analys av vedartsprover 
gjorts för detta ändamål. Det föreligger dock ett antal 
vedartsanalyser som gjorts som bas för urval av pro
ver till 14C-datering.

Förutsättningslöst skulle man förvänta sig ädla löv
träd samt, i följd av svedjeodlingar sådana träd som är 
s.k. ljuskrävande, framför allt björk, hassel och asp samt 
späda lövkvistar som tyder på naturlig vegetation.

De arter som förekommer i proverna är björk, al, 
asp och hägg samt ett antal ospecificerade bark/näver 
(Danielsson 2001).

Makrofossilanalyser
Makrofossilanalyserna har utförts av Håkan Ran- 
heden (2001). I södra delen av undersökningsområdet,

i ett av områdena där trattbägarkeramik hittades, 
fanns ett korn av emmervete, Cerealie sp. cf. Triticum 
dicoccum, i en odaterad anläggning.

I den stora tvärgående långprofilen (botten) fanns 
korn av brödvete Triticum cf. æstivum. I några av de 
övriga makrofossilproverna som togs i samband med 
undersökningen av kantprofilerna förekom hallon och 
en rotknöl av brudbröd Filipendula vulgaris.

Brudbrödet är mycket hemerofil, d.v.s., den gynnas 
av människans användande av marken. Starkt kultur- 
gynnad är även hallon som numer växer vild på alle
handa öppna områden som på hyggen, på stenrösen, 
i odlingsmark eller utefter diverse gränszoner. Signi
fikanta för tolkning bör de två vetefröerna vara. Det 
ena är av vanlig cestivum-typ medan det andra ser ut 
att kunna vara av dicoccum-typ, d.v.s. en äldre form 
av vete. Vanligt vete (æstivum) och emmervete (dicoc
cum) har troligen funnits parallellt under långa tider, 
men odlingen av emmervete upphörde på många håll 
någon gång under sen bronsålder eller tidig järnålder 
enligt vad man vet hittills. Även vanligt vete är alltså 
gammalt i odling men skillnaden, gentemot emmerve- 
tet, är att det blivit en viktigare gröda under senare 
tider (Ranheden 2001).

Ett åkersystem från tiden före 1700

I norra delen av området fanns rester av ett äldre åker
system som bestått av smala parceller (fig. 101). De 
var anlagda någon meter från berget och vinkelrätt ut 
i den svaga sluttningen mot öster. Åkersystemet syn
tes efter schaktningen av matjorden som rester av pa
rallella diken på jämna avstånd av ca 2,5-2,7 meter. 
De kvarvarande resterna av dikena var 0,2-0,3 meter 
breda och 0,1 meter djupa.

Åkrarna har varit så smala att man främst förestäl
ler sig att de är resultatet av ett enkelt hackbruk eller 
årderbruk. Åkrarnas längd var inte möjliga att fast
lägga eftersom den moderna plöjningen på åkern skurit 
bort de östra delarna, men av topografiska skäl kan 
de omöjligt ha varit längre än 20 meter då berget går
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upp i dagen på andra sidan. Anledningen till att de 
överhuvudtaget blivit bevarade var att plöjningen inte 
gått lika djupt i sluttningen upp mot bergknallen. Sys
temet låg helt annorlunda orienterat än åkertegarna 
på 1700- och 1800-talskartorna. Dessa åkrar är också 
i allmänhet 100-150 meter långa och 20-40 meter 
breda. Detta bör tolkas så att åkersystemet med de 
smala parcellerna säkert kan dateras till tiden före 
1700-talet och möjligen var de en rest av ett medel
tida åkersystem.

Yngre diken och dräneringar

Som redan påpekats flera gånger var ytorna i Skave
röd hårt nedslitna av användning under tusentals år 
på ett och samma begränsade område. Till det splitt

rade intrycket bidrog också att odlingsmarkerna var 
genomkorsade av yngre diken och dräneringar. Fler
talet av dessa var sannolikt grävda under 1900-talet. 
I området fanns ett flertal yngre diken. Den stora 
mängden berodde sannolikt dels på att vissa delytor 
var om inte sanka så i alla fall fulla med stora vatten
ansamlingar och dels på långvarig odling och använd
ning.

Järnframställningsplatsen
I kanten av en smal bergsklyfta fanns lämningar av 
lågteknisk järnhantering. De låg inom ett ca 70 kva
dratmeter stort område (fig. 84 och 104). De bestod 
av resterna av en blästerugn och några gropar som kan 
tolkas som rostningsgropar. Intill ugnen låg ett block

Fig. 101. Äldre överplöjda åker
diken i ett system som är annor
lunda orienterat än åkersystemen 
vid den äldsta kartläggningen på 
1700-talet. Skala 1:500.

Lagård

ädes-
lagasin
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som sannolikt fungerat som en s.k. fälisten. Slagg fanns 
kringspridd över praktiskt taget hela klyftan men med 
mera tydlig koncentration till vissa fläckar. Samtidigt 
måste påpekas att slagg även låg spridd inom andra 
delar av undersökningsytorna om än i mindre antal.

Järnframställningen i Skaveröd kännetecknas av 
småskalighet och har bedrivits i direkt anslutning till 
gården. Tyvärr var hela området i bergsklyftan utnytt
jat under många olika tider och dessutom stört av stora 
trädrötter. I ytan syntes fragmentariska rester av nå
gon form av yngre uthusbyggnad, bestående av en kort 
tydlig stenrad och en del otydliga stensamlingar. Un
der denna fanns en större grop som ev. kan ha varit 
resterna av ett grophus, även om detta inte gick att 
fastlägga på grund av att området var sumpigt och 
genomvävt av rötter och stenar. Här fanns bl.a. en 
sländtrissa i täljsten. I kanten mot bergväggen några 
få meter från ugnen hittades en koncentration av de
korerad stenålderskeramik (med pinnintryck resp. grov 
mönstring) som eventuellt kan hänföras till senneoli- 
tisk tid.

Blästerugnen i Skaveröd
Ugnen låg tätt intill en låg bergvägg. I ytan syntes en
dast stenar som var spridda vid en kraftig stubbe. Se
dan stubben och de översta stenlagren tagits bort fram
trädde en rundad grop som var inklädd med flata häll- 
formade gråstenar vilka tätats med lera. Gropen var i 
ytan ca 1,2 meter i diameter men djupare ner i sina 
bättre bevarade delar ca 70 cm i diameter och delvis 
ganska kraftigt raserad. Den var i sina bevarade res
ter 50 cm djup, men dess ursprungliga höjd bör ha varit 
större. Den ursprungliga höjden kunde inte avgöras då 
den övre delen var förstörd av stubben och sentida 
verksamheter. Fynden som i de ytligare delarna av järn
ugnen utgjordes av slagg, keramik, flinta, brända ben, 
rödgods, glaserad keramik och glas visar hur intensivt 
området använts under olika perioder. Mot botten av 
anläggningen fanns små mängder bränd lera.

Under blästerugnen fanns en större nergrävning, ca 
1,6 meter i diameter med ett lager av kraftigt rödbränd

Fig. 102. Blästerugnen i Skaveröd före utgrävning. Den var ca 
1 meter i diameter. Foto: O. Kadefors.

Fig. 103. Tvärprofil (Ö-V) genom blästerugnen. Skala 1:40. 

Lagerbeskrivning
1. Svartgrå humös sotig lera
2. Brungrå humös sotig lera med inslag av kol
3. Sotig brungrå sandig silt
4. Brungrå sandig silt, något mindre sotig än 3
5. Kol
6. Svagt bränd, gulgrå lera
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sand och ett kollager på botten. Det gick inte att av
göra exakt hur dessa anläggningar förhållit sig till 
varandra. Möjligen rör det sig om en äldre kolnings- 
grop eller rostningsgrop.

Gropen under järnugnen är daterad till ca 1400- 
1600-tal (Ua-21186, jfr tabell 12). På grund av det 
tillstökade området var det svårt att iaktta om det fun
nits någon slaggkanal eller hur ugnen varit uppbyggd.

Omedelbart söder om ugnen fanns en sten, 1,25x0,7 
meter stor. Den bör ha använts som fälisten.

I området intill blästerugnen samlades totalt när
mare 38 kilo slagg. Det fanns inget regelrätt slaggvarp 
utan slaggen var kringspridd på flera håll inom den 
lilla klyftan (jfr fig. 104). Slaggen är medeltung och 
förekommer vanligen i 2-8 cm stora bitar. Den är ofta 
tämligen blåsig, ibland glasig. Flera bitar förefaller

Fig. 104. Detaljerad plan över området med rester av lågteknisk järnhantering. Skala 1:100.
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vara fragment av ugnsväggar med rester av fastsittande 
slagg. Eventuellt ingår även en bit av ett blästermun- 
stycke i fyndmaterialet.

I fyndmaterialet från Skaveröd ingår även enstaka 
bitar som tolkas som myrmalm, järnmalm och råjärn.

1600-1900-talsbebyggelsen
De yngre husgrunderna

Enligt den äldsta lantmäterikartan, en storskifteskarta 
från slutet av 1700-talet, fanns två gårdar på berghöjd
ens centrala del. Det bebyggda området var placerat 
på den bästa ytan på berget, en tämligen plan, morän- 
bunden krönplatå där man delvis utnyttjat det under
liggande berget som stöd. Före undersökningen kunde 
man här fortfarande se rester av flera husgrunder (fig. 
105). Här syntes en rektangulär, kraftig, kallmurad 
stengrund (fig. 105:4) som sannolikt var resten av en 
källare under ett hus. Källarutrymmet var 4x5 meter 
med 1 meter breda kallmurade väggar av intill 1,5 
meter stora kanthuggna block. Den hade ingångs
öppning mitt på östra väggen. Strax intill denna till
varatogs rester av kakelugnsbitar. Den omgivande 
stengrunden (fig. 105:3) var inte exakt bestämbar till 
utsträckning eftersom berget utnyttjats som stöd.

Strax intill syntes rester av ytterligare två yngre 
husgrunder (fig. 105:1 och 2). Den östra (fig. 105:1) 
syntes som en plan yta, i öster avgränsad av en låg 
terrasskant. Gräset hade en blekare färg än på andra 
ställen. Vid avbaningen framkom här en ranglig sten- 
rad i kanten mot öster. Inom huset fanns några stolphål 
samt rester av en spis. Trävirke av barrträd från res
ter av en syllstock låg kvar mellan stenarna. Dater
ingen pekar ut perioden 1500-1600-talen (jfr ta
bell 12). Då det verkar som om detta hus brunnit skulle 
det kanske kunna hänga samman med krigståg i trak
ten, även om det naturligtvis kan vara en vanlig elds
våda. Möjligen skulle det rentav kunna vara spår av 
ödeläggelsen av Skaveröds gård under kriget 1658.

Den andra husgrunden (fig. 105:2) syntes inte före 
avbaningen, men kunde ungefärligt bestämmas på

grundval av ett ljusare sandskikt i vilket ingick kring
spridda mindre stenar. Avgränsningen är ungefärlig.

Uppe på krönet fanns också två parallella tomt
diken, vilka efter ett avbrott i den branta bergsslutt
ningen fortsatte mot nordost nere i åkermarken (se 
nedan).

1900-talsgården
På 1900-talet byggdes nya hus på en plats strax norr 
om de befintliga husen. I sin 1900-talsskepnad bestod 
gården av ett boningshus (byggt 1910), en lagård, ett 
spannmålmagasin och en jordkällare. På senare halvan 
av 1900-talet byggdes även ett mindre pumphus.

Husgrund 
(1600-1800-tal) 

• Anläggning

Dike eller ränna

Fig. 105. En del av krönet med spåren efter yngre husgrun
der samt tomtdiken och väggrännor i olika generationer. 
Skala 1:500. 1. Husgrund. 2. Husgrund. 3. Stengrund. 4. Käl
lare. 5. Kallmurat stenfundament.
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O 2 2,45 m

Lagerbeskrivning
1. Blågrå lera
2. Dike (brunsvart 

humus)
3. Träslanor i norra 

kanten av diket.
4. Stödsten i norra 

kanten av diket.
5. Berg

Fig. 106. Profil genom tomtdikena som visar att det funnits stabiliserande inslag av träslanor respektive stenar i dikena. Skala 1:20. 
Renritning: A. Andersson.
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Tomtdikena

I Skaveröd framkom två parallella diken vid avba- 
ningen (fig. 108). De kunde följas från bergskrönet och 
efter ett uppehåll vid en flera meter hög och brant 
bergskant gick de vidare i en båge mot öster/nordöst. 
De var 80-100 cm breda och 0,3-0,35 cm djupa. Det 
sydliga var bitvis förstärkt med langsgående träslanor 
i norra kanten. Det norra var grävt ner till berget på 
vissa sträckor och hade rester av en stensatt kant i 
norra delen. Fyllningen utgjordes av brunsvart humus. 
I de sankaste delarna nere på åkern var dikena bitvis 
förstärkta med granris.

Efter genomgång av olika tänkbara alternativ slutar 
tolkningen med att det rör sig om ett slags tomtdiken, 
d.v.s. en slags avgränsning av gårdstomten. Andra tolk
ningar faller på sin orimlighet. Det är otänkbart att 
det rör sig om dräneringsdiken. På krönet var de nämli
gen anlagda så att de tog slut rakt mot en bergklack 
och sluttningen var sådan att någon avrinning ej kunde 
ske då berget låg som en spärrande klack.

Det är inte heller möjligt att anta att det rör sig om 
fägator eller andra typer av stigar eller hålvägar för 
djur eller människor. Det skulle vara mer eller mindre 
omöjligt både för djur och människor att ta sig upp 
på krönet över den branta bergväggen och betydligt

Brant bergs
sluttning

Fig. 108. Tomtdikena. 
Yngre husgrunder på 
krönet markerade 
med streckade linjer. 
Skala 1:500.
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enklare väg upp på krönet kan man hitta bara några 
meter längre mot norr. Inte heller kan det röra sig om 
en åkeravgränsning eller större huskonstruktion.

Dikenas utformning och läge ger indikation på en 
sen historisk, men ej modern datering. De var kraftigt 
överplöjda och överlagrades av några skärvstenspack- 
ningar och stensamlingar nere på åkern. På krönet 
kunde man konstatera att de låg under en husgrund 
som dateras till ca 1700-tal. Det är alltså ett rimligt 
antagande att de skall knytas till den gård som bygg
des upp efter ödeläggelsen 1658.

Kartbilden över tomtdikenas sträckning visar att 
den ovan beskrivna pinnhålsraden som daterats till 
folkvandringstid utgör en förlängning av linjen från 
tomtdikena. En tänkbar förklaring skulle kunna vara 
att tomtdikena har ett betydligt högre ursprungs
datum, att de grävts om och fördjupats och förstärkts 
under de senaste århundradena från slutet av 1600- 
talet, men att de i princip visar en slags avgränsning 
av en bebyggelse redan under folkvandringstiden. 
Denna bebyggelse bör i så fall ha rönt ett dystert öde: 
hägnaden har förstörts genom brand, kanske har om
rådet lagts för fäfot en tid. När marken röjdes upp 
igen, något som bör ha skett senast under vikingatid/ 
tidigmedeltid, kan man fortfarande ha uppfattat dike
na och eventuella avgränsningsanordningar ovan jord, 
och den befintliga strukturen kan sedan ha levt kvar 
genom århundradena.

Fynden

De fynd som i främsta hand kan hänföras till perio
den 1600-1900-tal hittades främst kring husgrunder
na på södra delen av krönet men i viss utsträckning 
även runt omkring och särskilt i kanterna av åkermar
kerna.

De flesta fyndtyperna, t.ex. keramik, slagg, brända 
ben och bränd lera, fanns huvudsakligen inom tomt
området på krönet och i den intilliggande bergsklyftan 
nordöst därom, medan fynden i åkermarkerna, undan
taget flintor, var betydligt mer sporadiskt förekom

mande. Detsamma gäller enskilda kategorier såsom 
spik, fönsterglas, buteljglas, kritpipor och brynen.

Detaljstudier av fyndens förekomst visar dock att 
det saknas en tydlig struktur inom fyndspridningen. 
Uppenbarligen ligger många av de enskilda fynden inte 
på en ursprunglig användningsplats. Det verkar t.ex. 
som om skräp kan ha dumpats eller slängts in mot 
bergskanterna. Både keramik, kritpipor och andra 
fynd hittades nämligen längs bergkanterna liksom 
också fragment av en gryta, en nyckel, spikar etc. Yt
terligare en faktor som kan förklara varför så pass 
många fynd hittades just där kan vara att föremålen 
bättre bevarats undan förstörelse i sådana mera skyd
dade lägen.

Hushållsföremål
Till hushållsföremålen hör delar och fragment av 
järngrytor. De låg bortslängda vid bergskanterna.

Spritt över hela undersökningsområdet förekom 
yngre rödgods och fajans. Materialet behandlas när
mare nedan av Rune Bark.

Ett skedblad i tenn hittades. Dessutom fanns små 
fragment i glas av mönstrade skålar eller bägare. An
delen buteljglas var betydligt mindre än t.ex. i Torpom.

Sakord Antal fragment

Butelj 28

Flaska 4

Fönster 105

Glasbägare 19

Old. 76
Tabell 14.
Glas från Skaveröd.

Byggnadsdetaljer
I Skaveröds fyndmaterial finns talrikt med fönsterglas 
i olika färger, i grönt, ljusgrönt eller vitt. Påfallande 
många av fönsterglasfragmenten (ca 30 %) hade re
tuscherade kanter, vilket visar att de suttit i små, spröj- 
sade fönster.

Spikar var en vanlig fyndkategori samt även kro
kar av olika slag. Ett vinkeljärn är också tillvarataget.



126 ♦ Gårdar från förr

Fig. 109. Små fragment av fönsterglas med retuscherade 
kanter som visar att bitarna varit fastade i en list. F2168, 
2175 och 2149. Skala 1:1. Foto: A. Andersson.

Delar av dörrdetaljer finns i form av en dörrstapel. I 
materialet finns även ett fragment av en vindflöjel.

Redskap
Bland redskapen finns yngre föremål, t.ex. ett spad
blad och ett fragment av en huggmejsel. Ett fäste kan 
eventuellt ha använts för att tjudra boskap.

Bland redskapen finns också ett hammarlikande 
föremål som eventuellt kan ha använts vid klensmide. 
Hammaren är endast 6 cm lång och avslutas i en spets. 
Huvudet är rektangulärt och skafthålet klent. Ett järn
fragment kommer sannolikt från en sax av en typ som 
ingick i Mästermyrfyndet.

Några knivar i mer eller mindre fragmenterat skick 
har påträffats. Två av dem återfinns på fig. 111. En 
av knivarna (F528) har rester av ett träskaft. Tången 
är spetsigt avsmalnande och bladet har rak form. En 
annan kniv (F597) har svagt böjt blad och tången är 
skild från eggdelen genom en liten avsats.

Personliga tillhörigheter
Bland de personliga tillhörigheterna finner vi föremål 
som flera enklare knappar i brons eller järn.

Till den personliga klädedräkten hörde sannolikt en 
del av de spännen eller remsöljor som hittades. Ett

Fig. 110. Ett litet redskap med skafthål som eventuellt kan 
ha använts vid klensmide, F598, samt del av en sax, F533. 
Skala 1:1. Foto: A. Andersson.
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Fig. 111. Två knivar 
från Skaveröd. F528 
och F597. Skala 1:1. 
Foto: A. Andersson.

Fig. 112. En remsölja. 
F556. Skala 1:2.
Foto A. Andersson.

Fig. 113. Spänne i 
brons F627. Skala 1:1. 
Foto: A. Andersson.

Fig. 114. Rest av urverk med nyckel. F478. Skala 1:1. 
Foto: A. Andersson.
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Fig. 115. Exempel på finare glas 
från Skaveröd. F2158, mönstrat 
med ränder och prickar, F2222, 
mönstrat glas och F2220, profile
rat glas. Foto: A. Andersson.

sådant är litet, rektangulärt med torne. I fyndmateria
let finns även en grövre remsölja av en typ som före
kommer åtminstone från yngre järnålder och framåt.

Hästutrustning
Bland föremålen finns en del som kan knytas till häs
tar, bl.a. en hovkrats, en hästsko och åtskilliga häst- 
skosöm. Bland de oidentifierade föremålen finns även

några som eventuellt kan vara delar av betsel eller 
dylikt.

Värdeföremål
Skaveröd utmärker sig inte påfallande genom några 
iögonfallande värdeföremål. Inga mynt hittades. Där
med kan inte sägas att det skulle varit en fattig gård. 
Dels undersöktes inte alla platser inom gården och dels 
förslog inte tiden för en grundlig bearbetning av alla 
tänkbara fyndplatser.

Ett spänne i brons (fig. 113) består av en flat profi
lerad skiva med märken på undersidan som visar att 
föremålet varit fästat mot något. Det är 3,3x2,1 cm 
stort och är profilerat i flera avsatser och slutar i en 
liten knopp. Spännet kan ha varit fästat på pärmen av 
en större bok, t.ex. en bibel.

Till de yngre fynden hör rester av ett urverk med 
tillhörande del av en nyckel till att dra upp urverket.

Bland skärvorna av glas finns en del fragment med 
mönster av olika slag som antyder att finare bägare 
eller glas förekommit på gården.

Vapen
I Skaveröd hittades flera kulor. En blykula har kali
bern 14 mm och två järnkulor har kalibern 13 mm 
respektive 9 mm. En salongsgevärskula hittades även. 
Dessutom berättades att man för några decennier se
dan hittat ett flintlåsgevär i en bergskreva på tomten.
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Från medeltid till neolitikum 
på tre veckor

När de arkeologiska undersökningarna för E6 i norra 
Bohuslän startade i mars månad år 2001 låg vintern 
fortfarande som ett tungt och förlamande lock över 
Högdals socken. Fältsäsongens första månader kunde 
närmast liknas vid ett utdraget ställningskrig mot väd
rets makter. När snön slutligen smälte och tjälen gick 
ur marken blev effekten den att undersökningsplat
serna delvis lades under vatten. Men det torkade upp 
och det blev vår, även om vägen dit kunde kännas som 
en slirig uppförsbacke.

När undersökningen i Skaveröd (fig. 3) påbörjades, 
stod vi mitt i sommaren. Vi var där för att undersöka 
den medeltida gården Skaveröd. Gården Skaveröd 
finns omnämnd i 1573 års jordebok (Framme 1985, 
s. 65) men de äldsta skriftliga beläggen går tillbaka 
ännu längre, då den är omnämnd i Den Röde Bok från 
sent 1300-tal. Utgångspunkten för undersökningen var 
därför att vi förväntade oss att finna spår som visade 
på gårdens bosättningshistoria åtminstone från medel
tid och framåt.

Vid sidan av detta fanns även möjligheter att det 
eventuellt också kunde finnas lämningar från ännu 
äldre tiders utnyttjande av platsen. Det fanns uppgif-

Fig. 116. Krukskärvorna 
hackas fram ur den hårda leran. 
Sommargrävning i Skaveröd. 
Foto: G. Lindman.
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hållandevis omfattande tidigt mellanneolitiskt mate
rial kom som en överraskning.

Undersökningen av den medeltida gårdstomten 
kom alltså att inkludera undersökningen av en tidigt 
mellanneolitisk trattbägarboplats. Boplatsmaterialet 
omfattar såväl fynd av keramik och flinta som anlägg
ningar och det är detta material denna artikel hand
lar om.

Platsen för undersökningen utgjordes av det bergs
parti där gården Skaveröd legat och den uppodlade 
åkermarken öster därom. Undersökningen inleddes 
med att grästorv och ett ca 30 cm djupt ploglager 
schaktades bort med grävmaskin.

ter om att man på gården hittat dels en skafthålsyxa 
och dels en flintskära, föremål som i kombination med 
två registrerade skålgropsförekomster vid gården 
indikerade att också en boplats från senneolitikum/ 
bronsålder kunde finnas.

Inte överraskande fanns det anläggningar och fynd 
från de förväntade tidsperioderna på platsen. Att det 
därutöver skulle visa sig att det också fanns ett för

Fig. 117. En vintermorgon 
syntes stora tassavtryck, troligen 
från en varg, på undersöknings- 
ytan i Skaveröd. Skala 1:4.
Foto: G. Johansson.
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Artikelns rubrik ”Från medeltid till neolitikum på tre 
veckor” syftar på tiden som förflöt från det att under
sökningen av den medeltida gården påbörjades och 
fram till dess det upptäcktes att det på platsen också 
fanns en tidigt mellanneolitisk trattbägarboplats. Gläd
jen blev stor när en handfull keramikskärvor med 
omisskännlig karaktäristisk neolitisk dekor plötsligt 
dök upp.

För mig tog alltså resan från det medeltida till det 
neolitiska Skaveröd tre veckor. När boplatsen väl hit
tats, undersöktes den först under ett par sommar
veckor. Olika omständigheter medförde därefter ett 
uppehåll fram till oktober-november, då vi kom till
baka för att slutföra undersökningen under ytterligare 
några veckor.

När våra sista spadtag sattes i marken i november 
hade cirkeln slutits. Vintern var tillbaka med frost och 
snö och både året och undersökningen i Skaveröd led 
mot sitt slut. Snart skulle det nya året firas och plat
sen bli en del av den nya E6:ans sträckning.

Under de sista vintriga veckorna hade vi inga be
sök av intresserade åskådare, knappt någon visste väl 
heller att vi var där. Men så en av de sista frusna rnor
narna, när marken var knastrande vit efter nattens 
snöfall, såg vi spår som visade att vi haft besök: Stora 
tassavtryck av ett hunddjur som kommit från bergen 
i öster och som gått över undersökningsområdet för 
att målmedvetet fortsätta och försvinna rakt västerut. 
Vi såg aldrig besökaren, vet inte vem det var, kanske 
en bortsprungen hund eller kanske en varg. Jag hop
pas och tror det var en varg (fig. 117).

Osynliga boplatser
Kända boplatser från neolitikums äldre delar är myck
et få i norra Bohuslän och bilden av det tidiga neoliti
kum representerat av trattbägarkultur kan beskrivas 
som mycket fragmentarisk, för att inte säga närmast 
obefintlig, i hela mellersta och norra Bohuslän.

I norra Bohuslän förekommer megalitgravar, såväl 
dösar som gånggrifter, men också lösfynd av bland

annat tunnackiga flintyxor. Därigenom vet vi att män
niskor vistats i området under neolitikums äldre de
lar. Däremot har boplatserna från dem som byggde 
stenkammargravarna varit svåra att lokalisera.

Att det finns mycket få kända boplatser kan natur
ligtvis bero på att området faktiskt inte varit särskilt 
intensivt utnyttjat under den tidiga jordbruksexpan- 
sionen. Efter undersökningen av Skaverödboplatsen 
finns det dock anledning att uppmärksamma ett par 
förhållanden som delvis också kan vara en del av för
klaringen till att så få boplatser lokaliserats. Det är 
faktorer som i hög grad kan ha bidragit till att skapa 
en bild av människors utnyttjande av landskapet som 
mycket litet har med den förhistoriska verkligheten att 
göra.

Lite förenklat kan man säga att det är tre faktorer 
som försvårat upptäckten av boplatserna, nämligen 
fyndbilden, valet av bosättningsplats och de mark
kemiska förhållandena.

Stora mängder slagen flinta är utmärkande för sten
ålderns boplatser i Västsverige. Inte sällan kan anta
let fynd vid boplatsundersökningar räknas i tiotusen
tal. De stora fyndmängderna i kombination med att 
flintan är relativt lätt att upptäcka vid ytinventering i 
exempelvis åkermark, gör att stenåldersboplatserna är 
lättare att lokalisera än boplatser från senare tids
perioder. Rent generellt i Västsverige är det så att ett 
stort antal av de kända stenåldersboplatserna, oavsett 
deras närmare kronologiska placering, har registrerats 
genom ytinventering i framförallt åkermark.

Att flera veckor förflöt i Skaveröd innan det neo
litiska fyndmaterialet uppmärksammades har i stor 
utsträckning med fyndens karaktär och spridning över 
boplatsen att göra. Boplatsen i Skaveröd skiljer sig från 
den generella bilden genom att antalet flintor är osed
vanligt få.

I Skaveröd banades en cirka 5400 kvadratmeter 
stor yta av med grävmaskin. På ytan handgrävdes 
därefter 205 kvadratmeterrutor och 151 anläggningar 
undersöktes. Trots undersökningens omfattning finns 
inte fler än 424 flintföremål registrerade. Inte sällan



Fig. 119. Skaverödsboplatsen med omgivande trakt vid en dåtida kustlinje på ca 20-22 meter över havet.
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motsvarar detta antal det som man kan gräva fram i 
en enda kvadratmeterruta vid undersökningar av sten- 
åldersboplatser i Bohuslän. En vanligare typ av fynd i 
Skaveröd var keramik, ungefär dubbelt så många kera
mikskärvor som flintor hittades.

Om fyndsammansättningen i Skaveröd är represen
tativ för trattbägarboplatserna i norra Bohuslän är det 
uppenbart att dessa boplatser tenderar att bli under- 
representerade i förhållande till boplatser tillhörande 
andra perioder av stenåldern.

En annan faktor som har betydelse för i vilken ut
sträckning boplatser påträffas är deras lokalisering i 
landskapet. Kunskapen om strandlinjeförskjutningen 
och antaganden om boplatsernas strandnära belägen
het brukar användas som hjälpmedel för lokalisering 
av stenåldersboplatser. Rent allmänt räknar man med 
att stenåldersboplatser legat i mer eller mindre direkt 
anslutning till dåtida vatten, i någon mån vid sjöar och 
andra vattendrag, men framförallt, för Västsveriges 
del, vid den dåtida kusten och oftast direkt vid de forna 
stränderna.

Detta är ett förhållande som i princip gäller hela 
stenåldern, och de många strandnära boplatserna vi
sar havets och kustens stora betydelse under hela sten
åldern. Men även om havs- och kustanknytningen är 
uppenbar är vår kunskap om i vilken utsträckning re
gionens inre delar också varit attraktiva och exploa
terats mycket liten. Våra dagars skiftande exploat
eringsgrad av olika regioner påverkar också möjlighe
ten till upptäckt av boplatser. I kustområden med hög
re exploateringstryck förekommer arkeologiska utred
ningar i större omfattning, vilket i sig genererar fler 
boplatser.

Boplatsen i Skaveröd kan genom flint- och keramik
fynden samt genom 14C-analys, dateras till ca 3500 f.Kr. 
Utifrån kunskaperna om strandens dåtida läge på ca 20- 
22 meter över havet (Påsse 2003) betyder det att bo
platsen inte varit strandbunden eller ens strandnära utan 
att den legat uppemot en kilometer från havet.

Om närheten till havet saknat betydelse ur bosätt- 
ningssynpunkt, innebär detta naturligtvis att den då

tida strandlinjen inte är relevant om man vill lokali
sera boplatser av Skaverödstyp. Boplatserna kan ju då 
i princip förekomma på vilka nivåer som helst, över 
den undre gräns som havsnivån sätter.

Ytterligare en faktor som begränsade möjligheterna 
att i ett tidigare skede upptäcka trattbägarboplatsen 
var den höga graden av urlakning av humusämnen på 
platsen. Boplatsen upptäcktes genom enstaka ”lös
fynd” av trattbägarkeramik på den avbanade ytan. På 
grund av dessa fynd grävde vi vidare ner igenom till 
synes orörda och sterila lager av lera. Och det var i 
dessa som de neolitiska fynden hittades.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att genom 
ett flertal samverkande faktorer är boplatser som 
Skaverödsboplatsen avsevärt mycket svårare att loka
lisera än vad stenåldersboplatser rent generellt är. Om 
boplatsen i Skaveröd är representativ, finns det all 
anledning att hålla dörren öppen för att människors 
vistelse i regionen under denna tidsperiod kan ha va
rit långt mer omfattande än vad de hittills kända 
boplatserna visat.

Något om fynden
Fyndmaterialet från Skaveröd innehåller ett brett spek
trum av föremål som i tid spänner från tidigt mellan- 
neolitikum och fram till 1800-tal. Vid sidan av de äldre 
neolitiska fynden av flinta och keramik förekommer 
också flinta och keramik från senneolitikum/bronsål- 
der. Från senare perioder finns exempel på bland an
nat gevärskulor, beslag, spikar och andra föremål av 
järn. I andra material finns bland annat föremål av 
glas, tegel, yngre rödgods och fajans. Trots att den 
totala fyndbilden från Skaveröd är synnerligen mång- 
fasetterad och sammansatt är detta inte något större 
problem för urskiljandet av det neolitiska materialet i 
stort.

Det neolitiska fyndmaterialet som här redovisas 
uppgår sammanlagt till 1256 registrerade föremål och 
består av 424 flintor och 832 keramikskärvor. Vad 
gäller keramiken, kan den genom dekor och karaktär
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huvudsakligen tillskrivas trattbägarboplatsen. Endast 
något dussintal skärvor är karaktäristiska för senneo- 
litikum/bronsålder. Troligen gäller detta förhållande 
också för flintan, även om osäkerheten där är något 
större. Det kan vara vanskligt att bestämma om t.ex. 
förhållandevis anonyma avslag tillhör trattbägarbo
platsen eller senneolitikum/bronsålder.

Flintan

Trots att flintorna i Skaveröd är ett resultat av en acku
mulation från människors upprepade vistelser och 
användande av platsen, från tidigt mellanneolitikum 
fram till senneolitikum/bronsålder, uppgår det samlade 
antalet flintor endast till 424 stycken.

Anledningen till att jag poängterar de fåtaliga 
flintorna är att jag menar att det har betydelse för de 
slutsatser man kan dra kring utnyttjandet av området 
under neolitikum.

I tabell 15 finns en sammanställning över samtliga 
fynd av flinta.

Först och främst kan man konstatera att antalet 
identifierbara redskap är relativt stort. Av de totalt 424 
flintorna har 53 stycken registrerats som redskap (hela 
eller fragment). Detta innebär att andelen redskap ut
gör närmare 15 % av det totala antalet, vilket är en 
förhållandevis hög siffra. Andelen identifierbara red
skap från undersökta stenåldersboplatser utgör sällan 
mer än 5 % av den totala fyndmängden, oavsett pe
riod.

Utmärkande för Skaverödsfynden är också att det 
förekommer ett stort antal typer av redskap, men för
hållandevis få exemplar av varje.

Av de olika redskapen är skrapor och retuscherade 
avslag de mest frekventa, medan endast en enda kniv 
(gjord av ett spån) finns bland fynden. Att endast en 
kniv hittades kan synas märkligt, eftersom behovet av 
att skära måste ha varit stort. Detta kan naturligtvis 
vara en effekt av vårt sätt att identifiera och klassifi
cera föremål, vilket i många fall skapar en snedvriden 
bild. I själva verket kan man nog förutsätta att det

Tabell 15. Samman
ställning över före
mål i flinta från Ska
veröd.

föremålskategori Antal

Redskap

Tväreggad spets/eneggad spets 2

Avslag av slipad yxa 5

Borrspets 2

Avslagsskrapa, enkel 14

Spånskrapa 2

Spånkniv 1

Spån med retusch 1

Spån 6

Avslag med retusch 14

Avslag med inhak 1

Övrig flinta med retusch 1

Flathugget redskap, fragment 1

Knacksten 3

Summa redskap 53

Kärnor

Bipolär kärna 1

Övrig kärna med 1 plattform 3

Övrig kärna med 2 plattformar 1

Övrig kärna 1

Mikrospånkärna, fragment 1

Kärnfragment, plattforms- 
avslag

1

Kärnfragment, sidofragment 3

Summa kärnor 11

Restprodukter

Avslag 218

Övrig flinta 136

Splitter 6

Summa restprodukter 360

Summa flinta totalt 424

bland fynden finns ett stort antal ”knivar”. Säkerligen 
har såväl retuscherade som oretuscherade avslag och 
spån använts som skärande redskap.

I den tidiga jordbrukskulturen dyker de första sli
pade flintyxorna upp. Framförallt de tunnackiga yx
orna är associerade med trattbägarkulturen. I Skave-
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röd hittades ingen intakt yxa, men väl fem fragment 
av slipade yxor. Intressant är att notera att de fem frag
menten representerar lika många yxor. Att bestämma 
yxtyp utifrån fragmenten har endast varit möjligt i ett 
fall. Det har gått att fastställa att det härrör just från 
en tunnackig yxa (muntlig uppgift av Kalle Thorsberg).

Vanligt förekommande på trattbägarboplatserna är 
tväreggade pilspetsar. I Skaveröd hittades två spetsar, 
en tväreggad och en eneggad. Båda spetsarna hittades 
tillsammans i en grop och är ca 20 mm långa och 
gjorda av spån (fig. 120).

Fig. 120. De båda pilspet
sarna i flinta som hittades 
i Skaveröd. Skala 1:1. 
Teckning: A. Andersson.

Som synes i fyndsammanställningen finns ett fragment 
av ett flathugget redskap registrerat. Fragmentet är en 
del av en dolk eller skära och är ett exempel på att det 
i Skaveröd också förekommer fynd som kan dateras 
till senneolitikum och/eller bronsålder.

Flintan var huvudsakligen koncentrerad till ytorna 
med trattbägarkeramik, även om den förekom något 
mer spridd över boplatsområdet.

Även om alla flintor inte säkert kan knytas till 
trattbägarboplatsen finns ett par förhållanden som 
ändå kan vara relevanta att peka på. Att det förekom
mer ett stort antal olika redskapstyper, men endast i 
relativt få exemplar, kan tolkas som tecken på en 
mångfald av varierande aktiviteter. Flintredskapen 
pekar inte mot någon specialiserad verksamhet utan 
bör ses som utmärkande ett boplatsmaterial, i ordets 
rätta bemärkelse. Att såväl pilspetsar som fragment av 
slipade yxor förekommer på boplatsen, visar också att 
såväl jakt som jordbruk bedrivits av bosättarna i 
Skaveröd.

Keramiken

Vid undersökningen insamlades totalt 832 keramik
skärvor med en sammanlagd vikt på närmare 6 kilo 
(jfr Bark m.fl. 2004). I jämförelse med andra keramik
förande trattbägarboplatser längre söderut i Bohuslän 
och i Halland är keramikmaterialet inte särskilt om
fattande.

Flertalet skärvor är tämligen anonyma och frag
menteringsgraden ganska hög (genomsnittsvikten är 
7 g/fragment). Ändå är keramiken intressant eftersom 
relativt många bitar är ornerade.

Antalet skärvor med dekor är 155 stycken vilket 
innebär knappt 20 % av hela materialet. Flertalet av 
de ornerade skärvorna utgörs av bukfragment och 
dekoren består av tätt ställda och lodrätt dragna lin
jer, s.k. bukstreck.

Utöver dessa finns 31 mynnings bitar, vilka samt
liga är ornerade (fig. 121). Dessa visar att kärlen, utö
ver att ha varit dekorerade med bukstreck, vanligtvis 
också haft en dekor vid mynningen.

Bukstreck är den vanligast förekommande dekor
typen. Att spekulera i vad som därutöver varit vanli
gast förekommande dekortyp eller kombination av 
dekorelement är tämligen meningslöst. Det beror på 
att det rör det sig om ett begränsat antal skärvor med 
annan dekor än bukstreck och att de lika gärna kan 
komma från ett och samma kärl som representera flera 
olika. Så när det gäller dekoren säger den egentligen 
inte, i detta avseende, så mycket mer än att den ge
nom sin närvaro visar på det faktum att dessa dekor
typer och varianter applicerats på kärlen av Skaveröds 
invånare.

När det gäller den tekniska aspekten av dekorens 
utförande, är variationen ganska stor. Ett flertal olika 
tekniker har tillämpats. För att åstadkomma försänkta 
mönster har man dragit, stuckit, stämplat eller tryckt 
in linjer och formelement i den våta leran. För att 
skapa förhöjda dekorelement i form av knoppar på 
kärlets utsida, har man från kärlets insida tryckt in 
gropar i kärlväggen.
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Fig. 121. Exempel på dekorerad keramik från trattbägarboplatsen i Skaveröd. Skala 1:1, utom sista fyndet (F314) som visas med 
fram- och baksida i skala 2:3. Foto: A. Andersson.

F314
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De olika mönstertyper som förekommer på mynnings- 
bitarna är bland annat vinkellinjer. Dessa uppträder i 
ett flertal varianter, där upp till tre rader av horison
tella vinkellinjer löper under mynningen. För att åstad
komma vinkellinjerna har flera olika tekniker tilläm
pats. Utöver dragna linjer har de skapats genom stick 
eller stämplats in med tvärsnodd.

En annan dekor som också förekommer i ett antal 
varianter är en horisontell rad eller band av pinnstick 
eller dragna linjer under mynningen. Linjerna före
kommer endast helt horisontella, medan pinnsticken 
också förekommer något snedställda.

Ytterligare en dekortyp som förekommer är rader 
av bågformiga intryck direkt under mynningen. Exem
pel på en helt annan dekortyp är enkla rader av knop
par placerade någon centimeter under mynningen. Det 
finns också exempel på att olika dekorelement har 
kombinerats. Det förekommer ett flertal varianter där 
knoppar och olika typer av vinkellinjer har kombine
rats.

Sammanfattningsvis kan man om dekoren säga att 
den uppenbart varit bunden till vissa övergripande 
principer för mönster. Utöver bukstrecken har kärlen 
försetts med horisontella band eller rader av lodräta 
stick, linjer och vinkellinjer under mynningen. Detta 
kan ses som en grundläggande och fastlagd princip för 
dekoreringen. Däremot verkar reglerna för själva 
utformandet av dessa mönster har varit mer fria. Så 
länge de övergripande principerna upprätthållits tycks 
det ha funnits spelrum för variationer inom ramarna 
då själva utformandet av dekorelementen kan ha va
rierats, genom att de antingen dragits, stämplats eller 
stuckits in.

Utifrån skillnader i dekorens utformning på de 31 
mynningsbitarna kan man dra slutsatsen att de repre
senterar åtminstone ett drygt tiotal olika kärl. Detta 
är det antal kärl som säkert kan beläggas. Om man 
betänker att varje kärl endast representeras av en el
ler ett par, kanske tre, mynningsbitar, är det troligt att 
detta tiotal kärl endast utgör en del av dem som ur
sprungligen funnits på boplatsen.

Till formen verkar kärlen uteslutande ha bestått av 
enkla trattbägare, men utifrån en förhållandevis stor 
variation i mynningarnas uppskattade diameter ver
kar kärlstorleken variera stort. En betydande skillnad
1 kärlstorlek indikeras också av en stor variationen vad 
gäller mynningsbitarnas godstjocklek. En del kärl ver
kar ha varit så små att man kan tänka sig att de ut
gjorts av dryckeskärl, medan andra kunnat fungera 
som förrådskärl. Att en del kärl också använts för 
matlagning är troligt, även om någon bit med mat
skorpa inte finns bland fynden.

Boplatsens ålder
På typologiska grunder kan fynden och därmed bop
latsen, dateras till tidigt mellanneolitikum. Fynden av 
tväreggade pilspetsar och fragment av tunnackiga yxor 
liksom keramikens dekor pekar mot en sådan tids- 
ställning. Detta är en datering som också motsvaras 
av en av de 14C-daterade anläggningarna på boplat
sen.

Den anläggning som daterats till tidig mellan- 
neolitisk tid (4675±70 BP, 3620-3360 f.Kr., Ua-26187) 
utgjordes av en oval härd, 1,75x1,3 meter. Den var ca
2 decimeter djup och botten var ställvis infodrad med 
flata stenar. Den låg 31 meter över havet. Just denna 
anläggning var en av de få som uppfattades som sä
kert tillhörande trattbägarboplatsen. Anledningen till 
att den bedömdes förhållandevis säker ur daterings
synpunkt var att den låg inom ett område med mycket 
få anläggningar och att det runt hela härden hade hit
tats ornerad trattbägarkeramik. Sambandet mellan de 
neolitiska fynden och härden föreföll påtagligt, vilket 
också 14C-dateringen kom att visa.

Hus och boplatsorganisation
Det ideala vid boplatsundersökningar är att boplatser
na är ”rena”, d.v.s. att allt material härrör från ett 
mycket begränsat tidsavsnitt. Om så är fallet kan fö
remål och boplatskonstruktioner ses som ingående i
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,4C-daterade anlägg
ningar och fyndom
rådena markerade. 
Skala 1:1000.

A 1166 
-3 360 BC

iningkol

•®Härd A6335 390-357

Grav? A2125 1000-830 BC

Pinnhål 
\AD 340-!

•ugnlA48|

Härd Å3669 AD.430-600

1532 1260-990 B(

10 m



ett sammanhang, vilket ökar möjligheten till tolkning 
och förståelse av boplatsens struktur och organisation.

”Rena” boplatser är ett synnerligen ovanligt feno
men i Bohuslän. Den bergiga topografin har innebu
rit att antalet för bosättning attraktiva platser varit 
begränsat. Därmed har vissa platser under årtusendens 
lopp kommit att utnyttjas om och om igen, vilket re
sulterar i svårigheter att skilja ut och veta vad som hör 
ihop och är samtida bland alla fynd och anläggningar 
som med tiden ansamlats på platserna.

14C-dateringarna från Skaveröd spänner över ett 
långt tidsavsnitt. Det finns dateringar från tidigt mel- 
lanneolitikum, bronsålder, järnålder, medeltid och fram 
i historisk tid. Sammantaget visar de på upprepad 
mänsklig aktivitet vid platsen under drygt 5000 år. De 
många anläggningar som dokumenterades är spår och 
resultat av ackumulerade händelser från denna tids
rymd.

Eftersom det inte är möjligt att på stratigrafiska 
grunder separera anläggningar från respektive tidspe
riod är det närmast omöjligt att koppla enskilda an
läggningar till ett bestämt och snävare avgränsat tids
avsnitt. Därmed blir också tolkningar av anläggnings- 
strukturer mycket osäkra.

Även om fyndmaterialet som hör till trattbägarbo- 
sättningen inte är särskilt omfattande är dock det fynd
förande området relativt stort. Den yta inom vilken 
fynd förekom var cirka 20x175 meter, vilket innebär 
att boplatsens storlek kan uppskattas till ungefär 3500 
kvadratmeter.

Som en naturlig konsekvens av topografin hade bo
platsen en mycket långsmal utsträckning i nord-syd- 
lig riktning. Boplatsen omfattade ett väl skyddat sadel
läge, varifrån marken sluttade mot norr och söder. 
Området var avgränsat i öster och väster av bergspar
tier. Sadellägets krön låg på en nivå kring 36 meter över 
havet och de neolitiska fynden förekom från krönet 
och ner till en nivå runt 31 meter över havet i de båda 
slänterna. Även om enstaka flintor visserligen kunde
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hittas över hela boplatsen, framträdde framförallt två 
mycket distinkta koncentrationer av flinta och kera
mik. Den ena låg i nederkanten av den södra slänten 
(yta A) och den andra på krönet (yta B). I nederkant 
av den norra slänten (yta C) hittades också fynd, om 
än betydligt färre (fig. 123).

Keramik, flinta och anläggningar på yta A

De första distinkta trattbägarfynden hittades i nedre 
kanten av den södra slänten (yta A). Denna delyta 
undersöktes med meterrutsgrävning, där sammanlagt 
30 kvadratmeter handgrävdes. I syfte att få fram even
tuella anläggningar, som kunde kopplas till fynden, 
banades dessutom ytan en extra gång.

Undersökningen visade att fynden begränsades till 
en endast cirka 20 kvadratmeter stor yta. Inom denna 
förekom förhållandevis rikligt med framförallt kera
mik men också flinta. I direkt anslutning till och ome
delbart sydväst om den fyndförande ytan fanns ett 20- 
tal anläggningar. Dessa bestod av stolphål, härdar och 
gropar och vid undersökningen föreföll det troligt att 
åtminstone en del av dem kunde höra samman med 
de neolitiska fynden. Stolphålen var bleka genom kraf
tig urlakning och låg i linje på ett sådant sätt att det 
var möjligt att tänka sig dem som spår efter en bygg
nad.

I stolphålen fanns ej något daterbart material utan 
träkol från tre andra anläggningar (två härdar och en 
kokgrop) i området analyserades (fig. 122). De er
hållna dateringarna visar med all önskvärd tydlighet 
på platsens komplexitet. Två anläggningar strax syd
väst om fyndområdet, en kokgrop och en härd, gav 
dateringar till äldre bronsålder, medan den tredje, en 
härd i direkt anslutning till de neolitiska fynden date
rades till 430-600 e.Kr. Även om stolphålen därmed 
inte dateras, ligger det naturligtvis lika nära till hands 
att anta att de hör till bronsålder eller järnålder som 
till neolitikum.



Fig. 123. Plan över 
boplatsen med fynd
områdena markerade. 
Skala 1:1000.
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Keramik, flinta och anläggningar på yta B

Den största koncentrationen av fynd fanns på sadel
lägets krön (yta B). Här handgrävdes 46 kvadratme
ter. Även här visade sig fynden ligga oerhört väl sam
lade inom en mycket begränsad yta. På krönet och i 
direkt anslutning till fynden fanns även här spridda 
anläggningar. Anläggningarna bestod av enstaka stolp- 
hål, några gropar och ett par härdar. Kring en av 
härdarna fanns några av de mest fyndförande meter
rutor som grävdes. Där låg stora mängder keramik. 
Härden var en av de anläggningar som vid undersök
ningen uppfattades som säker vad gällde en koppling 
till det neolitiska materialet. Anläggningen innehöll 
träkol som i efterhand daterats, men förvånande nog 
visar analysresultatet inte på något samband med fyn
den. 14C-dateringen anger härdens ålder till senneoli- 
tikum/äldre bronsålder (1680-1310 f.Kr., Ua-26262).

Bland fynden från Skaveröd finns ju också som 
påpekats, enstaka flintor och keramikbitar som typ- 
ologiskt hör hemma i senneolitikum eller äldre brons
ålder. Härden på krönet samt ytterligare ett antal an
läggningar hör ihop med detta svårfångade material, 
som ligger som ett brus över boplatsen.

Keramik och anläggningar på yta C

När slänten i norr maskinavbanades (område C), var 
det vid en långt framskriden tidpunkt av undersök
ningen. Vi hade sedan en tid tillbaka både upptäckt 
att det fanns trattbägarkeramik i södra delen av under
sökningsområdet och hunnit gräva meterrutor inom 
de fyndförande ytorna. Vår beredskap var så att säga 
god och avbaningen gjordes därför extra noggrant.

Detta till trots hittades varken fynd eller anlägg
ningar i släntens övre del. Först längre ner i slänten 
dök enstaka anläggningar upp.

Anläggningarna bestod av ett drygt tiotal stolphål 
samt en härd. Det omedelbara intrycket vid avba
ningen var att stolphålen verkade ingå i en huskon
struktion. Placeringen indikerade en rad av väggstol

par som i nord-sydlig riktning följde slänten och längst 
ner övergick i en rundad gavel (fig. 124). Trots ett in
tensivt letande efter en andra vägg i väster och gavel i 
söder hittades detta inte. Att någon stolphålsrad inte 
hittades i väster förklaras av att platsen där en vägg 
sannolikt stått var förstörd genom sentida dikesgräv- 
ning. Inte heller fanns det stolphål från takbärande 
stolpar inuti det förmodade huset. Vad som däremot 
hittades var en oval härd. Härden låg placerad inuti 
det eventuella huset knappt tio meter från husets norra 
gavel.

När avbaningen var klar och anläggningarna bör
jade undersökas hade fortfarande inte ett enda fynd 
hittats på platsen. Det blev därför en lika stor som 
angenäm överraskning när ornerad keramik dök upp. 
När härden började rensas fram visade det sig att det 
tätt omkring den fanns karaktäristisk trattbägarkera
mik. Inkilad vid en av stenarna i härden låg också en 
flintskrapa.

3620-3360 f.Kr

Fig. 124. Plan över en trolig huskonstruktion i område C. 
Skala 1:200.
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Därmed väcktes tanken på att stolphålen och härden 
faktiskt kunde utgöra rester av ett neolitiskt hus. Innan 
keramiken dök upp var detta knappast något vi miss
tänkte. Hypotesen var visserligen att stolphålen ut
gjorde spår efter ett hus, men det förmodades till en 
början vara betydligt yngre.

Härden innehöll små mängder träkol, men tillräck
ligt mycket för att bestämma åldern med 14C-analys. 
Det skulle visa sig att denna datering skulle bli den 
enda från Skaveröd som korresponderar med den typo- 
logiska dateringen av de neolitiska fynden. Dateringen 
angav härdens ålder till 4675±70 (3620-3360 f.Kr.).

Att härden genom 14C-datering visat sig var sam
tida med fynden är i sig spännande, men än mer in
tressant är naturligtvis om härden dessutom daterar

ett hus tillhörande trattbägarboplatsen. Det finns en 
del som talar för att möjligheten inte helt ska uteslu
tas, även om osäkerheten och frågetecknen är många.

Anläggningarna som hittades nere i slänten består 
av den l4C-daterade härden och 16 stolphål. Av de 16 
stolphålen kan 11 stycken tänkas ingå i huskonstruk
tionen medan övriga fem knappast har med byggna
den att göra. Frågan om hur ett eventuellt hus mera 
bestämt sett ut är svårt att besvara. Min tolkning av 
de sex stolphålen längst i norr är att dessa utgjort en 
rundad gavel av ett stolpbyggt långhus. Från östra 
långsidan av huset finns några stolphål bevarade men 
på västra sidan endast ett. Dessa stolphål har troligen 
dels varit takbärande, men också utgjort en grund
stomme mot vilket en vägg kunnat luta. Väggen bör

Fig. 125. Fotot visar den stora ovala 
härden som ,4C-daterats till tidigt 
mellanneolitikum. Härden är foto
graferad när halva anläggningen är 
undersökt. Foto: G. Lindman.
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ha kunnat ligga kanske en meter eller två utanför dessa 
bärande stolpar. I denna tänkta konstruktion blir hu
sets mått cirka 18x6 meter.

Hur hus tillhörande den tidigneolitiska och tidigt 
mellanneolitiska trattbägarkulturen varit uppförda i 
Bohuslän vet vi inte särskilt mycket om. Från Halland 
och Bohuslän finns några få lämningar som daterats 
och tolkats som huslämningar från dessa tidsperioder 
(Westergaard 1993,1994, Schaller Åhrberg 1994 och 
Lindman 1999). I flera fall är också dessa tolkningar, 
liksom i Skaveröd, osäkra.

För de förmodade husen finns några generella drag 
som också går igen i Skaveröd. I samtliga fall handlar 
det om stolpbyggda konstruktioner som är relativt 
stora. Bredden ligger som regel kring 5-7 meter och 
längden vanligtvis strax under 20 meter. I de fall gav
lar har kunnat dokumenteras har dessa varit rundade. 
När det gäller takbärande konstruktioner förekommer 
variationer. Det finns exempel på hus med kraftiga 
takbärande stolpar satta i en mittaxel, där husen ut
gjorts av tvåskeppiga mesulakonstruktioner (Wester
gaard 1993, 1994) men också exempel där distinkta 
takbärande stolpar saknats (Schaller Åhrberg 1994). 
Vad gäller härdar i husen så finns också en variation. 
Det finns exempel på hus såväl med härdar som utan.

Dispositionen av ytan

Att det funnits någon form av bostad på en neolitisk 
boplats är självklart. Sannolikt har boningshus stått 
just där vi påträffade fynd och anläggningar. Mycket 
karaktäristiskt för boplatsen är att fynden uppträdde 
i distinkta koncentrationer i anslutning till anlägg
ningar och att det mellan dessa finns stora och i prin
cip fyndtomma ytor. Hur dessa ”tomma” ytor dispone
rats och använts inom ramen för en eller ett par går
dars rumsliga organisation kan man bara spekulera i. 
Men man kan nog föreställa sig att de delvis utgjorts 
av stängslade ytor för djurhållning och odling inom 
ett större boplatsrum.

Frågan om vad de olika koncentrationerna i själva 
verket representerar är intressant men också kompli
cerad. Även om materialet i stort kan dateras till ti
digt mellanneolitikum, innebär detta inte nödvändigt
vis att yta A, B och C använts absolut samtidigt. En 
möjlighet är att de olika koncentrationerna utgör spår 
efter olika kronologiska faser i boplatsens historia. 
Under loppet av något hundratal år kan en gård ha 
flyttats inom den totalt utnyttjade ytan i Skaveröd och 
de olika koncentrationerna kan representera spår ef
ter tre tidsmässigt olika gårdscentra.

Men de olika koncentrationerna av fynd kan i re
ell mening också vara samtida och då spegla olika 
aktivitetsytor kopplade till en gård. En tredje möjlig
het är dessutom att det i Skaveröd kan ha funnits ett 
par samtida gårdar.

Frågan låter sig inte besvaras, då någon inbördes 
datering av de olika koncentrationerna inte kan gö
ras. Varken strandlinjedatering, stratigrafi eller 14C- 
analys erbjuder någon möjlighet, och lika lite ger fynd
materialet någon fingervisning. Varken flintan eller 
keramiken är möjlig att på typologiska grunder sär
skilja mellan de olika delytorna, och den enda egent
liga skillnaden är att mängden fynd varierar mellan 
ytorna.

Vid de ytor där det fanns ett trattbägarmaterial 
förekom även anläggningar, men kopplingen mellan 
fynd och enskilda anläggningar är högst osäker.

Spritt över undersökningsytan förekom en mängd 
anläggningar, enstaka eller i grupper och av skiftande 
karaktär. Att åldern på anläggningarna var högst va
rierande var uppenbart redan i fält, och detta har där
efter också understrukits genom de 14C-dateringar som 
gjorts. Att säkert knyta enskilda anläggningar eller 
anläggningsstrukturer till trattbägarfynden är därför 
vanskligt.

En neolitisk ekonomi
Upptäckten av en trattbägarboplats i Skaveröd, med 
dess för regionen förhållandevis unika fyndmaterial,
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är betydelsefullt för kunskapen om neolitikum i norra 
Bohuslän.

Den plats man valt för bosättningen i Skaveröd har, 
som tidigare nämnts, legat ungefär en kilometer från 
den dåtida kusten. Närheten till havet och näringar 
kopplade till den helt marina miljön har alltså inte varit 
en styrande lokaliseringsfaktor vid etablerandet av 
boplatsen. Man kan förmoda att boplatsen etablerats 
vid en tidpunkt då jordbruket introducerats och på 
allvar blivit en del av ekonomin (fig. 119).

Frågor kopplade till neolitiseringsprocessen har 
varit och är ett stort forskningsfält inom arkeologin, 
men i stora stycken är bilden fortfarande diffus. Frå
gor om neolitiseringen har i brist på källmaterial också 
varit problematiska att diskutera. Detta gäller i hög
sta grad en region som norra Bohuslän med ytterst 
sparsamma neolitiska lämningar.

Den nu undersökta boplatsen är bl.a. intressant ur 
denna aspekt. Boplatsen indikerar att en ekonomisk 
omläggning skett i området redan under loppet av åt
minstone senare delen av tidigneolitikum.

Att man vid platsen för boplatsen också finner spår 
från många senare perioder är ingen slump. Landska
pet är mycket bergigt men här och var genombrutet 
av sprickdalgångar, och det är i kanten av dessa dal
gångar vi finner de bästa odlingsförutsättningarna 
såväl under förhistorisk tid och medeltid som i våra 
dagar.

Det är inte bara boplatsens läge och lokalisering 
utan också fynden som berättar att boplatsen, i eko
nomiska termer, är neolitisk.

Under de senaste åren har i samband med utbygg
naden för väg E6, två något äldre, tidigneolitiska bo
platser undersökts. Den ena ligger på svenska sidan av 
Svinesund, vid Bjällvarpet (Johansson, Schalter Ahr- 
berg och Thorsberg i manus) och den andra på norska 
sidan, Berget 2, (Tørhaug 2002). Gemensamt för dessa 
båda boplatser är att de haft en helt marin koppling 
då de har legat vid stränder i den dåtida skärgården. 
Karaktäristiska och dominerande fynd är många pil
spetsar och såväl boplatsernas läge som de karaktä

ristiska tväreggade spetsarna pekar mot en näring in
riktad på fiske, havsjakt och annan jakt.

Fyndmaterialet i Skaveröd, som sannolikt är några 
hundra år yngre, skiljer sig helt från fyndmaterialet på 
dessa boplatser. De vanligaste redskapen i Skaveröd 
är enkla skrapor och retuscherade avslag. Bland fyn
den finns också fragment från slipade flintyxor. Som 
nämnts härrör de fem fragmenten från lika många 
yxor, vilket visar att yxor varit ett vanligt redskap hos 
bosättarna i Skaveröd. De tunnackiga yxorna är typis
ka för trattbägarkulturen och brukar bl.a. kopplas till 
trädfällning i samband med skogsröjning och jord
bruk.

En intressant skillnad mellan boplatserna är också 
variationen i förekomsten av pilspetsar. Att männis
korna i Skaveröd också jagat, är väl närmast självklart 
och belyses genom de båda spetsar som hittades på bo
platsen. Ekonomin kan sannolikt beskrivas som en 
bredspektrumekonomi, där jordbruk kompletterats 
med såväl jakt som fiske. Även om de fåtaliga pilspet
sarna inte pekar mot att jakt utgjort en huvudnäring, 
kan jakt om inte annat haft betydelse för anskaffande 
av begärliga material, t.ex. skinn, päls, ben, horn och 
senor.

Andra boplatser
I Bohuslän i stort finns ett knappt tiotal undersökta 
boplatser med ett tidigt mellanneolitiskt fyndmaterial 
liknande det i Skaveröd. Dessa boplatser är belägna i 
landskapets mellersta och södra delar.

För att hitta den som ligger närmast Skaveröd får 
vi vända blickarna söderut, till Tossene socken i mel
lersta Bohuslän. På 1930-talet undersöktes där en bo
plats i Rörby av Nils Niklasson (Niklasson 1962). 
Precis som i Skaveröd har inte heller Rörbyboplatsen 
legat vid havet, vilket också påpekas av Niklasson: 
” Rörby boplatsens läge i förhållande till havet vid ti
den för bebyggelsen under yngre stenåldern är märk
ligt i det avseendet, att boplatsen icke varit bunden till 
någon strand” (Niklasson 1962, s. 5).
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Bortsett från att fyndmängden är avsevärt större i 
Rörby, så finns det stora likheter mellan de båda 
boplatserna, såväl vad gäller flintan som keramiken. 
Från undersökningen i Rörby uppgår flintan till när
mare 5000 fynd och antalet registrerade keramik
skärvor till hela 2733 stycken, varav 843 är ornerade. 
Då bör man ändå uppmärksamma att Niklassons upp
fattning är att endast en mindre del av boplatsen är 
undersökt, eftersom större delen av den ursprungliga 
boplatsen var förstörd av täktgrävning redan 1932. 
Endast mer perifera delar var bevarade när Niklasson 
kom till platsen.

Likheterna i flintmaterialet består bl.a. i att det 
förekommer förhållandevis många fragment av slipade 
flintyxor och skrapor men också en närmast total av
saknad av pilspetsar. I Rörby finns inte ett enda ex
emplar av en pilspets. På båda lokalerna förekommer 
endast enstaka spån och regelrätta spånkärnor finns 
inte på någon av dem.

I det betydligt mer omfattande keramikmaterialet 
i Rörby har fler kärltyper än i Skaveröd kunnat skiljas 
ut och variationen i dekor är också större. Men man 
kan också se är att dekorvarianterna i Skaveröd med 
knoppar, vinkellinjer och rader av kortare eller längre 
streck under mynningen även är vanligt förekom
mande i Rörby.

Två andra boplatser som bör nämnas i samman
hanget är Pilane på Tjörn och Lunden på Orust. 
Boplatserna undersöktes under åren 1980-1983 och 
dateras till tidigt mellanneolitikum. Inte heller dessa 
har varit strandbundna (Persson 1991).

Från undersökningen av Lunden, där undersök
ningen endast omfattade provgropar, finns fragment 
av slipade flintyxor som i något fall kunnat typbestäm
mas till tunnackig yxa, en tvärpil samt keramik, fram
för allt med bukstreck, men också flera ornerade 
mynningsbitar med knoppar, rader av pinnstick samt 
varianter av vinkellinjer (Persson 1991).

Undersökningen av boplatsen vid Pilane är mer 
omfattande och bl.a. finns keramik från grova tratt
bägare med bukstreck och mynningsbitar med gropar/

Fig. 126. Karta över omnämnda boplatser i Bohuslän och 
Østfold.

knoppar. Utöver likartad keramik finns vid Pilane även 
fragment av tunnackig flintyxa. Från Pilaneundersök- 
ningen finns till skillnad från Skaveröd även ett beva
rat benmaterial, där en del av benen kunnat artbestäm
mas. Bensammansättningen visar på en kombination
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av djurhållning och jakt. Bland benen finns exempel 
på bl.a. får, nöt, bäver och säl.

De båda lokalerna Pilane och Lunden dateras på 
grundval av keramikens karaktär och fragmenten av 
slipade tunnackiga yxor till tidigt mellanneolitikum 
(Persson 1991).

I artikeln ”Inte bara Pilane och Lunden” diskute
ras andra tidigt mellanneolitiska trattbägarboplatser, 
den tidigare nämnda Rörbyboplatsen och ytterligare 
fyra boplatser belägna i Göteborg: Henrietteberg, 
Enfaldig backe, Kannebäck och Ängås (Persson 1991).

Utifrån genomgången av dessa boplatser, som är 
samtida med megalitgravarna, konstaterar författaren 
att det under det tidiga mellanneolitikum uppträder 
icke strandbundna trattbägarboplatser. Denna föränd
ring i bosättningsstrategin antas bero på en minskad 
betydelse av den marina ekonomin till förmån för ökad 
betydelse av en agrar ekonomi.

Likheterna mellan de tidigt mellanneolitiska loka
ler som Persson diskuterar och boplatsen i Skaveröd 
är påtaglig. Det gäller både boplatsernas lokalisering, 
storlek och fyndmaterialets karaktär.

Undersökningen i Skaveröd har alltså visat att den 
ekonomiskt betingade förändringen i bosättnings- 
strategi, som under loppet av tidigneolitikum-tidigt 
mellanneolitikum antas ske i Bohusläns södra delar, 
förmodlingen också skett i landskapets norra delar vid 
ungefär samma tidpunkt.

Och sedan...?
Högdal socken utgör en del av gränsregionen mellan 
Bohuslän och Östfold och Skaveröd ligger inte långt 
från Idefjorden, som utgör gränsen mellan Sverige och 
Norge. Idefjordens branta bergssidor kan visserligen 
ses som en geografiskt sett naturlig gräns men ändå 
är området i ett neolitiskt perspektiv mer kulturellt 
sammanhängande än vad gäller för relationen mellan 
Bohuslän och landskapen Halland och Skåne.

I norra Bohuslän och Östfold har inte bara tidig- 
neolitikum utan också äldre delen av mellanneolitikum

varit dåligt känd. Det är inte bara det att undersök
ningar av boplatser från trattbägarkultur i Bohuslän 
norr om Hunnebostrand ej förekommit, utan att fak
tiskt mycket få lokaler med ett sådant material över
huvudtaget varit kända. Detta kan generellt också 
sägas gälla Östfold. Spår av människors närvaro och 
utnyttjande av regionen under den tidiga jordbruks- 
expansionen är således mycket få.

Att området utnyttjats och varit bebott har ändå 
varit givet, eftersom det finns bl.a. lösfynd av tunnnack- 
iga flintyxor och megalitgravar i området. Omfatt
ningen av bosättningen har dock synts varit betydligt 
mindre i jämförelse med sydligare områden, inte bara 
Halland och Skåne utan även Bohusläns södra delar.

De senaste årens arkeologiska undersökningar i 
samband med utbyggnaden av väg E6 har berört mel
lersta och norra Bohuslän i Sverige och i Östfold i 
Norge (Glørstad 2002). På båda sidor gränsen har ett 
stort antal stenåldersboplatser, både mesolitiska och 
neolitiska, hittats vid utredningar och ett flertal har 
redan undersökts.

Sammantaget kommer undersökningarna på nors
ka och svenska sidan att få stor betydelse för vår kun
skap om stenåldern i området, inte minst vad gäller 
övergången mellan mesolitikum och neolitikum. Så 
småningom, när materialen är bearbetade, kommer en 
betydligt fylligare och detaljerad bild över områdets 
tidiga historia att kunna tecknas.

Flera boplatser har undersökts under de senaste 
åren och ytterligare några står på tur, vilka jag kort 
vill kommentera. Som tidigare nämnts har det efter 
undersökningen i Skaveröd undersökts ytterligare en 
boplats från den aktuella tidsperioden i Högdal sock
en. Undersökningen av Bjällvarpet (Högdal 410) ge
nomfördes sommaren 2002 och materialet är fortfa
rande under bearbetning (Johansson, Schaller Åhrberg 
& Thorsberg i manus). Till skillnad från Skaveröd har 
boplatsen vid Bjällvarpet haft en helt marin lokalise
ring. Den har varit belägen på en strand ner mot Ide
fjorden. Fynden från Bjällvarpet skiljer sig i flera av
seenden från Skaverödsmaterialet bl.a. genom att det
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karaktäriseras av stora mängder pilspetsar. Pilspet
sarna utgörs av tväreggade och eneggade spetsar och 
sammanlagt hittades närmare ett 70-tal vid undersök
ningen.

Någon 14C datering finns ännu ej från platsen, men 
på typologiska grunder och utifrån en strandlinje- 
datering kan materialet dateras till perioden tidigneo- 
litikum-tidigt mellanneolitikum. Boplatsens tydliga 
koppling till jakt och fångst gör den intressant i jäm
förelse med Skaverödslokalen.

Oavsett om den är något äldre eller mer eller min
dre samtida med Skaveröd, kommer de båda boplat
serna tillsammans att bidraga till ökad förståelse av 
neolitiseringsförloppet i Bohusläns norra delar.

Ett par kilometer öster om Strömstad finns ytterli
gare en boplatslokal på fastigheten Blomsbohn 1:14 
som bör nämnas i sammanhanget. Så sent som i ok
tober 2002 genomförde Riksantikvarieämbetet och 
Bohusläns museum en serie förundersökningar för ny 
infartsväg till Strömstad. På båda sidor av en bäckra
vin hittades då, vid sidan av slagen flinta med neoli- 
tisk karaktär, också ett par keramikskärvor. En av 
dessa utgjordes av en mynningsbit med dekor, helt 
identisk med fynd från Skaveröd (Hernek 2003).

På norska sidan av Idefjorden undersöktes somma
ren 2001, samtidigt som Skaveröd, den ovan omnämn
da boplatsen Berget 2. Undersökningen leddes av 
Vanja Tørhaug från UKM, Oldsakssamlingen (Tør- 
haug 2002).

Avståndet mellan Berget 2 och den nämnda bop
latsen vid Bjällvarpet är fågelvägen inte mer än en dryg 
kilometer och de ligger mer eller mindre mitt för var
andra på var sin sida av Idefjorden.

De karaktäristiska fynden vid Berget 2, är liksom 
vid Bjällvarpet bl.a. tväreggade spetsar, men boplat
sen på norska sidan innehöll dessutom typisk trattbä- 
garkeramik. 49 skärvor hittades och de var alla från 
ett och samma kärl, ett kärl som varit dekorerat på 
buken med vertikala linjer utförda i snörstämpelteknik. 
På typologiska grunder dateras fyndmaterialet och 
boplatsen till 3600-3400 f.Kr.

Avslutningsvis kan nämnas ytterligare en boplats, som 
påträffades vid en arkeologisk utredning i november 
år 2001. Boplatsen ligger något söder om de ovan be
skrivna lokalerna, vid Neanberg i Skee socken. Vid 
utredningen, som också denna genomfördes av Riks
antikvarieämbetet och Bohusläns museum i samband 
med utbyggnaden av väg E6, hittades ytterligare en 
lokal med tvärpilar, keramik och boplatskonstruktio
ner (Hernek & Streiffert 2003).

Genom de senaste årens undersökningar i norra 
Bohuslän och i Östfold har alltså en tydligare bild av 
neolitikum tonat fram i regionen. Den pekar mot att 
de neolitiska boplatserna är långt mer frekventa än vad 
som tidigare verkat vara fallet och att det också före
kommer boplatser som inte varit havsanknutna. Flera 
faktorer gör att de senare är mer svårlokaliserade.

Så några avslutande ord om boplatsen i Skaveröd. 
Man kan hypotetiskt föreställa sig att det gått till på 
ungefär följande vis när boplatsen etableras. Innan 
Skaveröd blir boplats, under tidigt mellanneolitikum, 
finns andra trattbägarboplatser i området. Från en re
lativt närbelägen gård tar man marken i Skaveröd i 
anspråk för svedjebruk. Från detta skede hör de frag
ment av tunnackiga yxor vi funnit. Man fäller träd och 
röjer i samband med svedning på platsen. Något se
nare flyttar en eller ett par familjer ut till platsen och 
bygger upp en gård. Detta är människor som då re
dan väl känner miljön och platsen. På den gamla sved- 
jan etableras alltså med tiden en boplats under tidigt 
mellanneolitikum. Under hur lång tid boplatsen där
efter är i bruk är svårt att svara på, men det kanske 
rör sig om ett par generationer. I varje fall verkar plat
sen ha blivit övergiven något längre in under mellan
neolitikum och vi ser därefter inte spår av mänsklig 
aktivitet igen förrän runt 1000 år eller ca 40 genera
tioner senare. Under den tid som förflyter återtar na
turen de tidigare röjda och bebodda ytorna. Nu står 
skogen tät igen. Först under senneolitikum eller kan
ske bronsålder, hörs ånyo yxornas hugg eka mellan 
bergen och eldarna brinner igen. Men det är en helt 
annan historia.
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Inledning

Denna artikel kommer att behandla det historiska 
keramikmaterialet från fyra nordbohuslänska lokaler, 
Ramdal, Gardestorpet, Torpom och Skaveröd. De lig
ger i Högdals socken norr om Strömstad och under
söktes sommaren och hösten 2001 som en del av de 
arkeologiska undersökningarna längs den nya sträck
ningen av E6 mellan Högdal och Nordby (se fig. 127).

Ramdal, Gärdestorpet och Torpom låg i samma 
dalgång, Hogdals-dalgången, som utgör en fortsättning 
på Dynekilen. Skaveröd låg längre norrut i en annan 
dalgång, mer inne i ”landet”. Skaveröd hade ingen di
rektkontakt med havet. Då socknen är mycket bergig, 
kan man anta att dalstråken hade betydelse för hur olika 
gårdar inrättade sitt näringsfång. De övriga gårdarna 
hade en förbindelselänk med Skaveröd, då en äldre väg- 
sträckning mellan dalgångarna gick från Torpom över 
Gåshult bort till Skaveröd och vidare norr ut.

De fyra lokalerna kan delas in i två grupper. Gärdes
torpet och Torpom var under den aktuella perioden 
små torpställen, medan Ramdal och Skaveröd var 
gårdar. Som kommer att framgå avspeglas detta myck
et tydligt i keramikmaterialet från lokalerna.

Det finns även andra mer vittgående skillnader 
mellan de fyra bosättningarna. Ramdal och Skaveröd 
har inte drabbats av någon känd längre ödeläggelse, 
vilket däremot Torpom har. Enligt Framme är det förs
ta belägget för torpet Torpom från 1519 då det om
nämns som ett öde torp under Gåshult (Framme 1985, 
s. 42). Det är lite svårt att veta något om Gärdestorpets 
historia då det inte i någon större omfattning finns med 
i det skriftliga materialet. Torpets läge är känt sedan 
1700-talets senare del genom en skifteskarta över går
den Ramdal. Gården Torpom finns däremot upptagna 
i Den röde bok, en jordebok över Oslo stifts jordinne
hav kring år 1400.

Handelskontakter

Sjöfarten längs kusten har haft stor betydelse för Bo
huslän. Under medeltid och historisk tid var timmer

och sågade bräder viktiga exportvaror. Under 1600- 
1700-talen var fraktfarten i holländsk regi omfattande 
i norra Bohuslän. Nord-bohuslänningar tog hyra på 
de holländska ostindiska och västindiska kompanie
rna. Från mitten av 1700-talet upphör uppgifterna om 
bohuslänningarnas resor till Holland. Möjligen tog då 
det svenska ostindiska kompaniet (1731) från Göte
borg över (Framme 1986, s. 51). Tingsprotokollen från 
1600-talets andra hälft innehåller många uppgifter om 
arv efter släktingar som flyttat till Holland och avspeg
lar de täta kontakterna mellan nordligaste Bohuslän 
och Holland under 1600-1700-talen. En tidig Hol- 
landsfarare var Olof Svensson från Ramdal. Han reste 
till Holland 1625 och ville inte komma tillbaka till 
Sverige. Uppgiften finns i en böteslängd, vilket ger en 
antydan om orsaken till oviljan att återvända (Framme 
1986, s. 45).

Strömstads förhistoria är delvis höljd i dunkel. Det 
är känt att Strömstad blev en köping 1667 (Framme 
1986, s. 32). Innan Strömstad grundades kallades plat
sen för Strömmen och den fungerade som en utskepp- 
ningsplats under 1500- och 1600-talet. På platsen fanns 
två hemman, Österöd och Bojaren, som låg på var sida 
om Strömvattnets utlopp (Framme 1986, s. 37).

Efter det svenska övertagandet förbjöds holländska 
köpmän att handla med norra Bohuslän. Detta ledde 
till protester från traktens riksdagsmän 1664.1 en skri
velse påtalar man konsekvenserna av detta handels
stopp och nämner bland annat Strömstad, Dyne och 
Lervik som lastplatser och att det brukade komma ett 
antal holländska skepp till dessa platser (Framme 
1986, s. 37). Detta visar att man har haft regelbun
den kontakt med holländska köpmän och därmed 
hade möjligheter att införskaffa utländska keramik
produkter.

Metod och frågeställningar
Vid registreringen av fyndmaterialet har varje formele
ment fått ett eget fyndnummer, vilket medför att ett och 
samma kärl kan ha flera fyndnummer. Detta förfarings-



Keramik på den nordbohuslänska landsbygden under 1600-1800-talen ♦ 151

Fig. 127. De fyra undersökta lokalerna.

sätt valdes för att göra materialet mer sökbart. Jag har 
även i största möjliga mån försökt särskilja olika identi- 
fierbara kärl. Jag har använt mig av den godsindelning 
som återfinns hos Broberg & Hasselmo 1981.

De berörda lokalerna är bland de första arkeolo
giskt undersökta gårdslägena i Bohuslän med ett efter- 
reformatoriskt fyndmaterial. De tidigare kända kera
mikmaterialen kommer främst ifrån stadsgrävningar, 
borgar och från grävningar av kustnära tomtnings- 
lokaler. Arbetet har inriktats på att undersöka lokala 
skillnader i fyndmaterialet mellan de olika lokalerna i 
Högdal och att jämföra materialet med andra keramik
material i regionen. De städer som jag har tagit med i 
denna undersökning är Oslo och Uddevalla. Uddevalla 
är den närmsta svenska staden med ett omfattande 
efterreformatoriskt fyndmaterial. Jag har använt mig 
av ett keramikmaterial från undersökningar i kvarte
ret Aminoff. Oslo har också ett efterreformatoriskt 
material vilket är delvis publicerat.

Keramiken
Ramdal

Keramikfynden i Ramdal låg i omrörda och störda 
lager, vilket kan förklaras med att den undersökta ytan 
utgjordes av en kraftigt utfylld trädgårdsterrass. Går
den drabbades av ett bergskred under 1690-talet och 
man flyttade därför gården längre söderut. Det exakta 
läget före skredet är okänt, men troligen har den un
dersökta ytan utgjort en utkant av gårdstomten.

Ramdal uppvisar ett keramikmaterial som snarast 
påminner om vad som brukar påträffas i stadsmiljöer. 
Det finns en stor mängd importerat gods med ursprung 
i Holland. En egenhet i fyndmaterialet är att den im
porterade keramiken återfinns i ganska stora skärvor, 
medan keramiken med mer lokal prägel bitvis är kraf
tigt fragmenterad. Detta kan inte förklaras med hjälp 
av grävmetodiken. Det är tänkbart att man i samband 
med uppförandet av något hus har använt äldre mas
sor som utfyllnad och att keramikmaterialet då blivit 
extra fragmenterat.

Fynden i Ramdal är alltså lite speciella, då man dels 
har ett material som består av ”större” bitar, dels ett 
material som består av mindre, mer fragmenterade 
bitar. Materialet med de större bitarna är till stora delar 
importerat och består av keramik från 1500-1600- 
talen fram till slutet av 1600-talet. Det finns bland 
annat holländsk fajans från tidigt 1600-tal i materia
let och en bägare av rödgods, troligen från sent 1500- 
tal. Det mer fragmenterade materialet består av till 
största delen keramik från 1700-talet och senare.

På grund av tidsbrist användes en grävmetod som 
medfört att det inte går att relatera olika fyndlager till 
varandra. Det förefaller dock som om importmateri
alet kommer från ett utfyllnadslager.

Keramikmaterialet innehåller enstaka skärvor av 
jydepotta, stengods, sentida flintgods och porslin men 
materialet består till övervägande del av rödgods. Den 
vanligaste kärlformen bland rödgodset är fat/skål. Det 
finns även fem grytben, två hankar, fyra rörskaft och 
ett öra.
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Fig. 129. Keramik från Skaveröd respektive Gärdestorpet. 
Skaveröd. Importerat vitgods (fransk lilja), F2098. 
Gärdestorpet, Fl89—191. Foto: A. Andersson.

Gärdestorpet

Den fyndförande ytan låg uppe på en bergknalle där 
det vid undersökningen fanns en sommarstuga. Läm
ningarna efter torpbebyggelsen var omrörd och frag
mentarisk och sentida aktiviteter hade påtagligt ska
dat lagren. Man kunde dock urskilja två husgrunder.

Mängden från detta torp var ganska ringa. Det 
yngre rödgodset var talrikast, följt av modernt flint
gods, stengods och en bit fajans. Stengodset består av 
två skärvor från sentida mineralvattensflaska. Fajans
fragmentet är brandskadat, men man kan ändå se blå 
dekorelement. Det är troligen från 1700-talet. Den 
kärltyp som var vanligast var fat/skål. Grytor och kru
kor var mer sällsynta och det fanns inget handtag el
ler fot från denna lokal.

Torpom

Keramiken påträffades runt huslämningarna och i 
slänten nordväst om tomten. Det mesta av keramiken 
kom från tre delområden. Det yngsta materialet, t.ex. 
flintgods och porslin, hittades till största delen i slutt

ningen ned mot åkern i nordväst (jfr fig. 53). Här fanns 
rikliga mängder av kasserad keramik, huvudsakligen 
från 1800-1900-tal. Tyvärr hann vi bara med att gräva 
igenom lagren med maskin och materialet samlades 
inte in.

Den största mängden keramik kom från husgrun
den som låg nordväst om det befintliga huset. På 
storskifteskartan från 1812 finns en husgrund där. En 
del keramik kom även från den husgrund med syll- 
stenar, som låg väster om det befintliga huset. Denna 
grund går inte att återfinna i det historiska kartmate
rialet. Enligt ortsbefolkningen skall en lönnkrog ha 
funnits i Torpom. Man kan anta att lönnkrogen legat 
i något av dessa hus.

I Torpom undersöktes ett omfattande område ut
anför gårdsläget, men där framkom ingen keramik. 
Däremot påträffades en härd daterad till AD 1030- 
1190 ute vid kanten av den nuvarande åkern.

Torpom, det andra torpet av de fyra lokalerna, 
uppvisar ett rikare material än Gärdestorpet. Här 
fanns framför allt fler skärvor av stengods, fajans och 
flintgods samt tre porslinsskärvor. Flintgodset och 
porslinet är från 1800-1900-tal och består till största
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delen av rester efter kaffeserviser. Stengodset består 
delvis av sentida mineralvattensflaskor, men det finns 
även fragment av tyskt importerat stengods. Det im
porterade godset har ganska anonym dekor, vilket gör 
att det inte går att göra några säkrare dateringar.

Den största delen av keramikmaterialet består av 
yngre rödgods. Drygt hälften av skärvorna utgörs av 
sådant gods. Den kärlform som är vanligast är fat/skål. 
Det fanns inga spår efter ben eller handtag i fynd
materialet.

Skaveröd

Keramiken från Skaveröd är förhållandevis fragmente- 
rad. Skaveröd är egentligen den enda lokalen där man 
har påträffat keramik utanför den egentliga gårds
tomten (kanske med undantag av Ramdal där läget 
inte är fullständigt klarlagt, se Lindholm i denna bok).

En hel del av keramiken kommer från ytor som låg 
nedanför tomten på bergknallen och en del i en jord- 
fylld skreva i berget, där det även framkom rikligt med 
slagg och rester av järntillverkning.

Det äldre gårdsläget föreföll ha varit ”städat” ef
ter det att man flyttat till 1900-talets läge längre 
norrut. Keramiken var bitvis kraftigt fragmenterad och 
det förefaller som om det mesta av fyndmaterialet är 
redeponerat. Det kan delvis även bero på att avba- 
ningen ned till sterila marklager inte föregicks av un
dersökning av matj ordslagret.

Det fanns rikligt med sentida porslin och flintgods. 
Fajansen från 1600-talet är till största delen spjälkad 
med endast små fragment av blå dekor. Stengodset är 
anonymt så att det inte går att göra någon mer be
stämd datering. Det fanns tre bitar jydepotta och några 
skärvor vitgods, varav en är ett handtag i form av en 
fransk lilja, troligen från 1700-talet.

Rödgodset utgör drygt hälften av det insamlade 
materialet. Den vanligaste kärlformen i rödgods är fat/ 
skål. I materialet finns även sex grytben, tre rörskafts- 
handtag, fem öron och en hank. I Skaveröd hittades 
den enda kakelbiten vid undersökningarna. Det rör sig

om en bit golv- eller väggkakel som kommer från 
Holland och dateras till 1700-talet eller eventuellt 
1800-talet (F1051).

Sammanfattning

Materialet från Högdal är så pass litet att jag anser 
att det inte är någon mening att behandla det med 
hjälp av statistik på t.ex. godstjocklek eller dekor
element. Variationer i godstjockleken skulle få ett för 
stort genomslag. Även statistik med hjälp av dekor
element har bedömts vara ointressant då det till stora 
delar rör sig om fragmenterade material med ganska 
anonyma dekorelement.

Hade man inte haft uppgiften om böter för hol
ländsk sjöfart, hade man trott att närheten till last
platsen i Dyne hade spelat en avgörande roll för kera
miksammansättningen i Ramdal. Det är intressant att 
se skillnaderna mellan de två i stort sett jämnstora 
gårdarna Ramdal och Skaveröd. Keramiken i Skave
röd visar inte någon större influens från Ramdal. Det 
finns det dock både fajanser och vitgods i materialet 
från Skaveröd, vilket är ganska ovanligt i fyndmate
rial från den västsvenska landsbygden. Detta får nog 
ändå förklaras genom kontakter med den holländska 
sjöfarten, vare sig det rör sig om handelskontakter, 
arbete ombord på holländska skepp eller flyttning till 
Holland.

Man kan även se att stor del av den bestämbara 
keramiken utgörs av fat och skålar, d.v.s. av kärltyper 
som för det mesta användes för servering på bordet 
och inte till matlagning eller förvaring. Detta är gene
rellt sett vanligt på landsbygden även i Halland (Ro
sén 1996, s. 126).

Man har uppenbarligen haft andra typer av kärl till 
matlagning. I Ramdal påträffades både järngrytor och 
delar av täljstenkärl. Fragment av täljstenskärl fanns 
även i Skaveröd och Gärdestorpet. Dateringarna är lite 
osäkra men mycket tyder på att täljstenen är äldre än 
keramikmaterialet och att järngrytorna kan vara från 
1600-talet.
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Det är stora skillnader mellan de båda torpmiljöerna. 
Gärdestorpet har en mycket liten mängd keramik (32 
fyndnummer). Överhuvudtaget var lämningarna från 
torpet omrörda och otydliga. De rudimentära arkeo
logiska lämningarna och de fåtaliga fynden tyder på 
att man har haft det ganska knapert på torpet.

Torpom, som enligt lokal tradition skall ha varit 
lönnkrog, har ett rikare keramikmaterial. Denna rike
dom minskar visserligen betydligt om man räknar ifrån 
den moderna delen bestående av porslin och flintgods, 
från 314 till 199 fyndnummer. En bidragande förkla
ring till keramikmängden kan också vara bebyggelsens 
läge. Torpet låg på en vid undersökningstillfället jämn 
klipphylla. Hyllan hade med tiden blivit utfylld med 
påförda jordlager. Detta har medfört att de äldre 
husgrunderna legat övertäckta, vilket kan ha gett 
bättre bevaringsförhållanden och därmed ökad fynd
mängd.

Keramik från historisk tid i Bohuslän
Levnadsförhållanden på den bohuslänska landsbyg
dens under äldre tider är ganska okända. Det har dock 
gjorts flera undersökningar av vissa speciella lokaler 
under årens lopp.

Borgar

Från början av 1900-talet till andra världskrigets slut 
undersöktes flera borglämningar med keramik i fynd
materialen (Berg 1900,1904,1910,1921). Efter kriget 
upphörde intresset för borglämningar. Dock undersök
tes Broborg under 1970-talet (Pettersson 1987). Andra 
lokaler med medeltida och efterreformatorisk keramik 
är de tomtningslokaler som återfinns längs den bohus
länska kusten (Pettersson 2001).

Borgmaterialet är lite speciellt och kan knappast 
användas för att se vilken keramik man hade på lands
bygden. Vare sig borgen var en militärpostering eller 
en social markering, var den ett fenomen som hade en 
särställning i trakten. Borgmaterialet är dessutom

framför allt från medeltiden och har därmed inte sam
band med det aktuella fyndmaterialet. Jag vill ändå ta 
med det för att visa vad som hittats i Bohuslän och 
framför allt för att visa att det fanns keramik utanför 
stadsmiljöerna, om än i lite speciella miljöer. De date
ringar som finns nedan står respektive författare för.

Karlsborg fästning
Den undersökta lämningen (jfr fig. 130) ligger vid 
Åbyfjordens östra strand i närheten av Broborg och 
Hala, Bro prästgård. Här påträffades yngre rödgods 
och stengods (Berg 1900).

Olofsborg
Olofsborg var en tillfällig borg vid Södra Bullarens östra 
strand (Berg 1904). Här var fyndmaterialet mycket 
magert. Det utgjordes av en del av en grepe av gul- 
glaserat ornerat lergods samt ett brottstycke av ett ler
kärl.

Dynge borg
Borgen ligger vid Gullmarsberg på en udde ute i Gull- 
marn. Här påträffades bland annat två stengodskärl 
från 1400-talet. Resten av keramiken är endast sum
mariskt beskriven (Berg 1921; Wahlöö 1976, nr 539 
och 540).

Hornborg
Borgen låg söder om Hamburgsund uppe på toppen 
av en klippa alldeles söder om Hamburgsund och norr 
om det lilla samhället Slottet. Här hittades kärl av ler
gods och rester av ett kärl gjort av stengods (Berg 
1910).

Broborg
Broborg ligger vid Bro på Härenäset. Borgen ligger 
rakt öster om Karlsborg. Den har undersökts i flera 
omgångar och den undersökning jag refererar till är 
den sist utförda.

Keramikfynden från undersökningen består av 
svartgods, stengods och rödgods, troligen äldre röd-
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gods. Det rör sig om importgods från medeltiden (Pet
tersson 1987).

Tomtningsundersökningar

Man har även undersökt flera tomtningslokaler längs 
Bohuskusten med ett ganska rikt keramikmaterial. Jag 
kommer att behandla dem som ligger norr om Göte
borgs skärgård. De är koncentrerade till området från 
Hermanö och norrut till Hovenäset.

Skeppsholmen vid Lysekil
Keramikmaterialet från undersökningen presenteras 
fotograferat i en hög. Man kan se ben från trefotsgry
tor och fragment av kakel. Materialet är daterat till 
1500-talet (Hörman 1925).

Skållehus på Hermanö
Keramiken från denna tomtning består av fragment 
från 1000-1400, troligen 1200-1300-talen, tyskt sten
gods och taktegel från 1500-talet och yngre rödgods 
från 1600- och 1700-talen. Det finns även en ”bety
dande” mängd fragment av jydepotter (Pettersson 
1950b).

Sköldenborg
Platsen ligger vid Åbyfjordens mynning. Här har man 
i samband med arkeologiska undersökningar påträf
fat stora mängder renässanskakel och keramikfrag
ment. Fyndomständigheter tyder på att det kan ha stått 
en kakelugn i ett av husen, vilket får anses som ovan
ligt vid denna tiden (Pettersson 2001).

Övrigt

Hala
Vid Hala i Bro socken undersöktes en huslämning som 
enligt muntlig tradition skulle vara en äldre prästgård. 
Man påträffade äldre rödgods från 1200-talet, even
tuellt 1300-tal och svartgods från 1200-talet i hus
lämningarna (Pettersson 1950a).

Svälte
I samband med arkeologiska undersökningar vid Sväl
te inför utbyggnaden av väg 161 mellan Utby och 
Rotviksbro väster om Uddevalla påträffades fragment 
av en grönglaserad skål från 1600-talet. Den påträf
fades utanför befintlig bebyggelse, eventuellt ditförd i 
samband med spridning av gödsel (Bark, manus).

Rämne
Vid arkeologiska undersökningar vid Rämne längs väg 
164 mellan Skee och Norra Bullaren undersöktes en

Fig. 130. Lokaler med keramik från historisk tid som nämns 
i texten.
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gårdslämning vars läge är känt sedan 1797. Här på
träffades två bitar stengods från Westervald. De hade 
alltför anonym karaktär för att kunna dateras säkert. 
De kan ha varit från 1600-1800-talen (Bark, manus).

Keramiken från de bohuslänska borgarna kommer 
från äldre perioder och kan inte direkt jämföras med 
dem på de undersökta lokalerna. Den kommer också 
från ett annat socialt sammanhang. Ändå visar den att 
keramik har kommit till användning och att den skulle 
ha kunnat influera landsbygdsbefolkningen till kera
mikanvändning.

Fynden från tomtningslokalerna är egentligen in
tressantare. Keramik och kakel är antagligen läm
ningar efter det som funnits i handelsmännens varak
tiga hus/bodar. Det visar att lokalbefolkningen har haft 
tillgång till keramik, direkt eller indirekt, men att den 
av någon anledning inte, så vitt man vet i dag, har 
spridits till fastlandet. Hade det funnits intresse av 
keramikföremål på landsbygden borde man rimligtvis 
ha kunnat införskaffa sådan t.ex. genom de handels
kontakter som skapades under sillperioden i slutet av 
1500-talet. Man har uppenbarligen haft kärl av an
dra material på gårdarna. Det förefaller, bedömt uti
från dagens kända fyndmaterial, vara först under 
1600-talet som dessa vanor förändras så att keramiken 
kommer in i hemmen på landsbygden.

Keramiken från Oslo och Uddevalla
Oslo

Huvuddelen av keramikmaterialet från Oslo kommer 
från grävningarna i Revierstradet 5-7. Även i samband 
med undersökningarna från ”Söndre felt” påträffades 
stora mängder efterreformatorisk keramik.

Keramiken från Revierstredet kommer från utfyll- 
nadsmaterial och är alltså dumpat på platsen. Kera
miken från ”Söndre felt” påträffades i bebyggelsemiljö 
och kommer från avsatta lager.

Bland keramiken från Revierstredet är grytor den 
vanligaste typen. Cirka 50 % av det yngre rödgodset 
består av sådana kärl (Schia 1981, s. 55), vilket kan

förklaras med att de är lätta ett känna igen, bl.a. ge
nom handtagen (Schia 1981, s. 60). Frågan är om de 
har använts till matlagning och om man har varit 
medveten om riskerna med blyglasyren. Som matlag- 
ningskärl kan också ha använts jydepottor och tälj- 
stenskärl (Schia 1981, s. 56).

Materialet kommer från en annan social miljö än 
den nordbohuslänska landsbygden, men man kan ändå 
se ett likartat importmönster. Rödgodset kommer från 
Skandinavien, Tyskland, Baltikum och Holland (Mo
la ug 1981, s. 103). Stengodset kommer till största de
len från Rhenområdet. Jydepotter var vanligast under 
perioden 1625-1680. Fajansen under 1600- och 1700- 
talen kom till största delen från Holland (Molaug 
1981, s. 125 ff). Porslinsmaterialet består av kinesiskt 
porslin från 1700-talet och av europeiskt porslin som 
dyker upp under 1800-talet. Det förefaller som om det 
mesta av flintgodset skulle ha sitt ursprung från Eng
land. Flintgodset började tillverkas runt mitten av 
1700-talet i England och kom att konkurrera ut fa
jansen.

Undersökningen av ”Söndre felt” var i första hand 
inriktad på Oslos medeltida lämningar, men de översta 
faserna är från 1600-talet och fram till 1800-talet 
(Molaug 1987, s. 229). Importmönstret för den aktu
ella tiden är att mycket keramik kommer från Tysk
land och möjligen från danska områden. En del kom
mer från Nederländerna. Däremot kommer inget från 
England. Engelsk keramik kommer först i slutet av 
1700-talet (Molaug 1987, s. 317). Man har jydepotter 
från tomten och de kommer från samma lager som de 
glaserade kokkärlen. Antalet jydepotter ökar under 
1600-talet (Molaug 1987, s. 242 f).

Den inhemska keramiktillverkningen i Norge upp
hörde runt 1000 och låg nere fram till 1600-talet då den 
kom igång igen. Det finns alltså ett stort tomrum i 
Norge under medeltiden när man inte producerade nå
gon egen keramik. Samma mönster kan ses i Bohuslän.

Bruket av tegel i Norge kom igång under 1200-ta- 
let, så man var inte obekant med den bränningsteknik 
som behövdes för tillverkning av tegel och rödgods.
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Omkring 1500-talet brukades kakelugnar i Bergen och 
lite senare kom bruket till Oslo. Den keramik som 
fanns i Norge koncentrerades till största delen till stä
derna. Det var frågan om billig och bra keramik från 
främst Hansaområdena och en del från England (Op
stad 1990, s. 22 ff).

Det fanns en krukmakare på Akershus slott år 
1593. Nästa gång som en krukmakare förekom i Oslo 
var runt 1718. Enligt Opstad är frånvaron av kruk
makare orsaken till den rikliga förekomsten av impor
terad keramik (Opstad 1990, s. 52). En annan förkla
ring som han för fram är att centralmakten i Köpen
hamn skulle ha styrt keramikproduktionen så att den 
endast förekom i Danmark. En orsak till detta skulle 
ha varit åtgången på bränsle. Bränslet i Norge skulle 
ha sparats till annan produktion såsom metallutvin
ning och glastillverkning (Opstad 1990, s. 24 ff).

Keramikmaterialet från Uddevalla

I Uddevalla har flera större arkeologiska undersök
ningar ägt rum. Den undersökning som jag använt rör 
kvarteret Aminoff, som ligger i centrala Uddevalla 
(Carlsson & Rosén 2002). Det finns fler, men ännu inte 
rapporterade större undersökningar från Uddevalla.

Fyndomständigheterna i kvarteret Aminoff är delvis 
oklara. Bland annat förefaller som om området blivit 
avröjt någon gång under 1600-talet. Vidare har av allt 
att döma en omfattande redeponering av lager ägt 
rum.

Materialet är indelat i fem faser. De faser som är 
intressanta här är fas 3-5. Fas 3 dateras till tiden runt 
1600, fas 4 dateras till 1600-talets första årtionden och 
fas 5 innehåller fynd från fyra århundraden, från 1577 
till flintgods från främst 1800-talet. Materialet utgörs 
av sammanlagt 2040 fyndnummer keramik. Från detta 
material utgår flera nummer då de kommer från äldre 
lager. Efter denna avräkning utgörs fyndantalet av 
1171 nummer. Av detta material utgörs yngre rödgods 
av 79 %, vilket är en något lägre andel jämfört med 
andra urbana material från Västsverige. I gengäld inne

håller Uddevallamaterialet en större andel bordskärl 
och flera av dessa är tillverkade i det importerade ljusa 
lergodset, som är något vanligare i Uddevalla. Större 
delen av skärvorna kommer dock ifrån kökskärl (gry
tor, pannor och krukor). Liksom i övriga västsvenska 
städer, med undantag av Göteborg, är fajanskärlen få. 
Också de andra godstyperna som ingår i undersök
ningen har andelar som ligger under 10 %.

Keramikanalys
Även om materialen kommer ifrån vitt skilda ursprung 
både socialt och geografiskt kan man se några likhe
ter som verkar vara generella.

Högdal uppvisar samma brist på keramik under 
medeltiden som stora delar av den svenska och fram
för allt den norska landsbygden. Jämfört med Halland 
är det också ont om tidigmedeltida svartgods, även om 
det förekommer vid några enstaka platser. Bristen på 
medeltida keramik gör det svårare att finna medeltida 
lämningar i Bohuslän. Det är en stor risk att de inte 
upptäcks förrän man har får l4C-dateringar.

Att rödgodset är den vanligaste godstypen är föga 
överraskande. Den vanligaste kärltypen är fat/skålar. 
Man har använt öppna kärl vid bordet i samband med 
servering av maten. Generellt sett kan man säga om 
de övriga godstyperna att även de har använts vid 
bordet. Fajansen från Ramdal är ett tydligt exempel 
på detta och även det tyska stengodset har utgjorts av 
kannor eller krus. Stengodset kommer från Rhendalen. 
De fåtaliga stengodsbitarna är tyvärr ganska anonyma, 
och det går inte att med säkerhet uttala sig om något 
mer specifikt användningsområde.

Enstaka trefotsgrytor har påträffats vid gårds- 
lämningarna. Det har inte påträffats några paralleller 
på torplokalerna. Jag har använt handtag och fötter 
som indikation på grytor. Man kan även till viss del 
använda bukbitar med ”drejspår” som grytindikatorer, 
även om kannor och krukor kan ha samma ”drejspår”. 
Några av grytfragmenten har varit sotiga i botten. 
Sotet har inte trängt in i godset, vilket jag tolkar så



Keramik på den nordbohuslänska landsbygden under 1600-1800-talen ♦ I59

att grytan har stått i glöden vid spisen för varmhållning 
och att den inte har använts till matlagning. I mate
rialet från Ramdal finns en jydepotta med fot. Denna 
fot förefaller inte ha stått i elden utan snarare möjli
gen i glöden på samma sätt som trefotsgrytorna.

Även materialet från Skaveröd uppvisar samma 
mönster, även om det inte är lika välbevarat. Import
godset utgörs av fat, skålar och en rödgodsbägare från 
1500/1600-talet. Keramik var en inte speciellt kostsam 
vara men trots det har den använts som statusmarkör 
(Opstad 1990, Rosén 1999). Gårdarna har mer im
portgods än vad torpen har haft och Ramdal, med sina 
utländska kontakter, har haft mer import än vad 
Skaveröd har. För tillfället vet vi inte om det har fun
nits en eller flera sjömän i Ramdal. Är det flera som 
har importerat keramik eller är det bara Olof från 
1620-talet som sedan har skapat en lokal efterfrågan 
och egna importkanaler? Om gården haft egna import
kanaler borde de även kunna ha utnyttjats av andra 
gårdar i omgivningen.

Konklusion
Undersökningarna säsongen 2001 gav för den bohus
länska landsbygdens del ett stort keramikmaterial från 
efterreformatorisk tid. Det rörde sig om sammanlagt 
834 fyndnummer. Från dessa utgår 181 stycken flint
gods och porslin, till största delen från 1900-talet. 
Dessa är dock på intet sätt ointressanta. De kan till 
exempel ge en bild av kaffedrickandets utveckling 
under 1800- och 1900-talet, vår tids ”ceremonikärl”.

De undersökta lokalerna var två torplämningar, 
Gärdestorpet och Torpom, och två gårdslokaler, Ram
dal och Skaveröd. Ramdal, Gärdestorpet och Torpom 
låg alla i samma dalgång och hade kontakt med Dyne-

kilen. Skaveröd däremot låg i en nordligare dalgång 
utan egentlig kontakt med vatten. Bohuslän i stort har 
under 1500-talet och senare haft rikliga kontakter med 
utländska köpmän, både vid sillperioder och i samband 
med en omfattande trävaruexport. Detta har som sy
nes givit möjligheter till hyra på utländska handelsskepp 
och andra sätt att tillägna sig utrikes produkter.

Genomgången visar att keramiken till största de
len har använts på matbordet. Den vanligaste kärl
formen är öppen, d.v.s. fat och skålar. Grytor och kan
nor är mer sällsynta i materialet. Från Skaveröd och 
Ramdal finns det dock några bitar jydepotta som tro
ligen har använts som lagerkärl. Det finns en fot i 
materialet från en sådan jydepotta, men eftersom den 
inte uppvisar spår efter kraftig eldpåverkan har den 
troligen använts som förvaringskärl.

De två gårdslokalerna har inga längre kända öde- 
läggelseperioder, men trots det finns det inga spår ef
ter medeltida keramik. Det tidigaste kärlet är en im
porterad rödgodsbägare i Ramdal. Den kan troligen 
dateras till 1500-talet. Norra Bohuslän uppvisar sam
ma mönster som resten av Norge. Keramiken i det 
medeltida Norge uppträder endast i stadsmiljöer dit 
den har importerats i stor omfattning från kontinen
ten och England.

I jämförelse med det samtida Danmark, i form av 
den halländska landsbygden, kan man se att det där 
är vanligare med fat och skålar än vad det var i om
kringliggande städer. Materialet från Oslo är svårtol
kat då det rör sig om utfyllnadsmaterial. Här utgjor
des dock ca 50 % av keramiken av grytor. I materia
let från Uddevalla kan man se att kokkärlen var van
liga och att det inte fanns speciellt mycket fajans, vil
ket gör mängden fajans i norra Bohuslän extra intres
sant.
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Introduktion

När gårdarna undersöktes 2001 i Högdal hittades 
stora mängder kritpipor. Det rör sig om sammanlagt 
142 kritpipshuvuden. De utgör en närmast unik sam
ling av kritpipor funna på landsbygden, såväl med 
hänsyn till mängden, variationen och kvaliteten i ma
terialet.

En stor mängd av kritpiporna är ornerade och för
sedda med stämplar vilket givit goda möjligheter till 
dateringar. Dateringarna sträcker sig från tidigt 1600- 
tal till 1800-talets mitt.

De fyra lokalernas kritpipor uppvisar en delvis olik
artad prägel genom att dateringar och pipmaterialets 
karaktär varierar mellan de olika gårdarna. Det går i 
flera fall att koppla variationerna till regionala histo
riska skeendena. Framför allt verkar det finnas en 
anknytning till krigen och de händelser som då utspe
lade sig i bygden.

Tobaksrökning
Tobak och tobaksrökning infördes till Europa från 
Amerika under 1500-talet. Tobaken kom först till Spa-
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nien och Portugal. Redan under mitten av 1500-talet 
började pipor tillverkas i England. Så småningom spreds 
piptillverkningen till andra länder. Engelska pipmakare 
utvandrade tidigt på 1600-talet till Holland, till en del 
beroende på religionsförföljelserna 1603-1625. De 
bosatte sig bl.a. i de tre holländska städerna Leiden, 
Amsterdam och Gouda (Wallin 1982, s. 9).

Redan 1612 hade dessa pipmakare, vilka anlände 
till Holland som flyktingar, introducerat produktionen 
av pipor i Holland. De politiska/religiösa flyktingarna 
tog med sig sin symbol - tudorrosen - och använde 
den på piporna. Sjöhjälten Sir Walter Raleighs ansikts
mask användes också som dekor på de holländska 
piporna. Det bör påpekas att det var mycket starka 
symboler som användes på piporna. Sir Walter Raleigh 
avrättades i England av kung Jacob I. Kungen var en 
fanatisk antirökare, som förbjöd rökning i sin omgiv
ning. Förbudet kom snart att gälla på alla offentliga 
platser. Han gav också ut ett par skrifter om tobakens 
skadlighet. Han uppmanade folk att sluta använda 
tobak (Åkerhagen 1996, s. 5).

Den holländska produktionen gick till stor del på 
export över Europa. Kritpipor förekommer tidigast 
och i störst mängder i kuststäder (Wallin 1982, s. 4). 
Att tobaken nått Skandinavien sjövägen vet vi genom 
belägg från Helsingör 1606 och Bergen 1612 (Puk- 
törne 1968, s. 63).

Ofantliga mängder pipor exporterades. I de flesta 
europeiska länder insåg de styrande partierna och re
geringarna att det var nödvändigt med en inhemsk 
produktion, dels för att sysselsätta den egna befolk
ningen och dels för att det ansågs lämpligt att en så 
lönsam produktion skulle ske inom det egna landet. 
Under 1700-talet minskade därför avsättningsmöjlig
heterna för de holländska piporna, eftersom skydds
tullar infördes i många länder för att värna om den 
inhemska produktionen. Under senare delen av 1700- 
talet minskade antalet tillverkare på grund av att 
snusningen blev mer populär (Wallin 1982, s. 9).

Tobaksrökning ansågs på 1600-talet vara ett medel 
mot sjukdom. Läkare ansåg att tobaken var det bästa

botemedlet mot pest och lungsjukdomar. Tobak och 
pipor föreskrevs av läkarna på recept. Det ansågs också 
vara bra att röka i förebyggande syfte. Detta är en del 
av förklaringen till att rökningen spreds så snabbt.

Tobak inhandlades på apotek under strikt kontrol
lerade former. I anslutning till apoteken fanns rökrum, 
där de sjuka satte sig och rökte den ordinerade pipan. 
Det benämndes att ”supa tobak”.

Under pestens härjningar i Köpenhamn 1711-12 
var det en vanlig syn att se sjuksköterskor gå omkring 
blossande på en pipa (Åkerhagen 1996, s. 4). All sjuk
huspersonal ordinerades att supa tobak.

Under initialperioden användes piporna att röka i 
endast en gång (Wallin 1982, s. 3). Piporna såldes stop
pade, vilket innebar att pipan var en engångsvara. Pi
pan kan därmed ses som en av de första engångsar
tiklar som tillverkades.

Rökförbud

Christian IV i Danmark förbjöd år 1620 rökning. Ef
ter ett antal år införde han en liten, men viktig lagänd
ring, vilken innebar att han räknade tobak som en 
nödvändig artikel i en sjömans utrustning. Soldater i 
krig var fria att röka och denna grupp liksom sjömän 
var de som introducerade rökning.

Under 1600-talet förbjöds tobaksrökningen även på 
många platser i Europa. Långa straff infördes för dem 
som trotsade förbudet. Under en kort period under 
1600-talet gällde straffen alla. Exempelvis kunde sjö
män bli utsatta för kölhalning om man kom på dem 
med rökning (Skre 1981, s. 155). Förbudet kom nog 
till främst för att tobaksrökningen ökade brandfaran. 
Det är viktigt att påpeka att de yrkeskategorier som 
tilläts fortsätta röka var enbart soldater och sjömän.

Eftersom pipproduktionen inte sjönk, trots att det 
rådde förbud mot rökning i nästan hela Europa, be
rodde det på att smuggling och illegal försäljning på
gick. Det ligger också nära till hands att misstänka att 
sjömän och militärer ägnade sig åt en viss form av 
smuggling och försäljning av tobak och pipor.
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I Österrike förstod man under 1670-talet att tobaken 
var ett mycket bra skatteobjekt, som kunde tillföra 
staten en god inkomst. Tobaksrökning avkriminali
serades och släpptes fri. De flesta länder i Europa änd
rade sin lagstiftning och som en konsekvens härav togs 
höga tobaksskatter ut i hela Europa. De höga priserna 
gjorde att smuggling av tobak blev mycket lönsam. 
Smugglingen betraktades som kriminell och hårda 
straff utverkades. Det var inte enbart tobak som smugg
lades, utan även pipor.

Tillverkning av kritpipor
Kritpiporna borde egentligen kallas lerpipor, som de 
kallades tidigare. Benämningen kritpipa kom på 1800- 
talet. Piporna tillverkades av vitbrännande lera, även 
kallad piplera. Kritpipstillverkningen ställde mycket 
speciella krav på vilken lera som skulle användas. Den 
bästa, feta vita leran, med högst plasticitet och absorp- 
tionsförmåga fanns i Holland. När tillverkningen 
skedde i England eller andra länder exporterades le
ran från Holland till England. Det var således stora 
mängder lera som fraktades med skepp från Holland 
till hela Europa.

När den inhemska tillverkningen startade i Sverige 
i stor skala importerades holländsk vit lera. Oftast 
brändes dock inhemsk lera, blandad med vit färg. I 
början tillverkades piporna på fri hand. Huvudet dreja- 
des upp som en vas, skaftet formades för sig och de
larna sattes ihop genom att nederdelen av huvudet 
böjdes litet åt sidan. Det innebär att den tidiga 1600- 
talspipan visar mycket individuella drag. Lerpiporna 
tillverkades i många skiftande former, långskaftade för 
innebruk och korta (”näsvärmare”) för utebruk.

På 1700-talet skedde en omläggning av tekniken. 
Piporna tillverkades i ett stycke genom att de ”göts” i 
formar. Det innebar att de kunde bli tunnare och att 
de fick en elegantare form. De göts i mässingsformar 
och innan de brändes förvarades de i specialbyggda 
källare, där de skyddades mot frost och torka. De var 
mycket sköra och den som uppskattade sin inrökta

långa pipa fick förvara denna i ett bastant fodral. De 
långa piporna var försedda med ett en meter långt skaft 
och de röktes stående.

Kritpipans glansperiod var under 1700-talet. På 
1 800-talet sjönk deras popularitet och de ersattes av 
pipor i mer hållbara material (Åkerhagen 1996, s. 9). 
Den viktigaste skillnaden var att de nytillverkade pi
porna var tvådelade. Skaftet och huvudet gick att ta 
isär och göra rent. Sjöskumspipor var en typ av pipor 
som blev väldigt populära. Dessa var ej tillverkade av 
lera, utan av ett mineral, sepiolit, som utvanns i Ana
tolien i Mindre Asien och på de grekiska öarna och 
som var tillräckligt mjukt för att bearbeta till pipor. 
Horn, trä och porslin var också vanliga material för 
piptillverkning.

Typbestämning och 
dateringsmetoder
Eftersom form, storlek och dekor ständigt förändrades 
på kritpiporna är de ypperliga som dateringsmedel, 
nästan lika bra som mynt. De element på pipan som 
dekorerades var oftast piphuvudet, klacken och/eller 
skaftet. Vissa kända pipmakare hade en mycket säregen 
dekor (Wallin 1982, s. 60). Piporna hade en mycket 
kort cirkulationstid, då de lätt gick sönder vilket också 
bidrar till att de är så bra dateringshjälpmedel.

Typbestämning

Typ- och tidsbestämning går oftast hand i hand. En 
grov tidsbestämning kan göras medelst typbestämning. 
Det är emellertid viktigt att påpeka att det finns vissa 
svårigheter med exakta dateringar av skäl som anges 
i texten nedan.

De pipor som ej har försetts med någon dekor el
ler några stämplar är svåra att datera närmare (Wal
lin 1982, s. 61).

Den bästa tidsdokumentationen får man genom att 
studera den dekor som piporna försågs med. Detta 
gäller för pipor som är tillverkade efter 1650 i Eng-



Kritpipor från nordbohuslänska gårdar ♦

MYNNING
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HUVUD

SKAFTBAKSIDA

KLACK

SPORRE

Fig. 132. På bilden ovan visas benämningarna på de olika 
partierna på pipan: huvudets fram- och baksida, mynning, 
klack samt skaft. Teckning: A. Andersson.

Fig. 133. Olika sorters skaftdekor från undersökningarna i 
Högdal: skarvsnodd (Skaveröd, F832), franska liljor (Skaveröd, 
F831), rurband (Ramdal, F254) och ögonband (Ramdal, F266). 
Skala 1:1. Foto: A. Andersson.

land då dekor infördes där, medan dekor fanns i Hol
land redan i början på 1600-talet (Åkerhagen 1985).

Skaften dekorerades också på olika sätt. Från tidigt 
1600-tal dekorerades skaften med olika slags band och 
stämplar (Åkerhagen 1996, s. 60). Senare graverades 
mönstren in i formen. Vissa av dessa skaftdekorer finns 
hela tiden, medan vissa endast används korta perio
der. Dessa skaftdekorer är säkra dateringshj älpmedel, 
men det är samtidigt viktigt att veta att de flesta skaft 
inte var dekorerade.

Vissa pipor förseddes med hela firmanamnet följt av 
tillverkningsorten, men det är ej vanligt förekom
mande. Det är åtgärder som infördes på grund av den 
ökade kopieringen av pipor.

Piporna tillverkades i fyra kvalitetsklasser. De två 
lägsta kallades ”groffe”, (grova, enkla), de var opole
rade och formskarvarna har jämnats till och myn
ningen rundats med hjälp av två runda plattor, bot
ting. De lite dyrare varianterna av ”groffe” hade dess
utom en slät eller tandad dekorrand utmed den del av 
mynningen som var närmast rökaren eller runt hela 
mynningen.

De två högre kvalitéerna, var ”fijne” och ”porce- 
laine”. Båda var polerade, vanligen med agat, före 
bränningen. Porcelainepiporna polerades dessutom 
med vax och trasa efter bränningen. Idag kan man inte 
skilja ”fijne” och ”porcelaine” från varandra (Wallin 
1982, s. 19-20). De båda kvalitéerna hade vanligen 
tillverkarstämpel på klackens undersida. De billigare 
sorterna var oftast ostämplade eller försedda med en 
symbol på piphuvudets sida, och denna var då ingra
verad i formen.

Enligt Duco (1981) är det inte tillräckligt att en
bart se på pipans form för en datering. Man bör också 
försöka uppskatta pipans kvalitet eftersom formerna 
var utsatta för slitage. När de blivit alltför slitna för 
att användas till förstklassiga pipor av modernaste 
form, så fortsatte man att använda dem till pipor av 
lägre kvalitet.

Pipornas hårdhet (d.v.s. materialets hårdhet) skulle 
också vara ett sätt att kunna särskilja holländska från 
engelska pipor. Lasse Wallin har testat att mäta hårdhe
ten hos holländska och engelska pipor, men även hos de 
holländska piporna fanns en varierad skala från mycket 
hård till mjuka, lättrepade pipor (Wallin 1982, s. 48).

Regionala stilar

Regionala stilar utvecklades under 1600-talet. Pipans 
form kan ibland ge besked om den är av holländsk eller 
engelsk tillverkning eller typ.
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Storleken på piphuvudet kan ge besked om tidsperio
den.

Holländska 1600-talspipor har mycket karaktäris
tiska kännetecken: de hade små huvuden och var för
sedda med en bula på mitten. De var också försedda 
med korta och tjocka skaft och skaften hade stor rök
kanal. Under 1700-talet blev pipor med stort huvud 
och 40-50 cm långt skaft vanliga. För att få ett nå
gorlunda bra drag i dessa pipor minskades rökkanalen 
(Puktörne 1968, s. 64).

De små piphuvudena har alltid ansetts vara de ti
digaste, men nu finns det forskare, som hävdar att små 
piphuvuden kan ha fått en renässans under 1700-ta- 
let. 1700- och 1800-talspiporna skiljer sig i att den hol
ländska varianten bildar en spetsig vinkel mellan hu
vudets mynningslinje och skaftet, medan denna är 
parallell med skaftet på den engelska pipan (Åker
hagen 1985).

Eftersom engelsmännen tvingades flytta produktio
nen av pipor från England till Holland, försvann del
vis skillnaderna mellan engelska och holländska pipor.

Det är viktigt att poängtera att efterapningar hela 
tiden utfördes av de mindre pipbruken. Det var t.o.m. 
så att kopiorna förseddes med stämplar lika de som 
originalpiporna hade, för att det därigenom skulle vara 
möjligt att sälja piporna till ett högre pris. Detta fick 
till följd att de pipmästare, som ansvarat för tillverk
ningen, märkte ”sina” pipor med sina initialer för att 
försvåra efterapning. Naturligtvis fick detta till följd 
att man märkte kopior likadant på de små pipfabri
kerna.

Även i Norge tillverkades pipor efter de engelska 
och holländska originalen. Det är mycket svårt att 
särskilja kopiorna från originalen. En viss tidsförskjut
ning från när de har tillverkats tills att de cirkulerar i 
handeln varierar efter vissa faktorer såsom import, 
lagring och omsättning. Detta kan ha gett upphov till 
vissa förskjutningar i typdateringarna. Mynt är där
för i vissa fall en säkrare dateringskälla, men det be
ror på hur lång omloppstiden varit. Kompletteringen 
av pipor till mynten förstärker naturligtvis dateringen.

Stämplar

I början på 1600-talet började holländarna att märka 
och dekorera sina pipor. I England skedde detta först 
i mitten på 1600-talet. Bokstäver, siffror eller symbo
ler användes till stämplarna. Varumärket placerades 
vanligen under eller på sidorna av klacken. Ibland pla
cerades det på huvudet (Wallin 1982, s. 32). Dessa 
märken kunde bestå av rosor, stjärnor, franska liljan, 
ekerhjul, vapen, heraldiska symboler och människor i 
arbete. Mycket vanligt märke var att piporna var 
märkta med en, två eller tre bokstäver, liksom en eller 
två siffror (Wallin 1982, s. 33). Många pipor var för
sedda med en krona ovanför märkningen, de var 
krönta (Puktörne 1968, s. 76). Det var endast pipor 
av första sortering, s.k. porslinspipor, som kröntes. 
Pipor av sekunda kvalitet märktes med ett S = schlecht 
(d.v.s. dålig).

I England använde pipmakarna oftast sina initia
ler som sattes på klacken, skaftet eller möjligen på 
huvudet (Wallin 1982, s. 34). Märkningen på klacken 
var ett garanterat varumärke, som talade om vem 
fabrikören var.

Datering efter mynningsdiameter

Datering efter mynningsdiameter görs med mätning av 
piphuvudets mynning (Åkerhagenl985, s. 63). Det är 
enbart möjligt att använda denna metod på pipor som 
har piphuvudets mynning bevarad. Storleken på myn- 
ningsdiametern ökar med tiden. Dessa mätdata ger en 
relativt säker datering.

HxBxO-formeln för datering

Den holländske forskaren Friederich har utarbetat en 
matematisk formel efter iakttagelsen att piphuvudets 
storlek ökade efter hand som tobaken blev billigare.

Metoden går ut på att med skjutmått mäta pip
huvudets dimensioner. Höjden och djupet på tre olika 
ställen på piphuvudet mäts. Mynningsdiametern mäts
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och skaftdiametern mäts minst 10 mm från huvudet. 
Man mäter både lodrätt och vågrätt. Piphuvudets höjd 
och största ytterdiameter multipliceras med mynning
ens innerdiameter. Dessa mätningar används för att 
datera pipan.

Denna dateringsmetod har diskuterats mycket i 
forskarkretsar och anses av många som helt otillför
litlig, medan andra anser att den kan användas. Vissa 
forskare (bl.a. Friederich 1975) har daterat stora ma
terial med denna metod. Lars Wallin har använt denna 
formel på ett stort material pipor och det visade sig 
att formeln fungerade mycket bra (Wallin 1982, s. 51). 
Detta är dock en mycket tidsödande metod. Pipmate
rialet från Högdal har därför ej gåtts igenom med 
denna metod.

Datering efter rökkanalens diameter

När piphuvudet saknas och endast skaftbitar återstår, 
kan diametern av rökkanalen i pipskaftet användas för 
datering. För detta fordras en större mängd skaftbitar 
(Wallin 1982, s. 56). Förenklat kan man uttrycka det 
som att ju större rökkanal, desto äldre pipskaft (Puk- 
törne 1968, s. 64). Den minsta rökkanal som kan till
verkas torde ligga på 1,6 mm (Åkerhagen 1996, s. 56).

Även denna metod har kritiserats av en del fors
kare, men flera tester har gjorts på olika fynd av 
kritpipsskaft och metoden anses numera vara tillför
litlig. Pålitligheten avtar dock efter 1760 och är så gott

Fig. 134. På bilden ovan åskådliggörs hur man går tillväga för 
att datera piporna enligt HxBxO-formeln.

som obefintlig in på 1800-talet. Det är också viktigt 
att man har en stor mängd skaft när man skall an
vända denna metod (900-1 000 skaft bör ingå).

Omloppstid

Piporna var ofta dekorerade enligt ett mode som var 
aktuellt under en mycket kort tidsperiod. Men att de 
enbart cirkulerat under en så kort tid som ett par år 
stämmer inte alltid. Det finns flera forskare som har 
räknat på pipornas omloppstid (Wallin 1982, s. 29). 
Omloppstiden består dels av omsättningstiden, d.v.s. 
tiden från tillverkning till slutlig försäljning till kon
sumenten, dels av brukningstiden som mäts från den 
tidpunkt då konsumenten handlar den tills den kasse
ras. Brukningstiden anses vara kort eftersom piporna 
är så bräckliga. Ett år anses vara en pipas bruknings- 
tid. Även omsättningstiden ingår naturligtvis i date
ringarna. Tillägg bör göras för lagerhållning och trans
port till förbrukningsorten från produktionsorten och 
för lagerhållning på försäljningsorten.

På de undersökningar som gjorts i Oslo och i Kris- 
tianopel har ett tillägg gjorts på 5 år, utom i de fall 
när produktionstiden angetts.

Konkurrensen var hård och vissa lager av ej ”mode
riktiga” pipor såldes ut till ett lägre pris (Åkerhagen 
1996). De pipor som påträffas i skeppsvrak kan date
ras mycket säkert, eftersom skeppet kan dateras.

Kritpipstillverkning i Skandinavien
Danmark och Norge

De äldsta skriftliga beläggen för tobaksrökning är från 
Bergen år 1612. Då står en man inför rätta för att han 
rökt. Bergen var under 1600-talet Norges och Dan
marks största sjöfartsstad. Det kan vara en anledning 
till varför rökning var känt så tidigt. Eftersom pipor 
och tobak tog förhållandevis lite plats, så var de lätta 
att smuggla. Rökförbudet upphävdes 1643 i Norge. 
Däremot förseddes tobaken med en väldigt hög inför
selskatt: 32 skilling per pund. (1 pund = 0,5 kilo). En
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arbetares dagslön var 12-13 skilling. Smugglingen 
fortsatte och 1650 sänktes tullavgiften till 6 skilling/ 
pund. Men troligtvis fortsatte smugglingen.

Först år 1672 startades en kritpipfabrik i Köpen
hamn. Fabrikören hette Claus Bonix och han fick 10 
års ensamrätt på att förse Norge och Danmark med 
kritpipor. Men billigare pipor smugglades in i länderna, 
och smugglingen fick till följd att fabriken fick stängas 
redan 1674.

Det dröjde ända till 1747 innan en stabil produk
tion av kritpipor satte igång i Danmark. I Norge star
tade den första pipfabriken under andra halvan av 
1700-talet. Men då är kritpipans storhetstid nästan 
över. Under nästa århundrade konkurrerades den ut 
av cigarrer, sjöskumspipor och träpipor (Skre 1981, 
s. 155-157).

Smuggling av tobak

Från år 1665 finns tullens räkenskaper som ger signa
ler om hur mycket tobak som importerats lagligt till 
Christiania i Norge. Genomsnittsimporten av tobak 
under perioden 1665-70 var 50 505 pund per år. Se
dan sjunker importen kraftigt. Mellan 1672 och 1679 
importerades endast 17 890 pund tobak.

Importen av kritpipor visar på samma tendenser. 
Är det kraftiga svängningar på efterfrågan eller är siff
rorna ett uttryck för den ökade smugglingen? Trä var 
den största importartikeln till Christiania och hollän
darna var länge den viktigaste och största leverantö
ren. Tullens räkenskaper visar att under perioden 
1630-1660 tredubblades träimporten. 1672 krigar 
Holland, England och Frankrike och träimporten till 
Christiania existerar nästan inte. 1680 är kriget slut 
och träimporten ökar åter. Tullens inkomster stiger 
dock inte, trots detta. I Köpenhamn väcker detta miss
tankar och man låter starta en utredning, som visar 
att även högt uppsatta män i tullväsendet och i bor
gerskapet ingår i en mycket professionell smugglarliga.

Detta får till följd att man försöker begränsa im
porten av förädlade varor och man stödjer ekonomiskt

den egna industrin. Men tobakssmugglingen fick kon
sekvenser eftersom den egna förädlade tobaken inte 
kunde konkurrera på marknaden. Först i mitten på 
1700-talet existerar en stabil tobaksförädling i Norge- 
Danmark (Skre 1981, s. 157-161).

Svensk tobaks- och kritpipsimport

Genom Söderkompaniet, som fick privilegier 1625 och 
1626, startade tobaksimporten till Sverige. År 1637 
nämns de importerade kritpiporna första gången. Im
porten av tobak var stor. År 1640 importerades 36 ton 
tobak till Sverige. Den var ämnad till piprökning.

Först kom piporna från England, men senare kom 
de från Holland. År 1738 importerades 650 000 från 
England och 250 000 från Holland till Sverige. År 
1746 kom bara 15 000 från England och 150 000 från 
Holland. Vid denna tidpunkt hade den inhemska pip
tillverkningen ökat och den engelska importen av pi
por minskade.

Enbart i Stockholm tillverkades 1742 omkring 
500 000 pipor vid stadens då enda pipbruk. Men från 
Holland importerades fortfarande stora kvantiteter 
pipor. Detta bör förklaras med deras överlägsna kva
litet.

Jonas Alströmer reste 1719 till England och skriver 
följande om produktionen av pipor: ”Tobakspiporgo
res här i stora qvantiteter, men grofwe och illa gjorda, 
sändes merendels till Sweriget och till Norge. ” Impor
ten av de engelska piporna upphörde nästan, trots att 
den engelska pipmodellen var populär. Man tillverkade 
den istället inom landet (Bonds 1977, s. 35-37.)

Svensk tobaksodling

År 1650 startade Olof Rudbeck försök med tobaks
odlingar i Uppsala. Stora intensiva tobaksodlingar star
tade först 1720 i Skåne. År 1725 startade Jonas Al
strömer stora plantageodlingar i Alingsås. Snart fanns 
stora odlingar på flera platser i södra och mellersta 
Sverige.



Kritpipor från nordbohuslänska gårdar ♦ 169

Svenska kritpipstillverkare

Ar 1708 fick Carl Aspegren ”privilegium exclusivium” 
på 20 år, vilket innebar ensamrätt för hela riket (Bonds 
1977, s. 36). Carl Aspegren var den förste i landet, som 
erhöll privilegium för tillverkning.

Jonas Alströmer fick tillstånd att starta pipbruk 
1729. Det utvecklades till det största pipbruket, med 
en överlägsen ställning. Det anlades på Nolhaga ägor 
utanför Alingsås, där man redan tillverkade kakel
ugnar och krukor. Pipleran importerades från Holland. 
Piporna var vita och höll hög kvalitet. De tillverkade 
i flera olika kvalitéer, som på vissa andra bruk.

Ar 1738 importerades 650 000 pipor från England 
och 250 000 från Holland till Sverige, men piptillverk
ningen började nu komma igång på allvar i Sverige. 
På mitten av 1700-talet var det flera mästare som fick 
privilegium att anlägga pipbruk. Inte förrän på 1740- 
talet syntes den svenska produktionen ha fått någon 
större omfattning. Ett importförbud på tobakspipor 
utfärdades. Snart infördes en gynnsammare inställning 
till manufakturerna, d.v.s. de företagare som erhållit 
privilegier för att tillverka pipor. Detta reglerades 
mycket noggrant av handelskollegiet. Importförbudet 
gällde för färdiga produkter överhuvudtaget och till
kom delvis genom enträgna framställningar från ma- 
nufakturisterna själva.

Kommerskollegium hade i merkantilismens anda 
börjat verka för en ny- och återuppbyggnad av lan
dets näringsliv. Ett understödssystem växte fram och 
syftet var att hjälpa näringsidkarna. En särskild skatt 
uttogs, den allmänna landshjälpen, som var avsedd att 
hjälpa manufakturister. I början gynnades enbart 
Alströmer (Bonds 1977, s. 36). Man önskade att varu- 
förädlingen skulle ske inom landet och därför befräm
jades denna utveckling genom mycket låga tullar på 
de importerade råvarorna. Tillverkningspremier till
kom som uppmuntran till manufakturisterna. Vid si
dan av kommerskollegium utvecklades manufaktur
kontoret för att övervaka fabrikerna och i städerna 
sköttes detta av hallrätterna. En gång i månaden in-

Fig. 135. Kritpipa från undersökningen i Skaveröd. Holländsk 
Goudapipa av förnämsta kvalitet, från 1740-1755. F891. Skala 
1:1 (med förstorad detalj). Foto: A. Andersson.

spekterades manufakturerna av representanter för 
hallrätten. Manufaktur kallades tillverkning som ej 
utövas av hantverkare. Skråhantverkare protesterade 
kraftigt eftersom de blev drabbade.

Även inom manfakturen hade man mästare, gesäl
ler och lärlingar. Avgörande för att bli mästare var att 
gesällen var tvungen att ha eget kapital för att starta 
eget företag. Att bli mästare var mer beroende av eko
nomin än yrkesskickligheten.

I Sverige fanns pipbruk i Stockholm, Örebro, Fa
lun, Arboga, Alingsås, Norrköping, Varberg och Karls
krona. Förmodligen har pipor tillverkats i fler städer, 
men det är inte klarlagt var produktion ägt rum. Men 
man vet att krukmakare och kakelugnsmästare ofta 
hade som bisyssla att även tillverka pipor. Det var 
vanligt att kvinnor och barn arbetade vid de svenska 
pipbruken. Pipmästarna var män, men deras änkor 
ärvde ämbetet (Åkerhagen 1985, s. 46-47).

I mitten på 1700-talet fanns två pipbruk i Norrkö
ping. De få pipor som tillverkats där har en engelsk 
pipform. Ar 1755 anlades pipbruk i Varberg och även 
här tillverkades pipor efter engelsk modell (Åkerhagen 
1985, s. 48-49). Heleneborgs bruk i Stockholm tillver
kade pipor efter holländsk modell.
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År 1742 fanns endast ett pipbruk i Stockholm och där 
tillverkades 500 000 pipor (Bonds 1977, s. 36). Un
der mitten av 1700-talet låg de flesta svenska pipbru
ken i Stockholm. Olof Aspegrens fabrik tillverkade 
flera av 1700-talets s.k. ”riksvapenpipor”. Detta pip
bruk fick också uppdraget att tillverka Gustaf III:s 
revolutionspipa.

De svenska tillverkarna märkte ibland sina pipor 
med hela namnet och därtill med fabrikörens symbol 
och mästarens initialer. De var ofta krönta och av 
mycket god kvalitet (Åkerhagen 1985, s. 47-50).

Hur mycket kostade kritpiporna?

När Helgeandsholmen undersöktes för 25 år sedan 
återfanns stora lager av helt intakta kritpipor. Det var 
Olof Forsbergs pipor som hittades. Det mest intres
santa är prisuppgifterna som återfanns och som talar 
om för oss vilka stora prisskillnader det var på de olika 
piporna beroende på deras kvalitet och skaftlängd. De 
längsta piporna var 60 cm långa och kostade betyd
ligt mer än pipor med 20 cm långa skaft. Det fanns 
pipor som var försedda med en meter långa skaft. 
Dessa var mycket dyra och dessutom mycket bräck
liga. De kunde endast rökas då en person stod still. 
Men de var mycket statusfyllda.

I mitten på 1700-talet kostade riksvapenpiporna 13 
daler kopparmynt per gross, jämfört med de kortaste 
piporna, som kostade 2 daler kopparmynt per gross 
(Ljung & Nelson 1985, s. 33-35).

Priset var avhängigt av kvaliteten och hur utsmyck
ad pipan var. De prima piporna hade inte alla råd att 
köpa, men det fanns enklare pipor och pipor med korta 
skaft i stora kvantiteter. När piporna göts blev de för
sta partierna bra, men gjutformarna var ej lämpade 
för att gjuta stora kvantiteter. Dessutom polerades 
vissa pipor och dessa benämndes porslinspipor. De 
polerade piporna glänste som finaste porslin och det 
påverkade prisnivån. Dessa pipor ansågs vara de fi
naste och de var följdriktigt också de dyraste. De näst 
finaste och dyraste var ”Sweriges Vapen”, ”Stiernpi-

por” och ”Revolutionspiporna”. Revolutionspiporna 
gavs bort till folk direkt efter revolutionen och kan 
jämföras med dagens gratispropaganda inför EU-val 
och andra dylika företeelser.

De allra billigaste var de som benämndes ”små 
Stumpar”. Piporna var på ena sidan klacken märkt 
med en siffra 1-4. Siffran betecknade skaftlängd och 
pipans kvalitet. Men trots att de enkla piporna med 
korta skaft var billiga, så innebar de ändå en merut
gift. Så det förvånar inte att de enklare piporna, de fat
tiga människornas pipor, hade en längre omloppstid.

Storlek och form på 
piphuvuden

Både storlek och form ändras under tidens gång. Det 
går verkligen mode i piphuvudenas utseende, som stän
digt växlar. Det är av yttersta vikt att poängtera att 
piporna som tillverkas i Sverige antingen tillverkas 
efter engelsk eller holländsk modell. Någon egen mo
dell tillverkas inte, men stämplarna är unika för de 
olika pipbruken.

1500-talspipor
Redan under 1570-talet startade produktionen av 
kritpipor. Piprökning blev vanligt redan då. Vi har inte 
funnit några pipor från denna period, så det är inte 
motiverat att närmare redogöra för hur de såg ut. Det 
var små pipor som påminde om 1600-talspiporna.

1600-talspipor
Under mitten av 1600-talet utvecklas regionala stilar. 
Den tidiga 1600-talspipan uppvisar vissa karaktäris
tiska drag. Den var försedd med ett mycket litet hu
vud med en utbuktning mitt på huvudet. De hade en 
mycket låg, bred klack och kort tjockt skaft med en 
stor rökkanal. De tidigaste 1600-talspiporna var ofta 
försedda med en mycket enkel dekor runt huvudet, en 
kant längs huvudets kant eller en pricklinje.

På regalskeppet Wasa fanns en pipa. Den är daterad 
till 1628 och anses vara ett slutet fynd (Persson 1992,
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s. 174). Det har ansetts vara ett av de få slutna fynd 
som finns av tidiga pipor.

1700-talspipor
De långskaftade piporna kan delas in i holländsk eller 
engelsk typ. Båda typerna tillverkades även vid de svens
ka pipbruken. Den engelska typen kännetecknas fram
förallt av att huvudets kant är parallell med skaftet.

Den holländska piptypen har ett regelbundet, ägg
format huvud. Huvudets övre kant lutar snett framåt 
i förhållande till skaftet. Skaftet var oftast 50 cm långt 
och rökkanalen var mindre än tidigare. Detta var också 
en nödvändighet, för att det skulle vara möjligt att få 
drag i pipan.

Kritpiporna blev större under 1700-talet, de blev bil
ligare och sortimentet blev större. Tobaken blev å andra 
sidan betydligt dyrare.

Pipor tillverkades som reklam och blev de första fö
remål som gavs som ”förtjänstmedalj” i stället för me
daljer. Krukmakarna slogs om vissa av dessa uppdrag, 
som var lukrativa ekonomiskt och som gav status. Som 
exempel härpå kan nämnas när Gustav III gav Fors
bergs Pipfabrik i Stockholm i uppdrag att tillverka 
revolutionspipor, som sedermera skulle ges till de of
ficerare som gjort förtjänstfulla insatser. Dessa gav 
upphov till ”piratkopiering”, d.v.s. liknande pipor till
verkades av flera inte fullt så nogräknade fabrikanter.

1800-talspipor
Pipan förändrades under 1800-talet. Huvudet blev min
dre och rundare och skaftet blev kort och rakt. Till for
men påminner den mycket om moderna klassiska pi
por. Det är också under 1800-talet, som pipor börjar 
tillverkas i andra material, såsom sjöskum, horn och trä.

Kritpipor från nordbohuslänska 
gårasmiljöer
Tidigare hade inga arkeologiska undersökningar ut
förts på medeltida gårdar i norra Bohuslän. Men den 
mängd pipor och den variation som pipmaterialet från

gårdarna i norra Bohuslän uppvisar tyder på att ma
terialet är fullt jämförbart med pipor framgrävda i 
stadsmaterial. Ur flera olika aspekter är materialet 
intressant och spännande och det spänner över ett brett 
spektrum.

Kritpipsmaterialet sträcker sig över lång tidsperiod 
och avspeglar mycket tydligt en påtagligt social skikt
ning från dyra, polerade pipor till billiga pipor av enk
laste slag. Det finns både inhemska och utländska pi
por. Det är pipor med långa skaft och det förkommer 
skaft med bitmärken och till och med skaft som bear
betats för att passa andra piphuvuden.

Två riksvapenpipor har påträffats. Utsmyckningen 
består av två långsträckta lejon tillsammans med riks
vapnet tre kronor. De påminner mycket i utseendet om 
s.k. revolutionspipor. Detta är förnäma pipor som kan 
liknas vid heders- och förtjänstmedaljer.

En stor andel av piporna är troligen tillverkade ut
omlands, både i Holland och i England. Gösta Framme 
har genom sina studier av domstolsprotokoll (Framme 
1986) kunnat belägga uppgifter om sjömän i holländsk 
sjöfart från Högdals socken. Tingsprotokollen från 
1600-talets andra hälft innehåller många uppgifter om 
arv efter släktingar som flyttat till Holland. Det fanns 
alltså mycket kontakter mellan nordligaste Bohuslän 
och Holland under 1600-1700-talen. Nordbohus
länningarna tog hyra på de holländska ostindiska och 
västindiska kompanierna. Vissa skepp seglade från 
Strömstad, som då var en mycket stor och viktig hamn.

Strömstad var ursprungligen ett fiskeläge, som hette 
Strömmen. År 1667 erhöll Strömmen köpingsrättig- 
heter och efter endast några år erhölls stadsrättigheter. 
Regeringens avsikt var att i Strömstad skapa en mot
vikt till Fredrikshald i Norge, som sedan gammalt var 
en lättillgänglig knutpunkt för norra Bohuslän. Ström
stad drogs in krigen under Karl XI och Karl XII. 1676 
och 1677 stred svenskar och danskar om staden.

Från mitten av 1700-talet upphör uppgifterna om 
bohuslänningarnas resor till Holland. Möjligen tog då 
det svenska ostindiska kompaniet (1731) från Göte
borg över handeln med holländarna.



Felkällor

Ibland är det mycket svårt att avgöra var tillverkning
sorten varit, eftersom det var mycket vanligt med 
efterapningar och kopior. Till och med tillverknings- 
stämpeln, som skulle vara unik på de olika bruken, 
efterapades och kopierades. Detta innebär att man i 
vissa fall inte kan vara säker på tillverkningsorten, men 
man kan dock vara säker på att man har en något så 
när säker datering, eftersom pipornas utseende följde 
modet.

Krigen i gränsbygderna i Bohuslän

En förklaring till att skillnaderna mellan piporna är 
så påtagliga kan bland annat vara att vissa av piporna 
har samband med de många krigen i gränsbygderna i 
norra Bohuslän.

Ar 1611 började kriget mellan Sverige och Norge/ 
Danmark, det s.k. Kalmarkriget (Framme 1986, s. 139). 
Kalmarkriget kallas i Bohuslän för ”Brännefejden”. 
Detta krig drabbade folk i Bohuslän hårt, då de fick 
betala extra skatt. Svenska trupper gick 1612 härjande 
och brännande fram från söder till norr och folket led 
svårt. I Vätte härad fanns visserligen inga nedbrända 
gårdar men trots detta blev flera gårdar satta i ödes
mål. Detta kan ha berott på inkvarteringar, fältläger 
och förstörd gröda på gårdarna i samband med kri
get. I detta krig dog en viss Laurits, som var från går
den Ramdal (Framme 1986, s. 140). Han var med och 
slogs vid Nya Lödöse och dödades på torget.

Nästa krig pågick 1643-1645 mellan Sverige och 
Danmark, strax efter att Danmark varit med i det 
trettioåriga kriget på kontinenten. Inkvarteringar och 
extra höga skatter drabbade återigen, vilka var tunga 
att bära för allmogen. Vissa fick minskad skatt, efter
som de lidit svårt och var mycket fattiga efter inkvarte
ringar, höga skatter och missväxt (Framme 1986, 
s. 141-142). Vissa slapp att betala skatt: ”Avkortning 
häremot för öde och slätt förarmat gods, som inte 
haver eller kan betala efter tingsvittne”. Efter detta krig
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får gården Torp, (antagligen är det Torpum som åsyf
tas), sin skatt halverad (Framme 1986, s. 142). I detta 
krig vann Sverige Halland.

Två nya krig utspelades 1657-1660. Dessa krig 
handlade mycket om Bohuslän, som efter freden 1658 
blev en del av Sverige. Efter några månaders fred bröt 
kriget ut igen 1658.1 september 1659 höll häradshöv
dingen och tolv män möte enligt kungens befallning för 
att utröna hur mycket varje gård skulle kunna skänka i 
skatt. I denna förteckning ligger Skaveröd öde.

Gyldenlövefejden pågick 1675-1679. Detta krig 
utarmade gårdarnas folk ytterligare och det beslöts 
efter besiktning att ett stort antal gårdar skulle beläg
gas i ödesmål. Det innebar att om gärdesgårdar och 
hus var förfallna och om inget utsäde fanns, så belä
des gården med skattefrihet (Framme 1986, s. 148- 
151). I domboksprotokoll från 1680-1685 omtalas 
många sådana gårdar i Vätte härad i samband med 
tingsrättens genomgång av de skador, som kriget vål
lat i häradet. Återigen nämns Torp, ”där åborna för 
armod därfrån”. Kunde en självägande bonde inte 
komma ut med de skatter till kronan, vilka hans gård 
hade att erlägga, hemföll gården till kronan som s.k. 
skattevrak.

Om husen och gärdesgårdarna var förfallna och 
ingen skog fanns, kallades gården ödesmål. Att en gård 
betecknades som öde innebar inte alltid att folket flyt
tat från den. Bönderna bodde kvar, men hemmanet 
hade kanske i sex år legat ”alldeles osått” (Framme 
1986, s. 149).

Nio år efter krigets slut togs frågan om ödesmålen 
upp på ett ting i Rabbalshede med hela Norrvikens 
fögderi. Landshövdingen von Schönleben och guver- 
nementskamreraren Andreas Holt är närvarande. Pro
tokollet lyder: ”Först upplästes avkortningslängder på 
ödes-, förmedlade och avskattade hemman, vilket allt 
riktiga befunnos. Herr kamreraren lät noga rannsaka 
och efterfråga, om icke några för lång tid sedan av
skattade eller förmedlade heimnan nu för tiden nått 
den uppkomst, att de kunna och förmåtte träda till 
deras gamla och förriga mantal och ränta (skatt), var-
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över nämnden med flera nogsamt betygade, nu för ti
den ej ske kunna, utan efter högsta nödvändigheten 
den betarva. ”

De skattelättnader som framför allt förmedlingen 
innebar för de svaga gårdarna, blev alltså bestående 
för framtiden. Det blev aldrig mer tal om att återgå 
till de tidigare större skatterna. Nästa krig omöjlig
gjorde dessutom detta (Framme 1986, s. 150).

Ett nytt krig bröt ut 1700, det stora nordiska kri
get, som upphörde först 1721, och som fick till följd 
att armodet åter bredde ut sig och att ytterligare går
dar lades i ödesmål som följd av krigshandlingar. Det 
dröjde dock till 1710 innan norra Bohuslän blev krigs
skådeplats och direkt berördes av strider och genom
marscher.

Mycket av det som händer i Vätte härad på 1720- 
talet, påminner om krigsåren under Gyldenlövefejden 
1675-1679. Under det stora nordiska kriget fungerade 
emellertid förvaltningen i häradet hela tiden. Endast i 
maj och oktober 1716 måste planerade ting inställas. 
Sommartinget kunde inte hållas på grund av att krono- 
befallningsmannen, länsmannen, nämndemännen och 
allmogen var ”hindrade vid krigsfolkets och proviants 
och flere nödvändigheters skjutsande till kunglige läg
ret vid Torpum (vid Fredrikshald), så att ingen män
niska tillstädes kom”.

Till hösttinget i oktober infinner sig häradshöv
dingen och endast två nämndemän, som kan omtala 
att ”de andra deras kammerater såväl som allmogen 
dels äro behäftade med denne förskräcklige fältsjukan, 
som här i landet grasserar, dels uti begrepp att befor
dra sjuka soldater skjuts såväl som de trupper som 
dageligen av och till sundet eller skansen. Förutan det 
nu hålla på att indriva den påbjudne stora gärden 
(skatten) till garnisonens uti Sundsborg förtäring” 
(Framme 1986, s. 150).

Kritpiporna i Torpom
Piporna och skaften som påträffades i Torpom var av 
olika kvalitet och befann sig i högst varierande skick.

Närmare femtio piphuvuden hittades och många av 
dem har kunnat dateras, även om en del fragment inte 
har gått att datera. Några piphuvuden är sannolikt 
från mitten av 1600-talet. En är märkt på klacken med 
en krona men saknar dekor. Storleken på dessa pipor 
indikerar klart mitten av 1600-talet.

Materialet från Torpom karaktäriseras av en tyd
lig dominans av 1700-talspipor. Sju pipor är från 1700- 
talets första hälft och tio stycken är från 1750-talets 
mitt. Fyra pipor är från 1800-talet med något varie
rande tidsställning. De mönstrade piporna är oftast 
försedda med stämpel på klacken och kan därmed 
dateras. I materialet finns både dyrare ornerade pipor, 
pipor med polerade huvuden och krönta pipor tillsam
mans med enklare typer. De ornerade piporna uppvi
sar en väldig spridning. Bland mönstren återfinns pi
por med heraldiska motiv. De dyra polerade piporna 
och de krönta piporna med heraldiska motiv, som 
kostade 13 daler kopparmynt för ett gross, kunde en 
vanlig sjöman eller bonde inte ha råd med.

Några pipor är försedda med motiv som var typiska 
för sjöfolk, vilket innebar att de inte såldes till andra 
personer.

70 stycken fragment av skaft har påträffats. 14 av 
dessa har en mycket smal rökkanal, vilket tyder på att 
de är yngre, medan merparten, 56 skaftfragment, är 
tidiga, d.v.s. från 1600-talet eller 1700-talets början.

Skaften som påträffats är inte ornerade men har 
ändå en del att förtälja. Ett par avbrutna skaft har 
bearbetats i båda ändar eller enbart i en ända. Detta 
har man gjort för att det ska vara möjligt att foga ihop 
med ett huvud utan skaft. Trots att det anses att pi
porna var en tidig slit- och slängvara, har man alltså 
lagat piporna. Det fanns ju under vissa perioder pro
blem med missväxt. Fattiga människor slutade för
modligen inte röka, utan de lagade sannolikt sina pi
por i viss mån i stället. Det innebär också att bruk- 
ningstiden i vissa fall varit betydligt längre, något som 
bör beaktas vid datering av ett kritpipsmaterial.

Vissa av skaften är polerade och några verkar vara 
målade i brun färg, alternativt kan de eventuellt vara
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Fig. 136. Ett urval av fynden från Torpom. F492, ornerad och märkt med ett slott. F493, intakt huvud av musselpipa. F494, mussel- 
piphuvud, ornerat. F496, ornerad med ankare. F497, dekorerat piphuvud. F514, reliefpipa. F519, fragment av huvud med punktdekor. 
F533, klack med Nolhagastämpel. F535, F536, F538 och F539, klackar med stämplar. Skala 1:1 (förutom detalj). Foto: A. Andersson.
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Fig. 137. Skaft från undersökningen i Torpom med tuggmärken och spår av att man täljt på skaftet; kanske för att kunna använda 
det på nytt då skaftet gått av. F428, F454 och F483. Skala 1:1. Foto: A. Andersson.

tillverkade av brun inhemsk lera. I de flesta länder till
verkades pipor av inhemsk lera. De hade det gemen
samt att de aldrig blev så vita, som de som tillverkats 
av den holländska leran. De bruna inhemska piporna 
var betydligt billigare än de vita piporna.

Paret, som bott på Torpom i drygt sextio år, berät
tade att ryktet förtäljde att det tidigare legat en lönn
krog på platsen. Det verkar stämma då det nämligen 
påträffades påtagligt mycket av äldre buteljglas och 
dessutom några mynt. Torpom var den enda gårdstomt 
där mynt påträffades. Kritpiporna påträffades i samma 
område. På fig. 138 kan man se hur merparten av fyn
den av kritpipor är samlade i norra delen av tomten 
och särskilt öster om en låg berghäll. På denna berg
häll fanns ett flertal sentida inristningar.

På Torpom hittades fem mynt. Mynten stämmer väl 
överens med dateringen av piporna. Ett 2-skillingmynt 
är danskt och från 1627, ett annat 2-skillingmynt är 
norskt och från 1701. De tre övriga är svenska, präg

lade i olika städer, olika år och i olika valörer. De är 
från 1806, 1819 och 1878. Piporna är samstämmiga 
med myntens datering. Troligen är glasfynden från 
samma tidsperioder.

Mängden dyrbara pipor i Torpom är anmärknings
värd. En förklaring till detta kan vara att soldater och 
officerare vistats vid gården i samband med trupp
rörelser i området under 1600- och 1700-talens krig. 
Två av mynten som påträffades på Torpum har date
ringar som stämmer överens med krigen (tabell 16). 
Det danska myntet präglat 1627 skulle kunna ha kopp
ling till Gyldenlövefejden 1627. Det norska myntet, 
som är präglat 1701, kan vi koppla samman med det 
stora nordiska kriget.

Enligt en hörsägen i bygden skall Karl XII med 
mannar ha försökt ta sig fram genom den s.k. Kleven 
utan att lyckas (Gårdar i Göteborgs och Bohus län 
2001, s. 25). Kleven är en bergspassage från Hogdals- 
dalgången, ca en kilometer meter norr om Torpom och

Tabell 16. Myntfynden från Torp
om. De flesta mynten påträffa
des i samma område som de 
flesta piporna. Kungliga Mynt
kabinettet, KMK 711-630-2001.

Kung Land Präglingsort Valör Material År

Kristian IV Danmark Köpenhamn 2 skilling Silver 1627

Fredrik IV Norge Kongsberg 2 skilling Silver 1701

Gustav IV Adolf Sverige Avesta !4 skilling Koppar 1806

Karl XIV Johan Sverige Kongsberg 1 skilling species Koppar 1819

Oskar II Sverige Kongsberg 1 öre Brons 1878



Fig. 138. Spridning av huvud- och skaftdelar på undersökningsytan i Torpom. Det är intressant att notera att just där de flesta pip
fragmenten återfanns påträffades flera mynt och de största mängderna glas. Skala 1:100.
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Del Datering Antal

Huvud 1600-1700-tal 1

1600? 1

1700-tal? 5

1740? 1

Troligen engelsk 1

Troligen svensk, O. Forsberg el. 
Alingsås, 1740

1

Svensk?, Alingsås?, 1740? 1

Påminner om en musselpipa, 1750? 1

Jonas Alströmers pipbruk, Alingsås 
1750-1760

2

O. Forsberg el. Alingsås pipfabrik, 
1700?

1

1750? 4

1700-1750 1

Tidigt 1800-tal 1

K206, början av 1800-talet 1

Odaterade 28

Summa 47

Skaft Summa 70

Tabell 17. Piphuvuden och skaftfragment som påträffades på 
den aktuella grävningsytan i Torpom.

Fristorp. Om det ligger någon sanning i denna hörsä
gen måste soldaterna i så fall direkt ha passerat Torp
om.

Kritpiporna vid Gärdestorpet
Kritpipsfynden från Gärdestorpet är anmärknings
värda. De uppvisar en stor variation samtidigt som de 
ligger inom en relativt snäv tidsrymd, åtminstone jäm
fört med de övriga kritpipsmaterialen. Materialet från 
Gärdestorpet har en tydlig tyngdpunkt i 1700-talet och 
där finns flera anmärkningsvärt sofistikerade pipor.

Ett par pipor är från 1600-talets början. En vacker 
pipa som försetts med en bild av en fullriggare (Fl51) 
är daterad till omkring 1600-talets mitt och är förmod

Del Anm. Antal

Huvud Stämpel, 1600-talets början 2

1620 1

1700-tal? 5

1770-tal? 1

1880-tal? 1

Duco-stämpel, 1729-1739 1

AWN, 1750? 1

Sweriges vapen, heraldiskt vapen 
med 2 drakar, 1750-1770

1

Holländsk 1

Tunn, 1700-tal? 1

Odaterade 13

Summa 28

Skaft Summa 25

Tabell 18. Piphuvuden och skaftfragment som påträffades på 
grävningsytan i Gärdestorpet.

ligen holländsk. Där finns pipor som är tillverkade 
under slutet av 1600-talet, men de flesta är som sagt 
tillverkade under 1700-talet. Här finns både holländ
ska pipor som är försedda med Goudastämpel och 
sådana som är dekorerade med heraldiska motiv.

Vissa är tillverkade i vit lera och har sedan pole
rats. De är försedda med den mycket karaktäristiska 
klack, som pipor ofta har under slutet av 1600-talet.

Den ena (F156) av de båda holländska Goudapi- 
porna är förmodligen från slutet av 1600-talet. Tyvärr 
återstår endast ett fragment. Den har en mycket liten 
sporre, märkt med en trea, och är försedd med dekor, 
baktill på huvudet i ”sömmen”. Troligen har den va
rit rikligt dekorerad. En annan pipa från Gouda, en 
stor, präktig pipa tillverkad mellan 1729 och 1739, 
påträffades också (Fl 54). Det är en s.k. porslinspipa, 
med staden Goudas vapen instämplat på klacken.

Två pipfragment är från Jonas Alströmers pipfabrik 
i Nolhaga i Alingsås och således går de att datera till 
1700-talet. Ett annat pipfragment är försett med Olof 
Forsbergs karaktäristiska hjärta på ömse sidor på 
klacken. Ytterligare två fragment av det främre par-
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Fig. 139. Några av kritpipshuvudena från Gårdestorpet. Fl46, reliefpipa. Fl 51, pipa dekorerad med ankare och fullriggare, 1600-tal, 
Flolland. Fl53, Olof Forsbergpipa. Fl54, Goudapipa från 1729-1739 med ducostämpel. F155, Nolhaga, Alingsås. Fl 56, Gouda. Fl 57, 
Nolhaga, Alingsås. Fl 59, Nolhaga, Alingsås. Fl 60, Nolhaga, Alingsås. Skala 1:1 (förutom detaljer). Foto: A. Andersson.
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Fig. 140. Två praktfulla 
pipor från Gårdestorpet. 
Piporna påminner om 
s.k. revolutionspipor och 
har heraldiska motiv. 
Den mest välbevarade 
är även märkt med en 
krona och ett vapen.

tiet av huvudet är försett med en krona, vilket vittnar 
om att även dessa troligen är från början av 1700-ta- 
let. Det rör sig om s.k. porslinspipor av yppersta kva
litet. De är krönta, alltså dyrbara pipor, sådana som 
vi också fann på Torpum.

Två pipor som först antogs vara revolutionspipor 
påträffades på Gardestorpet (F147 och F152). Gustav 
III tillverkade revolutionspipor, som gavs enbart till de

Fig. 141. Teckningen 
ovan visar mönstret på 
pipan 'Sweriges Vapen', 
som återfinns på två av 
piporna från Gärdes- 
torpet. Efter Ljung och 
Nelson 1985.

officerare som varit lojala och hängivna kungen. Men 
de visade sig vara pipor med märket ”Sweriges vapen”, 
en annan mycket dyr och exklusiv pipa på sin tid. Det 
var den dyraste pipan som tillverkades i Sverige. Ett 
antal förfalskningar har gjorts av särskilt värdefulla 
pipor, så det kan vara svårt att exakt fastställa här
komsten. Kanske är piporna från Gärdestorpet efter- 
apningar.

Kritpiporna från Gärdestorpet bör, precis som i 
Torpom, åtminstone delvis förklaras utifrån de många 
soldater som rört sig i trakten. Kanske har man slagit 
läger för kortare eller längre tid. På Gärdestorpet fann 
vi en distinkt nedgrävd rund väggränna som tolkats 
som en tältbotten, vilken kan ha tillkommit i samband 
med att soldater tagit in vid gårdarna.

Kritpiporna i Ramdal
Materialet från Ramdal kännetecknas av en ganska 
tydlig dominans av kritpipor från 1600-talet fram till 
1700-talets mitt. En engelsk pipa från 1610-1620 och 
ytterligare en från 1650 påträffades. Dessutom påträf
fades en holländsk pipa från 1625 och två från 1640.

Fem pipor är från 1710-1720 och alla fem är tro
ligen holländska, även om endast en är försedd med 
tillverkaren Goudas stämpel. Här har också påträffats 
flera pipor från slutet på 1700-talet, som kommer från
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Holland och är tillverkade vid Duco och mästaren är 
Willem van Breda och han var verksam mellan 1749 
och 1832. De är av god prima kvalitet och har varit 
dyra.

Två mycket välbevarade musselpipshuvuden tillva
ratogs också tillsammans med ett fragment av en relief
pipa, som alla kan dateras till slutet på 1700-talet- 
1830.

Fig. 142. Den äldsta 
pipan som tillvaratogs 
i Ramdal. Den är från 
1610-1620 och för
modligen tillverkad 
i England. Skala 1:1. 
Foto: A. Andersson

Del Anm. Antal

Huvud Förmodl. engelsk, 1610-1620 1

Holländsk, trol. Leiden, 1625? 1

Sannolikt Holland, 1640-1650 2

1640-1650 2

338 i Duco, Willem van Breda 
1749-1832

1

Alingsås pipfabrik, 1700-tal 1

Trol. 1700-tal 1

1700-tal? 3

Odaterade 5

Summa 17

Skaft Engelskt?, 1650? 1

1670-1720 1

1695-1895 1

1710-1761 1

Odaterade 48

Summa 52

* Huvud 
— Sk af t

Fig. 143. Spridningen av piphuvud- och skaftfragment på 
undersökningsytan i Ramdal. På kartan syns ett parti där 
många kritpipsfragment påträffades tillsammans med en 
hel del fragment av importerad keramik. Detta material låg 
nergrävt tillsammans och hade sannolikt kasserats.

Tabell 19. Piphuvud- och skaftfragment som påträffades på 
grävningsytan i Ramdal.
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Fig. 144. Ett urval kritpipor från undersökningarna i Ramdal i Högdal. F299, fragment med krona. F304, ran kor, märkt med mäs
tarens initialer. F314, märkt med tudorrosen. F315, 1600-tal, märkt med pipmästarens initialer och tre fiskar. F310, skaft med 
märkt klack. F311, med avbrutet och tuggat skaft. F312, Nolhaga, Alingsås. F305, en kvalitetspipa märkt med krona och pipmäs
tarens initialer. F306, holländsk pipa från 1680-1710. F308, Nolhaga, Alingsås. Skala 1:1 (förutom detaljer). Foto: A. Andersson.
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Bland skaften som tillvaratogs fanns några som var 
tillverkade i gul lera. Eventuellt tyder detta på en in
hemsk tillverkning av svensk lera. Ett skaft, F266, som 
är gjort i gul lera är försett med ögonband. Ett annat 
skaft, F254, har tillhört en s.k. porslinspipa, och är en 
del av ett polerat skaft försett med ornamentik, som 
tidsfäster den till 1670-1720 (jfr fig. 133).

Endast en begränsad yta grävdes ut och flertalet av 
fynden gjordes inom ett litet område (fig. 143) som 
hade karaktären av en skräpgrop.

Undersökningsytan hade täckts av jordmassor och 
använts som åker, vilket kan vara en del i förklaringen 
att inga 1800-talspipor hittades i Ramdal.

Ramdals gård ägde kvarn och vattensåg och kunde 
därigenom få goda inkomster, eftersom timmer var 
efterfrågat och kunde skeppas ner till det övriga Eu
ropa från några av de många hamnar som fanns i norra 
Bohuslän.

De äldsta piporna som hittade vid de fyra undersök
ningarna kom från Ramdal. Intressant i sammanhanget 
är en uppgift om ”den förste hollandsfararen” som hit
tats i källorna (Framme 1986, s. 45). Han hette Olof 
Svensson och kom från Ramdal. Han reste till Holland 
1625 och ville inte komma tillbaka till Sverige. Upp
giften finns i en böteslängd. Han betalade inte sina 
böter och anledningen till att han inte återkom hem är 
troligen den att han inte kunde betala sina böter.

Det finns en rimlig anledning att tro att det var Olof 
Svensson, som skickat kritpiporna hem till Ramdal.

I Frammes bok om Vätte härad berättas också om 
en soldat, ”Laurits från Ramdal”, som dog i Nya Lö- 
döse år 1611. Någon av de tidiga piporna skulle kun
nat ha tillhört Laurits. Soldater och sjömän fick ju röka 
och var undantagna rökförbudet, som rådde i landet.

Kritpiporna i Skaveröd
I Skaveröd tillvaratogs 50 kritpipshuvuden och 80 
skaftdelar. Materialet karaktäriseras av att 1800-tals- 
pipor utgör ett betydligt större inslag än på de andra 
gårdarna.

Del Anm. Antal

Huvud 1600-1710 4

Holländsk, 1627 1

1670-90? 1

1670? 1

1700-tal? 1

1710? 1

1730 1

Engelsk, 1710 1

Engelsk form, 1720 1

Olof Forsberg, 1750 1

Olof Forsbergs pipa, 1730? 1

Engelsk, 1740-50? 1

Holländsk, 1740-55 1

Jonas Alströmer, 1750-60 2

1800-tal? 1

1800? 1

1830-50 1

Engelsk, 1830 1

Stor, antagligen holländsk 1

Tidigt 1800-tal? 1

Ursprung okänt, 1850 1

Odaterade 25

Summa SO

Skaft Odaterade 75

Franska liljor, 1625 1

Holländsk 1640-dekor 2

1690-1710 1

Skarvsnodd 2

Summa 81

Tabell 20. Piphuvud- och skaftfragment som hittades på 
grävningsytan i Skaveröd.

Av tidsbrist tvingades vi bana av vissa ytor på områ
det relativt hårt, så en del av pipmaterialet gick förlo
rat vid avbaningen. Huvuddelen av materialet låg i de 
övre lagren vid husgrunderna på tomten på krönet. I 
ett par avskrädesgropar hittades också piphuvuden



Kritpipor från nordbohuslänska gårdar ♦

Fig. 145. Några kritpipor från Skaveröd. F823, skaft ornerat med rurband. F824, skaft med tuggmärken, ornerat med ögonband 
och zickzackband. F908, dekorerad med ränder och skarvsnodd. F886, fiskfjällsdekor. F888, holländsk typ, streckdekor. F890, sen 
reliefpipa utan klack. F893, Olof Forsberg, ca 1730. F896, punktdekor. F911, Olof Forsberg ca 1750. F892, fragment av huvud med 
märkt sporre (på frånsidan). F897, dekor med blad och blomslingor, engelsk 1830. Skala 1:1 (förutom detalj). Foto: A. Andersson.

I83
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och pipskaft. Det är viktigt att påpeka att tiden ej 
medgav att vi grävde ut alla ytorna för hand. Det fanns 
därför säkert fler pipor på denna gårdstomt än de vi 
samlade in.

I materialet från Skaveröd fanns ett par tidiga hol
ländska pipor och några från Alströmers bruk i Aling
sås. Bland 1700-talspiporna finns också engelska pi
por från mitten av 1700-talet och pipor från Olof Fors
bergs pipbruk. Bland 1800-talspiporna finns en intakt 
reliefpipa (F890) och en med fiskfjällsdekor (F886).

Flera av skaftfragmenten är dekorerade. Tre av 
skaften är försedda med ögonband, vilket grovt date
rar dem till 1690-1710 (Wallin 1982, s. 61). Ett an
nat skaft är försett med rutmönster med franska lil
jor, vilket daterar pipan till ca 1620-1650. Ett skaft 
är ovalt med en tunn vriden relief på ovansidan, vil
ket daterar den till början på 1700-talet. Ytterligare 
ett annat skaft har ett vridet, mycket vackert ornerat 
skaft som dateras till 1730-1820.

Det bör också nämnas att ett par av skaften har 
gjorts smalare i ena ändan, sannolikt för att passa in i 
ett nytt piphuvud.

Kritpiporna från fyra undersökningar
Pipmaterialet från undersökningen av de fyra lokalerna 
i Högdal präglas av en påtaglig mångfald och varia
tion och materialet är minst lika spektakulärt som det 
som brukar hittas i de burgna kvarteren på stadsgräv- 
ningar. Såväl dyra, påkostade pipor som mycket enkla 
pipor påträffades.

Alla pipor som tillvaratogs hade rökts. Ingen pipa 
är hel med huvud och skaft, utan det är kasserade pi
por som antingen lagts i gropar eller slängts bort. Det 
finns också pipor som bär spår av lagning.

Det äldsta piphuvudet i samlingen är en förmodli
gen engelsk pipa med okrönt klack från 1610-1620

som hittades i Ramdal. Pipan från Ramdal skulle där
med kunna vara en av de äldsta i landet Man anser 
att pipan som påträffades på regalskeppet Wasa, som 
sjönk i Stockholms hamn på sin jungfruresa 1628, är 
den äldsta i Sverige. Denna hittades ju dock i ett slu
tet fynd vilket Ramdalspipan inte gjorde.

Utländska pipor från Holland och England före
kommer i riklig mängd. Men också svenska pipor hit
tades, bl.a. från Alströmers bruk i Alingsås och Olof 
Forsbergs i Stockholm.

Eftersom flera bebyggelsefaser påträffats på alla lo
kalerna, så var det väntat att materialet som påträffa
des skulle visa en viss tidsspridning, vilket det ju ock
så visade sig ha. Piporna kan dock inte användas för 
att datera konstruktioner eller påvisa bebyggelsefaser. 
Omrörningen och omflyttning av jordmassor har lett 
till att det saknas en tydlig stratigrafi på gårdstom
terna.

Även om vi bortser från något olika förutsättningar 
och något varierande tillvägagångssätt vid undersök
ningen av lokalerna föreligger det vissa skillnader i 
pipmaterialet.

I Ramdal fanns en ganska tydlig dominans av 
kritpipor från 1600-talet fram till 1700-talets mitt. 
Även tidiga fynd av pipor påträffades och antyder att 
soldater och sjömän vistats i området. Detta bekräf
tas ju delvis också i domböcker och tingsprotokoll.

I materialet från Torpom och Gärdestorpet åter
speglas en kraftig social skiktning. Man kan föreställa 
sig att officerare och högre befäl kunde ha ägt de dyr
baraste exemplaren av pipor som hittades här, sådana 
pipor som det varit helt osannolikt att vanliga bönder 
kunnat skaffa sig.

Kanske också den stora mängden av pipor i Torpom 
pekar mot att det ligger sanning i ryktet om att en lönn
krog varit belägen där, något som också styrks av glas- 
och myntfynd.
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Inledning

Förutom de arkeologiska lämningarna är skriftligt 
källmaterial och bevarade byggnader i sig själva vik
tiga för förståelsen av äldre byggnadsskick och bebyg
gelseförändringar. Avsaknad av profana medeltida trä
hus i kombination med att det arkeologiska materia
let från medeltida by- och gårdstomter hitintills varit 
begränsat gör att kunskapsläget om medeltidens agra
ra bebyggelse i Bohuslän knappast kan anses som gott. 
Trots källäget är det viktigt att påbörja en diskussion 
om hur denna bebyggelse kan tänkas ha sett ut. Min 
avsikt är att här inleda en sådan diskussion med ut
gångspunkt från ett tidigt syneprotokoll från en gård 
i norra Bohuslän mot bakgrund av andra samtida sy
neprotokoll och den information om medeltida bygg
nadsskick som bl.a. finns i kulturhistoriskt lexikon för 
nordisk medeltid. Bohuslän befinner sig i gränsområ
det mellan norska och sydskandinaviska byggnads
traditioner, och syftet är att belysa karaktärsdrag som 
är gemensamma för den bohuslänska 1700-tals bebyg
gelsen och äldre norskt eller danskt byggnadsskick och 
att se om det är möjligt att därigenom få ledtrådar till 
den agrara medeltidsbebyggelsen i Bohuslän.

Syneprotokoll

I det medeltida skriftliga källmaterialet framträder en 
bild av bebyggelsen i form av en mängd fragment, men 
det är svårt att få en helhetsbild och att se variationer 
och regionala skillnader. Från slutet av 1600-talet och 
framåt finns syneprotokoll, ett skriftligt källmaterial 
som ofta ger en detaljerad information om byggnader
nas utformning och förändringar. 1681 kom en buse- 
synsordning som föreskrev vilka laga hus som skulle 
finnas på en svensk gård (stuga med kammare, gäst
stuga på större gårdar, visthus, sädes- och mjölbod, 
redskapshus, portlider och hemlighus, stall, fähus, 
foderhus, fårhus, svinhus, loge och lador) och att hu
sesyn skulle hållas vart tredje år. De syner som jag stu
derat är från prästgårdar, militära boställen, rusthåll

och augmentshemman i Bohuslän. Rusthåll var hem
man som, när indelningsverket infördes, åtog sig att 
utrusta en ryttare (dragon) med häst och mundering. 
Augmentshemmanen bidrog med ränta till rusthållen. 
Av de båda senare är det främst kronogårdar som be
rörs. I liten utsträckning ingår även rusthåll och aug
ment av skattenatur. De utgörs oftast av en fjärdedels 
eller ett halvt hemman, men det förekommer också ett 
mindre antal hela gårdar. Syneprotokollen från präst
gårdar och militära boställen är många och mycket 
detaljerade, medan de över rusthålls- och augments
hemman är mer kortfattade och begränsade till främst 
1720- och 30-talen, men det är också dessa senare som 
ger en bild av hur den agrara bebyggelsen såg ut inom 
det sociala mellanskiktet.

Byggnadsskickets förändringar

Perioden från 1000-talet och fram till 1700 är natur
ligtvis inte statisk utan byggnadsskicket påverkas lik
som det agrara samhället i övrigt av yttre influenser, 
nya sociala samhällsskikt och ekonomiska upp- och 
nedgångsperioder. Det kan vara jordbrukstekniska 
innovationer som slagan och loggolvet eller byggnads- 
tekniska, som skorsten, fönsterglas och sågat virke, 
men också europiska impulser i plan- och fasad utform
ning. Nya sociala skikt innebär en differentiering av 
byggnadsskicket mellan olika grupper där innehava
rens status allt tydligare återspeglas i gårdens byggna
der. Den senmedeltida agrarkrisen med ett förmodat 
byggnadsöverskott kan ha verkat dämpande på bygg
nadsverksamheten. Förmodligen var det till en början 
främst avverkningen som minskade då byggnadsma
terial redan fanns att tillgå i de ödelagda byggnaderna. 
Det är dock viktigt att betona byggnadernas begrän
sade livslängd särskilt med tanke på Bohusläns kust
klimat och att det krävdes ett kontinuerligt underhåll 
av tak för att inte byggnaderna snabbt skulle förfalla. 
Det fuktiga klimatet ger virket snabbt en grånad ton, 
och en porös kvalitet som är gynnsam för insektan
grepp och röta. Till skillnad mot det torra och kalla
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inlandsklimatet i Dalarna och i Norges fjällbygder där 
medeltida gyllenbruna timmerbyggnader, som genom 
århundraden impregnerats av sina egna tjärämnen, 
finns bevarade.

1700-talets syneprotokoll visar att återbruk har 
varit en självklarhet. När en byggnad blev så förfal
len att den inte längre var brukbar var det inte undan
tag utan regel att det gamla byggnadsmaterialet åter
användes i den mån det gick när det var dags att bygga 
nytt. Oroliga tider med återkommande brandskattning 
och ödeläggelse har naturligtvis också påverkat bebyg
gelsen liksom tider med ekonomisk uppgång som sill
perioder och 1500- och 1600-talens omfattande tim
merexport. Ett ekonomiskt uppsving ökar innovations- 
benägenheten hos kapitalstarka grupper men leder 
samtidigt till en exploatering av naturresurser vilket i 
sin tur så småningom påverkar det traditionella byg
gandet, som när skogsbrist leder till att virkesbespa- 
rande eldstäder tas i bruk. Det finns ett sammansatt 
samspel mellan tradition och nya trender; en nyhet 
kommer först i allmänt bruk när den blivit accepte
rad och ekonomiskt försvarbar. Då är den inte längre 
ett hot mot traditionell sedvana utan de båda kan 
smälta samman och gradvis ge ett förändrat byggnads- 
skick. I synerna från tidigt 1700-tal är det möjligt att 
tydligt se drag i byggnadsskicket som är karaktäris
tiska för Bohuslän även om gårdarna i samma by säl
lan ser helt likadana ut. Det finns olika grundteman 
som sedan varieras.

Hedängen - en 1700-talsgård 
i norra Bohuslän
Aret är 1720 och det stora nordiska kriget är äntligen 
slut. På Västra Hedängen i Skee socken har man sam
lats för att genomföra en husesyn. På grund av oro
ligheterna i området har gården varit öde sedan 1719 
då soldater kom och åbon Anders Nilsson blev tvungen 
att flytta därifrån. Från husesynen finns ett protokoll 
bevarat som beskriver byggnaderna och de skador som 
uppkommit sedan åbon lämnat gården. Västra Hed

ängen omfattar ett fjärdedels mantal och 1720 finns 
sex stycken byggnader: bostadshus, bod, logbyggnad 
med stall, fähus, kölna och en bit utanför gården en 
skvaltkvarn. Det är ett byggnadsbestånd som är gan
ska vanligt på de bohuslänska gårdarna vid den här 
tiden. Ödeläggelse i samband med militära angrepp 
tillsammans med den tilltagande skogsbristen under 
1600-talet kan ha bidraget till att antalet byggnader i 
jämförelse med andra svenska landsdelar är förhållan
devis få. Hur husen är placerade i förhållande till var
andra framgår inte av syneprotokollet. På 1500-talet, 
när biskop Jens Nilssøn reste genom Bohuslän, låg 
gårdsbebyggelsen i oregelbundna klungor ”klase” el
ler grupperade runt en fyrkantig gårdsplan ”tungaard” 
(Franzén och Findholm 2000, s. 29). Helt slutna går
dar med portar eller portlider tycks främst ha funnits 
på prästgårdar och boställen. I synerna från rusthålls- 
hemman finns endast något enstaka exempel med 
portlider och då i södra Bohuslän. I en husesyn från 
Bullaren finns noterat att ”portlider äro icke brukliga 
här på landsorten”.

Bostadshus och förrådshus

Bostadshuset på Hedängen är knuttimrat och har en 
tredelad plan med ryggåsstuga, kammare och förstuga. 
Huset är drygt sex meter långt och fem meter brett. 
Själva stugan har sannolikt en ganska kvadratisk ut
formning kompletterad med en smal förstuga som 
delats av med en vägg i skiftesteknik så att det innan
för blivit en liten kammare. Fasaden är skyddad med 
reseved (se s. 190) och taket är täckt med näver. Inne 
i stugan finns ett spiskomplex med bakugn och spjäll 
av trä. Inredningen utgörs av två väggfasta bänkar, ett 
försäte, en säng, en slagbänk och ett bord. På gaveln 
finns tre små väggfönster. I kammaren finns ingen fast 
inredning. Golven i byggnaden är av bräder.

Knuttimringstekniken anses ha kommit i bruk i 
norra Skandinavien i slutet av järnåldern och troligen 
ungefär samtidigt som skiftesverkstekniken blev van
lig i Sydskandinavien. I början av 1700-talet var stom-
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men i bostadshusen förmodligen knuttimrad i hela 
Bohuslän, medan det i enklare innerväggar t.ex. mel
lan förstuga och kammare liksom i Norge kunde vara 
skiftesverk, en teknik med vertikala stolpar och däri 
infogade liggande plankor. Skiftesverk nyttjades också 
i ekonomibyggnader i södra Bohuslän, särskilt i lador 
och i stallbyggnader. Inget är nämnt om stugans grund
läggning på Hedängen men den var förmodligen en
kel med några ytligt nedgrävda grundstenar under 
husets knutar. För att minska golvdraget var det van
ligt att syllvarvet isolerades antingen med utvändiga 
eller invändiga brädklädda mullbänkar eller så la man 
en jordvall (mullvarv) under golvbräderna närmast 
sylien. Brädklädda mullbänkar är kända i Norge åt
minstone sedan 1000-talet (KL, pallr, sp. 90). Stugans 
golv var lagt av bräder, vilket var vanligt men det fö
rekommer även många uppgifter om golv lagda av 
kluvna stockar. I södra Bohuslän fanns ofta en sten
läggning närmast spisen. I förstugan kunde golvet vara 
av trä eller sten.

Fig. 146. Skiss av mullbänk. Teckning: A. Olsson, Bohusläns 
museum.

Reseved

Karaktäristiskt för äldre norska timmerbyggnader är 
kombinationen med stomme i timmer och svalgång i 
stavteknik (Christensen 1995, s. 58). Resta stolpkon- 
struktioner brukar även kallas resverk/resvirke och 
omfattar förutom stavkonstruktioner med ramverk av 
stolpar fyllt med lodräta plankor även stockar och stö
rar som används i upprätt ställning. Begreppet gång 
som i Bohuslän ofta används synonymt med förstuga 
syftar ursprungligen på en utanpåliggande svalgång. I 
Bohuslän finns inte som i Norge bevarade stugor och 
loft med praktfulla stavverksinklädda svalgångar, men 
det finns exempel på äldre mindre bostadshus med 
skjulartade tillbyggnader eller en inplankad gång i 
enkel resvirkes- eller stavverksteknik. I en bouppteck
ning från Gullholmen år 1790 nämns en kammare som 
är ”stafwat” intill stugan. Svalgång är alltså en täckt 
gång som kan finnas både längs bottenvåningens och 
utmed övervåningens fasader. Konstruktionen med 
svalgång gör att såväl den utvändiga trappan som 
timmerstommen skyddas och ger ett jämt och torrt 
klimat i byggnaden. Christensen menar att kombina
tionen i sin mer utvecklade estetiska form är speciell 
för Norge och att det här sker ett möte mellan två 
byggnadstekniker, timmertekniken österifrån och den 
mer västliga stavverkstekniken (Christensen 1995, 
s. 59). Svalgångarna togs bort när ryggåsstugornas 
takfönster började ersättas eller kompletteras med 
väggfönster, (a.a., s. 70)

Reseved är ett ofta förekommande begrepp i de 
bohuslänska syneprotokollen. De äldsta beläggen för 
begreppet gäller prästgårdar och högreståndsbyggna- 
der från slutet av 1600-talet. I ett arrendekontrakt från 
1685 uppges att den nya manbyggnaden på Morlanda 
säteri snart ska vara försedd med ”reisse ved”. På 
prästgårdar används reseved på logbyggnader t.ex. i 
den på Foss prästgård på 1690-talet, och det finns ett 
flertal belägg för begreppet under tidigt 1700-tal. Per 
Kalm på 1740-talet liksom A. E. Holmberg på 1840- 
talet berättar om hur husen skyddades genom stående
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plankor som dels var fastade under takbandet och dels 
i en urholkad balk som låg en Vi aln eller mer från 
timmerväggen (Kalm 1742 s. 202; Holmberg 1867, 
s. 302). I syneprotokollet från Västra Hedängen fram
går att det fanns reseved (resingved) på ryggåsstugan, 
stolpboden och ladubyggnaden, men det är endast när 
det gäller stolpboden som det klart framgår att det 
fanns svalgång. Begreppet reseved är alltså någon form 
av stående beklädnad (lättare vägg) som anordnats 
mer eller mindre nära den bärande konstruktionen. 
Det beskrivs oftast inte hur reseveden är utformad, 
men ibland framgår det att den är gjord av ”rese ved
trän”, kluvna stockar, sågbakar (ytved) eller av enris. 
Det tycks då inte vara fråga om den typ av dekorativt 
utformade svalgångar i stavverk som finns rikligt fö
reträdd i Norge utan en mer grov, skyddande bekläd
nad som är mer funktionellt än estetiskt och status
mässigt betingad. Även denna typ av rå beklädnad har 
norska motsvarigheter, och Christensen menar att den 
troligen varit i bruk allt sedan järnåldern till skillnad 
från estetiskt betingad panel som komponerats för till
talande fasader och som gjort sig gällande hos den 
norska allmogen först efter 1700 (Christensen 1995, 
s. 72 f). Reseved i form av brädvägg eller ett flätverk 
av enris har varit viktig särskilt i de bohuslänska la
dorna, där man p.g.a. av det fuktiga klimatet eftersträ
vat en luftig vägg genom att timra glest. Reseveden har 
sedan fungerat som ett utvändigt skydd för snö och 
regn.

Planlösning

Planlösningen på Hedängen var som nämnts tredelad 
med stuga, förstuga och kammare. Bostadsrummet, 
d.v.s. själva stugan, fungerade som ett allrum och var 
det enda rum som värmdes upp vintertid. Någon sä
kert daterad medeltida stuga finns inte bevarad i 
Sverige (Sjömar 1986, s. 33). I Norge finns dock flera 
från slutet av 1200-talet (Christensen 1995, s. 85). 
Enligt Sigurd Erixon var stugan troligen till en början 
utformad som en enrummig byggnad med svale och

Tredelad plan
med öppen härd i stugan

Kammare
"Kåve"

Förstuga

Sidokammarstuga

Svalgång

Kammare

Enrumsstuga
med öppen härd (äril)

Tredelad plan 
stuga med hörnspis

Kammare
"Kåve"

Förstuga

Fig. 147. Planskisser över olika typer av stugor, bearbetning 
efter Bugge och Norberg-Schultz 1969. Teckning: A. Olsson, 
Bohusläns museum.
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ingång på gaveln (megaronplan), som senare utvidga
des med en förstuga av timmer eller av stående brä
der så att planen blev tvådelad. Förutom en förstuga 
kombinerades stugan gärna med en kammare. Det 
kunde antingen vara en liten kammare, kåve, avdelad 
från förstugan eller en framkammare. Där stugan för
setts med framkammare men ej med förstuga blev det 
en tvådelad planlösning med ingång direkt till stugan 
och denna plan brukar benämnas sidokammarstuga 
(.skålmoplan i äldre svensk litteratur och akersbusisk 
plan i norsk litteratur). Om kammaren däremot var 
avdelad från förstugan blev planen tredelad som på 
Hedängen. Denna typ av plan kallas i Sverige enkel- 
stugeplan (Erixon 1947). Det finns bevarade norska 
stugor av ryggåstyp med sådan tredelad plan från slu
tet av 1200-talet (Christensen 1995, s. 85). Ovanför 
förstugan och kåven kunde det finnas inlagt ett vind
bjälklag och man fick då ovanpå ett litet rum som i 
vissa delar av Norge och i Bohuslän kallades ram. 
Ramloft finns belagt i skriftliga källor från medelti
den, och Christensen menar att det kan ha varit van
ligt fram till 1500-talet (a.a. s. 122). Upp till ramen 
kom man på en stege som antingen var placerad i 
förstugan, i kåven eller i den utanpåliggande svalen. 
Den norske byggnadsforskaren Eilert Sundt benämner 
på 1860-talet bostadstypen för ramloft-stue (Sundt 
1976, s. 4). Ryggåsstugor med tredelad plan var un
der tidigt 1700-tal vanliga i mellersta och norra Bo
huslän. Det finns också flera bohuslänska exempel på 
denna planlösning kombinerad med ramloft.

Spis

I stugan på Hedängen finns ett spiskomplex med bak
ugn. Syneprotokoll från hela Bohuslän visar att denna 
eldstadstyp var vanlig under tidigt 1700-tal, vilket 
också Per Kalm bekräftar (Kalm 1746, s. 202). Spis
komplexen uppförda i gråsten och lerbruk var för
sedda med bakugn och med spjäll av sten eller av trä. 
Eldstadstypen är känd sedan medeltiden men det är 
osäkert när den kom i allmänt bruk. Tidigare var eld

staden en öppen härd på golvet, på svenska kallad äril 
och på norska åre. Den var antingen nedsänkt eller 
något höjd över golvet och inramad av sten, kant- 
ställda hällar eller med karm av trä. Innanför sten- 
kretsen eller den stenkantade träramen fanns en fyll
ning med lera eller en stenpackning. Röken släpptes 
ut via ljoren, en rököppning i taket. Christensen me
nar att i Norge ersattes den bränslekrävande åren un
der 1600-talet av rökugn utan murstock på Västlandet 
och av hörnplacerad spis och skorstenspipa på Öst
landet. Det finns dock exempel på stugor i Setesdal där 
åre brukats ännu i slutet av 1700-talet (Christensen 
1995, s. 156). Likaså i Danmark kan den öppna här
den ha använts fram på 1600-talet, då den ersattes av 
en mer eller mindre stängd eldstad (Danmarks arki
tektur 1980, s. 34). Med tanke på den tidiga skogs- 
exploateringen i södra Bohuslän och den sydväst
skandinaviska rökugnstraditionen kan det finnas skäl 
att tro att rökugnen förekommit även här. Det finns 
dock inget i de tidiga syneprotokollen som bekräftar 
detta. Däremot finns en annan framträdande skillnad 
i eldstadsfunktionen mellan södra och norra Bohus
län och det är förekomsten av brygghus. I den danska 
bostadslängan var det utrymmet vid förstugan, det s.k. 
framhuset eller förstuguköket med eldstad och skor
sten, som nyttjades för matlagning och som brygghus 
och där fanns även kölnan. Det finns skriftliga belägg 
för danska framhus från 1400-talet (KL, framhus, sp. 
558). I Norge fanns särskilda eldhus med öppen härd 
och kölna.

En kölna är en torkugn för säd, känd från England, 
som anses ha tagits i bruk i Danmark och södra Norge 
under yngre järnåldern. Den var ursprungligen öppen 
upptill och maltet lades på ett hårtäcke/kölnetäcke 
(belagt i Sverige sedan 1300-talet) som placerades på 
de vidjor som låg över eldstaden. Kölnetäcket kom 
senare att ersättas av bräder med hål i. (KL, kölna, sp. 
102). Gemensamt för brygghus, framhus och eldhus 
är att de fungerade som grovkök. Eldhus var tillsam
mans med bod och stuga de tre viktigaste byggnaderna 
på den norska medeltidsgården. (KL, eldhus, sp. 555).



Fig. 148. Åre är den norska benämningen på den öppna härden mitt på golvet. Efter Bugge & INorberg-Schultz 1969.
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Tidiga syneprotokoll från Inlands södra härad visar att 
det i utrymmet (förstugan) mellan stugan och boden 
ibland fanns en spis och att platsen användes som 
brygghus. Även på Orust och Tjörn var det vanligt 
med brygghus men där oftast i form av en fristående 
byggnad som ibland var kombinerad med kölna. Van
ligast i Bohuslän var dock att kölnorna i början av 
1700-talet var separata byggnader antingen i en eller 
två våningar. Kölnan på Hedängen omnämns som för
fallen och beskrivs inte närmare. Under 1700-talet 
förändras allmogens bostäder när särskilda kök inreds 
och spisen i stugan på många ställen ersätts av norska 
järnugnar eller av torveldade små tegelugnar.

Spannmålsbod

Spannmålsboden på Hedängen är timrad, står på stol
par och är försedd med svalgång. Den är klädd med 
reseved och är knappt fem meter lång och tre och halv 
meter bred. I boden finns två spannmålsbingar och en 
dörr försedd med lås. Boden var den byggnad i man
gården där man bakom lås och bom förvarade sina 
dyrbarheter som spannmål, matvaror och kläder. Den 
benämndes efter sitt användningssätt som kornbod, 
spannmålsbod, visthus eller efter sitt byggnadssätt som 
loftsbod, stolpbod eller jordbod. Den medeltida boden 
var förmodligen en liten byggnad uppförd i en våning 
med ingång på gaveln och eventuellt försedd med 
gavelsvale. Sådana finns bevarade i Norge till storlek 
och utseende ganska lik de rundtimrade sjöbodar som 
finns i Bohuslän. Senare byggdes större bodar i två 
våningar och då placerades trappan invändigt så att 
lås endast behövts anskaffas till en dörr. De norska 
bodarna var, som boden på Hedängen, vanligen knut
timrade och försedda med en eller flera svalgångar i 
stavteknik. Det blev en luftig konstruktion som skyd
dade den timrade stommen. När boden är upphöjd 
med ett underrede av stolpar kallas den stolpbod. I 
Sverige finns ett fåtal bevarade stolpbodar med date
ring från medeltiden, medan man i Norge räknar med 
att bodarna sattes på underreden av stolpar först un

der 1600- och 1700-talen (KL, stolpbärbre, s. 236). 
Under tidigt 1700-tal var stolpboden vanlig i norra 
Bohuslän. Särskilt i Tanums härad och norröver fram
går det uttryckligen av husesynerna att det rör sig om 
stolpbodar, för mellersta Bohuslän är källmaterialet 
mer kortfattat men enstaka belägg finns för stolpbodar 
på Sotenäset och på Orust. I Inlands norra och södra 
härader har inte påträffats uppgift om någon stolpbod. 
På flera gårdar i Tanum förekommer även begreppet 
jordbod. Dessa bodar stod inte på stolpgrund utan var 
byggda direkt på marken och saknade golv. Vid huse
synerna kommenterades dessa jordgolv, men de ansågs 
ändå vara godtagbara eftersom de aktuella bodarna 
var uppförda på torr grund.

Loftbod

Loftboden, medeltidens representations- och gästhus 
är en byggnad i två våningar med svalgång och utvän- 
dig trappa. Någon sådan finns inte på Hedängen utan 
var förmodligen vanligast på större gårdar. Löften 
fungerade som sovutrymme m.m. och undervåningen 
hade bodfunktioner med matförvaring. Den utvändiga 
trappan gjorde att gästerna inte behövde passera mat
boden. Loftbodar fanns i Norge vid början av 1200- 
talet, medan svenska belägg för hustypen är från sen
medeltiden (KL, Loft I, sp. 670 ff). Bodar med loft 
förekommer i början av 1700-talet på många gårdar i 
Bohuslän. De är placerade intill stugan, men har inte 
den tydliga representationsfunktion som finns på 
prästgårdarnas loftsbyggnader utan fungerar mer som 
spannmåls- och förrådsbodar.

Byggnader för djur och foder

Logbyggnaden på Hedängen innehåller lada, loge och 
stall. Den är drygt tolv meter lång och sju meter bred 
och dessa utrymmen anses i syneprotokollet vara små. 
Stommen är timrad och inredningen utgörs av ett log
golv, rännen över stall och loge samt krubbor i stallet. 
Till logen kommer man via en logbro. Det är en enkel-



Fig. 149. Loft med konstruktion av kombinerad knuttimmer- och stawerksteknik. 
Norsk Folkemuseum, Oslo. Foto: H. Carlsson.
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loge, vilket innebär att det förutom trösklogen finns 
en lada där säd, hö och halm förvaras till skillnad från 
en parloge som omges av två lador. Ladorna är av
skilda från tröskplatsen med timrade eller inskiftade 
balkar. Från att man tidigare tröskat på stampat ler- 
golv började man under medeltiden inrätta tröskloge 
med plankgolv. Dessa plankor pressades tätt samman 
med kilar för att inte sädeskorn skulle ramla emellan. 
Det är oklart när tröskgolvet började användas men 
det är möjligt att det var i samband med att slagan kom 
i bruk efter år 1000. Begreppet loge är belagt från 
1300-talet (Myrdal 1999, s. 35 f). Medeltidens ladu- 
byggnader var förmodligen låga, med lada och loge i 
samma plan, vilket tycks vara fallet på gården Hed
ängen. 1700-talslogen i Bohuslän var många gånger 
betydligt högre med förhöjd tröskloge och ett utrymme 
under loggolvet, den s.k. underlogen.

På Hedängen är stallet sammanbyggt med log
byggnaden. Vid den här tiden var det i Bohuslän van
ligt både med sådana sammanbyggda längor och med 
fristående stallbyggnader. I lagårdslängor med förhöjd 
loge var det inte ovanligt att stallet var inrett i under
logen. Annars var stallet i allmänhet försett med ränne 
som ibland sköt fram med ett utskott så att därunder, 
på samma sätt som på fähuset, blev en svale eller skåle 
som kläddes in med bräder. Stallet var vanligtvis in
rett med tre till fem spiltor och till skillnad mot fähuset, 
där det inte fanns något foderbord, var det i hästens 
spilta en foderkrubba i form av en urholkad stock. I 
likhet med fähuset var det mörkt, men det var färre 
djur och inte lika fuktigt. Från 1300-talet finns skrift
liga belägg för särskilda häststall, men inget nämnt om 
hur de var konstruerade (KL, stall, sp. 34). Inom det 
nordskandinaviska timringsområdet, dit norra Bohus
län räknas, har friliggande enrummiga stall med gavel
ingång varit i bruk sedan medeltiden, och redan då 
började man troligen förse stallen med höränne eller 
trev som benämningen är i Norge och ännu i delar av 
Bohuslän (Christensen 1995, s. 103).

Slutligen finns på Hedängens gårdstomt ett fristå
ende knuttimrat fähus även nyttjat som fårhus. Det är

drygt fem meter långt och fem och en halv meter brett. 
Inne i fähuset har det tidigare funnits båsväggar men 
som vid husesynen anges vara nedbrända. Golvet är 
av trä. De flesta bohuslänska fähus i början av 1700- 
talet var, liksom det på Hedängen, knuttimrade men 
ofta längre och mer rektangulära då många var för
sedda med ett gavelutskott, en s.k. skåle. De kunde 
vara sex till åtta meter långa och omkring fem meter 
breda och ha en höjd om ca sex till åtta timmervarv. 
Inne i fähuset fanns förutom båsen ibland en får- eller 
kalvkätte. Utanför dörren i skålen fanns ibland en 
avdelning för svinen. Redan på medeltiden används 
begreppet skåle för anspråkslösa tillbyggnader av 
ekonomihus, t.ex. är ett fähus med skåle omnämnt 
1389 (KL, skale, sp. 60). All den fukt djuren alstrade 
i kombination med avsaknad av ventilation gav fähu
sen en kort livslängd om ca 10-20 år. Ett fä- och får
hus i södra Bohuslän uppfört 1731 ansågs vid en hu
sesyn 1748 vara ”av ålder alldeles förfallet”. Det finns 
inga fähus från medeltiden bevarade i Norden, men 
skriftliga medeltida källor visar att korna stod klav- 
bundna i bås, vilket bekräftas av arkeologiska under
sökningar. Det kunde vara en eller två rader med bås 
med båsskiljeväggar av trä eller sten, och korna stod 
med huvudena vända mot ytterväggen (KL, fjøs, sp. 
400 f). Golven i båsen var upphöjda och täckta med 
jord eller kluvna stockar. Mellan båsraderna fanns 
gödselrännor och en mittgång täckt med trä eller sten
hällar. På gaveln satt en dynglucka där gödseln forsla
des ut. Fähuset var oftast inte försett med ränne, utan 
hö fick flera gånger dagligen bäras från ladan till 
fähuset när djuren skulle utfodras.

Karaktärsdrag och kunskapsluckor
Vid ovanstående jämförelse av byggnadsbeståndet på 
Västra Hedängen och äldre norskt byggnadsskick 
framträder vissa gemensamma karaktärsdrag som 
ryggåsstuga med tredelad plan, stolpbod, kölna och 
konstruktioner med timmer i kombination med stå
ende virke. Andra syneprotokoll från tidigt 1700-tal



Syneprotokoll och den agrara medeltidsbebyggelsen i Bohuslän ♦ 195

visar på likheter som ramloft, högloge, stall med hö
ränne och fähus med utskott (skåle). Hur länge dessa 
varit i bruk i Bohuslän är dock oklart.

Inom byggnadsforskningen ansåg man tidigare att 
det förhistoriska flerfunktionshuset med takbärande 
stolpar ersattes av ett månghussystem med en bygg
nad för var funktion i samband med att knuttimrings- 
tekniken under vikingatiden blev känd i Norden. Se
nare forskning har påvisat en mer komplicerad pro
cess och att det i den västnorska ladan ”stavløen” finns 
en sammanhängande kontinuitet från järnåldern (Chris
tensen 1995, s. 52). Konstruktionen i dessa lador ut
görs av parställda stolpar som sammanfogas med över- 
liggare till s.k. grindar som sedan kopplas samman och 
utgör underlag för takkonstruktionen. Stolparna står 
på syllstenar som är något indragna från väggen så att 
det bildas ett utrymme/svale mellan stolpe och vägg. 
Ytterväggen, som inte är bärande, är byggd av ett 
material som lätt finns att tillgå, bräder, sten eller flät
verk av enris (a.a., s. 53 f). Både stolpkonstruktionen 
och de lätta ytterväggarna visar på stora likheter med 
det förhistoriska långhuset, men stavløen är rektangu
lär och har inte långhusets båtform. Tekniken med 
svalgångar/skyggor och lätta ytterväggar har som 
nämnts även använts i bohuslänska ladugårdsbygg
nader som skydd för den bärande konstruktionen, det 
vill säga den i husesynerna omtalade reseveden. Skill
naden mot den norska stavløen är att stommen i de 
bohuslänska ladorna inte är en stolp/stavkonstruktion 
utan av timmer. En av de kunskapsluckor som bör 
belysas för Bohusläns del är om bruket av svalgång och 
skyddande lätta ytterväggar (reseved) är ett byggnads- 
skick som har kontinuitet under medeltiden.

I Norge finns stora skillnader mellan kustbygd och 
inland. Vid kusten med begränsad tillgång på bygg
nadsmaterial har virkesbesparande tekniker som stav
verk, risklädsel, panel och rökugn haft företräde. I 
inlandets skogsbygder har knuttimring dominerat och 
där har som nämnts den bränslekrävande åren länge 
funnits kvar. I Bohuslän finns kontraster i byggnads- 
skicket främst mellan södra och norra Bohuslän. Be

gränsad tillgång till barrskog i de sydligaste delarna 
av Bohuslän anses vara en faktor för att knuttimringen 
här kom att kombineras med skiftesteknik. Tekniken 
med korta och inte nödvändigtvis raka längder gjorde 
det möjligt att utnyttja lövträdens ofta krokiga stam
mar. Andra skillnader har kanske mer med funktion 
att göra än med virkestillgång.

När det förhistoriska långhuset ersätts eller succes
sivt kompletteras med flera timrade byggnader tycks 
det inte alltid vara av ett månghussystem med frilig
gande hus för var funktion. Arkeologiska undersök
ningar har visat att en funktionsdifferentiering redan 
fanns i det förhistoriska långhuset. Från historisk tid 
är det känt att denna uppdelning tar sig varierade ut
tryck i olika delar av Norden. I den danskskånska 
längan finns stuga, brygghus och bod samlade under 
ett tak. Det sydgötiska huset, som funnits i sydvästra 
Sverige, kombinerar stuga och loftbod (ibland även 
brygghus) och i Norge finns exempel på rader med tätt 
intill varandra liggande stugor, eldhus och bodar (KL, 
stuehus, sp. 342 f). Även då man övergått till ny bygg
nadsteknik och byggnadskroppar med specifika funk
tioner kanske man valde praktiskt betingade lösningar 
med sammanlänkade huskroppar som gav närhet till 
vissa funktioner.

I Bohuslän var det i början av 1700-talet mycket 
vanligt, främst i södra Bohuslän men också i de norra 
delarna, att ryggåsstuga och bod låg tätt intill varan
dra, som i ett sydgötiskt hus. Det var oftast enbart en 
bod som var placerad intill förstugan, men det före
kom även att stugan flankerades av två bodar eller av 
en bod och en framkammare. Ibland var dessa förva- 
ringsutrymmen försedda med loft. Det är tänkbart att 
den, enligt äldre byggnadsforskning, ursprungliga 
enrumsstugan med gavelsvale inte varit fristående utan 
att den i Bohuslän från början kombinerats med en 
forrådsfunktion. I nordvästra Bohuslän var många 
bostadshus under tidigt 1700-tal byggda med trede
lad plan och då har ofta kåven eller ramen fungerat 
som bod. Denna kombination med stuga och tätt in
tilliggande bod finns inte uttryckt i syneprotokollet
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från Västra Hedängen utan här var boden förmodli
gen fristående (Jag har tolkat en byggnad som fristå
ende när det inte är uttryckt i syneprotokollet att den 
är sammanbyggd eller direkt intilliggande en annan 
byggnad).

Från Vätte härad finns endast ett fåtal tidiga syne- 
protokoll bevarade, vilket gör det svårt att bedöma hur 
vanlig stuga med tredelad plan och fristående stolp- 
bod är i området. Huvudtendensen i de bohuslänska 
bostadshusen/längorna under tidigt 1700-tal är att 
flera funktioner gärna länkas samman antingen genom 
att varje funktion ges en separat byggnadskropp som

lätt kan läggas till/hängas på och sedan åter tas bort 
eller en ännu tätare sammanbyggnad av olika funk
tioner som i ramloftsstugorna.

Är det olika hotbilder, som återkommande ödeläg- 
gelse och brist på byggnadsmaterial, som gör att bygg
nadsbeståndet på medelstora gårdar (på storgårdar 
och på boställen fanns naturligtvis fler byggnader) i 
Bohuslän under tidigt 1700-tal är förhållandevis litet 
eller speglar förhållandet ett äldre byggnadsskick?

Under senare århundraden kan vi se en växelver
kan mellan funktionsuppdelning och en vilja att uppnå 
ett mer trendriktigt boende. Under 1700-talet fanns en

Fig. 150. "Bondstuga på Orust".
Teckning Hans Jacob Strömberg 1857. 
Plantolkning: A. Olsson, Bohusläns museum.
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medveten strävan att bygga samman hus för att mins
ka antalet tak och därmed virkesåtgången samtidigt 
som ryggåsstugorna inte längre ansågs ligga i tiden. 
Man eftersträvade byggnader med särskilda kök och 
med innertak som gav möjligheter till vindsförvaring. 
Med bl.a. virkesbesparing som motivering valde man 
att rationalisera bort bodarna och i stället förlägga 
spannmålsförvaringen till bostadshusets vind. Detta 
ansågs tillfredsställande under 1800-talet, men i bör
jan av 1900-talet ansågs det opraktiskt och ohygie
niskt, vilket gjorde att man åter förläde spannmåls
förvaringen till någon typ av ekonomibyggnad. En 
sådan växelverkan mellan ett för tiden modernt hus 
med flera integrerade funktioner och perioder där fler 
hus har specialiserade funktioner kan mycket väl ha 
funnits långt tidigare.

Ytterligare en kunskapslucka är vilken roll brygg/ 
eldhuset och kölnan har haft under medeltiden i Bo
huslän. Brygg- och eldhuset har som nämnts på olika 
sätt varit viktiga beståndsdelar i såväl den norska som

danska gården. Vad är det som gör att det i norra 
Bohuslän under tidigt 1700-tal inte finns några brygg
hus, medan de förkommer i delar av södra Bohuslän? 
Har grovköksfunktionen inte funnits i norra Bohus
län eller finns det någon skillnad i utformningen av 
dagligstugans eldstadskomplex mellan södra och norra 
Bohuslän trots att det inte framgår av syneprotokollen?

Avslutningsvis kan konstateras att det i början av 
1700-talet finns flera likheter mellan den agrara be
byggelsen i Bohuslän och äldre norskt samt i viss mån 
danskt byggnadsskick. Utifrån de jämförelser som här 
gjorts mellan tidiga bohuslänska syneprotokoll och 
vad som är känt om medeltida byggnadsskick är det 
möjligt att rikta sökarljuset mot karaktärsdrag i det 
bohuslänska byggnadsskicket som kan ha funnits un
der mycket lång tid och att därmed tydliggöra frågor 
som är intressanta att ställa vid framtida arkeologiska 
undersökningar. Studien visar också att de tidiga syne- 
protokollen kan fungera som jämförelsematerial i den 
medeltidshistoriska bebyggelseforskningen.
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I detta avslutande kapitel görs ett försök till samman
fattning av de resultat som undersökningarna givit. 
Efter en resumé av utvecklingen på de fyra enskilda 
lokaler som ingått i undersökningarna diskuteras 
några erfarenheter av arkeologiska undersökningar i 
bohuslänska gårdsmiljöer. Tre metodiska frågor av 
särskild vikt för undersökningarna tas upp. Det gäller 
användningen av kantprofiler för att spåra odlings-

historien, vilken betydelse urlakning har för undersök
ningsmetodiken och på vilket sätt den ojämna berg
grunden försvårar tolkningarna.

Därefter tas de andra huvudfrågorna som presen
terades i inledningen upp, nämligen vad vi kommit 
fram till om gårdarnas ursprung och historia, hur kri
gen påverkat gårdarna och vad man kan säga om 
byggnadsskick och bebyggelseutveckling. Här sam-

Fig. 151. Kontakterna mellan 
gårdarna och omvärlden har ,
fungerat genom årtusendena.
Här ses en isig väg i kanten 
av Hogdals-dalgången.
Foto: G. Lindman.

-".V.
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manfattas också de viktigaste fynden med anknytning 
till hushållsgöromål och hantverk. Till de mera intres
santa resultaten hör också upptäckten av en senmedel
tida blästerugn.

Ytterligare en av de presenterade frågorna gällde 
odlingshistorien, vilken ges en kort översikt utifrån vad 
undersökningarna på gårdarna givit.

Tre gårdar och ett torp
De gårdar som stod i centrum för undersökningarna 
har gått igenom samma utvecklingsfaser och har många 
gemensamma drag, t.ex. vad gäller odlingshistorien, 
bebyggelseskicket eller det sätt på vilket gårdarna va
rit utsatta för krigs- och orostider. De har samtidigt 
också sina enskilda karaktärer och öden. I stort sett 
kan man dock säga att likheterna mellan gårdarna är 
större än skillnaderna.

Detta är vad man kunnat vänta sig då gårdarna låg 
i samma socken, Ramdal och Torpom inom en sträcka 
av en dryg kilometer i kanten av samma dalgång och 
Skaveröd tre kilometer längre norrut i en annan dal
gång.

I Ramdal undersöktes endast en mycket liten del 
av gårdstomten. Därför är det inte möjligt att uttala 
sig generellt om utvecklingen för denna gård. På de 
andra platserna, Torpom, Gärdestorpet och Skaveröd, 
innebar utgrävningarna en i det närmaste fullständig 
undersökning av tomt och inägor, som omfattade ytor 
på mellan 2000 och 6000 kvadratmeter. Därmed kan 
resultaten där, så långt den arkeologiska metodiken 
håller, ses som förhållandevis representativa för går
darnas historia.

Skaveröd

Gården i Skaveröd har haft en lång och splittrad his
toria. I årtusenden har människor sökt sig till den låga 
bergavsatsen i kanten av dalgången. Där har man hit
tat en replipunkt i landskapet med mark som varit läm
pad för odling.

När gårdstomten till den medeltida gården Skave
röd undersöktes fann vi lämningar från alla perioder 
från och med yngre stenålder till nutid. Här upptäck
tes bl.a. den första trattbägarboplatsen i norra Bohus
län och en märklig palissadliknande lämning från ro
mersk järnålder/folkvandringstid.

Även om platsen ligger i en kustregion så har det 
ändå varit odlingen som stått i centrum. Så har det 
varit alltifrån den äldsta fasen under yngre stenålder 
och även fortsättningsvis under de övriga perioderna 
när gården varit bebyggd. Det har dock inte varit möj
ligt att följa en obruten kontinuerlig bosättning genom 
hela den förhistoriska tiden. Det finns luckor och brott, 
såväl i fyndmaterialet som i dateringarna från gården.

Vid undersökningarna daterades kolskikt från av
bränd skogsvegetation, vilka visar att upprepad röj
ning och svedning skett, under såväl äldre bronsålder 
som förromersk järnålder och vikingatid.

Den sista av dessa odlingsfaser är alltså daterad till 
vikingatid. Sannolikt är det denna vikingatida aktivi
tet som gavs namnet ’Skaga rudi’, d.v.s. ”röjningen/ 
svedjeodlingen vid den utskjutande bergryggen”. Man 
kan anta att denna är grunden för den gård som se
dan levde vidare genom seklerna fram till våra dagar.

I Skaveröd hittades vad som är den första kända 
blästerugnen för lågteknisk järnhantering i Bohuslän. 
Den är daterad till 1400-1600-talen och låg vid en 
bergskant i en liten klyfta inne på gården, endast nå
got tiotal meter från hustomten.
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Fig. 152. Diagram över ,4C-dateringarna i Skaveröd. Jämför 
även med tabell 12.
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Under senare historisk tid var Skaveröd utsatt för brän
der och härjningar. Kort tid efter ödeläggelsen vid kri
get 1658, byggdes gården upp på nytt.

Ramdal

Gården Ramdal var den gård som ur ett sockenpers
pektiv hade det mest centrala läget av dem som under
söktes. Den låg bara ca Vi km från Högdals kyrka. Vid 
kyrkan låg Högdals gästgivargård, en indikation på 
att färdvägarna hade sina naturliga stråk där förbi. 
Strax intill ligger Dynekilen, där det fanns en lastage- 
plats. Möjligheten att sjöledes ta sig ut på Skagerack 
var alltså stor. I det historiska källmaterialet omtalas 
också en man från Ramdal som rest till Holland på 
1600-talet, vilket visar att man på gården hade direkta 
kontakter med fjärran trakter.

Gården i Ramdal består idag av två utflyttade 
hemmansdelar som ännu ligger kvar i dalgången. Det 
ursprungliga Ramdal låg emellertid tätt intill berget 
där numera en motorvägsbro byggts. Gården hade ett 
farligt läge. I lantmäterihandlingarna omtalas ”det 
stora bergfallet”, då det rasade sten ner över hus och 
åkermarker. Man byggde därefter upp husen längre 
bort från berget. Fortfarande finns en stor rasrisk vid 
bergkanten och så sent som för några år sedan gick 
det ett stort ras från berget.

Undersökningen innebar ett litet snitt rakt ner i 
hjärtat av den medeltida gården. Under sen tid hade 
man fört på stora massor av jord för att få en plan yta. 
Det har inneburit att lämningarna från medeltiden 
varit väl skyddade och att en mängd fynd blivit beva
rade. På grund av den ringa omfattningen av under
sökningen kan dock ingen helhetsbild ges av den to
tala utvecklingen för gården.

På undersökningsytan var det möjligt att urskilja 
fyra till fem olika byggnadsfaser ovanpå varandra. I 
botten fanns resterna av vad som tolkas som ett lång
hus med rännformade väggar och en kraftig gavel. 
Detta är daterat till högmedeltid. På 1300-talet hade 
man i dess mitt grävt ett grophus, där tiden tillbring-
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Fig. 153. Diagram över ,4C-dateringarna i Ramdal. Jämför även 
med tabell 1.

ats bl.a. med textilhantverk, vilket indikeras av många 
kvarlämnade sländtrissor. Ytterligare senare har en 
stor eldstad anlagts bredvid grophuset. Där har mat
lagning och bakning bedrivits. I nästa skede domine
ras lagren av hantverk av sorter som antagligen utförts 
av män. En mängd brynen och knivar samt lämningar 
efter kulstöpning talar för det. Vi är nu framme i 1500- 
1700-tal. I det översta jordskiktet fanns resterna av ett 
enklare uthus, sannolikt från 1800-talet.

Torpom

Torpom låg på en liten kulle i kanten av Hogdals-dal- 
gången, just där en bäck mynnar ut i Hogdalsån. Det 
äldsta markutnyttjandet skedde efter det att marken 
stigit upp ur havet under neolitisk tid, vilket avspeg
lar sig i efterlämnade bearbetade flintor. Kullen där 
gården låg var då belägen vid en grund havsfjord.

De äldsta 14C-daterade lämningarna i Torpom är 
en skärvstenspackning från äldre bronsålder och en 
kokgrop från mellersta bronsålder. Sannolikt avspeg
lar dessa lämningar tillfälliga vistelser i samband med 
extensiva odlingar i trakten. Den första svedjeröj- 
ningen är inte daterad, men ägde sannolikt rum unge
fär samtidigt med den som dokumenterades vid den 
närbelägna lokalen Gärdestorpet, vilken daterades till 
äldre bronsålder.

Vi kan visa att området blev bebott i ordets egent
liga mening under äldre järnålder. Då fanns det en li-
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ten boplats mellan berghällarna på gårdsplatsen. En 
härd vid en väggränna till en enkel hydda är daterad 
till folkvandringstid och bilden av en mindre järn- 
åldersbosättning kompletteras av tidstypisk keramik.

Skogen har bränts ner om och om igen och man 
kan anta att extensiva svedjeodlingar pågått i områ
det. Det förefaller som om det under vikingatid/äldre 
medeltid skapats en fast bosättning i Torpom. En frag
mentarisk gravlämning med datering till senare delen 
av järnåldern är den säkraste indikationen på detta. 
Dessutom har undersökningen visat skadade och svår
tolkade bebyggelselämningar med trolig datering till 
vikingatid/tidigmedeltid. Lämningarna låg i ett sand- 
marksområde nedanför den lilla bergknallen och be
stod av rester av ett långhus med en härdplats och 
fläckvisa mycket tunna kulturlager som tolkas som 
rester av golvytan. Utöver en sten med spår av nöt
ning hittades inga föremålsfynd vid huset. En härd med 
datering till tidigmedeltid hittades i åkermarken en bit 
bortanför huset.

Några konkret bevis för en eventuell ödeläggelse 
av bosättningen under senmedeltid har ej gått att få 
utifrån det arkeologiska materialet. Den senare histo
riska tidens bebyggelse har dock ett annat läge inom 
gården än de från yngre järnålder/tidigmedeltid, vil
ket i sig antyder ett kontinuitetsbrott. Man har över
givit det nedre läget vid bergskanten och flyttat upp 
mellan berghällarna på krönet. De yngre huslämningar 
som undersöktes på krönet daterades som äldst till
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Fig. 154. Diagram över l4C-dateringarna i Torpom. Jämför även 
med tabell 3.

1600-talet, även man kan inte utesluta att det funnits 
äldre byggnader under dessa.

En osedvanligt stor samling kritpipor tillvaratogs 
på krönet vid 1600-1800-talens husgrunder. Fynden 
på tomten präglas också av många yngre glasfragment 
i form av rester av buteljer och glasbägare. Tillsam
mans med ristningar på en berghäll som sannolikt 
gjorts under 1700-1800-talen kan de vara spår dels 
efter den lönnkrog som sägs ha legat här och dels ef
ter de soldater som sannolikt passerat gården vid krigs- 
marscherna i trakten.

Gärdestorpet

Omedelbart söder om Torpom låg lämningar av be
byggelse från 1600-1800-talen. Den undersökta plat
sen hade också lämningar från bronsålder och äldre 
järnålder.

Före undersökningen fanns misstankar om att plat
sen kunde innehålla rester från en av de två i källorna 
omnämnda gårdsenheterna i det medeltida Torpom. 
Inga spår av fast bebyggelse hittades dock som var 
äldre än 1600-talet.

De äldsta bebyggelselämningarna låg i en liten jord
ficka mellan låga berghällar på krönet. Här fanns spår 
av ett mindre hus av samma typ som undersöktes i 
Torpom. 14C-dateringarna antyder att huset kan ha 
varit anlagt på 1600-talet. Senare hade det efterträtts 
av andra hus. Spåren av dessa, som kan knytas till den 
torpbebyggelse som legat här under slutet av 1700- 
talet och 1800-talet, var kraftigt utraderade. Det åter
stod endast fragment av stenrader, raseringslager och 
mycket förstörda spisrester av torpets hus. På 1800- 
talet kallas torpet Gärdestorpet. På 1930-talet stod 
platsen öde och några tiotal år senare byggdes en som
marstuga på stället.

Inom områdena där husen legat fanns en hel del 
fynd av olika slag. Det är troligt att krigförande för
band eller trupper rastat vid bebyggelsen vilket skulle 
kunna förklara varför så stora mängder kritpipor hit
tades. Den påfallande stora variationen inom kritpips-
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Fig. 155. Diagram över ,4C-dateringarna i Gärdestorpet. Jämför 
även med tabell 10.

materialet kan förklaras med att både enklare solda
ter och högre officerare, som kanske höll sig med de 
finare kritpiporna, vistats på platsen. En anläggning 
som tolkats som en tältrundel undersöktes också. Även 
denna skulle eventuellt kunna knytas till soldaters 
närvaro.

Arkeologiska undersökningar 
av medeftidsgårdar
Föremål och konstruktionsrester

Arkeologiska studier av gårdsbebyggelse med ett för
modat ursprung i yngre järnålder/medeltid har i Väst
sverige ofta begränsats starkt av att de förmodade 
boplatslägena varit bebyggda. Det har bara undantags
vis funnits tillfällen att göra undersökningar och de 
som gjorts i Bohuslän har oftast varit mycket små. 
Man har även föreställt sig att lämningar från medel
tiden skadats i så hög grad att det knappt skulle vara 
möjligt att få fram någon ny kunskap. Det har också 
funnits en föreställning om att undersökningar av för
modade medeltida lämningar i Västsverige inte ger bra 
resultat (jfr t.ex. Jansson 1999, s. 63). De undersök
ningar som genomfördes i Högdal har emellertid vi
sat att det finns goda möjligheter att finna lämningar 
och fynd. Inte minst överraskande var mängden av 
fynd och anläggningarnas komplexitet, särskilt på en 
plats som Ramdal.

De direkta studierna av medeltida förhållanden 
försvårades dock av att fynd från såväl neolitikum, 
bronsålder, järnålder och senare historiska perioder 
fanns på samma plats. Undersökningarna blev därmed 
något av en övning att begripa och samla in dokumen
tation kring mycket splittrade rester av det förflutna, 
ett förhållande som också avspeglas tydligt i denna bok 
som spänner mellan trattbägarbosättning från tidigt 
mellanneolitikum, odlingsspår och bosättning under 
bronsålder och järnålder, medeltida grophus, järnhan
tering under senmedeltid, bebyggelselämningar från 
historisk tid och stora fyndmaterial av olika slag.

Bland fynden mötte vi ett synnerligen varierat ma
terial av bl.a. järn, keramik och flinta. Fynden går i 
allmänhet inte att datera utifrån stratigrafiska iaktta
gelser därför att lagren var tunna, omgrävda eller 
sönderplöjda. Några mycket tydliga undantag från 
denna regel fanns dock. Det gäller djupt liggande fö
remål som överlagrats av distinkta konstruktioner som 
kunnat dateras. Ett sådant fall är fyndet av en liten 
hammare i Ramdal. Denna hittades på botten helt 
otvetydigt under grophuset, som daterats till högme
deltid.

Även typologiskt kan det många gånger vara svårt 
att datera föremålen då t.ex. de medeltida metallföre
målen inte har tillnärmelsevis den säkert förankrade 
kronologi som erfordras (Augustsson 1995, s. 34).

Utgrävningarna i Högdal gav ett stort fyndmate
rial, inte minst vad gäller järnföremål och yngre kera
mik. Därtill framkom ett mycket omfattande material 
av kritpipor, som t.o.m. överträffar de flesta fyndma
terial från hittills gjorda undersökningar i västsvenska 
städer.

Grävningarna har gett ett landsbygdsmaterial av 
stort värde. Fynden från undersökningarna har där
med inte motsvarat den allmänna synen att lands- 
bygdsbosättningar genererar ett magert fyndmaterial 
i förhållande till det i städerna.

Vid insamlingstillfället var järnföremålens bevaran
destatus i allmänhet relativt god, men när de plockats 
upp ur jorden började korrosionen snabbt bryta ner
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dem. Av kostnadsskäl har endast ett strikt urval av de 
mest intressanta fynden (ca 7 %) kunnat konserveras. 
De icke konserverade föremålen har dessvärre redan i 
stor utsträckning brutits ner.

En allmän iakttagelse är att merparten av fynden 
upptäckts på platser där de har legat något så när skyd
dade från senare epokers aktiviteter. De flesta fynden 
gjordes nämligen i fickor mellan berghällarna, vid 
bergskanterna eller intill större stenar.

Fyndspridningsstudier av enskilda kategorier bland 
de yngre föremålen visar tämligen tydligt att man inte 
kan tolka spridningen som ett mönster för var före
målen använts. Vi har gjort försök med att studera 
spridningen av olika typer av föremål, t.ex. av spikar, 
fönsterglas och hästskor. Man kunde förvänta sig att 
hästskorna skulle återfinnas i stall, att fönsterglas 
skulle ligga i anslutning till väggarna och spikar i an
slutning till byggnaderna. Men detta antagande visade 
sig inte hålla alls. Många föremål hittades också där 
man primärt inte alls skulle förvänta sig att finna dem. 
Detta ger en fingervisning om att fyndspridningen på 
en gårdstomt endast visar områdena för aktiviteterna 
i stora drag och att man inte kan utgå ifrån att fynd
spridningen kan tolkas detaljerat.

Att föremålen avsiktligt kasserats framgår av att 
många var skadade och väl brukade. Sannolikt har 
man ibland slängt saker, t.ex. ett krossat kärl, ett ska
dat verktyg eller en söndrig gryta, en bit bortom det 
primära användningsområdet.

Detta utesluter naturligtvis inte att vissa fynd lig
ger kvar på sina brukningsplatser. Ett exempel är de 
talrika föremålsfynden i Ramdal, som var koncentre
rade till en liten yta där byggnader av olika typer och 
med olika dateringar avlöst varandra.

Metodiska överväganden

Under gårdsundersökningarna har vissa erfarenheter 
gjorts i metodiskt hänseende som är värda att poäng
tera. Dels gäller det den metod som tillämpades för att 
undersöka odlingshistorien genom att spåra och da

tera svedjebruk och röjningsbränningar. Dels gäller det 
betydelsen av urlakningen av humusämnen i marken 
och vilken stor betydelse detta har för upptäckten av 
lämningar. Slutligen poängteras också hur de bohus
länska terrängförhållandena påverkar metoder och 
resultat vid de arkeologiska undersökningarna av hus
konstruktioner.

Odlingshistorien avspeglad i kantprofiler
Ett viktigt resultat av de arkeologiska undersökning
arna var att de metodiska redskapen för att undersöka 
odlingshistorien i landskapet visade sig fungera. Me
todiken för odlingsstudierna utgick från ett antagande 
om att en svedjebränning omfattar ett markområde 
utan reglerad storlek. Den avbrända ytan, där kol från 
de nerbrända träden lagras in i jorden, begränsas i 
första hand av bergskanter och berghällar. När man 
vid något tillfälle börjar bruka jorden med årder eller 
plog kan man inte genomföra denna mekaniska bear
betning ända in till berget, bl.a. för att jordlagret ofta 
är mycket tunnare vid berget. Man lämnar alltid en 
smal obearbetad remsa på en eller ett par meter mel
lan berget och den plöjda åkern. Slutsatsen blir att 
dessa kantremsor intill bergen och berghällarna kan 
innehålla ett ostört ”kartotek" på de bränningar som 
skett i området (fig. 156).

Detta antagande visade sig hålla streck. Ett stort 
antal profiler grävdes vinkelrätt ut från bergskanterna 
på de olika lokalerna. I de flesta fall kunde en, två el
ler tre stratigrafiskt belägna kolhorisonter dokumen
teras och en del av dem daterades även med 14C-me- 
toden.

En annan, om än mycket osäker, metod att spåra 
svedje bränningar ger studiet av flygfoton över plöjd 
mark. På ett flygfoto över Skaveröd kan man se flera 
mörkfärgade partier i åkermarken. Just dessa partier 
visade sig innehålla talrika rester av kol i och under 
matjorden. Det är inte självklart att mörka färgningar 
på ett foto har samband med bränd vegetation, t.ex. 
kan sank mark ge samma utseende på bilden. Men 
åtminstone i Skaveröd visade det sig finnas ett klart
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a) En orörd dalgång med berg på båda sidor.

b) Vid svedjeodling bildas spridda kol- och sotlager.

c) Kollagren bäddas in i humuslagren. Nya lager tillkommer vid förnyade svedjeodlingar.

d) Ojämnheter och lågt liggande partier börjar utfyllas och utjämnas p.g.a. erosion.

Kantprofil Kantprofil

Plöjd åker

e) Dalgången plöjs. Vid kanterna och i de allra djupaste liggande delarna finns rester av kollager kvar.

Fig. 156. Kantprofiler. Teckning: G. Lindman.
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Fig. 157. Utanför den moderna åkerns kant finns ofta bevarade kollager från olika svedjebränningar. På fotot har några av de 
undersökta profilerna i Skaveröd markerats. Foto: G. Lindman.

samband mellan färgningen på flygfotot och det fak
tiska förhållandet i marken.

Urlakningens betydelse
Flera arkeologiska undersökningar har på senare tid 
gett värdefulla insikter i hur urlakningsprocesser ver
kar och vilken betydelse detta kan ha. Det handlar om 
markkemiska processer som resulterar i att humus
ämnena försvinner. Det är viktigt att ha vetskap om 
detta då man vill tolka äldre markprofiler, eftersom 
det får till följd att arkeologiska lämningar hittas i vad 
som tillsynes verkar vara helt orörda sand- eller ler
lager, djupt under den nivå man normalt skulle för
vänta sig att hitta något i. Det kan gälla fynd av före

mål och anläggningar. Även äldre matjordhorisonter 
i fossil åkermark kan utsättas för sådana processer.

Undersökningen i Skaveröd illustrerar det i Bohus
län mycket vanliga förhållandet att lämningar från 
flera förhistoriska och historiska perioder förekommer 
på samma plats. Detta var väntat, även om den väl- 
bevarade och välavgränsade trattbägarbosättningen 
utgjorde ett fullständigt oväntat inslag. En stor del av 
området var odlad åkermark och på vanligt sätt bör
jade vi att bana av matjorden för att söka efter anlägg
ningar. I ett delområde bestod alvytan av tämligen styv 
lera som var fullständigt tom på spår av mänsklig ak
tivitet. En uppmärksam deltagare hittade emellertid 
där en skärva av trattbägarkeramik från tidig mellan-
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neolitisk tid. Detta blev startskottet för upptäckten av 
tre områden med talrik förekomst av trattbägarkera- 
mik. Förutsättningarna för dessa upptäckter var ihär
dig manuell grävning genom lerlagret som, såvitt man 
kunde se, var helt orört och innehållslöst. Keramik
skärvorna fick hackas fram en efter en ur den hårda 
leran.

Det visade sig att det också fanns boplatsanlägg
ningar som det från början inte synts något av, trots 
att vi genomfört en hård avbaning med grävmaskin 
ner till vad man normalt brukar uppfatta som “orörd 
mark”.

När man under forntiden grävde gropar för t.ex. 
stolphål och härdar bör man ha satt spaden i en van
lig bevuxen markyta och därvid grävt sig ner igenom 
humuslagret. De skärvor av sönderkrossade kärl och 
de övergivna flintor och redskap som lämnades kvar 
på boplatsen bör också ha blivit liggande i humus
lagret.

När det trots detta hittas talrika anläggningar och 
fynd i och under den obearbetade, totalt humusfria 
rena leran måste det bero på att det skett en kraftig 
urlakning av humusämnena. Exakt hur fort och var
för denna urlakning ägt rum är svårt att svara på.

GRASTORV 
HUMUS 

BLEKJORD 
ROSTJORD 

URLAKAT SKIKT

STOLPHÅL

STOLPHÅL

Fig. 158. Urlakning. Principiell skiss som visar hur anlägg
ningar och fynd kan påträffas i humusfria sand-, grus- eller 
lerlager som för ögat uppfattas som fullständigt opåverkade. 
Renritning: A. Andersson.

Kanske har en intensiv odling av marken med brän
ningar i flera omgångar bidragit till att olika mark
kemiska processer satt igång.

Terränganpassning och störda stratigrafier
Terräng och markbeskaffenhet spelar en avgörande 
roll för en arkeologisk undersöknings förutsättningar, 
metoder och resultat. När det gäller de här fyra un
dersökningarna är det viktigt att lägga märke till hur 
gårdarna låg och hur det påverkar möjligheterna för 
källkritiskt hållbara slutsatser.

Undersökningar på sådana här tomter är en stor 
metodisk utmaning. De ytor som bebotts består oftast 
av mer eller mindre moräntäckta bergknallar. Fickor 
och ojämnheter i berget bildar en oregelbunden bot
ten som man utnyttjat på ett varierat sätt vid byggna
tionen, vilket leder till att den ena platsen inte är den 
andra lik. Likaledes betyder det att eftersom det finns 
så små tillgängliga bosättningsytor samlas många 
perioders aktiviteter på samma fläck, vilket i vissa fall 
lett till en extrem omblandning av fynden och stora 
skador på konstruktionerna.

Helt tydligt är att berget påverkat placeringen av 
husen. Tre av gårdarna har under historisk tid haft hus 
vilka precis passats in i små och trånga bergsfickor. 
Markunderlaget har där varit bitvis morän, bitvis 
mycket tunna täcken av morän på berg och bitvis rent 
berg. Det underliggande berget har ibland varit slätt, 
ibland ojämnt och ibland mycket skiftande med trapp- 
stegsmässiga formationer.

Helt naturligt har detta påverkat hur husen har 
byggts, hur eventuella stolpar förankrats och även hur 
stora husen kunnat bli. Det underliggande bergets 
ojämna utseende bidrar till att en eller flera stolpar kan 
ställas direkt mot berget eller att en syllstock kan läg
gas direkt i en bergsficka. Det bildas inga som helst 
rester av dessa när de multnat bort.

Berggrunden påverkar också lageruppbyggnaden 
på platsen. På en utsatt bergkulle ansamlas inte mate
rial på samma sätt som på en lågt belägen, plan yta. 
Om man röjer undan äldre lämningar för att bygga
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nytt blir skadorna större när j ordtäcket är tunt än om 
det består av tjock, kraftig mylla. De föremålsfynd och 
anläggningar som ändå blir bevarade blir svårare att 
separera tidsmässigt ifrån varandra. Stratigrafierna blir 
relativt sett mer störda än på andra platser. Skillna
den mot förhållandena vid grävningar i djupa stads
lager är slående.

Samtidigt ger en bergig terräng vissa fördelar i för
hållande till plana områden. Som redan har påpekats 
hittades många fynd i fickor och tätt invid bergs
kanterna. Om detta beror på att de avsiktligt släng
des dit eller om det mest beror på att föremålen på de 
övriga ytorna blivit mer skadade må vara osagt.

Kontinuitet och förändring 
Närvaro och frånvaro

Frågorna om kontinuitet och förändring går som en 
röd tråd genom många arkeologiska studier. Undersök
ningarna på de fyra tomterna har visat att många tids
perioder fanns representerade på varje plats, ett drag 
som är typiskt för Bohuslän med dess relativt sett be
gränsade möjligheter till lokalisering av bebyggelse.

I viss mån blir frågan om gårdarnas ursprung en 
semantisk fråga. När skall man börja kalla en bosätt
ning för en gård? Är en bofast åkerbrukande befolk
ning det som konstituerar en gård? Krävs en inhäg
nad bosättning? Kanske skall man bestämma gårdens 
ursprung till den tidpunkt då den fick sitt nuvarande 
namn?

Torpom och Gärdestorpet har daterade spår av 
mänsklig närvaro från bronsålder. Det rör sig bl.a. om 
kokgropar. Därmed är inte sagt att det är en gårds
bebyggelse så tidigt utan kanske rör det sig snarare om 
tillfälliga besök i samband med extensiv odling. En 
sannolikt mer fast bosättning har vi spårat i Torpom 
under äldre järnålder/folkvandringstid genom en da
terad härd och en intilliggande väggränna.

I Ramdal är inte undersökningarna tillräckligt 
omfattande för att besvara frågan om den äldsta bo
sättningen. I Skaveröd slutligen är trattbägarbosätt-

ningen under tidigt mellanneolitikum den äldsta kända 
bosättningen, medan själva gården Skaveröd sanno
likt har sitt ursprung i den konstaterade skogsröjningen 
under vikingatid.

Från början skall sägas att det är omöjligt att be
lägga en sammanhängande kontinuerlig bosättning. 
Sannolikt har det funnits skeden av bosättning och 
odling som har brutits av perioder av övergivande, 
igenväxning och tomhet. För det talar de upprepade 
röjningsbränderna. Ljusen och eldarna vid kokställena 
har tänts men de har också övergivits och under långa 
mellanliggande tider har skogen fått växa upp igen.

Expansion under bronsålder
I några avseenden kan vi se spår av en övergripande 
utveckling i ett större regionalt perspektiv. På de tre 
gårdar där man överhuvudtaget kan uttala sig om 
odlingshistorien har svedjeodlingar ägt rum under 
bronsålder. Jämför man med andra områden, inte 
minst sådana mer välundersökta lokaler som fossila 
åkermarksområden i södra Sverige, finns en likartad 
bild av expansion med start i äldre bronsålder (Lind
man 2003). Det förefaller som om odlingen varit knu
ten till en bosättning, åtminstone i Skaveröd, och 
möjligen även i Torpom. I Skaveröd finns flera date
rade boplatsanläggningar och en grop med keramik 
som eventuellt kan tolkas som en grav. De skålgropar 
som funnits i Skaveröd måste i sammanhanget bedö
mas som ännu ett tecken på platsens vikt och sanno
likt hade undersökningar väster om undersökningsom
rådet kunnat avslöja tydligare bosättningsspår från 
bronsåldern.

Expansion under äldre järnålder
En ny röjningsfas under äldre järnålder finns likale
des belagd både på Gärdestorpet och i Skaveröd och 
fanns antagligen även i de kolskikt som hittades i 
Torpom, vilka dock inte daterades. Detta kan innebära 
att det funnits tider då platserna övergivits så att sko
garna kunnat växa upp. Detta indikerar mera tillfäl
liga utnyttj anden av områdena som avlöses av att man



Fig. 159. Torpom och Gärdestorpet besöktes av människor ganska snart efter det att havsnivån sjunkit tillräckligt för att man skulle 
kunna få tillträde till områdena. 15-metersnivån är markerad. Utdrag ur ekonomiska kartan 10A Oh och 10A Ih. Ekvidistans 15 meter.
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förflyttar sig till en annan plats. Detaljerna i detta kan 
vi för närvarande inte klarlägga. Efter bränningarna 
under äldre järnålders blir man efterhand fastboende. 
De tydliga tecknen på det är väggrännan och härden i 
Torpom. Inte heller under denna fas finns tecken på 
bofasta konstruktioner i Gärdestorpet. Läget i Skave- 
röd är mera oklart då inga huskonstruktioner konsta
terades från denna period.

Avbrott i markanvändningen vid tiden ca 500 e.Kr.
I många sammanhang återkommer tecken på en för
ändring i markanvändningen under perioden ca 500 
e.Kr. (Berglund, Lagerås och Regnéll 2002). Gång på 
gång har samma indikationer på avbrott i utvecklingen 
uppträtt också vid de senaste årens undersökningar i 
Västsverige. I Munkeröd finns ett tydligt uppehåll i 
raden av 14C-dateringar under denna period (Lindman 
1993) och precis samma lucka i 14C-dateringarna har 
konstaterats i Sund (Lindman 1999).

Även här i Högdal fanns tecken på störning i kon
tinuiteten under denna period, nämligen i form av den 
nerbrända hägnaden i Skaveröd, som daterats till folk- 
vandringstid. Vi har inte underlag nog för att säkert 
hävda att det varit en inhägnad gård som satts i brand, 
men det är inte osannolikt att så har varit fallet.

Den vikingatida röjningen i Skaveröd
När bebyggelse och odling förfaller kan det innebära 
igenväxning av skogen. Detta kan leda till att svedje
bruk på nytt kan bedrivas i områden som förut varit 
bebodda.

En ständigt återkommande fråga när det gäller de 
yngre järnåldersbosättningarna har varit om de ligger 
under de historiska gårdarna. Ett syfte var därför att 
söka efter en etableringsfas under yngre järnålder. Den 
skulle kunna avslöjas t.ex. genom en allmän röjnings- 
bränning eller andra tecken på tillfällig användning av 
en yta. Tillfällig användning av ett markområde skulle 
också kunna avspeglas i rester av t.ex. hölador, fårhus, 
eller i enstaka liggande härdar eller förvaringsgropar. 
Ett tecken på en sådan etableringsfas är den förmodade

svedjebränning som daterats till vikingatid i Skaveröd. 
Rödnamn, d.v.s. ortnamn som har ändeisen -röd, är 
en extremt vanlig ortnamnskategori i Bohuslän. Inom 
Högdals socken finns sju gårdar med sådana namn: 
Anneröd, Ingeborgröd, Kavleröd, Skaveröd, Skjuleröd, 
Stuveröd och Anneröd. Rödnamnen ses allmänt som 
tecken på en vikingatida/tidigmedeltida odlingsexpan- 
sion, i form av expansion i marginalområden. Det finns 
efter de senaste årens studier av svedjebruk under så
väl historisk som förhistorisk tid anledning att se detta 
antagande ur en något annorlunda synvinkel. Nam
nen markerar troligtvis områden som varit svedje
marker och fått sina namn som sådana, innan en gård 
etablerats på platsen (Lindman, manus).

I motsats till etableringsfasen bör den fasta bosätt
ningen avslöjas t.ex. genom anläggningar som kan 
tolkas som bofasthet. Förutom boningshus skulle så
dana kunna vara brunnar eller kålgårdar eller karak
täristiska hushållsföremål som tyder på t.ex. spinning, 
vävning, linberedning eller dylikt.

Tyvärr är undersökningsresultaten inte tillräckligt 
distinkta för att tydligt kunna precisera starten av en 
bebyggelse under slutet av yngre järnålder/medeltid. 
Tecken på detta finns dock både i Torpom och Ram
dal och en sådan bebyggelse bör även ha funnits i 
Skaveröd även om konkreta spår av bosättning i form 
av hus från yngre järnålder/tidigmedeltid inte lokali
serats där.

Troligen är de fragmentariska bebyggelserester från 
yngre järnålder/medeltid som vi hittade i Ramdal och 
Torpom karaktäristiska för den ordinära gårdsbebyg
gelsen i regionen. Flera förhållanden bidrar till att 
lämningarna inte blir så påtagliga. Man behöver t.ex. 
inte gräva några brunnar, eftersom bäckflöden finns i 
omedelbar närhet till alla gårdsplatserna. Husen kan 
helt eller delvis anläggas på berghällar eller berg
klackar och om de varit uppförda med grästorv och 
trä som byggnadsmaterial blir möjligheterna att spåra 
dem ytterst begränsade. De väggrester som består av 
små stolphål med intilliggande flata stenar kan vara 
ytterst svåra att upptäcka. Normalt sett är det troli-
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Fig. 160. Trupprörelser i norra Bohuslän under 1700-talet. Karta från Krigsarkivet.
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gen också karaktäristiskt med en mycket liten mängd 
fynd för den aktuella perioden.

Frågor kring ödegårdarna
Man kan konstatera att de arkeologiska undersökning
arna inte kunnat tillföra något ytterligare till frågorna 
om ödeläggelsen under högmedeltid.

Teoretiskt borde det vara möjligt att konstatera 
snabbt förfall genom att raseringslager följs av nyetab
lering under 1400-1500-talen med hus, stängsel, di
ken etc., liksom även nyodling av buskmark eller 
skogsmark. I Torpom fanns klara indikationer på när
varo under vikingatid/tidigmedeltid, även om spåren 
var få. Men om bebyggelsen senare drabbats av öde- 
läggelse i betydelsen av att husen övergivits och od
lingen har avbrutits, t.ex. till följd av digerdöden, går 
inte att konstatera ur det arkeologiska perspektivet här. 
Inget tyder på bosättning under medeltid på de under
sökta ytorna i Gärdestorpet och platsen är därmed inte 
aktuell i frågorna om ödeläggelse.

Som redan tidigare påpekats är ödeläggelse också 
en kameral term som inte måste betyda att odlingen 
avbryts. Grannarna kan bruka marken eller det kan 
t.o.m. vara så att man bor kvar på gården fast åkrarna 
inte brukas (jfr t.ex. Framme 1986, s. 149).

Ödeläggelse och krig

Det område som i våra dagar hör till norra Bohuslän 
har i egenskap av gränsområde varit särskilt utsatt för 
krig och ödeläggelse. Framme har studerat domboks- 
protokoll från Vätte härad (Framme 1986) vilka inne
håller talrika uppgifter som belyser krigen under 1600- 
och 1700-talen. Ännu in i modern tid har också många 
berättelser och traditioner levt kvar.

Vid våra undersökningar fann vi också konkreta 
bevis på att dessa oroligheter påverkat livet på gårdarna.

Vapen och krigståg
I Torpom hittades en pilspets av järn. Den låg i jorden 
utanför en av husgrunderna. I Ramdal hittades även

en holk till en spjutspets. Andra konkreta vapenindi
katorer, osagt om ändamålet varit jakt eller krig, är 
gjutformar och kulor av järn. Gjutformarna hittades 
i Ramdal och några kulor hittades i Skaveröd. Det 
finns även uppgift om att man tidigare hittat ett flint
låsgevär i Skaveröd.

På tidigare undersökta gårdstomter i Västsverige 
har endast ett fåtal kritpipsfragment påträffats på varje 
lokal. På de fyra platserna i Högdal hittade vi sam
manlagt drygt 140 kritpiphuvuden och därtill mäng
der av kritpipskaft, vilket ger en särskild tyngd åt 
kritpipsförekomsterna vid dessa undersökningar. Ge
nom socknen har truppförflyttningar och krigsrörel- 
ser skett, omfattande både vanliga soldater och befäl
havare av olika rang. Kritpiporna, som förekommer i 
sådana anmärkningsvärda mängder, kan eventuellt 
sättas i samband med detta. I detta perspektiv kan man 
lättare förklara variationerna mellan enkla, billiga 
kritpipor och några ytterst exklusiva pipor som hit
tats på samma plats. Till de exklusiva hör sådana med 
mönster av ”Sweriges vapen” från senare delen av 
1700-talet och pipan med franska liljeblad från 1600- 
talets första hälft.

På Gärdestorpet iakttogs en märklig rundel som 
tolkats som en tältbotten, kanske för soldater under 
något fälttåg.

I Torpom hittades även talrika sentida ristningar 
som kan ha tillkommit som förströelse vid väntan. Det 
är inte omöjligt att också de märkliga fynden av ost
ronskal i Torpom har samband med soldatläger. Kan
ske högre officerare festade på ostron.

Ödeläggelse
I Frammes studier av domboksprotokollen (Framme 
1986, s. 143) från tiden efter krigsåren 1657-1660 
framgår att kyrkoherden i Näsinge pastorat, omfat
tande socknarna Näsinge, Högdal och Lommeland, 
klagade inför rätten att han inte fått något smör av 
allmogen i sitt prästgäll... ”ty böndernas fä och krea
tur blev i fiendetiden både av våra egna som de nor
ske fienders krigsfolk dem i fr antagne”.
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Konkret fanns spåren av ödeläggelse också i Skaveröd, 
som enligt de historiska källorna brändes ner vid kri
get 1658. På krönet fanns en syllstensrad med brända 
trärester som daterades just till denna period. Sanno
likt har vi där lyckats lokalisera de direkta bevisen för 
ödeläggelsen. Det är inte omöjligt att det fullständigt 
brända golvlagret i Torpom hör till samma ödesdigra 
tid.

Nergrävda skatter
Nergrävda skatter är något man också förknippar med 
oroliga krigstider. De två nergrävda järngrytorna i 
Ramdal (fig. 163) intar här en särställning. De var vis
serligen tomma, men deras placering djupt under ett 
lergolv (som 14C-daterades till ca 1645-1662) visar på 
en bestämd avsikt, att hålla något dolt, t.ex. för sol
dater som krävde husrum och mat. Sannolikt har 
grytorna blivit tömda eller plundrade på sitt ursprung
liga innehåll, som kan ha varit mynt eller andra värde
saker, matvaror eller utsäde som man ville behålla för 
egen del.

Framme ger en tidsbild från det stora nordiska kri
get genom ett dom boksprotokoll (Framme 1986, s. 154) 
som beskiver hur man gömde värdefulla saker: En 
gammal man i Mellegården i Näsinge hade på sin döds
bädd berättat ”var han hade sina saker förvarade och 
att bland breven skulle ligga en stor silversked”. En 
dotter vittnade på sommartinget 1720 att hon ett par 
gånger varit med fadern borta ”vid ett berg, som kal
las Ramberget, då han skulle peka ut ett ställe och 
säga, att uppe ibland de stenarna emellan tvenne aspar 
skulle han hava ståendes hennes och de flera sysko
nens kläder”.

Folkvandringstidens oro
Även under forntiden har sannolikt tidvis yttre oro
ligheter stört livet i Högdal. Som ett konkret bevis för 
detta kan det nerbrända stråket av pinnhål i Skave
röd betraktas. Pinnhålen är daterade till folkvandrings- 
tid. Vi vet visserligen inte om branden var en avsiktlig 
eller oavsiktlig händelse. Det stora området med full

ständigt nerbrända pinnar i jorden antyder ändå en 
mycket kraftig brand och det är inte orimligt att tänka 
sig att den ingått i någon typ av aktion mot männis
korna på gården.

Gård och hus
Regionala skillnader

De splittrade och tidsblandade lämningar som under
söktes i gårdstomternas kärnområden var i mångt och 
mycket svåra att få grepp om. Emellertid står det klart 
att det finns tydliga tecken på att byggnadsskicket varit 
annorlunda i denna del av Bohuslän jämfört med mel
lersta Bohuslän. En viktig erfarenhet är den stora skill
nad som finns mellan lämningarna och dem på tidi
gare undersökta bytomter i södra Bohuslän och Väs
tergötland. Särskilt anmärkningsvärt är att det i Hög
dal inte fanns tillnärmelsevis den mängd stolphål som 
karaktäriserade undersökningarna i Sund och Berghem 
(Lindman 1999, Lindman & Stibéus 2000). Man 
måste nog tolka detta som ett bevis för skilda lokala 
byggnadstraditioner.

Gårdarna under historisk tid, så som de levt kvar 
fram till idag, varierar en hel del mellan olika regio
ner i Bohuslän. I södra Bohuslän finns fortfarande små, 
kringbyggda gårdar bevarade. I mellersta Bohuslän har 
gårdarna än i dag ett större uthus, ofta i souterräng, 
som ligger på ett visst avstånd från boningshuset. I 
Hogdalsområdet är hus med enkla grundmurar av 
sten, som ligger direkt på berget, vanliga. På flera håll 
i socknarna syns små rektangulära hus (fig. 162) som 
kan fungera som ”rekonstruktioner” av hur man kan 
tänka sig att de 1600-talshus vi undersökte i Torpom 
och Gärdestorpet tett sig.

Allmänt sett ger hela Västsverige ett intryck av en 
tämligen splittrad region, med lokala, varierande lös
ningar och anpassningar efter terräng och möjlighe
ter. En bidragande orsak till de olika utformningar av 
husen som finns i olika delar i Västsverige är sanno
likt också att naturförutsättningarna är mycket varie
rade både vad gäller utrymme, underlag, topografi och
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tillgång på byggnadsmaterial. Tillgång på torv, tång, 
näver etc. kan ha styrt utformningen av tak och väg
gar. I viss mån kan orsaken till detta också spåras i 
karaktären av gränslandskap, där ett tungt centralt 
inflytande inte har haft så lätt att göra sig gällande. 
Man spårar en annan kontinuitet och stabilitet i om
råden som Skåne, Gotland och Östsverige.

De senaste årens undersökningar i södra Halland 
(Rosén 2004) har också gett intrycket av en förhållan
devis varierad utveckling under medeltiden. I Skåne är 
en kombination av långhus och enstaka grophus van
ligt förekommande under vikingatid (Svanberg och 
Söderberg 2000, s. 71). En genomgång av danska hus 
under vikingatid-medeltid visar att flera hustyper fö
rekommer parallellt, bl.a. treskeppiga hus med böjda 
eller raka väggar, trelleborgshus, enskeppiga hus med 
jordgrävda väggstolpar, hus med mesulakonstruktion 
och sylistenshus (Skov 1994, s. 144).

Byggnadsskick

Vid undersökningarna i Högdal fann vi spåren av 
några ofullständiga långhus, i Torpom, Ramdal och 
Skaveröd. Dessutom undersöktes två grophus, varav 
det ena var svårt skadat.

Ett syllstenhus i Torpom daterades till 1600-talet. 
Enligt samma mönster har sannolikt ett hus i Gärdes- 
torpet varit byggt. Slutligen fanns rester av yngre hus 
med grunder som sannolikt anlagts under 1700-1800- 
talen i Skaveröd, Gärdestorpet och Torpom. Alla dessa 
husgrunder var emellertid mycket skadade och frag
mentariska.

Långhus
De mest konkreta lämningarna av äldre långhus var 
rester av ett hus med sannolik datering till yngre järn
ålder/tidigmedeltid i Torpom och ett partiellt framgrävt 
hus i Ramdal med datering till 1200-1300-talen (fig. 
161). Huset i Torpom har sannolikt varit uppemot 20 
meter långt och huset i Ramdal torde ha varit knappt 
5 meter brett och uppemot 12 meter långt.

Vid undersökningarna hittades ingenstans något kom
plett långhus. Anledningen till att huslämningarna var 
fragmentariska var uppenbart de hårt nedslitna mark
ytorna, där ett omfattande brukande av marken på
gått i omgångar genom årtusendena. I någon mån kan 
även de tidvis svåra undersökningsförhållandena med 
hård tjäle och ösregn ha bidragit till att stolphål und
gått upptäckt. Till detta skall läggas att sentida diken 
uppenbarligen skadat markytorna just där man kunde 
förväntat sig vägglinjer. Slutligen har också urlakning 
gjort det svårt att välja rätt nivå vid schaktningen och 
ytterligare stolphål hade kanske kunnat hittas om ti
den räckt till upprepade schaktningar.

Inte bara de stora mängder trattbägarkeramik som 
grävdes fram utan även en del anläggningar som kom 
fram vid handgrävning rakt ner i vad som såg ut som 
orörd mark visar att det fanns en potential för att fler 
anläggningar funnits.

Det ovan sagda får dock inte missförstås på så sätt 
att det i själva verket funnits mängder av stolphål på 
samma sätt som vid undersökningarna i t.ex. Berghem 
i Västergötland eller Sund i mellersta Bohuslän. Skill
naden mellan Hogdalslokalerna och dessa ställen är 
överväldigande då det på de förstnämnda lokalerna 
schaktades fram tusentals stolphål av alla de slag.

Precis som på Berghemsboplatsen kunde man på 
Hogdalslokalerna se hur stenar utnyttjats: som stolp- 
stöd på olika sätt, i härdar, som täckstenar, som tramp
stenar där det var fuktigt etc. I raderna av stolphål 
ingick här och var små stenar med flat ovansida. Dessa 
har sannolikt utgjort stöd för stolpar.

Grophus
Vid undersökningarna hittades ett grophus i Ramdal. 
Det var den enda plats där ett säkert sådant fanns. I 
Skaveröd fanns en lämning som sannolikt ursprungli
gen utgjort ett grophus.

Grophusen anses ha använts i många sammanhang. 
De finns både på permanenta boplatser och på sä
songsmässigt utnyttjade boplatser. En del var bebodda, 
medan andra varit avsedda för exempelvis hantverk,
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Fig. 161. Fragmentariska lämningar av långhus från undersökningarna i Högdal. Skala 1:250. 
a) Skaveröd, sannolikt från tidigneolitikum. b) Skaveröd, sannolikt från bronsålder
c) Torpom, sannolikt från yngre järnålder/tidigmedeltid, d) Ramdal, väggränna daterad till medeltid (med tänkt förlängning)
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särskilt tillverkning av textilier (Svanberg och Söder
berg, 2000, s. 78). Gropbus har setts som ett mått på 
närvaron av vissa befolkningsgrupper, t.ex. trälar el
ler ”ofria hantverkare”.

Grophuset i Ramdal (fig. 34) var rektangulärt med 
lätt avrundade hörn. Det daterades till 1300-talet 
(1290-1430 med 2 sigma). I och omkring grophuset 
hittades sju sländtrissor. Det fanns tecken på att gol
vet varit något försänkt i ena hörnet av huset. Det 
fanns inte några spår av eldstad eller ugn i grophuset.

Det fanns även tämligen säkra indikationer på att 
ett grophus funnits i Skaveröd, men det låg i ett om
råde som var så förstört av verksamheter under senare 
perioder att det ursprungliga utseendet på anlägg
ningen inte gick att fastställa. Det gick inte att se 
ytform eller konstruktion tydligt. Platsen utgjordes av 
en stor grop med brant nedgrävda sidor med en stor
lek av ca 3,8x3,5 meter. I denna hittades bl.a. en sländ- 
trissa och en bit av en bakhåll av täljsten. Den senare 
kan sannolikt dateras till medeltid. I gropen hade se
dan aktiviteter skett med anknytning till den järnhan
tering som ägt rum vid blästerugnen som låg några 
meter bort. Gropen hade fyllts med jord, stenar och 
en del slagg. Över detta fanns rester av en yngre la
gård och slutligen var gropen bevuxen med ett större 
träd vars rotsystem förorsakat stor skada i området.

Sammanfattningsvis visade undersökningarna att 
de två gårdarna Ramdal och Skaveröd bör ha haft var 
sitt grophus under medeltiden. Materialet stöder också 
en tolkning att grophusen utnyttjats för textilhantverk. 
Inget i fynden eller konstruktionen pekar däremot på 
att de skulle ha varit bebodda.

Boningshus från 1600-talet
Århundradena från senmedeltid till 1700-tal är i det 
närmaste helt anonyma vad gäller byggnader och går
dar. Vi har dock kunnat påvisa en byggnad i Torpom 
som med stor sannolikhet anlagts på 1600-talet. En 
liknande, men mer otydlig och svårtolkad lämning, 
fanns även vid Gårdestorpet.

Fig. 162. Ett hus i Lommelands socken öster om Högdal. Unge
fär så här skulle 1600-talshusen i Torpom och Gärdestorpet 
kunna ha sett ut i storlek och form. Foto: G. Lindman.

1600-talshuset i Torpom var placerat på en delvis mo- 
räntäckt bergknalle, där det passats in efter den till
gängliga markytan. Det var litet, ca 6,5x4,5 meter, och 
hade haft en plan golvyta av trä. Långsidorna utgjor
des av två parallella syllstensrader med en blandning 
av mindre och större stenar. Huset har sannolikt varit 
ett timmerhus. Två centralt placerade stolphål hade 
burit upp taket. Inne i huset hade funnits en eldstad 
eller spis i form av en kraftig lerplatta som låg bland 
raserade rester av en äldre gråstensanläggning.

Undersökningarna visade därutöver tämligen få 
samtida fynd. Spridningsstudier av dessa inom huset 
ger ingen vägledning om hur husets olika delar utnytt
jats. I trakten finns fortfarande hus som ser ut på detta 
ungefär detta sätt (fig. 162).

Som vanligt i arkeologiska sammanhang är kun
skapsluckorna vad gäller de organiska materialen 
stora. Frågor om t.ex. takbeläggningsmaterial förblir 
därför obesvarade. Man kan tänka sig en rad alterna
tiv, t.ex. tångtak, vasstak, träspånstak eller torvtak.

Utifrån syneprotokollet från Västra Hedängen i 
Skee socken beskriver Helene Carlsson ett typiskt bo
ningshus från 1700-talet. Skee ligger en mil söder om 
Högdal. Huset var rektangulärt och med en storlek på 
ca 7x5 meter. Det hade brädgolv och en ugn/spis av
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gråsten och lerbruk. Hur grunden varit utformad fram
går inte av syneprotokollet men den antas ha bestått 
av stenar under husets knutar.

Som vi ser är detta nästan exakt vad vi kunnat 
iaktta vid grävningen i Torpom, där det bäst bevarade 
sentida huset undersöktes. Huset i Torpom hade just 
dessa dimensioner. Det hade haft ett tunt golv av trä, 
vilket mycket väl kan ha varit ett brädgolv, och det 
fanns rester av eldstad vid västra gaveln inne i huset.

Användning av berg
I Högdal har berggrunden spelat en roll vid byggan
det av hus. Den har gett en stabil och orubblig grund 
för huskonstruktionerna, vilket inneburit att man inte 
behövt gräva gropar för stolpar eller syllar. Berget lig
ger dock sällan plant över större ytor utan består av 
ett lappverk av hällar. Det leder till ett oregelbundet 
mönster av stolpar och stöd, vilket var särskilt märk
bart i Torpom, Gärdestorpet och Skaveröd. Även vid 
byggnation av senare uthus har man dragit nytta av 
berget. I Torpom fanns spår av att en lagård varit 
byggd så att en vägg utgjorts av bergväggen och sam
ma förhållande iakttogs i Skaveröd.

Under 1900-talet tog stenbrytningen fart i trakten. 
I anläggningarna från 1900-talet i Torpom syntes hur 
huggen sten använts, till husgrunden i boningshuset 
och i de kraftiga terrasser som anlagts runt bergavsats
ens kanter (fig. 65). Spår av stenhuggning fanns även 
i berget norr om boningshuset.

Bebyggelseutveckling och hustyper

Som har framgått var bevaringsförhållanden inte så
dana att en komplett ”gård” kunde identifieras. Vi kan 
därför inte bedöma den gängse gårdens utseende, 
hushållens boytor eller djurbesättningarnas storlek.

Genom att dateringarna är få kan vi inte heller säga 
något detaljerat om utvecklingen av olika hustyper. I 
mycket generella drag gäller dock att långhusen san
nolikt i sin äldsta form är från neolitisk tid. Det finns 
en klar rumslig association mellan långhusrester och

de stora keramikmängderna av trattbägarkeramik. 
Långhusen i olika former har levat kvar in i medeltid. 
Det visar den daterade långhuslämningen i Ramdal.

Samtidigt finns klara indikationer på mindre bygg
nader av hyddliknande karaktär under äldre järnålder 
i den anläggning som funnits i det understa lagret i 
Torpom. Där fanns en liten böjd väggränna med en 
härd. En mindre väggränna fanns även i Skaveröd.

Den specialform av hus som kallas grophus fanns 
under medeltid på gården i Ramdal och sannolikt även 
på gården i Skaveröd.

När långhuset ersattes av en gård med småhus vet 
vi inte. Små timrade byggnader som lagts direkt på 
berget lämnar inga spår i den här miljön. Utifrån de 
topografiska förhållandena i Torpom kan vi dock säga 
att långhus inte kan ha förekommit på tomten uppe 
på krönet, eftersom ytan är för liten för sådana.

1600-talets hus i norra Bohuslän har fått tämligen 
klara konturer genom sylistenshuset i Torpom och en 
liknande lämning på undersökningsytan vid Gärde
storpet. Det rör sig om ett litet hus, ca 6,5x4,5 meter, 
med en timmerkonstruktion som placerats på en en
kel syllstensrad eller på bergsklackar. Det har funnits 
en invändig eldstad på södra långsidan eller vid väs
tra gaveln. Golvet har varit ett tunt brädgolv.

I de bohuslänska syneprotokollet framkom hur 
man på 1700-talet hade en mångfald småhus för olika 
ändamål. Det skildras också att man ofta återanvänt 
hus, bland annat på grund av virkesbrist. Husen plock
ades ner och fraktades ibland långa vägar för att byg
gas upp på nya ställen. På en av gårdarna, i Ramdal, 
fick vi en inblick i hur detta sätt att återanvända hus 
levt kvar in i vår egen tid. Intill mangårdshuset på en 
av de kvarvarande utflyttade gårdarna väster om un- 
dersökningslokalen ligger en rad småhus med olika 
funktioner. Flertalet av dessa hus hade flyttats dit från 
andra platser i socknen. Så var enligt uppgift t.ex. man
huset flyttat 1882 från Brehult, hönshuset var flyttat 
från annan plats, stallet var flyttat från skjutsstationen 
i Högdal och senare omgjort till grishus. Dessutom 
fanns ytterligare ett uthus och en lagård.
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Hushållsgöromål och hantverk 
Eldstäder

De eldstadstyper som konstaterats var vanliga härdar, 
kokgropar, enkla lerplattor, lerplattor förstärkta med 
stenar och kraftigt raserade rester av gråstensspisar.

Härdar av vanlig förhistorisk typ fanns framför allt 
i Torpom och i Skaveröd. De var i allmänhet från ca 
en halv meter i diameter till upp mot 1,2 meter och 
bestod av en enkel grop som grävts ner i marken och 
fyllts med ved. Kantringar eller stenklädd botten fö
rekom inte. I Torpom låg härdarna glest spridda längs 
dalgångskanterna vilket indikerat att de är spår av 
mera tillfälliga uppehåll i området. Inga föremål hit
tades i eller bredvid härdarna.

Kokgropar fanns på tre av de fyra undersökta lo
kalerna (Torpom, Gärdestorpet och Skaveröd). De 
karaktäriseras av en djup grop på omkring en meter i 
diameter som helt och hållet fyllts med 1-2 dm stora 
stenar vilka upphettats kraftigt. Mot botten var gro
parna täckta av ett lager av kol. I ytan av en av kok
groparna hittades en del av en remsöl ja av brons. I 
övrigt var kokgroparna tomma på fynd. Fem av kok
groparna är daterade. Fyra av dem var från äldre 
bronsålder och den femte var från romersk järnålder.

På tre av de fyra undersökta lokalerna fanns en 
särskild slags lämning, som tolkas som en eldstad. Det 
rör som om plattor av obränd lera med flat ovansida. 
Anläggningstypen är känd från flera andra undersökta 
lokaler i Västsverige, såväl i järnåldersmiljö som un
der medeltid.

Lerplattorna var i allmänhet runda, i några fall 
ovala. De varierade i storlek från som minst ca 0,6 
meter till maximalt 3 meter i diameter. I syllstenshuset 
i Torpom kunde man konstatera att lerplattan var 
yngre än en skadad spisrest. Vid denna lerplatta fanns 
en större sten. Det fanns också en stor sten vid ler
plattan i Ramdal. Detta påminner om anläggningar 
såväl i Berghem som i Sund där det också fanns ler
plattor med tillhörande stora stenar (Lindman 1999 
resp. Lindman & Stibéus 2000).

Andra eldstäder bestod av raserade rester gråstensspi
sar med kringspridda skörbrända stenar. Sådan fanns 
på flera ställen både på Gärdestorpet och i Torpom. 
De var så kraftigt förstörda att det inte gick att skaffa 
sig någon uppfattning om deras ursprungliga kon
struktion.

Inom de undersökta områdena hittades inga skärv- 
stensrännor av de slag som tidigare iakttagits såväl i 
Sund som i Berghem. I Skaveröds åkermark fanns dock 
större och mindre ytor med skärvsten.

Enligt Helene Carlssons studie var den normala 
eldstaden i det äldre Bohuslän en spisplatta, omgiven 
av en karm och fylld av lera. Den kom sedan ur bruk 
och ersattes av en spis av gråsten murad med lera. 
Detta tycks stämma väl med iakttagelserna vid våra 
undersökningar i Högdal.

Vid undersökningarna i Gamlebyen i Oslo var 
hörneldstäder vanligast. Det förekom även härdar på 
trägolvet (Fett 1989, s. 97-98). Dessa hade karmar av 
stenhällar och en stenlagd botten. Några liknande 
dessa hittades ej vid undersökningarna i Högdal.

Föremål i jorden

Merparten av fynden var föremål som hör till det dag
liga livet eller till bostaden. De vanligaste kategorierna 
var hushållsföremål och olika slags redskap i järn. Trä- 
och benföremål hittades bara i enstaka fall och silver 
och bronsföremål var sällsynta. De flesta fynden är 
bara skärvor och fragment men kan ändå ge en bild 
av en rad olika typer av verksamheter på gårdarna.

Bakhällar och täljstenskärl
På tre av de fyra undersökta lokalerna, på Gärdestor
pet, i Ramdal och i Skaveröd, hittades fragment av 
täljstenskärl. Av mynningsbitarna att döma bör några 
av dem varit rejält stora. Grytor av täljsten antas ha 
varit i bruk under vikingatid och medeltid. I Norge har 
tälj stensindustrin haft stor betydelse med massproduk
tion av grytor och mindre föremål, t.ex. sländtrissor. 
Närmare hundra förhistoriska täljstensbrott är kända
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spridda över hela Norge, bl.a. finns sådan i det närbe
lägna Östfold. Inom nuvarande Sverige förekommer 
täljstenskärl företrädelsevis i Bohuslän, Dalsland och 
Västergötland (KL).

På tre av de fyra gårdarna hittades även bitar av 
bakhällar i täljsten, på norska kallade ”baksteheller”, 
med fårade ovansidor. Dessa bakhällar var stora flata 
hällar som hettades upp och som man använde vid 
brödbakning. Vissa av fragmenten av bakhällar som 
hittades har troligen fått en sekundär användning, 
kanske som vävstolstyngder eller dylikt, eftersom de 
var försedda med hål.

Bakhällsfragment har tidigare påträffats i Bohus
län, men då i annorlunda miljöer som vid undersök
ningarna i Kungahälla (Rytter 2001, s. 49), utgräv
ningen av den medeltida borgen i Bro och ruinen i

Dynge (Pettersson 1987, s. 31-32). Samma typ av fynd 
har även gjorts vid utgrävningarna av ett 1200-tals- 
hus vid Hala, Bro prästgård (a.a. s. 31).

Grytorna i Ramdal
Så småningom föll täljstenkärlen ur bruk och vid slu
tet av medeltiden började man använda malmgrytor 
eller järngrytor. Två ålderdomliga grytor hittades i 
Ramdal. De är genom de stratigrafiska förhållandena 
och en 14C-datering av ett 1 ergolv daterade till före 
1600-talets mitt. Exakt hur gamla de är kan fynd
förhållandena dock inte visa.

Sländtrissor och vävtyngder
Sländtrissorna förekom talrikt i grophuset i Ramdal 
och det fanns även en sländtrissa i Skaveröd. Sländ-

Fig. 163. Järngrytorna i Ramdal efter konservering. Skala 1:4. Foto: A. Andersson.
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Fig. 164. Diagram över sländtrissornas vikt och storlek.

trissorna är gjorda av täljsten eller av annan bergart. 
Deras vikt varierar mellan 14 och 38 gram och de har 
en diameter mellan 3 och 4,3 cm.

Deras datering är inte klarlagd närmare än att de 
typologiskt kan de härröra från både yngre järnålder 
och medeltid. Flertalet anträffades dock i eller vid 
grophuset i Ramdal som är daterat till 1300-talet, 
varför man kan anta att de bör dateras till medeltid.

Vävtyngdsfragment i bränd lera fanns i såväl Torp
om som Skaveröd samt eventuellt även i Ramdal, även 
om tolkningen av fragmenten där är något osäker.

Keramik från 1600-1800-taien
På gårdarna tillvaratogs ett tämligen rikligt material 
av keramik från 1600-1800-talen. Det rör sig till över
vägande delen av rester av fat eller skålar som använts 
vid servering. Fragmenten saknar oftast sotskador, 
vilket visar att andra typer av kärl använts för mat
lagning. Ramdal är den av gårdarna som utmärker sig 
genom ett varierat material som också innehåller im
porterat gods. Sannolikt kan detta förklaras med att 
man haft ”holländarefarare” på gården. Gården Ska

veröd som har samma skattevärdering som Ramdal 
har inte samma importerade godstyper. I jämförelse 
med de andra lokalerna har Gärdestorpet ett mindre 
omfattande keramikmaterial.

De anonyma stenarna
En inte föraktlig del av redskapen har uppenbarligen 
varit av sten. Förutom avsiktligt bearbetade och mönst
rade artefakter som täljstensgrytor och bakhällar i 
täljsten gäller det också stenar där funktionen varit 
maisten, brynsten, slipsten, glattsten eller knacksten.

Talrika brynstenar förekom på alla lokalerna. De 
var ofta koncentrerade till de bebodda tomterna men 
hittades också mer perifert i åkermarkerna.

Malstenar kan ha använts för att mala eller krossa 
vegetabilier för föda och knackstenarna har sannolikt 
använts för att bearbeta flinta, kvarts eller annan sten 
till redskap.

Det finns också stenar som tolkats som tyngder. En 
sådan fanns i Skaveröd. Den var försedd med ränna. 
Dateringen av de ovan nämnda stenföremålen är inte 
självklar, men man kan förmoda att de tillhör flera av 
de perioder gårdsplatserna varit bebodda, såväl under 
förhistorisk tid som medeltid.

Vid alla fyra undersökningarna uppmärksammade 
vi också stenar som av en eller annan orsak signalerar 
att de haft någon funktion för människorna på går
darna, även om stenarna inte direkt kan placeras in i 
kända kategorier som de ovan nämnda. En del har 
tydliga nötningsspår, antingen på den flata undersidan 
eller på kanterna. Det förekommer på andra under
sökta platser att flata stenar med nötningsspår hittats 
i grophus (Lindman 1992, Lindman och Stibéus 2000).

Till de stenar som fanns på undersökningslokalerna 
hör också sådana med annorlunda form, känsla eller 
utseende. En sådan är en fullständigt slät, oval röd
färgad sten som hittades i Ramdal. En grop i Skave
röd innehöll en knytnävsstor vit kvartssten tillsam
mans med en liten, glimmande sten. I gropen fanns 
också skärvor av ett kärl och ett benfragment. Inom 
de grönländska kulturerna har t.ex. förekommit bru
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ket av stenar med vit eller svart färg för utövandet av 
andebesvärjelser. Färgen var där helt beroende av om 
det var en man eller en kvinna som skulle använda 
stenen, den ena sorten var för männen och den andra 
för kvinnorna (uppgift från utställning på Frölunda 
kulturhus).

Verktyg och redskap
Av de bevarade verktygen i järn var knivar de vanli
gaste. Totalt hittades ett drygt 20-tal knivar i mer el
ler mindre välbevarat skick. Andra redskap som hit
tats vid undersökningarna var järnyxor, en hammare 
och en fil.

Knivar
Knivar förekom ganska rikligt i fyndmaterialet från de 
undersökta platserna. De tillhör typer som brukar hit
tas vid undersökningar på platser med lämningar från 
vikingatid/medeltid (t.ex. Færden et al.1990, s. 181 ff; 
Svanberg & Söderberg 2000), men de kan säkert också 
tillhöra yngre perioder än så.

Knivarna verkar ha varit mycket använda. De är 
ofta kraftigt nerslitna och består i flera fall av avbrutna 
rester vilket betyder att den ursprungliga formen kan 
inte fastställas. De har kilformiga tvärsnitt och bladets 
och tångens former varierar. Många har vinklad av
sats mot tången och rak egg. I de fall tången på kni
varna är bevarad är den antingen spetsformad med 
runt tvärsnitt så att den kunnat fästas in i ett hål i skaf
tet eller så har den ett rektangulärt tvärsnitt där man 
nitat fast skaftet. Två av knivarna från Ramdal hade 
rester av träskaft.

Yxor
De järnyxor som hittades var av olika slag. Från Ram
dal kommer en liten s.k. skäggyxa med skaftlappar. I 
Torpom hittades en yxa av vilken endast en del av 
fästet återstår. Yxan bör ha varit en tämligen kraftig 
arbetsyxa, även om den ursprungliga storleken inte går 
att bestämma.

Av Gärdestorpets två yxor är den ena endast ett skaft- 
delsfragment medan den andra är en komplett arbets
yxa med smalare huvud i förhållande till eggen.

Hammare
I Ramdal hittades en liten välbevarad järnhammare. 
Hammaren låg under det brända golvskiktet i ett grop
hus som är 14C-daterat till 1300-talet. Det betyder att 
hammaren med säkerhet är medeltida eller äldre.

Hammarhuvudet är relativt litet, 8x1,8 cm. Ham
maren har ett ca 15 cm långt skaft bestående av en 
ihålig holk. Troligen är denna hammare en klensmeds 
verktyg. Små hammare finns t.ex. i fynden från 1300- 
1400-talens Borganäs (Mogren & Svensson 1988, 
s. 137) och från undersökningarna av yngre järnålders- 
gravar i Viby (Stibéus 2000, s. 47). I västsvenska ar
keologiska sammanhang har smideshärdar tidigare 
undersökts i Berghem (Lindman & Stibéus 2000).

På samtliga av de tre undersökta medeltida gårds
tomterna hittades slagg, men bortsett från Skaveröd 
endast i mycket små mängder. Några egentliga smides
härdar har dock inte konstaterats vid undersökning-

Plats Vikt i g Antal fyndenbeter

Torpom

Ben 5369 54

Brända ben 369 69

Horn 5 5

Gärdestorpet

Ben 6 1

Brända ben 61 7

Ramdal

Ben 2201 35

Brända ben 65 25

Skaveröd

Ben 448 48

Brända ben 184 58

Horn 18 2

Tabell 21. Översikt över benfynden vid de fyra gårdsunder- 
sökningarna.
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arna och inte heller sprutslagg eller glödskal som ty
der på smide. Det är dock sannolikt att sådan verk
samhet funnits.

Skäror
Några järnskäror hittades vid undersökningarna, bl.a. 
två fragment på Gårdestorpet. Dessutom hittades 
några fragment av liar i Torpom.

Djurhållning
Vid undersökningarna hittades en del husdjursben. 
Dessa låg till övervägande delen i de övre lagren och 
kan bedömas vara från yngre historisk tid, d.v.s. san
nolikt från 1800-1900-talen.

Flest brända ben tillvaratogs i Torpom. De förekom 
på ytan av den härd från folkvandringstid som hitta
des under de yngre husen på krönet. Benen visade sig 
härröra från människa (analys av Leif Jonsson, ANL). 
Tillsammans med dem påträffades också ett litet ben- 
kamsfragment (jfr fig. 48).

Udda föremål
En del udda föremål hittades vid grävningarna. Bland 
dem kan nämnas ett blyföremål med hål i vardera 
änden (fig. 26). En bit av ett spänne har tolkats som 
ett bokspänne (fig. 113). Det kan ha varit fästat på 
pärmen som del i en stängningsmekanism på en större 
bok, t.ex. en bibel.

Utan kända paralleller är ett järnföremål (fig. 30) 
från de medeltida lagren i Ramdal med form och möns
ter som leder tankarna till vikingatiden. Mönstret be
står av linjer och inpunsade gropar. Föremålet, som är 
skadat i båda ändarna, skulle t.ex. ha kunnat ingå i 
en hästmundering. Möjligen är det tillverkat på går
den av en lokal smed då flera verktyg med anknytning 
till järnsmide hittades på platsen.

I fyndmaterialet ingår även en del av ett föremål som 
sannolikt utgjort ett lock till en liten ask. Det består av 
en tunn bronsplåt, 7,1x5,9 cm med falsade, 6 mm breda 
kanter. På ena långsidan finns små, runda gångjärn. 
Kanterna har ett mönster av parallella ränder.

Fig. 165. Lock av brons som kan ha suttit på en liten ask. 
Torpom. F10. Naturlig storlek. Foto: A. Andersson.

Lågteknisk järnhantering i Bohuslän

I västra Sverige har de mest omfattande studierna av 
lågteknisk järnhantering gjorts i Västergötland. Inven
teringar av järnframställningsplatser har gett stort ut
byte vilket tyder på relativt omfattande lågteknisk 
järnhantering i centrala och södra Västergötland (Fu- 
ringsten 1984, s. 129). Majoriteten av gjorda date
ringar ligger inom periden romersk järnålder-folk- 
vandringstid.

Kunskaperna om äldre järnhantering i Bohuslän 
har till dags dato varit i stort sett obefintliga. Trots 
många arkeologiska undersökningar, framför allt i 
södra och mellersta delen av landskapet är den enda 
platsen med möjlig anknytning till lågteknisk järnhan
tering en kolgrop med datering till vikingatiden i 
Norums socken (Furingsten 1984, s. 133-134). Det 
finns också några enstaka ortnamn som man antagit 
pekar mot järnhantering i landskapet. Ett av dem är 
Järnblästen i Ödsmåls socken och ett annat Järnklätt 
i Norum (OGB). För övrigt är inget känt om järnhan
tering i landskapet och de fåtaliga slaggfragment som
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hittats vid arkeologiska undersökningar har bedömts 
ha haft sitt ursprung i smidesverksamhet.

Järnframställning under yngre järnålder och medel
tid har i stor utsträckning baserats på järnframställ- 
ningsplatser i skogsmarker nära sjöar eller myrar. I 
Halland finns två områden med talrika sådana plat
ser, nämligen Hishultsområdet och Tvååkersområdet 
(Strömberg 1995, s. 40), där ett betydande antal me
deltida blästerugnar registrerats. Det rör sig där om 
produktion av relativt stora kvantiteter järn i direkt 
anslutning till råvarukällan som kan vara sjömalm, 
myrmalm eller rödjord.

I Halland finns även några lokaler med lämningar 
av järnframställning i direkt anknytning till byar och 
gårdar. De producerade kvantiteterna har bedömts ha 
varit relativt små. Dessa har datering främst till äldre 
järnålder med inslag även från yngsta järnålder och 
medeltid (Strömberg 1995, s. 37-40). På dessa plat
ser har även s.k. sekundärsmide pågått, där råjärnet 
bearbetats till föremål.

Någon klar överensstämmelse mellan järnproduk
tionens omfattning och dess ålder kan inte utläsas av 
erfarenheter från andra landsändar. En järnframställ- 
ningsplats för lågteknisk, småskalig järnframställning 
innehåller rester av de olika arbetsmomenten (Englund 
2002). Arbetet inleds med att malmen rostas. Bränn
ingen sker i en blästerugn i form av en stensatt grop 
på ca 1 meter i diameter. Man eldar med ved på bot
ten som får kola och fyller sedan med den rostade 
malmen varvat med mera kol. Värmen ökas med hjälp 
av blästrar som placeras i en grop bredvid ugnen. Jär
net flyter upp i en klump ovanpå slaggen som samlas 
på botten. Järnet tas upp och bearbetas på en intillig
gande fälisten. Slaggen rivs sedan ut ur ugnen och 
kastas i ett närliggande slaggvarp. Slaggen som bildas 
vid järnframställning blir tung och järnhaltig, till skill
nad från smidesslagg.

Lämningarna i Skaveröd tolkas som småskalig järn
framställning i anslutning till gården, sannolikt enbart 
för gårdens eget behov. Den påträffade ugnen är den 
första kända blästerugn som hittats i Bohuslän.

I Skaveröd är det lätt att identifiera flera av stegen i 
järntillverkningen. Ugnen tycks ha varit konstruerad 
på helt vanligt sätt med stensatta väggar tätade med 
lera. Intill ugnen iakttog vi en grop, som kan ha varit 
den grop där blästrarna varit placerade. I en annan 
grop fanns växelvis lager av röd jord och kol, vilket 
kan tolkas som att rödjord använts istället för myr
malm eller sjömalm.

Nära ugnen fanns också en stor sten som sanno
likt utgjort fälisten för bearbetningen av järnet. Vid 
ugnen fanns tyngre järnslagg kringspridd i ganska 
stora mängder, men något regelrätt slaggvarp fanns 
inte på platsen. Det är dock inte osannolikt att slagg 
kan ha transporterats bort från gårdsområdet, t.ex. 
som vägförbättringsmedel. Dessutom schaktades det 
övre jordlagret som innehöll en del slagg bort med 
maskin. Slutligen fanns det vissa områden längs bergs
kanten som av tidskäl inte kunde undersökas.

Odling
Den förhistoriska odlingshistorien

Odlingens ursprung och karaktär omfattar en rad frå
gor om t.ex. svedjor, fasta åkrar, grödor, markbearbet
ning och i vilken grad odlingen kännetecknats av rör
lighet eller permanens. Efter undersökningarna är det 
möjligt att i mycket korta drag ge en översiktlig bild 
av odlingshistorien på gårdarna. Odlingarna förefal
ler ha haft sitt ursprung i svedjeodlingar, där skogen 
bränts ner över större områden. Bebyggelse har så 
småningom etablerats i de odlade och betade områ
dena och därmed har efter hand även skapats fasta, 
gödslade åkrar. I flera fall har boendekontinuiteten 
brutits och skogen har vuxit upp igen på samma plats 
för att senare återigen bli nerbränd.

Gårdarnas lägen
De undersökta gårdarna ligger alla i brytzonen mel
lan berg och dalgång. Detta är det klassiska läget för 
de bohuslänska gårdarna. Utifrån de givna natur
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förutsättningarna är det den naturligaste platsen för 
såväl bebyggelse som för odling.

I samtliga fall kännetecknades terrängen av relativt 
småbrutna ytor med sandig eller siltig mark mellan 
eller intill låga bergknallar. Gårdarna låg allihop i när
heten av mindre bäckar.

De äldsta uppodlingarna
Frågorna kring odlingshistoria har behandlats genom 
undersökning av markprofiler i kanterna utanför den 
plöjda marken och datering av de där påträffade kolla
gren. I de områden som det här är frågan om har od
lingen, om man ser till hela den förhistoriska och his
toriska perioden, varit intensiv på en och samma plats. 
Det finns knappast några icke odlade ytor inom de

bohuslänska dalgångarna sett i ett övergripande per
spektiv. I ett mindre skalperspektiv finns det dock små 
ytor och remsor intill berghällar eller bergskanter dit 
plöjning och årderbruk inte nått. Åkrarna är ofta 
omgivna av en en till tre meter bred remsa av obruten 
mark. Vid undersökningen av spår av äldre odling har 
vi koncentrerat oss på sådana kantremsor.

De dateringar som gjorts på de olika lokalerna pe
kar tydligt i samma riktning, nämligen att en äldsta 
uppodling skett under äldre bronsålder och att en ny 
odlingsfas inletts under äldre järnålder. I Skaveröd har 
vi också konstaterat ytterligare en nyodlingsfas under 
vikingatid.

I Gärdestorpet är dateringarna på kollagren från 
1440-1310 f.Kr, 1380-1130 f.Kr och 50 f.Kr-90 e.Kr,
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alltså äldre bronsålder och förromersk/romersk järn
ålder.

I Skaveröd är de kollager som daterats från 1410- 
1130 f.Kr, 1380-1120 f.Kr, 340-10 f.Kr och 903-1016 
e.Kr, alltså äldre bronsålder, förromersk järnålder och 
vikingatid.

Det är påfallande hur lika dateringarna är i Gärde- 
storpet och Skaveröd. På båda lokalerna, som ligger 
med tre kilometers mellanrum, är de äldsta daterade 
kollagren från äldre bronsålder följda av kollager från 
förromersk järnålder. Samtidigt måste en reservation 
lämnas för att fler dateringar skulle ge en tydligare och 
mer förfinad bild av odlingsinsatserna genom tiderna. 
Det är inte otänkbart att det funnits fler odlingsfaser 
på platserna.

Spåren efter de äldsta daterade uppodlingarna i 
Torpom härrörde från 1600-talet (1641-1655 e.Kr). 
Här kan man dock inte göra generella bedömningar 
eftersom dateringen är den enda som gjorts på kolla
ger på lokalen.

Vi kan tänka oss att odlingen primärt skett genom 
fläckvis förekommande svedjeodlingar i skogsmarker
na. Efterhand permanentas åkrar på vissa ställen ge
nom att människor slår sig ner och bygger hus där. 
Människorna från bosättningarna har dock sannolikt 
fortsatt att utforska och använda de omkringliggande 
områdena för kompletterande svedjeodlingar och för 
betesbränningar. I ett sådant perspektiv faller odlings- 
spåren i Gärdestorpet, där några egentliga boplatsspår 
från järnåldern inte är kända, väl in i bilden.

När marken röjts och svedjats har platserna varit 
bevuxna med biandlövskog. Detta kan förutsättas 
ifrån pollenanalyserna i allmänhet och styrks också av 
de vedartsanalyser som gjorts.

Pollenanalysen i Skaveröd (se nedan) ger bara in
dikationer på utvecklingen under de två senaste årtu
sendena. Här förstärks dock intrycket av att odling
arna har varit mindre företag i ett skogbevuxet land
skap.

De makrofossilanalyser som utfördes gav ett myck
et magert material av brända fröer. I Skaveröd fanns

emmervete och brödvete representerat. För övrigt 
fanns inga klara odlingsindikatorer i makrofossil- 
materialet. Troligen beror det på kraftig nedbrytning 
på de hårt utnyttjade och nedslitna bosättnings- och 
odlingsytorna. Teoretiskt sett borde det finnas stora 
möjligheter att spåra ett svedjebruk genom brända 
sädeskorn, eftersom bränningsprocessen omfattar 
större ytor där sedan utsädet sprids. Samtidigt kan en 
alltför häftig brand leda till att kornen förstörs helt av 
värmen. Ytterligare en faktor att beakta är att odlingen 
kan ha gällt grödor som inte lämnar fröer efter sig el
ler så har bränningen i första hand syftat till att skapa 
bättre gräsväxt.

Pollenanalyser
I Bohuslän inträdde en tydlig ökning av åker- och 
betesindikerande växter från senare delen av sten
åldern. Från bronsåldern blev landskapet alltmera 
öppet som en följd av att boskapsskötseln blev allt
mera omfattande och att uppodlingen ökade. Från 
omkring år 0 skedde en kraftig förändring till ett allt 
öppnare landskap till följd av intensifierad betning och 
odling. Runt århundradena 500-600 e.Kr. skedde en 
tillbakagång av åker- och ängspollen, vilka sedan åter 
successivt ökade (Franzén & Lindholm 2000, s. 17).

En pollenanalys har gjorts på en lagerföljd i den s.k. 
Skaveröds mosse (Påsse 2001) strax norr om under- 
sökningslokalen i Skaveröd. Den analyserade delen 
antas representera de senaste 2000 åren. Vegetationen, 
förutom de lokala miljöindikatorerna, karaktäriseras 
i hög grad av träd i pollenanalysen. Detta indikerat 
närhet till skog och att endast små ytor använts för 
odling. Klassiska ogräspollenkorn, såsom malört, 
mållor, syror, kämpeväxter m.fl., förekommer i mycket 
små frekvenser. En mindre mängd sädpollen visar ändå 
att odling förekommit i området.

Bilden utifrån de pollenanalyser som finns för Bo
huslän visar en allmän överensstämmelse med de ge
nerella drag som föreligger för södra Sverige i övrigt. 
I en jämförande och översiktlig studie av utvecklingen 
av skog och odling (Berglund, Lagerås och Regnéll



Gårdsundersökningarna i Högdal - resultat och utvärdering ♦ 1'L’J

2002) beskrivs huvuddragen i utvecklingen enligt föl
jande:

Fram till ca 4000 f.Kr. finns ett naturskogslandskap 
med ädellövskog med enstaka gläntor orsakade av 
vindfällen, skogsbränder och i viss mån av människors 
röjningar vid boplatser. Under neolitisk tid och äldre 
bronsålder, 4000-1000 f.Kr. utgörs områdena av ett 
skogsbeteslandskap, där betesdrift samt åkerbruk är 
koncentrerat till kustnära områden och endast spar
samt förekommande i vissa inlandsområden. Bebyg
gelsen var rörlig och därmed även åkerbruket. Expan
sion av det öppna landskapet sker vid övergången MN/ 
SN i de kustnära områdena.

Under yngre bronsålder och järnålder, 1000-500/ 
1000 e.Kr., råder ett halvöppet beteslandskap med 
permanent åkerbruk i slättbygder och rörligt åkerbruk 
i höjdområden. Det sker en tydlig expansion vid yngre 
bronsålderns början. Den expansiva äldre järnåldern 
avslutas med en koncentration av de öppna bygderna 
till de bästa jordarna och beskogning av sämre åker
marker, ev. orsakad av en kris (ofred, pest, mark
försämring, klimatförändring).

Under yngre järnålder, medeltid, nyare tid, 500/ 
1000 e.Kr-1900, expanderar bylandskapet med inägor 
och utägor i hela Sydsverige.

Det sker en kraftig expansion av jordbruk med 
boskapsskötsel under yngre järnålder och tidig med
eltid. Den gängse bilden av utvecklingen av det agrara 
landskapet i Bohuslän är att det sker en expansion 
under medeltid. En sådan expansion kan bestå både 
av förtätning inom redan bebodda områden och av 
exploatering av mer perifera områden sett i förhållande 
till bosättningen.

Permanent åkerbruk
En fråga som inte kan besvaras mer än på ett gene
rellt plan är relationen mellan svedjeodling och fasta 
åkrar. Som vi har sett har vi kunnat konstatera upp
repade bränningar av skogsvegetation i åkermarksom- 
rådena på tre av gårdarna. Det är naturlig vegetation 
av lövskog som brunnit. Både björk och al finns med.

Enda undantaget i form av barrträd är en datering från 
Torpom på en, Juniperus, från 1600-talet.

Lövträdskol visar att bränderna varit avsiktligt 
anlagda och tolkas därför som svedjebränder för od
ling och/eller bete. Till dessa bränder kan även knytas 
vissa fynd av yxor, som kan ha använts för röjningen.

De andra allmänna indikationer på odling som 
finns i form av redskap kan inte knytas till vare sig 
extensiv eller intensiv odling. Det rör sig om malstenar 
och en dolk/skära i flinta. Man kan dock förmoda att 
man efter upprepade svedjeodlingar vid vissa tids
perioder blivit bofast i området. En sådan bosättning 
är sannolikt den som gett upphov till namnet Skave- 
röd. Dessförinnan har det funnits bosättningar i Skave- 
röd under såväl neolitikum och bronsålder som äldre 
järnålder. Man måste räkna med flertaliga kontinui- 
tetsbrott, ett övergivande och sedan nya tag med kan
ske hundratals år emellan. I Skaveröd iakttogs årder
spår under en härd. Denna är inte daterad, men då den 
är av typen förhistorisk härd kan den ändå ge en an
tydan om permanent åkerbruk på platsen i samband 
med bosättningar.

Vedartsanalyserna
Syftet med de vedartsanalyser som gjordes var i för
sta hand att kunna optimera urvalet av provkol till 14C- 
analys. Men proverna ger också en viss ytterligare in
formation kring förhållandena på de undersökta plat
serna, även om antalet analyser, totalt 92, inte ger ett 
fullgott statistiskt underlag. Vedartsproverna (som 
analyserats av Erik Danielsson) kommer från tre olika 
grupper av lämningar, från förhistoriska härdar och 
eldstäder, från yngre byggnadslämningar och från 
kollager efter nerbränd vegetation.

En mycket tydlig tendens är att barrträd, främst 
gran, dominerar i de yngre byggnadslämningarna från 
historisk tid. Det fanns ett bränt golvlager i Torpom 
som bestod av gran och träet som ingick i den date
rade sylistensraden i Skaveröd var likaledes av gran. 
Den tidigmedeltida härden i Torpom innehöll f.ö. 
också gran.
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Fig. 167. Vedartsanalyserna från gårdsundersökningarna.

När det gäller kollager från nerbränd vegetation ger 
vedartanalysen också klart besked: det är lövträd som 
brunnit. De trädslag som finns representerade är al, 
ask och hägg. Dessutom ingår bark och näver i flera 
av dessa prover.

I den tredje gruppen av lämningar, nämligen här
dar och eldstäder, är merparten lövträd av arter som 
ask, ek, al och björk, men flera innehåller också tall 
och gran.

Sammantaget kan man tolka dessa resultat så att 
omgivningarna under förhistorisk tid huvudsakligen 
varit lövskogsbevuxna och att de svedj ebränningar 
som skett ägt rum i lövskogsbevuxna områden. Kolet 
från dessa bränningar avslöjar också genom förekom
sten av bark och näver att det är naturlig vegetation 
som brunnit. Det har tidigare visat sig vara ett genom
gående drag att svedjekol ofta innehåller just bark, 
näver och ibland småkvistar. Det trädslag som domi
nerar är al, vilket är en art som tillhör de trädslag som 
sekundärt invaderar öppnade ytor, i motsats till pri
märt skogsbildande träd såsom alm och ask. Detta 
förhållande ger i sig ytterligare ett stöd för tolkningen 
av människans avsiktliga inverkan på skogen.

Medeltid-historisk tid

Undersökningarna har bara i mindre utsträckning vid
rört frågor med koppling till det historiska agrar
landskapet.

Bohusläns äldre odlingslandskap uppvisar många 
speciella drag jämfört med sydskandinavisk bybebyg
gelse (Widgren 1997). Variationsrikedomen i ägoskift
enas utformning är ett sådant särskiljande drag. I land
skapet finns lokaler med ”välvda åkrar” av många 
olika typer (Höglin 1995), Medeltida odling i Bohus
län har ofta förknippats med ryggade eller välvda åk
rar som i vissa fall kunnat förknippas med enheter som 
ödelagts under medeltid (Franzén och Lindholm 2000, 
s. 20). Ryggade eller välvda åkrar är dock inget enhet
ligt begrepp. Det förekommer både sådana som är 5- 
10 meter breda och smalare på 2-4 meter. Många av 
de välvda smala åkrarna är uppenbarligen från sent 
1800- och tidigt 1900-tal och har sitt ursprung i sät
tet att plöja. Äldre sagesman har berättat att man 
”plöjde fem vändor åt ena hållet och fem vändor åt 
andra hållet”. Då bildas svagt välvda tegar med grunda 
diken emellan.

Bevarande av äldre åkrar förutsätter ett övergivan
de av marken i form av en bestående ödeläggelse. I de 
områden som undersöktes vid gårdsundersökningarna 
rörde vi oss enbart inom tomtmarker och inägomarker. 
Därmed fanns inga förutsättningar för bevarande av 
på ytan synliga äldre åkersystem. Men vi fann spåren 
av ett äldre system som bevarats under matjorden:

Ett äldre åkersystem
I Skaveröd fann vi spår av ett äldre åkersystem (fig. 
101). Det bestod av parallellt liggande diken som syn
tes efter avbaningen av matjorden. Vid dateringen av 
åkersystemet kan man ta fasta på att det bör vara äldre 
än 1700-talet, eftersom det avviker i riktning och stor
lek från åkrarna på lantmäterikartan. På 1700-tals- 
kartan ligger åkrarna solfjäderaktigt utspridda med 
utgångspunkt från bebyggelsekärnan medan åker
systemet ligger i öst-västlig riktning. Det nyupptäckta
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åkersystemet torde också vara yngre än den brand
röjning i ett närliggande område som daterades till 
vikingatid/tidigmedeltid. I stora drag kan åkersystemet 
därmed sannolikt placeras i medeltid eller tidigrefor
matorisk tid.

Den lilla rest av ett äldre åkersystem som hittades 
i Skaveröd tillåter inte några omfattande tolkningar. 
Intressant är dock att överhuvudtaget ha kunnat kon
statera att det förekommit ett äldre åkersystem, som 
låg helt annorlunda orienterat än 1700-talets åkrar 
enligt lantmäterikartorna.

Odlingsrösen
Stenröjning med därtill hörande områden med odlings
rösen är ett marginellt fenomen i den bohuslänska ter
rängen. De leriga odlingsjordarna är stenfattiga eller 
stenlösa. I närheten av bergskanterna kan åkerjorden 
däremot innehålla sten i mindre utsträckning och en
staka mindre odlingsrösen är inte ovanliga.

I Torpom förekom enstaka, tydligt moderna od
lingsrösen. De var upplagda direkt på berghällar i 
anslutning till modern åkermark och var endast lätt 
övertorvade.

I samband med utbyggnaden av motorvägen under
söktes ett område med fossil åkermark som var belä
get i utmarken ca en halv kilometer söder om gården 
i Skaveröd (RAÄ 433, Högdal socken). Platsen ligger 
i en östsluttning och markprofilerna visade tydliga 
tecken på att marken varit avbränd vid ett eller flera 
tillfällen. Dateringarna tyder på att området nyttjats 
under 1600-talet (Lindholm, slutanmälan till Lnst. 
2001).

Flera typer av diken
Arkeologiska undersökningar på den typ av lokaler det 
här har varit frågan om brukar avslöja ett brett spek
trum av olika typer av diken. Ofta är det till största 
delen frågan om dräneringsdiken som utifrån sin na
tur utan tvekan kan dateras till sen historisk tid (1800-

1900-talen). Inte sällan är de grävda i flera på varan
dra följande faser i ungefär samma sträckningar.

Undersökningarna visade en provkarta på olika 
typer av diken av yngre karaktär, d.v.s. sådana som 
kan förmodas höra till 1800- och 1900-talen. Där 
fanns diken med langsgående slanor nedlagda på bot
ten, diken med tegelrör, diken med stenpackning och 
enkla grävda diken. De låg i de flesta fall parallellt med 
åkermarken som avgränsning och dränering i kanten 
av åkern. I sankare partier fanns även en del korsande 
dräneringsdiken i åkermarkerna, särskilt i Skaveröd 
och Gärdestorpet.

En avvikande och speciell karaktär hade de diken i 
Skaveröd som kallats tomtdiken (jfr fig. 108). Det står 
här helt klart att det varken är fråga om diken i kan
ten av åkrar eller dräneringsdiken. Sannolikt har man 
velat tydligt markera var gränsen mellan tomten och 
inägorna gick. Det märkliga är att de går som två tätt 
liggande parallella rader. De är inte rätlinjiga eller ger 
sken av en formell reglering utan verkar snarare an
passade till terrängen, vilket närmast ger intryck av att 
de haft en skyddsfunktion. Så som de tedde sig vid 
undersökningen var det klart att de var tämligen unga 
med en ålder på högst några hundra år. För det talade 
rester av granris som var nergrävda i dem liksom fyll
ningen av matjord. Men märkligt nog överensstämde 
deras sträckning med den breda raden av tätt ställda 
pinnhål med datering till folkvandringstid.

Den mest sannolika tolkningen är att man vid 
grävandet av dessa diken utnyttjat rester av en gam
mal dragning, vilket pekar mot en kontinuitet i utnytt
jandet av gårdsplatsen. Samtidigt är det svårt att för
klara hur denna uppfattning om avgränsning av tomt
platsen levat kvar eftersom det verkar som om gården 
övergivits under yngre järnålder.

Vid en undersökning i Halland (Håkansson 2001, 
s. 152) påträffades två parallella diken som där tol
kades som en inägogräns. Framtiden får utvisa om fler 
liknande fall på dubbla diken kan dyka upp.
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Tillhörighet och regionalitet 
En norsk region

Högdal tillhör naturgeografiskt och kulturellt den 
norska sfären kring Oslofjorden. Den nordliga delen 
av Bohuslän kallades Viken, vilket ursprungligen syf
tade på den stora viken, d.v.s. Oslofjorden, en benäm
ning som sedan kom att överföras på landområdena 
däromkring. Avståndet till den tidiga handelsplatsen 
Kaupang i Vestfold är inte mer än ca 10 mil fågelvä
gen och Oslos föregångare, Gamlebyen, låg på ca 12 
mils avstånd.

Under slutet av 1300-talet gjordes en uppteckning 
av ”de geistlige gods i Oslo Bispedøme omkring Aar 
1400”. Denna biskop Eysteins jordebok, Den Röde 
Bok, är en förnämlig källa för uppgifter om gårdar i 
Bohuslän och ger en gedigen grund för gårdarna un
der medeltiden.

Under åren 1580-1600 satt Jens Nilssøn som bi
skop i Oslo och Hamar. Han utförde visitationsresor 
i stiftet, som ju på denna tid även innefattade Bohus
län. I biskop Jens Nilssøns Visitatsbøger finns nog
granna upplysningar om bl.a. färdvägar, förhållandena 
i kyrkor och prästgårdar, byggnader, sevärdheter, vä
derlek m.m. Ar 1597 passerar han gården i Ramdal 
på sin väg från Näsinge kyrka till Högdal:

”Saa i vester igiennom en skouff offner en jordbro, 
och til en gaard heder Raffndall paa den høyre haand 
ved veyen, noget nær en V2 fiering fra Granholt. Siden 
i suduest offner nogle enge til Hodall...”

Anknytningen till Norge märks även i att Bohus
län är ett område till stora delar präglat av ensam
gårdar med ensäde som det förhärskande odlingssättet.

Samhörigheten med områdena på andra sidan Ide
fjorden märks för övrigt ända från den äldsta förhis
toriska tiden. Området kring Oslofjorden är ett huvud
område för den framväxande neolitiska trattbägarkul- 
turen (Myhre & Øie 2002) och Skaverödboplatsen kan 
ses som tillhörande detta komplex.

Ett genomgående inslag i den norska förhistorien 
är boplatser vid klippöverhäng eller i grottor. En så

dan boplats vid klippöverhäng finns också i Hogdals- 
dalgången (RAÄ 428). Fynden och 14C-dateringen ger 
indikation på att boplatsen använts under ett förhål
landevis långt tidsspann under perioden yngre brons
ålder-äldre järnålder. Boplatsen tillhör ett slag av bo
platser som är vanliga i Norge, men som endast i ett 
fåtal tillfällen påträffats och undersökts i Sverige 
(Schaller Åhrberg 1992b, Ängeby 1996).

När det gäller föremålsfynden förefaller det, natur
ligt nog, som om flera paralleller kan hittas i norskt 
material. Täljstenstensindustrin har haft stor betydelse 
i Norge och de medeltida bakhällar av tälj sten som 
hittades vid undersökningarna i Ramdal och Skave- 
röd har med stor sannolikhet sitt ursprung i Hardan
ger i Norge. Även den järnålderskeramik som hitta
des i Torpom har paralleller i det norska materialet.

Skagerack

Högdal har ett gynnsamt läge för kontakt över havet. 
Skeppsfarten har uppenbarligen haft betydelse för vissa 
av gårdarna i bygden. Framme har visat hur den hol
ländska sjöfarten dominerar i Vätte härad under 1600- 
talet (Framme 1986, s. 44). Sjömän från Vätte seglade 
på skepp som tillhörde holländska ostindiska och väst
indiska kompanier och det finns uppgifter om perso
ner som slog sig ner i Holland för alltid. En sådan var 
Olof Svensson från Ramdal. I en förteckning på ut
dömda böter vid tinget sägs det om honom år 1625 
att ”han drog åt Holland någon tid förleden och ville 
icke sig här in i riket igen ställa” (Framme 1986, s. 45).

Den närmsta lastageplatsen har legat vid den inre 
armen av Dynekilen, dit avståndet från Ramdal är 1,5 
km. Här lastades bl.a. timmer (Framme 1986, s. 52). 
Nya impulser och nya föremål har landat i Hogdals- 
bygden, vilket bl.a. märks genom de tidiga kritpipor 
som hittats vid undersökningarna.

Under medeltiden och senare har sillfisket spelat en 
betydande roll för Bohuslän, bl.a. genom att suga upp 
arbetskraft men också genom att i förlängningen bi
dra till skogsminskning och utarmning av skogsbestån-
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Fig. 168. Hogdalstrakten är genomsyrad av minnen och traditioner kring krigshändelserna på 1600- och 1700-talen och präglas av 
sitt historiska samband med Norge. Gränsövergången över Idefjorden vid Svinesund. Gravyr 1826 av I. Clark.

det. Detta skedde bland annat genom behovet av trä 
för båtar och för insaltning av sillen och trankokerier- 
nas stora behov av ved. I det dagliga livet på gårdarna 
spelade dock fisket en obetydlig roll. Eftersom man 
måste segla eller ro ut till fiskeplatserna var avståndet 
alldeles för långt för att man skulle kunna kombinera 
en sådan näring med odling och boskapsskötsel.

På en av gårdarna, Torpom, har vi fått bevis för 
ostroninsamling genom talrika nergrävda depåer av 
ostronskal invid en bergvägg. Tyvärr har dessa inte 
kunnat dateras och det får därför stå som en öppen 
fråga om de tillhör forntiden eller eventuellt den se

nare historiska tidens aktiviteter. En framkastad tanke 
är att ostronskalen skulle vara resterna efter måltider 
för högre officerare i samband med soldatförflytt
ningar i trakten.

När Bohuslän blev svenskt förlorade bönderna rät
ten att sälja sitt virke direkt till de skeppare som med 
sina skutor besökte lastplatserna vid stränderna (Fram
me 1986, s. 62). I sina besvär till 1664 års riksdag 
krävde allmogen att de holländska skeppen ”måtte 
tillåtas hava sin fart hit uppå orten nu som tillförne”. 
Bönderna fick den fria seglationen tillbaka, vilket inne
bar att de kunde få inkomster genom att sälja timmer.
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Nordbohuslänsk bebyggelsehistoria

Undersökningarna har gett en första ingång till vad 
som kan bli en skiss över en nordbohuslänsk bebyg
gelsehistoria. Den karaktäriseras av både fasthet och 
variation. De goda platserna har använts och återan
vänts om och om igen. Det verkar dock som om det 
inte skett i ett fortlöpande sammanhang utan odling
arna har upphört, marken har blivit skogbevuxen och 
senare har man bränt ner skogen för nya odlingar. 
Detta har vi kunnat belägga såväl i dalgången i Skave- 
röd som i Hogdals-dalgången, både under bronsålder 
och järnålder.

Den äldsta fasta bebyggelsen hör samman med den 
första odlingen. Trattbägarboplatsen i Skaveröd är den 
första kända inlandsboplatsen med neolitisk karaktär 
i norra Bohuslän.

Vid en jämförelse med andra undersökta by- och 
gårdstomter skönjer man vissa regionala drag för 
norra Bohuslän. Vi kan se en intensiv användning av 
mycket små ytor mellan berghällarna och de mäng
der av stolphål som förekommer i andra regioner har 
vi hittills inte sett.

Bronsålder och äldre järnålder är väl företrädda 
såväl i Hogdals-dalgången som i Skaveröd. Fynden 
tyder på såväl upprepad odling som varaktig bebyg
gelse. Men mängder av stora långhus som är så van
liga i andra regioner verkar saknas. Fragment av vägg
linjer antyder enkla byggnader, snarast i form av 
hyddor eller småhus. Framtiden får utvisa om det är 
en iakttagelse som håller.

Den yngre järnåldern är otydlig. Ett långhus i Torpom 
kan vara från sen vikingatid/tidmedeltid. Det ligger 
nere i dalgången liksom en härd från tidigmedeltid.

Som på alla andra platser har sannolikt de tillgäng
liga byggnadsmaterialen utnyttjats: trä, grästorv, kan
ske tång eller vass.

Den historiska tidens byggnader har varit små, bl.a. 
som en följd av att när man valt att bosätta sig på en 
bergknalle har tillgången på något så när plana ytor 
varit begränsad.

Genom sin mångfald av inslag har undersökning
arna av gårdarna i Högdal gett en visserligen splitt
rad men ändå innehållsrik bild av livet. Det dagliga 
livets behov av mat och dryck, av kläder och möbler 
och av verktyg och redskap har till stor del lösts ge
nom verksamheten på gården. Odling och boskaps
skötsel har varit centralt för livet på gårdarna. Samti
digt har man inte stått främmande för långväga resor, 
och impulser från fjärran länder har också kunnat leta 
sig fram till Högdal.

♦ ♦ ♦

Samhället har förändrats. Nu kommer motorvägen 
genom Högdal att vara det tidiga 2000-talets monu
ment till eftervärlden. Vägen bryter fram genom berg 
och över dalar. Den ersätter de omsorgsfullt skötta 
åkrarna, och de betande djurflockarna får finna plats 
någon annanstans. Husen är borta och människorna 
har flyttat för alltid. Historien om gårdarna har nått 
sitt slut.
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Källförteckning
Arkiv

Landsarkivet i Göteborg: Länsstyrelsen i Göteborgs 
och Bohus län, landskontorets arkiv 

Lantmäteriverkets forskningsarkiv i Gävle respek
tive Göteborg.

Kartor

Gåshult
N 38-10:1 SS 1797 (Gävle)
N 38-10:2 ES 1818 (Gävle) 
Högdal 48 LS 1845 (Göteborg)

Ramdal
N 38-26:1 GA 1702 (Gävle)
N 38-26:2 SS 1799 (Gävle)
N 38-26:3 SS 1805 (Gävle) 
Högdal 2 GA 1694 (Göteborg) 
Högdal 61 LS 1850 (Göteborg) 
Högdal 222 LS 1936 (Göteborg)

Lilla och Stora Högdal
N 38-13:1 SS 1800 å nr 1 (Gävle) 
N 38-13:3 SS 1807 å nr 2 (Gävle) 
N 38-13:5 LS 1865 å nr 1 (Gävle)

Fristorp
N 38- 8:1 SS 1805 (Gävle)

Referenser

Algotsson, Å. 2003. Svarteborg 590. Projekt Gläborg- 
Rabbalsbede. Arkeologiska undersökningar längs 
E6 i Bohuslän. Nr 1. Teknisk rapport. Bohusläns 
museum. Uddevalla.

Arbman, H. 1940. Birka I. Die Gräber. Tafeln. K. Vit
terhets Historie och Antikvitets Akademien. Stock
holm.

Augustsson, J-E. 1986. Ett bidrag till det sydgötiska 
husets historia. Medeltiden och arkeologin. Fest
skrift till Erik Cinthio. Lund.

Augustsson, J-E. 1995. Medieval Artefacts. Meddelan
den från Lunds universitets historiska museum. 
N.S., Vol. 10 (1993/1994). Lund.

Bark m.fl. 2004. Undersökningsbilaga. Fynd, anlägg
ningar, schaktplaner och analyser samt de rektifi- 
erade kartorna i skala 1:10000. Bohuslän, Högdals 
socken, RAÄ 315 och 39, RAÄ 380, RAÄ 422 och 
RAÄ 423. Av Rune Bark, Erik Danielsson, Glenn 
Johansson, Gundela Lindman, Louise Olsson, Tore 
Påsse och Håkan Ranheden. Otryckt ATA-material.

Berg, W. 1900. Ruinen efter Karlsborgs fäste. Bidrag till 
kännedom om Göteborgs ocb Bohusläns fornminnen 
och historia. Utgifna på föranstaltande af Länets 
fornminnesförening. Sjunde bandet. Göteborg.

Berg, W. 1904. Olofsborg. Bidrag till kännedom om 
Göteborgs och Bohusläns fornminnen och historia. 
Utgifna på föranstaltande af Länets fornminnes
förening. Sjunde bandet. Göteborg.

Berg, W. 1910. Hornborg. Bidrag till kännedom om 
Göteborgs och Bohusläns fornminnen och historia. 
Utgifna på föranstaltande af Länets fornminnes
förening. Åttonde bandet. Göteborg.

Berg,W. 1921. Dynge ruin. Göteborgs och Bohusläns 
fornminnesförenings tidskrift. Första bandet 1914- 
1920. Göteborg.

Berglund, B., Lagerås, P. & Regnéll, J. 2002. Odlings
landskapets historia i Sydsverige - en pollenanaly
tisk syntes. Markens minnen. Landskap och od
lingshistoria på småländska höglandet under 6000 
år. Red. B. Berglund och K. Börjesson. Riksantik
varieämbetet.

Beskrivning till Rikets Allmänna Kartverks ekono
miska karta över Göteborgs och Bohus län. Högdal 
sn i Vätte hd. Malmö 1940 (kartläggningen utförd 
1938).

Biskop Eysteins jordebok (Den Röde Bok). Fortegnelse 
over det geistlige Gods i Oslo Bispedøme omkring 
Aar 1400. Utg. af H J Huitfeldt. Christiania 1879.



234 ♦ Gårdar från förr

Biskop Jens Nilssøns Visitatsbøger og reiseoptegnelser 
1574-97. Udg. ved Yngvar Nielsen. Kristiania 
1885.

Bonds, G. 1977. Kritpipor från Ryssviken. Fataburen.
Brink, S. 1997. Västsvenska namnmiljöanalyser. Fest

skrift till Lars Hellberg. Manus.
Brink, S. 1998. Tanumsbygdens bosättningshistoria 

med särskild utgångspunkt från bebyggelsenamnen. 
Manus. Uppsala.

Broberg, B. & Hasselmo, M. 1981. Keramik, kammar, 
och skor från 7 medeltida städer. Fyndstudie. Riks
antikvarieämbetet och Statens historiska museer. 
Medeltidsstaden 30. Stockholm.

Brogaard, R, Lund, H. & Nørregård-Nielsen, H. 1985. 
Danmarks arkitektur. Lantbrugets huse. Køben
havn.

Bronk Ramsey, C. 1994. Analysis of Chronological 
Information and Radiocarbon Calibration: The 
Program Ox Cal v.3.5. Arcbceological Computing 
Newsletter 41, s. 11-16.

Bugge, G. & Norberg-Schultz, C. 1969. Stav och laft 
i Norge. Oslo.

Bøe. J. 1931. Jernalderens keramikk i Norge. Bergens 
museums skrifter. Nr. 14. Bergen.

Carlsson, K. & Rosén, C. 2002. Stadsbornas kärl - 
keramik i västsvenska städer från 1400-tal till 
1700-tal. Urbaniseringsprocesser i Västsverige. 
GOTARC Serie C. Arkeologiska skrifter No 26. 
Göteborgs universitet. Arkeologiska institutionen. 
Göteborg.

Christenssen, A. L. 1995. Den norske byggeskikken. 
Hus og bolig på lands bygde fra middelalder til vår 
egen tid. Oslo.

Christie, H. 1974. Middelalderen bygger i tre. Oslo- 
Bergen-Tromsø.

Gullberg, C. 1993. Bohuslän - ett gränslands historia. 
Skrifter utgivna av Bohusläns museum och Bohus
läns hembygdsförbund. Nr 44. Uddevalla.

Danielsson, E. 2001. Rapport över vedartsanalyser på 
material från Bohuslän, Högdals sn. RAÄ 315, 380, 
422, 423 och 429. Otryckt rapport.

Drougge, G. 1958. Ortnamnen i Göteborgs och Bo
hus län XX. Ortnamn i Vätte härad. 2. Högdals, 
Lommelands, Näsinge och Tjärnö socknar samt 
Strömstads stad. Lund.

Duco, D. H. 1981. The clay tobacco pipe in Seven
teenth Century Netherlands. BAR Int. Series nr 106. 
Oxford.

Englund, L-E. 2002. Blästbruk. Myrjärnshanteringens 
förändringar i ett långtidsperspektiv. Jernkontorets 
Bergshistoriska Skriftserie nr 40.

Erixon, S. 1933. Hur Sverige och Norge mötas - kul
turgränser och kultursamband på skandinaviska 
halvön. Oslo.

Erixon, S. 1947. Svensk byggnadskultur. Stockholm.
Færden, G., Færden, A., Schia, E. & Weber, B. 1990. 

De arkeologiske utgravninger i Gamlebyen, Oslo. 
1990. Bind 7. Dagliglivets gjenstander - Del 1. 
Universitetsforlaget. Oslo.

Fett, T. 1989. De arkeologiske utgravninger i Gamle
byen, Oslo. Bind 6. Hus og gjerder. Av M. Fett, E. 
Schia, H. Sörheim och B. Weber. Universitetsfor
laget. Oslo.

Fjellheim, B. 1981. Fajanse, porselen og hvitt steintøy. 
Fra Christianias bygrunn. Arkeologiske utgrav
ninger i Revierstradet 5-7, Oslo. Red. Erik Schia. 
Ovre Ervik.

Framme, G. 1985. Ödegårdar i Vätte härad. Skrifter 
utgivna av Dialekt-, Ortnamns- och folkminnes- 
arkivet i Göteborg. Göteborg.

Framme, G. 1986. Vätte härad. Ur gångna tiders his
toria. Skrifter utgivna av Bohusläns museum och 
Bohusläns hembygdsförbund. Nr 25. Uddevalla.

Franzén, B. &; Lindholm, K. 2000. Agrarhistorisk 
landskap sanalys överf.d. Göteborgs och Bohus län. 
Länsöversikt. Riksantikvarieämbetet och Bohusläns 
museum. Landskapsprojektets rapport 2000:8. 
Stockholm.

Friederich, F. H. W. 1975. Pijpelogie. Vorm, Versiering 
en Datering van de Hollandse Kleipijp. Voorburg.

Furingsten, A. 1984. Järnframställning i Västsverige 
- problem och möjligheter. Från flintverkstad till



Källförteckning ♦ 235

processindustri. De första 9000 åren i Västsverige 
speglade av UV Västs undersökningar 1968-1980. 
Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Gissel, S. m.fl. 1981. Desertion and land colonization 
in the Nordic countries c. 1300-1600: comparative 
report from the Scandinavian research project on 
deserted farms and villages. Det nordiske ødegårds- 
prosjekt. Almqvist & Wiksell. Stockholm.

Glørstad, H. 2002. Svinesundsprojektet, Bind 1, utgräv
ningar avsluttet i 2001. Universitetets kulturhisto
riske museer, Oldsaksamlingen, Varia 54. Oslo.

Gårdar i Göteborgs och Bohus län. 2001. Del 1. Hus
hållningssällskapet i Göteborg och Bohuslän.

Hasslöf, O. 1943. Lantbebyggelsen i Bohuslän. Svens
ka gods och gårdar, del 41. Uddevalla.

Hasslöf, O. 1949. Svenska Västkustfiskarna - Studier 
i en yrkesgrupps näringsliv och sociala kultur. Fak
simil 1985. Uddevalla.

Hernek, R. & Streiffert, J. 2003. E6 Bohuslän, Lug- 
net-Skee. Arkeologisk utredning av delsträckan 
Lugnet-Skee, ett samarbetsprojekt med Bohusläns 
museum och Kula HB. Bohuslän, Strömstads och 
Tanums kommuner, Skee och Lur socknar. UV Väst 
Rapport 2002:25. Kungsbacka.

Hernek, R. 2003. Förundersökningsområde 12.1: Claes
son, R, Lönn, M. (red.), E6 Bohuslän Skee-Hogdal, 
inklusive trafikplats Skee och lokalväg vid Bloms- 
holm. UV Väst Rapport 2003:15. Kungsbacka.

Holmberg, A. E. 1867 (faksimilutgåva 1979). Bohus
läns historia och Beskrifning. I—III. Andra uppla
gan. Uddevalla.

Håkansson, A. 2001. RAÄ 193 -Undersökning 1999. 
Landskap i förändring. Volym 2. Teknisk rapport. 
Riksantikvarieämbetet och Hallands länsmuseer. 
Kungsbacka.

Höglin, S. 1995. Fossila åkrar med välvd profil i Bo
huslän. En kulturgeografisk analys av sex lokaler. 
Arkeologi längs väg E6 i Bohuslän 1986-1989. Del 
4. Riksantikvarieämbetet. Kungsbacka.

Hörman, E. 1925. Tomtningarna på Skeppsholmen vid 
Lysekil. Några bidrag till belysandet av bebyggelse

förhållandena i mellersta Bohuslän i slutet av 1500- 
talet. Göteborgs och Bohusläns fornminnesföre
nings tidskrift 1926.

Iversen, J. 1941. Landnam i Danmarks Stenalder. En 
pollenanalytisk Undersøgelse over det første Land
brugs Indvirkning paa Vegetationsudviklingen. Dan
marks geologiske Undersøgelse. Nr 66. Køpenhavn.

Jansson, U. 1999. Flexibilitet och landskapsutnytt- 
jande. Problem i västsvensk medeltid. Red. L. Palm. 
Humanistiska fakulteten. Göteborgs universitet. 
Göteborg.

Johansson, G. & Lindman, G. 2002. Skaveröd. Do
kumentation av fältarbetsfasen. Riksantikvarieäm
betet UV Väst 2002:5. Digitalt material.

Johansson, G. 2000. Kokgropar vid havet. Riksantik
varieämbetet. UV Väst Rapport 2000:50. Kungs
backa.

Johansson, G., Schaller Ahrberg, E. & Thorsberg, K. 
Högdal 410, i manus.

Johnsen, O. A. 1905. Bohuslens eiendomsforhold 
indtil omkring freden i Roskilde. En historisk-to- 
pografisk-statistisk studie. Kristiania.

Kalm, P. 1742. Västgöta och Bohuslänska resa 1742. 
Redigerad av Claes Krantz 1960/1977.

Kjellberg, S.T. 1931. Några ord om den bohuslänska 
allmogens byggnadssätt i äldre tider. Dingle Elev
förbunds årsskrift 1931.

Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid. Bd 1- 
22. Malmö, 1956-78.

Kungliga Myntkabinettet, KMK 711-630-2001. Otryckt 
rapport.

Lindal, K. 1954-57. C. F. Qvistbergs bohuslänska 
resediarier 1749 och 1765. Göteborgs och Bohus
läns Fornminnesförenings Tidskrift 1948-1957. 
Göteborg.

Lindman, G. (manus). Svedjebrukets roll i västsvensk 
agrarhistoria.

Lindman, G. 1990. Arkeologisk utredning. Grunnebo 
golfbana, Vassända-Naglums socken, Vänersborgs 
kommun. Riksantikvarieämbetet UV Väst. Kungs
backa. Otryckt rapport.



236 ♦ Gardar från förr

Lindman, G. 1991. Forntida svedjebruk. Om möjlig
heterna att spåra forntidens svedjebruk. Riksantik
varieämbetet Arkeologiska undersökningar Skrif
ter 1. Kungsbacka.

Lindman, G. 1992. Två boplatsundersökningar i mel
lersta Halland. Riksantikvarieämbetet. Rapport UV 
1992:11. Kungsbacka.

Lindman, G. 1993. Svedjebruket i Munkeröd. Riks
antikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar 
Skrifter 3. Kungsbacka.

Lindman, G. 1999. Stora Sund - arkeologisk under
sökning av en bohuslänsk by. Arkeologiska under
sökningar för motorvägen Lerbo-Torp. Del 5. Riks
antikvarieämbetet och Bohusläns museum. Arkeo
logiska Resultat. UV Väst Rapport 1998:2. Kungs
backa.

Lindman, G. 2002a. Torpom. Dokumentation av fält- 
arbetsfasen. Riksantikvarieämbetet UV Väst 2002:1. 
Digitalt material.

Lindman, G. 2002b. Fristorp/Benhult. Dokumentation 
av fältarbetsfasen. Riksantikvarieämbetet UV Väst 
2002:2. Digitalt material.

Lindman, G. 2002c. Ramdal. Dokumentation av fält
arbetsfasen. Riksantikvarieämbetet UV Väst 2002:3. 
Digitalt material.

Lindman, G. 2003. Räppe industriområde - arkeolo
gisk förundersökning av boplatslämningar i ett 
röjningsröseområde. Smålands museum rapport 
2003:24. Växjö.

Lindman, G. & Stibéus, M. 2000. Berghem - en ar
keologisk undersökning i en vikingatida-medeltida 
by i Viskans dalgång. Riksantikvarieämbetet UV 
Väst Rapport 2000:5. Kungsbacka.

Lindqvist, M. (i tryck). Boplats och gårdstomt vid 
Hogstorp. Bohuslän, Skredsviks socken, Hogstorp 
2:1, RAÄ 327. Bohusläns museum.

Linné, C. von, 1747/1966. Västgötar es an. Förrättad 
1746, faksimilupplaga, Malmö.

Ljung, J-A. och Nelson, P. 1985. Kritpipelagret hos 
Dufwenberg och Nordström som hålla öpna bodar 
uppå Södermalms torg. Ett stadsarkeologisk fynd.

Stadsvandringar 8. Stockholms Stadsmuseum. Stock
holm.

Loewe, W. 1990. Petum Optimum. Norma. Borås.
Lundqvist, L. & Schallet Ahrberg, E. 2000. Med kung

lig utsikt. Varia under järnålder och tidig medeltid. 
Riksantikvarieämbetet. Kungsbacka.

Lönn, M. 1999. Fragment av samtal. Tvärvetenskap 
med arkeologi och ortnamnsforskning i bohuslän
ska exempel. Umeå universitet. Institutionen för 
arkeologi och samiska studier. Riksantikvarieäm
betet Arkeologiska undersökningar Skrifter 12. 
Göteborg.

Lönnroth, E, 1963. Bohusläns historia. Almqvist & 
Wiksell. Stockholm.

Magnusson, G. 1986. Lågteknisk järnhantering i Jämt
lands län. Järnkontorets Bergshistoriska Skriftserie 
N:r 22. Stockholm.

Mogren, M. & Svensson, K. 1988. Bondeplågarens 
borg. Om och kring undersökningen av fogdefästet 
Borganäs i Dalarna. Riksantikvariämbetet/UV. 
Stockholm.

Molaug, P. B. 1981. Hovedtrekk i keramikkmaterialet. 
Fra Christianias bygrunn. Arkeologiske utgrav
ninger i Revierstradet 5-7, Oslo. Red. Erik Schia. 
Ovre Ervik.

Molaug, P. B. 1987. Leirkarmaterialet. De arkeologis
ke utgravninger i Gamlebyen, Oslo. Bind 3. ”Sond
re felt”. Stratigrafi, bebyggelsesrester og daterende 
funngrupper. Red. Erik Schia. Ovre Ervik.

Myhre, B. & Øie, I. 2002. Norges landbrukshistorie 
I. Oslo.

Myrdal, J. 1999. Jordbruket under feodalismen 1000- 
1700. Det svenska jordbrukets historia. Borås.

Natterstad, J. 1984. Den geologiske bakgrunn for 
bakstehelleindustrien ved Kvitebergvatnet i Har
danger. Viking. Bind XLVII - 1983.

Niklasson, N. 1962. Rörby. En mellanneolitisk boplats 
i Tossene sn, Bohuslän. Studier i nordisk arkeologi. 
Arkeologiska museet, Göteborgs och Bohusläns 
fornminnesförening och Institutionen för nordisk 
fornkunskap vid Göteborgs universitet. Göteborg.



Källförteckning ♦ 237

Norén, Å. & Sandberg, B. 1986. Gårdar och byar 
kring Nordre älv. Kulturhistorisk rapport 17. Läns
styrelsen i Göteborgs och Bohus län. Göteborg.

Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aar
bundrede. Ill: Jordebok for Viken 1544 (1966). 
Utgitt for Kjeldeskriftfondet ved A. O. Johnsen. 
Oslo.

Oedman, J. 1746 (1983). Chorographia Bahusiensis 
Thet är Babus-Läns Beskrifning. Utgiven av Carl 
Zakariasson. Ed.

Opstad, L. 1990. Norsk pottemakeri 1600-1900. Oslo.
Ortnamnen i Göteborgs och Bobus län. 20:2. 1958. 

Ortnamnen i Vätte härad, Högdals, Lommelands, 
Näsinge och Tjärnö socknar samt Strömstads stad 
av Gunnar Drougge. Dialekt- och ortnamnsarkivet 
Göteborg.

Palm, L. 1997. Gud bevare utsädet! Produktion på en 
västsvensk ensädesgård: Djäknebol i Hallands skogs
bygd 1760-1865. Kungl. Skogs- och lantbruks
akademien. Skogs- och lantbrukshistoriska medde
landen nr 18. Hållsta.

Persson, B. 1992. Clay Pipes and Copper Coins as 
Means of Dating - a source-critical presentation. 
Rescue and Research. Reflections of Society in Swe
den 700-1700 A.D. Riksantikvarieämbetet Arkeo
logiska undersökningar Skrifter 2. Stockholm.

Persson, P. 1991. Inte bara Pilane och Lunden. Om ti
digt mellanneolitiska boplatser i Bohuslän. Västsven
ska Stenåldersstudier. Red. H. Browall m.fl. Gotarc 
Serie C. Arkeologiska skrifter no 8. Göteborg.

Pettersson, J. 1950a. Tolvhundratalshuset i Bro. Vikar
vet. Bohusläns Fornminnes- och hembygdsförbunds 
årsbok. 1949-1951. Lysekil.

Pettersson, J. 1950b. Skållehus på Hermanö. Vikarvet. 
Bohusläns Fornminnes- och hembygdsförbunds 
årsbok. 1949-1951. Lysekil.

Pettersson, J. 1987. Medeltidsborgen på Broberg. 
Malung.

Pettersson, J. 2001. Skärgårdsbebyggelse i Bohuslän 
under norska tiden: särskilt kring 1500-talets sill
period. Stockevik.

Puktörne, T. 1968. Tobakspipor från Gouda och Var- 
berg. Varbergs Museums Årsbok 1968. Varberg.

Påsse, T. 2001. Pollenanalytiska undersökningar av 
Skaverödstjärn. SGU. Otryckt rapport.

Påsse, T. 2003. Strandlinjeförskjutning i norra Bohus
län under holocen. Strandlinjer och vegetations- 
historia. Kvartärgeologiska undersökningar inom 
Kust till kustprojektet 1998-2002. Red. P. Persson. 
Arkeologiskt Naturvetenskapliga Laboratoriet. 
Göteborg.

Ranheden, H. 2001. Resultat av makrofossilanalyser 
av prov från Högdals socken. Otryckt rapport.

Rietz, J. E. 1862. Svenskt dialektlexikon, ordbok över 
svenska allmogespråket. Fund.

Rosén, C. 1996. Keramik hos borgare och bönder. Ke
ramik i stads- och landsbygdsmiljöer under 1500- och 
1600-talen. Bilder av halländsk arkeologi. En bok til
lägnad Lennart Lundborg. Utskrift 5. Halmstad.

Rosén, C. 1999. Föremål och social status i Halmstad 
ca 1550-1750. Urbaniseringsprocesser i Västsve
rige. GOTARC Serie C. Arkeologiska skrifter No 
26. Göteborgs universitet. Arkeologiska institutio
nen. Göteborg.

Rosén, C. 2004. Stadsbor och bönder. Materiell kul
tur och social status i Halland från medeltid till 
1700-tal. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska un
dersökningar Skrifter 53. Lund Studies in Medie
val Archaeology nr 35. Mölndal.

Rytter, J. 2001. Den profane bebyggelsen i middelal
derens Kongehelle. Kungahälla. Problem och forsk
ning kring stadens äldsta historia. Red. H. Anders
son, K. Carlsson och M. Vretemark. Skrifter ut
givna av Bohusläns museum och Bohusläns hem
bygdsförbund nr 70. Uddevalla.

Sandklef, A. 1933. Om torkhus i Syd- och Västsverige. 
Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och vitterhetssam
hälles handlingar, femte följden, ser. A, band 3, N:o 
4. Göteborg.

Schaller Åhrberg, E. & Lönn, M. (red.) 1996. Ham
mar. Ett boplatsområde från senneolitikum till 
nittonhundratal. Arkeologi längs väg E6 i Bohus



238 ♦ Gårdar från förr

län 1986-1989. Del 5. Riksantikvarieämbetet.
Schaller Åhrberg, E. 1992a. Arkeologisk utredning 

inför planerad ny sträckning av E6 Bohuslän, de
len Hogdal-Svinesund. Riksantikvarieämbetet. 
Byrån för arkeologiska undersökningar, Utredning 
92:7. Kungsbacka.

Schaller Åhrberg, E. 1992b. Rapport över arkeologisk 
förundersökning av planerad ny E6 i Bohuslän, 
sträckan Hogdal-Svinesund. Riksantikvarieämbe
tet UV Väst. Kungsbacka. Otryckt rapport.

Schaller Åhrberg, E. 1994. En neolitisk boplats i Göde- 
stad socken. Projekt Västgas 1. Arkeologisk under
sökning av fornlämning 27, Båtsberg 2:2, Gödestad 
socken, Halland. Riksantikvarieämbetet UV Väst, 
Arkeologiska resultat 1994:5. Kungsbacka.

Schia, E. 1981. ”Jydepotter”. Fra Christianias by- 
grunn. Arkeologiske utgravninger i Revierstradet 
5-7, Oslo. Red. Erik Schia. Ovre Ervik.

Schoultz, G. 1943. Stångenäs och Sotenäs härader vid 
1700-talets mitt. C.F. Q vistbergs Topograpice Ba- 
husiensis. Göteborgs och Bohusläns Fornminnes
förenings Tidskrift 1942-1947. Göteborg.

Sjömar, P. 1986. Byggnadsteknik och timmermans- 
konst: en studie med exempel från några medeltida 
knuttimrade kyrkor och allmogehus. Chalmers tek
niska högskola. Göteborg.

Skov, H. 1994. Hustyper i vikingetid og tidlig middel
alder. Hikuin 21.

Skre, D. 1981. Fra Christianas Bygrunn. Arkeologiska 
utgravninger i Revierstredet 5-7, Riksantikvariens 
skrifter Nr. 4. Oslo.

SOU 1925. Statens offentliga utredningar 1925:19. 
Utredning rörande fiskerättsförhållandena vid ri
kets kuster. Stockholm.

Stibéus, M. 2000. Gravarna på RAÄ 218. Gravar och 
boplatslämningar vid Vibysjön. Riksantikvarieäm
betet. UV Väst rapport 1998:17. Kungsbacka.

Strömberg, B. 1991. Nya bidrag till Hallands äldsta 
historia. Nr 4. Järnhantering på boplatser i Halland 
under äldre järnålder. Riksantikvarieämbetet UV 
Väst. Kungsbacka.

Strömberg, B. 1995. Spår av järnhantering i Halland 
från äldre järnålder till sen medeltid. Medeltida 
danskt järn. Framställning av och handel med järn 
i Skåneland och Småland under medeltiden. Red. 
S-O. Olsson. Forskning i Halmstad 1. Halmstad.

Stuiver, M., Reimer, P.J., Bard, E., Beck, J.W., Burr, 
G.S., Hughen, K.A., Kromer, B., McCormac, E G., 
v. d. Plicht, J., and Spurk, M., 1998a. INTCAL98 
Radiocarbon age calibration 24,000 - 0 cal BP. 
Radiocarbon 40, s. 1041-1083.

Sturluson, S. Nordiska kungasagor. 1994. Övers. K. G. 
Johanson. Stockholm.

Sundt, E. 1976. Om bygnings-skikken på landet i 
Norge. Verker i utvalg 6. Gyldendal. Oslo.

Svanberg, F. & Söderberg, B. 2000. Porten till Skåne. 
Löddeköpinge under järnålder och medeltid. Riks
antikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar 
Skrifter 32. Lund.

Svensk Uppslagsbok: Tobakspipa.
Toliin, C. 1999. Rågångar, gränshallar och ägoområ

den. Rekonstruktion av fastighetsstruktur och be
byggelseutveckling i mellersta Småland under äldre 
medeltid. Meddelande nr 101. Kulturgeografiska 
institutionen, Stockholms universitet. Lund.

Tørhaug, V. 2002. Berget 2 - En boplass fra senme- 
solitikum - tidligneolitikum med traktbegerkera- 
mik. I Glörstad, H. (red.): Svinesundsprojektet, 
Bind 1, utgravninger avsluttet i 2001. Universite
tets kulturhistoriske museer, Oldsaksamlingen, 
Varia 54. Oslo.

Uppgrävt förflutet för PKbanken i Lund. 1976. A. W. 
Mårtensson. Archæologica Lundensia VII. Kultur
historiska museet i Lund.

Urth, K. H. 1981. Steintøy. Fra Christianias bygrunn. 
Arkeologiske utgravninger i Revierstradet 5-7, 
Oslo. Red. Erik Schia. Ovre Ervik.

Wachtmeister, A. och 1.1986. Jordfynd från Nyköping. 
Södermanlands museum. Nyköping.

Wahlöö, C. 1976. Keramik 1000-1600. Archæologica 
Lundensia. Investigations de antiqvitatibus urbis 
Lundæ VI. Lund.



Förkortningar ♦ 2.39

Wallin, L. 1982. Kritpipor som dateringshjälpmedel i 
historisk arkeologi. Uppsats. Lund.

Weber, B. 1984. ”1 Hardanger er Qverneberg og Helle
berg ...og Hellerne, det er tyndhugne Steene, bruger 
man til at bage det tynde Brød Flatbrød paa...” 
Viking. Bind XLVII - 1983.

Weber, B. 1984. Husholdningsredskaper. De arkeologi
ske undersøkelser i Gamlebyen, Oslo. Bd 7. Del 1. 
Oslo.

Welinder, S., Pedersen, E. A. & Widgren, M. 1998. 
Jordbrukets första femtusen år. Natur och kultur/ 
LTs förlag. Borås.

Werne, F. & Östnäs, S. 1983. Bygge i Bohuslän. Söder
tälje.

Werne, F. 1993. Böndernas bygge. Höganäs.
Westergaard, B. 1993. Halland, Snöstorp socken, Snös

torp 20:4, RAÄ 96. Arkeologisk undersökning 
1991. Rapport Hallands länsmuseer. Halmstad.

Westergaard, B. 1994. Neolitiska hus - problem och 
möjligheter med exempel från Halland. Utskrift.

Förkortningar

ANL Arkeologiskt Naturvetenskapligt Laboratorium 
ATA Antikvariskt Topografiskt arkiv, Stockholm, 
jb Jordeboken
KL Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid 
LM Lantmäteriet

Hallands Länsmuseer. Halmstad.
Widgren, M. 1997. Bysamfällighet och tegskifte i Bo

huslän 1300-1750. Skrifter utgivna av Bohusläns 
museum och Bohusläns hembygdsförbund nr 60. 
Uddevalla.

Åkerhagen, A. 1977. Kritpipor från Marstrand. Otryckt. 
Åkerhagen, A. 1982. Kritpipor i svenska vatten. Han

inge sportdykarklubb i samarbete med Svenska 
Tobaks AB. Stockholm.

Åkerhagen, A. 1985. Kritpipor. I samarbete med Svens
ka Tobaks AB. Stockholm.

Åkerhagen, A. 1996. Kritpipor. Historia och Datering. 
Otryckt.

Ängeby, G. 1996. Klippöverhänget i Järnklätt. Jägare 
och fornborgsbyggare. Red. J. Streiffert och G. 
Ängeby. Arkeologi längs väg E6 i Bohuslän 1986- 
1989. Del 1. Kungsbacka.

Österberg, E. 1977. Det nordiska ödegårdsprojektet. 
Två internordiska forskningsprojekt i historia. 
Aktuellt för historieläraren. Umeå.

NRJ Norske Regnskaber og Jordebøger fra 
det 16de Aarhundrede

OGB Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län
RAÄ Riksantikvarieämbetet
RB Den Röde bok
SAO Statens offentliga utredningar
UKM Universitetets Kulturhistoriske Museer, Oslo



240 ♦ Gårdar från förr

Register

Bakhäll 42, 43, 113, 220
Blästerugn 120, 223 
Bokspänne 128
Bronsålder 58, 91, 93, 110, 209 
Dateringar 38, 58, 91, 106 
Dike 71, 94, 124, 229 
Eldstad 51, 73, 97, 219, 228 
Flinta 48, 59, 100, 135 
Fosfatkartering 63, 97 
Gjutform 48 
Glas 77, 126, 128 
Grav 68
Grophus 49, 112, 215
Hammare 46, 222
Hus 72, 95, 122, 189, 217 
Härd 51, 66, 109, 143
Jordnatur 22 
Järngryta 50, 51, 220 
Järnhantering 119, 223 
Kam 68
Kantprofil 68, 93, 115, 205-207
Keramik 65, 151 ff, 136
Kniv 45, 46, 79, 80, 126, 127, 222
Kokgrop 60, 63, 90, 95
Kritpipa 171-184
Kvarn 32, 83
Kvartsbrott 109

Lantmäterikartor 17, 25, 28, 29, 103 
Långhus 49, 67, 142, 215, 216 
Lås 78
Makrofossilanalys 118 
Medeltid 49, 72, 112 
Mynt 83, 175 
Neolitikum 108, 130 ff 
Nyckel 47, 78, 127 
Odling 70, 91, 113, 224 
Ostronskal 61,62, 231 
Pilspets 83, 136 
Pollenanalys 116, 226 
Ristning 84, 85 
Skatt 52, 214 
Skifte 23
Sländtrissa 44, 113, 221 
Tomtdike 123, 124 
Trattbägarkeramik 136, 137 
Täljsten 43, 94, 112 
Urlakning 134, 207 
Vapen 213 
Vedartsanalys 227 
Yngre järnålder 66, 211 
Yxa 46, 80, 100, 116, 222 
Åker 118
Äldre järnålder 65, 91,93, 111, 209
Ödegårdar 19, 213



Tidigare utgivna delar i serien 
Arkeologiska undersökningar Skrifter

1. Forntida svedjebruk. Om möjligheterna att spåra forn
tidens svedjebruk. G. Lindman. 1991.

2. Rescue and Research. Reflections of Society in Sweden 
700-1700 A.D. Eds. L. Ersgård, M. Holmström och K. 
Lamm. 1992.

3. Svedjebruket i Munkeröd. Ett exempel på periodiskt 
svedjebruk från yngre stenålder till medeltid i södra Bo
huslän. G. Lindman. 1993.

4. Arkeologi i Attundaland. G. Andersson, A. Broberg, A. 
Ericsson, J. Hedlund 8c Ö. Hermodsson. 1994.

5. Stenskepp och Storhög. Rituell tradition och social or
ganisation speglad i skeppssättningar från bronsålder 
och storhögar från järnålder. T. Artelius, R. Hernek 8c 
G. Ängeby. 1994.

6. Landscape of the monuments. A study of the passage 
tombs in the Cuil Irra region. S. Bergh. 1995.

7. Kring Stång. En kulturgeografisk utvärdering byggd på 
äldre lantmäteriakter och historiska kartöverlägg. H. 
Borna Ahlqvist 8c C. Toliin. 1994.

8. Teoretiska perspektiv på gravundersökningar i Söder
manland. A. Eriksson och J. Runcis. 1994.

9. Det inneslutna rummet - om kultiska hägnader, forn- 
borgar och befästa gårdar i Uppland från 1300 f Kr till 
Kristi födelse. M. Olausson. 1995.

10. Bålverket. Om samhällsförändring och motstånd med 
utgångspunkt från det tidigmedeltida Bulverket i Ting
stade träsk på Gotland. J. Rönnby. 1995.

11. Samhällsstruktur och förändring under bronsåldern. 
Rapport från ett seminarium 29-30 september 1994 på 
Norrköpings Stadsmuseum i samarbete med Riksantik
varieämbetet, UV Linköping. Red. M. Larsson och A. 
Toll. 1995.

12. Om brunnar. Arkeologiska och botaniska studier på 
Håbolandet. I. Ullén, H. Ranheden, T. Eriksson 8c R. 
Engelmark. 1995.

13. Hus & Gård i det förurbana samhället - rapport från 
ett sektorsforskningsprojekt vid Riksantikvarieämbetet. 
Katalog. Red. O. Kyhlberg 8c A. Vinberg. 1996.

14. Hus 8c Gård. Boplatser från mesolitikum till medeltid. 
Artikeldel. Hus och gård i det förurbana samhället. Red. 
O. Kyhlberg 8c A.Vinberg. 1996.

15. Medeltida landsbygd. En arkeologisk utvärdering - 
Forskningsöversikt, problemområden, katalog. L. Ers
gård 8c A-M. Hållans. 1996.

16. Living by the sea. Human responses to Shore Displace
ment in Eastern Middle Sweden during the Stone Age. 
A. Åkerlund. 1996.

17. Långfärd och återkomst - skeppet i bronsålderns gra
var. T. Artelius. 1996.

18. Slöinge och Borg. Stormansgårdar i öst och väst. K. 
Lindeblad, L. Lundqvist, A-L. Nielsen. 8c L. Ersgård.
1996.

19. Religion från stenålder till medeltid. Artiklar baserade 
på Religionsarkeologiska nätverksgruppens konferens 
på Lövstadbruk den 1-3 december 1995. Red. K. Eng
dahl & A. Kaliff. 1996.

20. Metodstudier 8c tolkningsmöjligheter. E. Hyenstrand, 
M. Jakobsson, A. Nilsson, H. Ranheden 8c J. Rönnby.
1997.

21. Det starka landskapet. En arkeologisk studie av Lek- 
sandsbygden i Dalarna från yngre järnålder till nyare 
tid. L. Ersgård. 1997.

22. Carpe Scaniam. Axplock ur Skånes förflutna. Red. R 
Karsten. 1997.

23. Regionalt och interregionalt. Stenåldersundersökningar 
i Syd-och Mellansverige. Red. M. Larsson & E. Olsson. 
1997.

24. Visions of the Past. Trends and Traditions in Swedish 
Medieval Archaeology. Eds. H. Andersson, P. Carelli 8c 
L. Ersgård. 1997.

25. Spiralens öga. Tjugo artiklar kring aktuell bronsålders- 
forskning. Red. M. Olausson. 1999.

26. Senpaleolitikum i Skåne. M. Andersson 8c B. Knarr- 
ström. 1999.

27. Forskaren i fält. En vänbok till Kristina Lamm. Red. 
K. Andersson, A. Lagerlöf 8c A. Åkerlund. 1999.



28. Olika perspektiv på en arkeologisk undersökning i väs
tra Östergötland. Red. A. Kaliff. 1999.

29. Odlingslandskap och uppdragsarkeologi. Artiklar från 
Nätverket för arkeologisk agrarhistoria. Red. A. Erics
son. 1999.

30. Fragment av samtal. Tvärvetenskap med arkeologi och 
ortnamnsforskning i bohuslänska exempel. M. Lönn. 
1999.

31. Människors platser. 13 arkeologiska studier från UV. 
Red. FoU-gruppen vid UV. 2000.

32. Porten till Skåne. Löddeköpinge under järnålder och 
medeltid. Red. F. Svanberg 8c B. Söderberg. 2000.

33. En bok om Husbyar. Red. M. Olausson. 2000.
34. Arkeologi och paleoekologi i sydvästra Småland. Tio ar

tiklar från Hamnedaprojektet. Red. Per Lagerås. 2000.
35. På gården. J. Streiffert. 2001.
36. Bortglömda föreställningar. T. Artelius. 2000.
37. Dansarna från Bökeberg. Om jakt, ritualer och inlands- 

bosättning vid jägarstenålderns slut. P. Karsten. 2001.
38. Vem behöver en by? Kyrkheddinge, struktur och stra

tegi under tusen år. Red. K. Schmidt Sabo. 2001.
39. Stenåldersforskning i fokus. Inblickar och utblickar i 

sydskandinavisk stenåldersarkeologi. Red. I. Bergen- 
stråhle 8c S. Hellerström. 2001.

40. Skånska regioner. Red. A. Carlie. 2002.
41. Bärnstensbarnen. Bilder, berättelser och betraktelser. J. 

Runcis. 2002.
42. Hällristarnas hem. Gårdsbebyggelse och struktur i Pryss- 

gården under bronsålder. H. Borna-Ahlqvist. 2002.

43. Märkvärt, medeltida. Arkeologi ur en lång skånsk his
toria. Red. M. Mogren 2002.

44. Bronsyxan som ting och tanke i skandinavisk senneo- 
litikum och äldre bronsålder. L. Karlenby. 2002.

45. Urban Diversity. Archaeology in the Swedish Province 
of Östergötland. Red. R. Hedvall. 2002.

46. Arkeologi i Vadstena. Red. R. Hedvall. 2003.
47. I Tyskebacken. Hus, människor och industri i stor

maktstidens Norrköping. P. Karlsson 8c G. Tagesson. 
2003.

48. Åderförkalkning och portvinstår. Välfärdssjukdomar i 
det medeltida Åhus. C. Arcini. 2003.

49. Landningsplats Forntiden. Arkeologiska fördjupnings- 
studier kring yngre stenålder, järnålder och historisk tid, 
inom det område som tas i anspråk för den tredje land
ningsbanan vid Arlanda flygplats. J. Anund, red. 2003.

50. Mittens rike. Arkeologiska berättelser från Närke. L. 
Karlenby, red. 2003.

51. Järrestad. Huvudgård i centralbygd. B. Söderberg, red. 
2003.

52. Stone Age Scania. M. Andersson, P. Karsten, B. Knarr- 
ström 8c M. Svensson. 2004.

53. Stadsbor och bönder. Materiell kultur och social status 
i Halland från medeltid till 1700-tal. C. Rosén. 2004.

54. Människor och kvarts. Sociala och teknologiska stra
tegier under mesolitikum i östra Mellansverige. C. Lind
gren. 2004.

55. Att föra gudarnas talan. Figurinerna från Lunda. G. An
dersson m.fl. 2004.













vf

si.**

Ramdal, Torpom och Skaveröd var tre medeltida gårdar i Högdals socken i 
norra Bohuslän. Vid arkeologiska undersökningar inför den nya motorvägen 
sökte man efter det som fanns bevarat i jorden av gårdarnas historia.

I hjärtat av gården Ramdal undersöktes rester av bebyggelse från högme
deltid med rikliga fynd av föremål som visar de dagliga hushållsgöromålen 
och det hantverk som bedrevs på gården.

Under gården Torpom fanns lämningar från både äldre bronsålder och 
folkvandringstid, men den äldsta egentliga gården stammar troligen från tidig
medeltid. Ett 1600-talshus undersöktes också här.

På gårdstomten till den medeltida gården Skaveröd fanns lämningar från 
alla tidsepoker från yngre stenålder och framåt. Här upptäcktes bl.a. den första 
trattbägarboplatsen i norra Bohuslän, en märklig palissadliknande lämning 
från folkvandringstiden och rester av järnframställning från senmedeltid.

På gårdarna fanns också spår av de krigiska tiderna under 1600- och 1700- 
talen, bl.a. i form av vad som tolkats som soldaternas kritpipor och ristningar.
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