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Nio år senare besiktigades sjön av författarna, 
varvid det stod klart att �era båtar hade �yt-
tats och låg ovan vattenytan – exponerade 
för vädrets makter. En kra�ig nedbrytning 
kunde konstateras för ett par av båtarna. Lä-
get för lämningarna bedömdes som akut och 
en förnyad insats att dokumentera och skydda 
båtarna gjordes. De från ytan synliga båtarna 
koordinatsattes, nio träprover togs för date-
ring och landskapet studerades för att lägga 
grunden för en djupare tolkning. Föreliggande 
artikel beskriver sjön, dateringen av båtar och 
pålverk samt den kulturhistoriska inramning-
en i området. 

Lillegölen är en knappt 300 × 200 meter stor 
brunvattensjö på 259 meters höjd över ha-
vet, alltså långt över högsta kustlinjen och 
som sådan utan historisk eller förhistorisk 
kontakt med havet. Sjön ingår i ett avrin-
ningsområde präglat av småskaligt jord- och 
skogsbruk och med många små medeltida 
torp i närheten. Förutom torp och lämning-
ar från historiskt jordbruk 'nns inga kända 
forn- eller kulturlämningar i närheten.

Gölen ligger i Västra Ryds socken, Ydre hä-
rad, i vad som under hela historien har varit 
ett anonymt gränsland mellan Östergötland 
och Småland där tiden varit varsam med 





landskapet. Dagens byar och ensamgårdar är 
i stor utsträckning identiska med de bebyggel-
seenheter som fanns i socknen under 1600-ta-
let. Genom kartstudier har vi fastställt att ägo-
gränserna i området inte har förändrats sedan 
åtminstone 400 år tillbaka. Då som nu delas 
gölen av två fastigheter, Salebo och Ödesjöhult 
('gur 2:C).

Salebo, som ligger nedströms Lillegöl, är en 
sätesgård som först nämns i handlingarna 
år 1558 i Kammararkivet (Norrby 1905:111). 
På gårdens mark har det funnits både kvarn 
och såg under historisk tid. Ödesjöhult, som 
utgjorde ett skattehemman, nämns för första 
gången år 1545 i Kammararkivet (ibid:121). 
Båda dessa gårdar torde ha ha� några torp, 
varom vittnar uppgi�er i kartor och torp-
grunder i området ('gur 2:C). E�er att ha 
rekti'erat den äldsta tillgängliga kartan över 
området (arealavmätning 05-vry-17a från 
1693) visar det sig att samtliga stockbåtar lig-
ger längs den strandremsa som tillhör Öde-
sjöhult. På denna karta framgår det även att 

det 'nns två bryggkonstruktioner (inringade 
i 'gur 2:E) som även de ligger längs Ödesjö-
hults strandremsa.

De två 14C-prov som togs 1999 rekvirerades 
från Johan Rönnby. Proverna kalibrerades 
tillsammans med de nio proverna som togs 
år 2009 och en kronologi utarbetades över 
stockbåtar och pålningar i området ('gur 3). 
Om dateringarna är representativa för alla i 
gölen förekommande båtar och pålningar 
så pekar det på att verksamhet har pågått i 
området under i alla fall 700 år. Tyngdpunk-
ten för dateringarna ligger mellan slutet av 
1400-talet och början av 1600-talet, alltså 
samtida med uppgi�er från de två nämnda 
gårdarna. Den troligaste förklaringen blir då 
att båtarna och bryggorna har hört till Öde-
sjöhult samt kanske till gårdens underliggan-
de torp. Flera dateringar av pålningar pekar 
även på en tillkomst under 1800-talet och det 
förefaller rimligt att vi har att göra med olika 
verksamheter i olika faser, varav stockbåtarna 
verkar ha nyttjats under medeltidens slutfas 
fram till stormaktstiden.

Om det är så att stockbåtarna har tillhört en 
gård och brukats under främst 1500-talet så 
framgår det inte varför så många stockbåtar 
har använts samtidigt. Pålanläggningarna 
i från- och till�ödena är dessutom ganska 
omfattande, i synnerhet i sjöns norra utlopp. 
Pålarnas klena dimensioner ger inte direkt 
intryck av att ha fungerat som fundament till 
någon omfattande överbyggnad, de påminner 
snarare om de på senare år mer uppmärk-
sammade fasta 'skeanläggningar som kun-
nat dokumenteras i olika landsändar (jfr t.ex. 
Pedersen 1995; Lindström 2006). Insjö'sket 
hade en storhetstid under katolsk medeltid 
på grund av de återkommande fastedagarna 
som kyrkan fastställt. Under fastan 'ck man 
inte äta kött, varför 'sken blev en viktig in-
grediens i hushållsförsörjningen. Även om 
källuppgi�erna kanske inte är helt entydiga så 
var 'sket av allt att döma en fortsatt viktig del 
i bondenäringen under Vasatid för att sedan 
få en minskad betydelse under 1600-talet som 
en följd av den ökade jordbruksproduktionen 



(Heckscher 1950; Göransson 1983; Magnusson 
1997). En sådan historisk bakgrund ger där-
med fog för en fortsatt utredning av frågan om 
ett eventuellt samband mellan Lillegöls båtar 
och pålverk och 'skeverksamhet. 

Ett problem är dock att även om Lillegölen in-
går i ett mer omfattande vattensystem så kan 
den knappast ha givit underlag för storskaligt 
'ske i en omfattning som motsvarar lämning-
arna, om nu dessa härrör från fast 'ske. En 
näringsfattig sjö producerar nämligen sällan 
mer än 10 kg 'sk per hektar och år, vilket i Lil-
legöls fall skulle innebära maximalt 40 kg. Mer 
omfattande fångster skulle kunna härröra från 
i vattendraget vandrande 'sk, men då kvarnen 
var i bruk i Salebo hindrade den vandring av 
'sk i ån. Kan sjön ha använts för 'skodling? 
Eller ska man förstå det stora antalet båtar och 
de båda bryggplatserna i relation till det �ertal 
bod- och torplämningar som är sjön mer när-
liggande än själva huvudgårdarna ('gur 2:C)? 

Den medeltida 'skerätten var förvisso knuten 
till landägande, åtminstone i så små vatten-
drag som det här aktuella, men den tycks även 
ha medgett ett kollektivt nyttjande i vissa fall 
(Tollin in prep).

Lillegöls bestånd av stockbåtar uppvisar också en 
stor morfologisk och konstruktionsmässig varia-
tionsrikedom. Här 'nns såväl gracila enkelbåtar 
med tunna bord som grovt urholkade stockar 
samt sammansatta, pråmliknande båtar vars 
funktion snarare kan sättas i samband med frakt 
och transport än 'ske. En fråga som bör ställas är 
därför om det 'nns eller har funnits sjömalm på 
sjöbottnen. Malmen insamlades i grunda sjöar, 
vintertid från isen och på sommaren från båtar 
eller pråmar, och var, framförallt i Småland, en 
betydande medeltida näring (t.ex. Olsson 1995; 
Berglund 2000). En mer omfattande bärgning 
av sjömalm administrerad av huvudgården men 
kanske verkställd av de underställda torpens 
innebyggare kan då tänkas rimlig.

Om 'skodling eller fast 'ske varit en näring 
i sjön så måste detta betraktas i ljuset av det 
nedströms liggande Salebo med såg och kvarn. 
En möjlighet är att vi har att göra med en eko-
nomisk etablering som inbegriper även den 
uppströms Lillegöl liggande Storgöl, e�ersom 
'skodling, fast 'ske och kvarnverksamhet 
alla påverkar varandra. Under en biologisk 
inventering påträ5ades �era dammar av olika 
karaktär mellan Lillegöl och Storgölen, varav 
i alla fall en tolkades som recent (Gustafsson 
2006). På en karta från 1820 'nns en fördäm-
ningsvall inritad ('gur 4) som reglerade vat-
tentillförseln från Storgöl till Lillegöl, vilket vi-
sar att inte alla dämningar här är recenta; om 
några anläggningar var samtida med stock-
båtarna så kan vi till exempel ha att göra med 
en av ett kvarnhjul driven primitiv blästerugn 
för reduktion av myrmalm inom en medeltida 
småindustri.

Vad som än har tilldragit sig i och kring Lil-
legöl under de fem århundraden som de exis-
terande dateringarna pekar på så framstår det 
som en �erfacetterad verksamhet med stor po-
tential att sprida ljus över en föga känd del av 
vår historia – det lilla livet på marginalen långt 
ute i Östergötlands stora skogar. 
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