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Sedan 1998 har Södertörns högskola i sa-
marbete med Maria Landin, Nynäshamns 
kommun och Björn Öberg, Landsort, 
bedrivit arkeologisk forskningsverksam-
het i anslutning till lämningar av äldre 
jakt- och fiskeverksamhet i Landsorts-
området. Resultatet från de hittills ut-
förda undersökningarna finns bland 
annat publicerade i en rapport från 2002, 
”Tomtningar i utskärgården från yngre 
järnålder” (Landin & Rönnby 2002). Re-
sultatet från undersökningarna har även 
diskuterats inom ramen för det år 2003 
avslutande projektet ”Marinarkeologin i 
Östersjöområdet”, bland annat publicerat 
i boken ”By the Water” (Rönnby 2003). 

Föreliggande rapporter avser arkeolo-
giska undersökningar som utgjorde en 
fortsättning på den 1998 inledda forsk-
ningen och syftade till att belysa äldre 
jakt- och fångstverksamhet samt segla-
tion i Landsortområdet. De nya under-
sökningarna bedrevs dock inom det år 
2004 startade projektet ”Förmoderna 
kustmiljöer. Naturresurser, klimat och 
samhälle vid östersjökusten före 1800” 
vid Södertörns högskola. Detta projekt 
var miljöhistoriskt och hade ambitionen 
att, genom komparativa studier, tränga in 
i den lokala resursanvändningen och de 
mentaliteter som varit förknippade med 
naturen och närmiljön. Resultatet av detta 
mångvetenskapliga projekt finns presen-
terat i böckerna ”Människan anpassaren, 
människan överskridaren (Lilja 2006) och 
”Leva vid Östersjönskust” (Lilja 2008). 
En syntes av arkeologiska resultat från 

projektet finns även publicerad i artikeln 
”Maritime Dureés – Long Term Struc-
tures in the Coastal Landscape” (Rönnby 
2007) och en socioekonomisk analys av 
resultaten från de arkeologiska under-
sökningarna i Södermanlands utskärgård 
presenterades i artikeln ”Outer archipela-
go fishing as a resource in the societies of 
late iron age and middle ages” (Norman 
2009).

De utförda undersökningarna inom de 
olika projekten ovan visar att det i Söder-
manlands utskärgård finns rikligt med be-
byggelselämningar efter fiske och jakt från 
vikingatid och framåt. Det topografiska 
läget för bebyggelsen varierar dock. 
Förutom ”fiskelägen” vid topografiskt bra 
hamnplatser ligger vissa lämningar högre 
i terrängen och betydligt mer öppet och 
påminner därmed om en grupp av tomt-
ningar som är vanliga utmed norrlands-
kusten. 

En hypotes är därför att den typ av säl-
fångst eller säljakt som bedrevs utmed 
norrlandskusten under järnålder och tidig 
medeltid också bedrevs utmed den söder-
manländska kusten (jfr Norman 2004). 
Ett nytt forskningsprojekt som med hjälp 
av detaljerad miljö- och landskapsre-
konstruktion analyserar arkeologiska 
spår och mänskliga strategier i utsatta 
skärgårdsmiljöer inleddes år 2009 vid 
Södertörns högskola (se http://www.sh.se/
maris).

BAKGRUND OCH FORSKNINGSANKNYTNING 
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Inledning 

Inom ramen för det på Södertörns hög-
skola bedrivna projektet ”Förmoderna 
kustmiljöer” utfördes 2005-05-17 en min-
dre provundersökning av en tomtning på 
ön Högskär i Södermanlands skärgård.

Det övergripande syftet med forsknings-
projektets arkeologiska verksamhet var 
att diskutera denna typ av anläggnin-
gar som en del av resursutnyttjandet av 
skärgårdslandskapet under äldre tidspe-

rioder. Den utförda fältundersökningens 
specifika syfte var främst att försöka 
datera anläggningen för att kunna relat-
era den till övriga kända lämningar inom 
närområdet.

I fältarbetet deltog förutom ovanstående 
också arkitekt Perry Sörensen. Tillstånd 
till arkeologisk undersökning var givet av 
Länsstyrelsen i Södermanlands län, dnr 
431-5266-2004.

HÖGSKÄR

ARKEOLOGISK PROVUNDERSÖKNING AV TOMTNING PÅ ÖN HÖGSKÄR (RAÄ 37),  
OXELÖSUNDS SN, SÖDERMANLAND

Av Peter Norman och Johan Rönnby

Figur 1. Högskärs och Hamnskärs placering utanför Oxelösund. Fornlämningar i närområdet 
markerade i rött.

Högskär

Hamnskär

Högsten
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Figur 2. Högskär och Hamnskär. Fornlämningsområden och 
skeppsvraket RAÄ 64 markerade i rött.

Platsen

Längst ute i Oxelösunds skärgård ligger 
öarna Högskär/Högsten och Hamnskär 
(se figur 1). På dessa öar finns relativt 
rikligt med spår efter anläggningar som 
genom sitt utseende och läge kan kopp-
las till äldre tiders resursutnyttjade av 
skärgården. 

Högskär är en skogsbevuxen, bergig och 
kuperad ö med inslag av små sankmarker 
mellan höjdpartierna. Tillsammans med 
Högsten, som Högskär numera har land-
förbindelse med, är den sammanvuxna ön 
cirka 700 meter lång och 100-250 meter 

bred (se figur 2). Högsta punkten ligger 
19 meter över havsytan. Förutom spår 
efter bosättningar (RAÄ 35, RAÄ 37) 
finns det i anslutning till det idag upp-
grundade sundet mellan de två öarna en 
begravningsplats från efterreformatorisk 
tid (RAÄ 34) samt strax söder om ön 
även ett skeppsvrak från första hälften av 
1700-talet (RAÄ 64, se Rönnby 2004).

Grannön Hamnskär har en flackare profil 
än Högskär/Högsten. Denna ö är 400 x 
200 meter stor och dess högsta punkt lig-
ger drygt 5 meter över havsytan. 

Hamnskär

HögstenHögskär
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Tomtningar

Merparten av de lämningar efter 
bosättningar som finns på Högskär och 
Hamnskär benämns med en vedertagen 
arkeologisk term tomtningar. En tomtning 
definieras av Riksantikvarieämbetet som 
lämningar efter en strandbunden byggnad 
i maritim miljö bestående av stenvallar 
(stenmurar) vilka omger en eller flera 
stenröjda, plana eller svagt skålformade 
ytor (Norman 1995). Ställvis kan även 
jordfasta block eller bergsavsatser utgöra 
tomtningarnas begränsning.

Beträffande tomtningarnas läge har kon-
staterats viss variation. De flesta tomt-
ningar ligger på stränder vid väl skyddade 
vikar, i samma topografiska läge som hus-
grunder på ett övergivet fiskeläge (Nor-
man 1995). Precis som husgrunderna har 
tomtningarna ofta ett rumsligt samband 
med båtlänningar (båtuppdragningsplats-
er) och lämningar efter gistgårdar. Genom 
arkeologiska undersökningar har dessa 
tomtningar tolkats att ha använts i sam-
band med fiske från och med vikingatiden 
och framåt. Landhöjningen gör oftast att 
de äldre av dessa tomtningar idag ligger 
längre från stranden än de med yngre 
datering (se Norman 1993:47f).

Längs med norrlandskusten ligger många 
tomtningar emellertid påtaligt högt och 
förhållandevis oskyddade, på öarna längst 
ut i havsbandet (Norman 1995). Efter-
som man påträffat rikligt med ben av säl 
i dessa tomtningar anses de ha använts 
vid säljakt eller sälfångst. Dateringarna av 
dessa ligger mellan romersk järnålder och 
1200-talet e. Kr.

Tidigare undersökningar i området

År 2000 gjordes en arkeologisk under-
sökning inom fornlämningsområde RAÄ 
38 på Hamnskär. Centralt på ön finns en 
nu helt uppgrundad vik och de fornlämn-
ingar som finns på ön ligger vid det inre 
av denna. Lämningarna utgörs av elva 
tomtningar, tre båtlänningar och något 
som eventuell kan tolkas som en så kallad 
lerbotten.

Även om de arkeologiska utgrävningarna 
som företogs på Hamnskär år 2000 
inte resulterade i så många fynd (några 
spikhuvuden och lite matavfall bestående 
av ben från nötkreatur) kan man konsta-
tera att det funnits ett relativt stort medel-
tida fiskeläge på Hamnskär (Jörgensen 
och Wickberg 2000a, Norman 2000). 
Ett kolprov från övre delen av kultur-
lag ret i en av tomtningarna daterades 
till 1300-1480 (2σ). Ett annat kolprov 
från en eventuell ”lerbottnen” daterades 
till 990-1220 (2σ). Dessa dateringar och 
båtlänningarna samt strandförskjutnings-
beräkningar gör det sannolikt att platsen 
kan ha anlagts i början av 1200-talet och 
sedan använts under ett par hundra år till 
dess att viken grundades upp.

Dateringarna stämmer också bra överens 
med en tidigare utförd landhöjnings-
beräkning (Norman 1993:66f).

Frågeställningar inför undersökningen på 
Högskär

Tomtningarna på Högskär skiljer sig 
från tomtningarna på Hamnskär på flera 
sätt. De ligger högre i terrängen oftast i 
skydd av bergväggar och klippavsatser 
och dessutom mer utspridda. Dessutom 
förefaller de eventuellt ha en mer rundad 
form än de på Hamnskär. Detta indikerar 



ARKEOLGISKA UNDERSÖKNINGAR I SÖDERMANLANDS SKÄRGÅRD

10

en kronologisk eller möjligtvis funktionell 
skillnad mellan de två grannöarnas tomt-
ningar.

Den tomtning som valdes ut för under-
sökning har tidigare karterats och ligg er 
i anslutning till ytterligare några tomt-
ningar och flera stensamlingar som 
eventuellt kan tolkas som gistgårdsrösen 

(Jörgensen och Wickberg 2000b).

Undersökningen

Den undersökta tomtningen ligger på 
norra sidan av en ca 20 meter bred svacka 
(Ö-V) mellan berg och berghällar. Ome-
delbart öster om anläggningen är ett 
sankt område, cirka 25 meter i diameter. 

Figur 3. Tomtningar vid RAÄ 37, Oxelösund sn. Tomtning nr 4 
provundersöktes.
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Tomtningen ligger knappt 5,5 meter 
över dagens havsnivå i anslutning 
till en mot nordväst vettande vik. 
Trots platsens skyddade läge så är 
avståndet tvärs över ön till öppna 
havet inte mer än cirka 100 meter. 
Den undersökta tomtningen är nr 4 
i den kartering som gjordes år 2000 
(Jörgensen och Wickberg 2000b, 
se figur 3). GPS-position i samband 
med undersökningen: N 58 38 617, 
E 017 10 434 (felmarginal okänd).

Tomtningen är oregelbundet rek-
tangulär/oval, cirka 6 x 5 meter stor 
(Ö-V) och har meterbreda väggar av 
0,3- 0,7 meter stora stenar. I mit-
ten är ett stenröjt område, cirka 5 
x 4 meter stort (Ö-V). I sydväst är 
en cirka 1,0 meter bred eventuell 
ingångsöppning mellan två större 
stenar, cirka 0,7 meter i diameter. 

Anläggningen var kraftigt bevuxen 
med grön mossa samt en tall och en 
mindre rönn. I anläggningens östra 
del togs ett 1 x 1 meter stort provschakt 
upp.

Lagerbeskrivning
Överst var ett cirka 0,1 meter tjockt 
markskikt, som täckte ett 0,15-0,2 meter 
tjockt lager av löst packad jord. I denna 
jord framkom vid avtorvning ett flertal 
större stenar, 0,2- 0,3 meter stora. Dessa 
har sannolikt fallit ner från väggarna. 
Vissa av dem var skörbrända. 

Under det översta lagret av jord påträf-
fades ett hårdare packat och till färgen 
mörkare kulturlager. Kulturlagret var 0,1-
0,2 meter tjockt. Där framkom, i huvud-
sak i västra del av schaktet, spridda bitar 
av skörbränd sten samt spridda kolbitar 
och enstaka fragment av bränt ben. I 

schaktets norra del framkom på cirka 0,3 
meters djup fast berg.

I schaktets södra del övergick kulturlagret 
i svallat naturligt grus. I botten på kul-
turlagret påträffades kolbitar samt fyra 
korroderade järnfragment.

Fyndbeskrivning
I den upptagna provrutan påträffades 
i dess södra del tre stycken stark kor-
roderade järnfragment. Fynden gjordes 
på ett djup mellan 0,4-0,5 m. Fynden 
har röntgats vid Riksantikvarieämbetets 
konserveringsavdelning varvid rester av 
deras ursprungliga form kunde urskiljas 
(se figur 8). 

F1: Utgörs av ett cirka 4,0 cm x 1,0 cm 
avlångt järnföremål. Det rör sig sannolikt 

Figur 4. Planritning tomtning 4, RAÄ 37,  
Oxelösund sn.
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Figur 5. Plan- och profilritning, tomtning 4, RAÄ 37, Oxelösund sn.

Figur 6. 14C-datering Ua-24643 från Högskär med en kalibrerad tyngdpunkt 
främst mellan 900 och 1030 e. Kr.

om en spik/nagel vars huvud är urskiljbart 
i den kraftigaste änden.

F2: Utgörs av ett cirka 2,5 cm x 2,5 cm 
rombiskt järnföremål samt ett cirka 5,0 



ARKEOLGISKA UNDERSÖKNINGAR I SÖDERMANLANDS SKÄRGÅRD

13

x 1,0 cm avlångt järnföremål. För-
modligen är det rombiska föremålet 
en klinkbricka. Mitt i föremålet syns 
vad som förmodligen är rester av 
ett genomgående hål. Det avlånga 
föremålet förefaller vara en järnspik. 
Fragmenten påträffades ihop och kan 
tillsammans ha utgjort en klinknagel 
av den typ som användes för att hålla 
samman bordläggningen på en båt.

F3: Utgörs av ett cirka 3,0 till 1,0 cm 
avlångt järnföremål som smalnar av 
mot ena änden. Förmodligen rör det 
sig om delar av en kraftig spik/nagel.

Kolprov 1: Ej analyserat

Kolprov 2: Provet togs i den upptag-
na provrutan på cirka 0,45 m djup, 
se figur 7. Teknisk 14C-ålder bestäm-
des till 1050±35 BP (Ua-24643). 
Trolig datering ligger mellan 970–
1030 e. Kr. (se kalibrering i figur 6). 

Figur 7. Fyndplan med utprickade fynd och kolprov, 
tomtning 4, RAÄ 37, Oxelösund sn. Se figur 4 för 
lokalisering och figur 5 för schaktplan.

Figur 8. Röntgen foto grafier i skala 1:1 av metallfynd från tomtning 4, RAÄ 37, 
Oxelösund sn.
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Tolkning
Den undersökta lämningen är rester av en 
mindre byggnad av tomtningskaraktär. 
Kol och skörbränd sten visar att man el-
dat inom anläggningen. En trolig tolk ning 
av konstruktionen är den har fungerat 
som en mindre koja/hus för övernattning 
vid jakt-, insamlings- och fiskeverksamhet 
ute i skärgården. Storleken på tomtningen 
gör det troligt att högst två-tre man bör 
ha kunnt utnyttja den samtidigt.

Dateringen av ett 14C-prov indikerar 
att anläggningens äldsta fas kan vara 
vikinga tida även om senare användning 
självklart inte heller kan uteslutas. Fynden 
och utseendet på de korroderade järn-
föremål som påträffads i den mycket lilla 
provrutan motsäger inte 14C-dateringen. 
Snarare så förefaller klinknageln och nit-
brickan vara av en sådan typ man kunde 
förvänta sig i en båt från vikingatid eller 
tidig medeltid. Förklaringen till att finna 
klinknaglar i denna typ av anläggningen 
kan hypotetisk förklaras med att man 
återanvänt båtdelar för konstruktionen av 
vägg- och tak, eller helt enkelt eldat med 
gammalt skeppsvirke. 

Platsen förefaller mycket väl vald i anslut-
ning till en liten skyddad vik (vilken också 
med tanke på landhöjningen bör ha varit 
än mer lämplig i ett tidigare skede). Plat-
sen erbjuder en säker hamn för båtar sam-
tidigt som man har närhet till utskären 
och eventuella fiskeplatser. Förutsättnin-
garna för att bedriva överraskningsjakt 
på säl längs Högskärs mot havet vettande 
södra sida bör dessutom ha varit mycket 
goda.

I närområdet till den undersökta läm-
ningen finns rester av tre liknade anlägg-
ningar (se karta 2). Samtidighet mellan 
dessa kan inte förutsättas men förefaller 
troligt med hänvisning till utseende och 
placering. Detta visar i så fall att verk-
samheten var kollektiv och engagerade 
anting en ett flertal personer vid varje 
tillfälle eller att flera olika intressenter 
stod bakom utnyttjandet av platsen och 
nyttjade platsen vid olika perioder.
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Inledning

Inom ramen för det på Södertörns hög-
skola bedrivna projektet ”Förmoderna 
kustmiljöer” utfördes i oktober och no-
vember 2005 en mindre provundersökn-
ing av en husgrund på Rågön i Söderman-
lands skärgård. 

Undersökningen gjordes i samverkan med 
projektets kulturgeografiska del. Syftet 
med denna samverkan var att diskutera 
den agrara bebyggelsens utveckling och 

agrart resursutnyttjande i skärgårdsland-
skapet under äldre tidsperioder. Den ut-
förda fältundersökningens specifika syfte 
var främst att datera anläggningen och 
närmare bestämma dess funktion för att 
relatera den till övriga kända lämningar i 
närområdet.

I fältarbetet deltog förutom ovanstående 
högskolelektorerna Mona Pettersson, 
Bengt Windelhed, Johan Rönnby samt 
fil. dr. Nils Ringstedt. Tillstånd till arke-
ologisk undersökning var givet av Läns-

RÅGÖN

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I BEBYGGELSELÄMNING PÅ RÅGÖN (RAÄ 328),  
TYSTBERGA SOCKEN I SÖDERMANLAND

Av Peter Norman

Figur 9. Rågöns placering invid Södermanlands kust. Fornlämningar i omgivningen markerade 
i rött.

Rågön
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styrelsen i Södermanlands län, dnr 431-
3608-2005.

Platsen

Rågön ligger i det inre av skärgården i 
Tystberga socken i Rönö härad. Terrän-
gen på Rågön är i huvudsak bergig och 
täckt med skog. Mellan bergknallarna 
ligger för det mesta sankmarker vilket 
ger ett tämligen otillgängligt intryck. Den 
nordligaste delen av ön har ett avvikande 
utseende med större sammanhängande 
åkrar och betesmarker. Här finns också 
bebyggelsen bestående av två boningshus, 

ladugård, stallbyggnader och fiskebodar 
vid stranden.

På öns norra udde påträffades våren 2004 
ett område med bebyggelselämningar som 
vid en första anblick ansågs vara betydligt 
äldre än det hus som fanns på platsen 
enligt den ekonomiska kartan från 1958. 
Bebyggelselämningarna ligger på en 125 x 
100 meter stor yta, dels i en sluttning mot 
Rågösundet i väster och dels i en sluttning 
mot öppen åkermark i sydöst. Mot öster 
och norr har lämningarna skydd av ett 
bergsparti.

Figur 10. Området kring norra Rågön. Fornlämningar i närområdet 
markerade i rött.

Rågön
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Undersökningsområdet

Terasseringar och röjningsröse
Centralt i området, i ett avsatsläge med 
utsikt över sundet, ligger en rektangulär 
(övre) terrass, 11,5 – 12 x 8,5 – 9 meter 
stor och 0,1 – 0,6 meter hög. Terrassen 
är i förhållande till omgivande markyta 
högst i väster och norr där man kan se att 
den är uppbyggd av 2 – 3 lager med intill 
0,5 meter stora delvis kraftigt övertorvade 
stenar. I öster och sydöst utgör terrassens 
kant en svag övertorvad förhöjning över 
markytan utanför. I terrassens nordvästra 
hörn är en 5 x 3,5 meter stor och 0,2 – 
0,4 meter hög rektangulär förhöjning med 
långsidan belägen parallellt med terras-

sens kortsida. I sydvästra hörnet är en 
stubbe efter en gran. Granen bör ha varit 
omkring 100 år då den höggs ner för ca 
30 år sedan (se nedan).

Mot terrassens norra kant ligger ett 4,5 x 
2 meter stort röjningsröse.

Väster och söder om den rektangulära 
(övre) terrassen är en 75 meter lång 
(nedre) terrasskant uppbyggd av stenar. 
Terrasskanten är 0,2 – 0,4 meter hög och 
stenarna är 0,4 – 1,0 meter långa. Det 
finns en meterbred öppning i terrasskant-
en västsydväst om den rektangulära (övre) 
terrassen. Nära den rektangulära (övre) 
terrassens sydvästra hörn är (den nedre) 
terrasskanten otydlig.

Figur 11. Kartering av kulturlämningar kring RAÄ 328, Tystberga sn.
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Mellan (den nedre) terrasskanten och en 
bergklack 5 – 15 meter sydväst om denna 
är ett låglänt parti med ett dike som av-
vattnar en 4 x 3 meter stor fördjupning 
som ligger omedelbart söder om terrass-
kantens sydligaste hörn. Fördjupningen 
som är närmast rektangulär till formen 
har kanter som tolkas vara grävda. För-
djupningen är idag 0,1 – 0,4 meter djup 
och hade vid inventeringstillfället en syn-
lig vattenspegel i det västra hörnet.

Jordkällare och husgrunder
Åtta meter ONO om den (övre) rektan-
gulära terrassen är en 12 meter lång rad 
av 0,3 - 0,4 meter stora stenar. Stenarna 
ligger i ett skikt i en enkel rad. Sju me-
ter ONO om denna finns grunden till en 
jordkällare, ca 7 x 6 meter stor och intill 
1 meter hög samt med öppning mot den 
(övre) rektangulära terrassen. Invändigt 
har källaren varit byggd i kallmur.

22 meter NNO om den rektangulära ter-
rassen finns grunden till en ca 4 x 4 meter 
stor byggnad. I sydväst och sydöst består 
grunden av en 0,3 – 0,5 meter hög sten-
syll. I nordväst och nordöst har huset stått 
på kalt berg.

Ytterligare två husgrunder bestående av 
enkla rader med syllstenar finns 25 – 30 
meter öster om den (övre) rektangulära 
terrassen. Den ena är 3 x 4 meter stor, 0,1 
– 0,4 meter hög med 0,3 – 0,8 meter långa 
syllstenar. Den andra är 2,5 x 2,5 meter 
stor och intill 0,4 meter hög med 0,2 – 0,5 
meter långa syllstenar. Husgrundernas 
sydöstra respektive nordvästra hörn ligger 
alldeles intill varandra.

Omedelbart sydväst om den rektangulära 
(övre) terrassen och innanför den nedre 
terrasskanten är flera stenformationer och 
förhöjningar. Dels finns där ca 7 stycken 

0,5 – 0,8 meter stora stenar belägna uppe 
på markytan. Dels finns det stenar som 
ligger djupt i markytan (endast övre delen 
av stenarna är synliga) och i två 5 x 4 
meter stora rektanglar (eventuellt en 5 x 
9 meter stor rektangel). Väster om den 
södra av dessa är en rektangulär – 6 x 4 
meter stor – svag förhöjning i torven utan 
några synliga stenar.

Fossila åkrar
Sydöst om terrasserna är ett 60 x 80 
meter stort områden med fossila åkrar. 
Dessa sluttar mot öster och söder samt 
avgränsas med diken och har röjningssten 
i kanterna. I söder mynnar åkrarna ut i 
en större öppen och fortfarande brukad 
åker, som med sina förgreningar sträcker 
sig dels till en vik på östra sidan av ön och 
dels till gårdstomten på norra sidan av ön. 
Den här åkern ligger lågt i terrängen och 
delar av den utgjorde under medeltiden 
ett sund som skar av nordöstra delen av 
Rågön från resten av ön.

I östsluttningen mot åkrarna inom det 
60 x 80 meter stora området finns två 
terrasser, 20 x 7 respektive 6 x 5 meter 
stora. Över den större terrassen går en 
stensträng i rät vinkel mot dess båda lång-
sidor. Stensträngen delar terrassen i två 
delar av vilka den norra är 11 x 7 meter 
stor och närmast rektangulär till formen. 
Denna del av terrassen ligger något högre 
än den södra delen.

Mellan sundet och den nedre terrasskant-
en finns en 20 x 25 meter stor stenröjd yta 
med röjningssten i kanterna.

På ungefär 1 meter höjd över havsytan, 
mitt på en i förhållande till omgiv ningen 
lågt belägen yta, är en två meter stor 
stensamling bestående av 0,3 – 0,8 meter 
stora stenar. 
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Preliminär tolkning av området

Den här beskrivna platsen på nordöstra 
delen av Rågön tolkas som ett område 
med bebyggelselämningar. Den rektan-
gulära (övre) terrassen tolkas preliminärt 
som en husgrundsterrass med plats för ett 
eller flera hus. Antingen ett 11,5 - 12 x 
8,5 - 9 meter stort hus där förhöjningen 
i nordvästra hörnet är ett spisröse, eller 
flera hus av vilka förhöjningen i terras-
sens nordvästra hörn är resterna efter 
ett. Dessutom finns tydliga spår efter 
en jordkällare och tre husgrunder samt 
mindre tydliga spår efter vad som tolkas 
vara ytterligare två eller tre husgrunder. 
De senare ligger innanför den (nedre) 
terrasskanten omedelbart söder om (den 
övre) rektangulära terrassen. I marken 
djupt liggande stenar tolkas som syllste-
nar till antingen två stycken 5 x 4 meter 
stora hus eller ett hus som är 5 x 9 meter 
stort. Ytter  ligare en rektangulär förhöjn-
ing tolkas preliminärt som en husgrund. 
Här finns också ca 7 stenar som tolkas 
vara syllstenar till det hus som fanns på 
platsen mellan mitten av 1940-talet och 
1980-talet.

Den rektangulära fördjupningen söder om 
det sydligaste hörnet på (den nedre) ter-
rasskanten tolkas som en brunn.

De karterade åkrarna och terrasserna 
sydöst om bebyggelsekomplexet har 
möjligen mer än bara en rumslig koppling 
till detta. Terrasserna tolkas preliminärt 
som odlingsterrasser men den större av 
dem, den med stensträngen som delar ter-
rassen i två delar kan vara platsen för ett 
hus.

Även tolkningen av den två meter stora 
stensamlingen är osäker. Den kan vara 
recent men kan också utgöra resterna 
efter en stenkista till en brygglämning. 

Stensamlingen ligger i ett lågläntare parti 
där tvåmeterskurvan på kartan gör en 
båge in i land. Övriga topografiska om-
ständigheter gör att detta område kan ha 
utgjort en väl skyddad hamn vid slutet av 
medeltiden och strax därefter.

Lämningarnas möjliga ålder

Med tanke på den stubbe efter en gran 
som finns på (den övre) terrassens 
sydvästra hörn bör bebyggelselämningar-
na vara minst 130 – 140 år gamla. På 
häradskartan från omkring sekelskiftet 
1900 finns ingen bebyggelse markerad på 
platsen, inte heller på en karta över Rågön 
från 1807. Enligt en karta från 1600-talet 
fanns det endast en bebyggelse på Rågön 
men det är sannolikt den gården som lig-
ger på ön idag 200 – 250 meter sydväst 
om den aktuella platsen.

Den övre terrassen har med den stora 
förhöjningen i nordvästra hörnet likheter 
med husgrunder som påträffats i borg-
miljöer från medeltidens slut, av vilka kan 
nämnas Faxeholm utanför Söderhamn 
samt Hultaby utanför Vetlanda, där man 
vid undersökningar har påträffat en stor 
eldpall i ena hörnet (Hansson 2000: 31ff, 
35, Mogren 2000:258).

Källargrunden är av allmän karaktär och 
dateras på utseendet till medeltid och 
framåt.

Den två meter stora stensamlingen nära 
stranden ligger i en kontext som möjlig-
gör en tolkning till medeltida datering. 

Att döma av diplom och kamerala upp-
gifter från 1400- och 1500-talen fanns det 
endast ett hemman på Rågön. Från 1383 
finns det emellertid uppgifter som kan 
tolkas som att det fanns två gårdar på ön 
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(Janzon 2001:120). Detta år byter nämli-
gen Bo Jonsson Grip till sig dels ett torp 
av Nils Gädda och dels egendom taxerad 
till sex penningar av Finvid Finvidsson (av 
Frössviksätten). Av detta kan man åtmin-
stone ställa hypotesen att det under hög-
medeltid funnits två bebyggelser – en gård 
och ett torp – på Rågön.

De två 14C-dateringarna (se figur 12 och 
16), kartmaterial och fältobservationer 
sammantaget emotsäger inte uppfatt-
ningen att platsen har nyttjats för en äldre 
bebyggelse från åtminstone tidig medeltid 
med kontinuitet in i 1800-talet.

Frågeställningar

Med stöd av skriftliga källor och kartor 
samt lämningarnas utseende och omstän-
digheter kring vegetationen finns det fog 
för att testa hypotesen att det funnits två 

bebyggelser på Rågön under medeltiden; 
den ena bebyggelsen belägen på samma 
plats där bebyggelsen ligger idag och den 
andra på den plats där de karterade lämn-
ingarna ligger. De karterade lämningarna 
kan representera den första bebyggelse-
fasen på Rågön.

Den övre terrassen har tolkats som en 
husgrundsterrass. Frågan är emellertid om 
den utgjort platsen för ett eller två hus?

På grund av ovanstående beslutades att 
göra en undersökning i (den övre) terras-
sen samt i ett antal röjningsrösen i anslut-
ning till åkermarken.

Undersökningen i (den övre) terrassen

Beskrivning
Terrassen är i huvudsak övertorvad med 
stenar synliga, framför allt utmed kan-

Figur 12. 14C-datering Ua-32986 av kolprov 3 från Rågön med en kalibrerad 
tyngdpunkt kring 1680-1940 e. Kr.
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terna i sydväst, väster och norr samt i det 
nordvästra hörnet.

Dimensioner:

Längd = 11,5 – 12 meter
Bredd = 8,5 – 9 meter
Höjd i väster = 0,4 – 0,6 meter
Höjd i öster = 0 – 0,15 meter

I sydväst, väster och norr syns en kant 
av stenar, mestadels 0,3 – 0,5 meter stora 
och lagda i upp mot tre skikt. Mot väster 
förefaller terrasskanten delvis ha rasat ut. 
I sydöst, och öster begränsas terrassen av 
flacka övertorvade vallar.

Norr om mitten på den västra kanten har 
denna en 0,7 – 1,0 meter bred försänkn-
ing. Försänkningen går från kanten 
vinkel rätt mot denna ett par meter in i 
anläggningen.

I terrassens nordvästra hörn finns en rek-
tangulär förhöjning som är cirka 5 x 3,5 
meter stor (ÖNÖ – VSV) och 0,2 – 0,4 
meter hög. I förhöjningen är rikligt med 
stenar synliga. Drygt en meter från den 
södra kanten och ungefär mitt emellan 
västra och östra kanten är en rund fördju-
pning, drygt 1,5 meter i diameter och 0,1 
– 0,15 meter djup.

I sydvästra hörnet av terrassen står en 
delvis förmultnad stubbe efter en gran. 
Stubben är cirka en meter i diameter. I 
nordvästra hörnet finns en stubbe efter 
en tall. Denna är 0,5 meter i diameter. 
På kanten i nordost växer två mindre 
lövträd.

Mot terrassens norra kant ligger ett röj-
ningsröse. Röjningsröset är i plan halvcir-
kelformat med basen mot terrassen och 
4,5 x 2 meter stort.

Figur 13. Planritning över terrasseringen och schaktet, RAÄ 328, Tystberga sn.
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Undersökningen
Ett 3 meter långt schakt togs upp något 
norr om terrassens mitt och 2 meter från 
dess västra kant. Schaktet lades ut i ter-
rassens längdriktning. Bredden var 0,5 
meter i söder och 1 meter i norr. Den sam-
manlagda ytan var 2 kvadratmeter.

Under markskiktet fanns ett 10 – 40 
centi meter tjockt brunaktigt jordlager. I 
mellersta och nedre delen av detta påträf-
fades huvuddelen av fynden. Dessa bestod 
främst av delar av tegelstenar samt tegel-
flis, men även några spikar, skärvor av 
keramik (B-gods) samt fönsterglas – grön-
brunt och genomskinligt. Fynden låg till 
övervägande del i eller i anslutning till den 
rektangulära förhöjning som är markerad 

på den översiktliga planritningen. Här 
påträffades också spridda bitar träkol.

Söder om den rektangulära förhöjningen 
var det brunaktiga jordlagret som mäk-
tigast i höjd med svackan i terrassens 
västra kant (se ovan). Här nådde också 
det brunaktiga jordlagret som längst ner i 
marken utanför den rektangulära förhöj-
ningen.

Det brunaktiga jordlagret är tämligen 
fritt från steninblandning söder om den 
rektangulära förhöjningen. Söder om den 
rektangulära förhöjningen påträffades 
endast enstaka bitar träkol i detta lager.

Under det brunaktiga jordlagret var 
utanför den rektangulära förhöjningen 

Figur 14. Plan- och profilritning över stenpackningar i schaktet i terasseringen RAÄ 328, 
Tystberga sn. I planen är kolproverna kp 1 – kp 8 markerade, varav kp 3 och kp 8 daterades 
(se figurerna 12 och 16).
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först ett 10 – 25 centimeter tjockt lager 
med brunaktig jord som hade inslag av 
gul sand. Under detta fanns ett cirka 20 
centimeter tjockt lager av närmast mel-
erad gråsvart lerig och sandig jord. I detta 
lager påträffades även en del träkol (kp 6 
och kp 7).

Längst ner fanns dels ett decimetertjockt 
lager med sotig lerig gul sand och dels 
ett halvdecimetertjockt lager med sterilt 
morängrus. Båda dessa lager överlagrade 
ett halvdecimeter tjockt sterilt lager med 
lerig gul sand. Under detta är berg.

Söder om de ovan beskrivna lagren var 
under det fyndförande brunaktiga jord-
lagret ett 30 – 40 centimeter tjockt meler-
at sandigt gråsvart jordlager. I detta lager 
påträffades en del träkol (kp 4 och kp 5). 
Lagret överlagrade ett halvdecimeter till 
decimetertjockt lager med steril morän-
grus. Mot norr påbörjades det sterila 

lagret med lerig gul sand som beskrivs i 
stycket ovan. Under detta är berg.

Lagren under det brunaktiga jordlag-
ret var fyndtomma (en bit tegelflis som 
påträffades där hörde sannolikt till det 
fyndförande lagret av brunaktig jord). 
Dessa lager innehöll däremot rikligt med 
stenar, mestadels 5 – 30 centimeter stora.

I kanten av den rektangulära förhöjningen 
nådde det brunaktiga jordlagret längre 
ner i marken (nästan 50 centimeter under 
markytan) än vad det gjorde söder om 
denna.

I höjd med kanten av den rektangulära 
förhöjningen breddades schaktet till 1 
meter på grund av den mängd större 
stenar som fanns där. Det främsta skälet 
var att det inte gick att lyfta bort stenarna 
om schaktet inte breddades. En större sten 
(cirka 60 x 50 x 40 centimeter stor) låg 

Figur 15. Profil från terasskanten med jordmån och stratigrafi, RAÄ328, Tystberga sn.
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direkt på en annan större sten (cirka 75 x 
60 x 25 centimeter stor). Den sistnämnda 
stenen låg i vågrätt läge och vilade dels på 
det sluttande berget och dels på en sten-
packning som jämnade ut bergets lutning. 
I denna stenpackning fanns en del träkol 
(kp 8). De två stenarna anslöt i väster till 
ytterligare två på varandra staplade större 
stenar (se profilritningen) och i öster till 
ytterligare större stenar.

Mellan de två större stenarna i schaktet 
fanns en del träkol (kp 1 – 3).

Förutom det översta brunaktiga jordlagret 
sträckte sig de jordlager som beskrivits 
ovan inte längre än fram till de större 
stenarna som utgör kanten till förhöj-
ningen. Här påträffades flera cirka 20 
– 40 centimeter stora stenar. Mellan de 
större stenarna var jorden ställvis mycket 
lös och den bit mur bruk eller puts som 
påträffades långt ner i schaktet tillhör 

sannolikt det fyndförande lagret högre 
upp. Norr om raden av större stenar syns 
i schaktväggen mot norr rikligt med cirka 
10 – 30 centimeter stora stenar.

Tolkning

Terrassen är grunden till ett hus. Det 
brunaktiga fyndförande jordlagret är ett 
avsatt kulturlager. Gränsen till lagren 
under är den ursprungliga golvnivån. Den 
försänkning eller svacka som lagret bildar 
i profilen söder om förhöjningen ligger 
i linje med den ovan omtalade svackan 
i terrassens västra kant. Då torven togs 
bort på detta ställe framkom stenar lagda 
som trappsteg. Tolkningen är att vi här 
har husets ingång och golvet innanför 
denna har trampats ner till en fördjupning 
synlig som en svacka i profilritningen.

Den rektangulära förhöjningen i terrass-
ens nordvästra hörn tolkas som en eld-

Figur 16. 14C-datering Ua-32987 av kolprov 8 från Rågön med en kalibrerad 
tyngdpunkt kring 1020-1160 e. Kr.
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pall. Denna har utgjorts av en ram av 
större stenar lagda i kallmur. Utrymmet 
innanför ramen har fyllts med 10 – 30 
centimeter stora stenar. Högst upp har 
eldpallen klätts med tegel. 

Lagren under det fyndförande lagret är 
påförda och tillfördes anläggningen då 
man byggde terrassen.

Fyndmaterialet ger ett recent intryck. 
Glaset har tolkats som recent och även 
keramiken ger ett sent intryck (Muntligt 
meddelande av Lars G Henricson 2005-
10-27). Bland fynden finns också en 
kapsyl som definitivt är sen. Teglet är 
emellertid handslaget och spikarna är 
handsmidda. Teglets koncentration till 
eldpallen överensstämmer bl.a. med 
förhållandena i den medeltida borgen 
Faxeholm (Mogren 2000:258). Den stub-
be som finns i terrassens sydvästra hörn 
har tillhört en gran som enligt uppgift av 
en person som bott i den sommarstuga 
som fanns på platsen, sågades ner på 
1970-talet. Granen var då uppskattnings-
vis omkring 100 år gammal.

På ekonomiska kartan från 1958 finns en 
husmarkering omedelbart sydöst om ter-
rassen. Spridda syllstenar efter detta hus 

finns kvar. Huset byggdes som skogsar-
betarbarack på 1940-talet och användes 
senare som sommarstuga innan det brann 
ner på 1980-talet. På ekonomiska kartan 
från 1958 är terrassen markerad som ett 
trädgårdsland. Någon sådan har enligt 
en person som utnyttjade sommarstugan 
aldrig funnits där men av fyndomständi-
gheterna att döma kan detta mycket väl 
vara riktigt.

Varken på häradskartan från sekelskiftet 
1900 eller på en eller på en karta över 
Rågön från 1807 finns någon bebyggelse 
markerad på platsen.

Det är på grund av ovanstående osan-
nolikt att terrassen varit bebyggd efter 
1800-talets mitt. Det finns en möjlighet 
även om det är mindre sannolikt att den 
varit bebyggd under 1800-talets första 
hälft efter det att 1807 års karta ritades 
och innan det att den gran som efterläm-
nade stubben i terrassens sydvästra hörn 
slagit rot.

Det troliga är att terrassen och bebyggels-
en på denna uppfördes före 1800-talets 
början. En del av fynden är recenta inslag 
som har tillförts under den tid som plat-
sen varit bebyggd under 1900-talet.

Fyndlista från husgrunden på Rågön

Lager/ruta Fynd Mängd/dimension

Lager 1A ruta 1,2,3 Tegelbitar och tegelflis 650 g. Största biten är 11,5x8,5x4,5 cm
Tegel med profilerad yta 6,5x2,5x2 cm
Tegel med profilerad yta 3x2x2 cm
Puts eller murbruk rödfärgat på ena 
sidan

1,8x1,7x1,1 cm

Puts eller murbruk 1,8x1,2x0,6 cm
Puts eller murbruk 0,7x0,6x0,4 cm
Träkol (en bit)
Glas (fönster) brungrönt med ruggad yta 3,1x2x0,2 cm
Dito 2,1x1,8x0,2 cm
Dito 3,9x1,2x0,2 cm
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Lager/ruta Fynd Mängd/dimension

Lager 1B ruta 1 Tegelflis 70 g
Spik del av 3,6x0,7x0,5 rektangulärt tvärsnitt. Huvu-

det är 2x0,9 cm
Tegel eller keramik med gulvit glasyr 0,8x0,7x0,1 cm
Träkol
Glas (fönster) ofärgat med grön ton och 
ruggad yta

2,3x1,1x0,2 cm

Dito 2x1x0,2 cm
Dito 1,3x1x0,2 cm
Dito glatt yta 1,3x1x0,2 cm

Lager 1B ruta 2 Tegelbitar och tegelflis 1585 g
Profilerat tegel 4 bitar 1-1,5 cm tjockt ”böjt” taktegel-

liknande 270 g
Spik övre del kvadratiskt tvärsnitt 3,1x0,4x0,4 cm. Huvudet är 0,9x0,6 cm
Spik nedre del kvadratiskt tvärsnitt 3,5x0,4x0,4 cm. Spetsig i änden
Glas (fönster) ofärgat 1,2x0,6x0,6 cm
Glas (fönster) brungrönt 1,7x0,7x0,2 cm

Lager 1 B ruta 3 Tegelbitar och tegelflis 1070 g
Bruk eller puts 15 bitar 125 g. 4 av bitarna har delvis 

röd färg på ytan
Spik rektangulärt tvärsnitt 11x(0,7x0,6-0,3x0,3) cm. Huvudet är 

1,3x1,2 cm
Spik nedre del rektangulärt tvärsnit, 
spetsig i änden
Kapsyl plåt recent
Glas (fönster) grönbrunt 2,1x0,9x0,2 cm
Dito 1,6x1,2x0,2 cm

Lager 1C ruta 1 Tegelflis tre bitar 2,1x1,2x0,4 cm, 1,7x1,3x0,5 cm, 
1,4x0,8x0,3 cm

Lager 1C ruta 2 Keramik rödgods 2 mynningsbitar som 
passar samman

Tillsammans 5,1x4,4x0,7 cm

Puts eller bruk 1,8x1,4x0,9 cm
Lager 1C ruta 3 Tegelbitar och tegelflis 2000 g

Tegelbit profilerad spår av bruk? 5,9x3,7x1,9 cm
Tegelbit profilerad 11x7,2x1,2 cm
Keramik rödgods 3,2x2,4x0,2-0,3 cm
Dito 2,4x1,9x0,2-0,4 cm
Ben bränt? 1,5x0,7x0,6 cm
Träkol ca 20 bitar
Glas (fönster) brungrönt 2,3x0,9x0,2 cm

Lager 1D ruta 3 Tegelflis 15 bitar 20 g
Puts eller bruk 1,2x0,9x0,8 cm
Träkol ett 30-tal bitar

Lager 2A ruta 2 Tegelflis en bit 1,8x1x0,5 cm
Lager 2 ruta 3 Bruk eller puts 4,6x4,3x1,9 cm (nerrasat från lager 1?)
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Inledning

Inom ramen för det på Södertörns hög-
skola bedrivna projektet ”Förmoderna 
kustmiljöer” utfördes 2005-08-19 två 
mindre undersökningar i två husgrunder 
på ön Enskär (en inom RAÄ 108 respek-
tive en inom RAÄ 109, Bälinge socken) i 
Södermanlands skärgård.

Det övergripande syftet med forsknings-
projektets arkeologiska verksamhet var 
att diskutera olika typer av anläggnin-

gar som en del av resursutnyttjandet i 
skärgården under äldre tider. Den utförda 
fältundersökningens specifika syfte var 
främst att försöka datera anläggningen 
för att relatera den till övriga kända lämn-
ingar inom området.

I fältarbetet deltog förutom ovanstående 
också studeranden Joakim Norman. Till-
stånd till arkeologisk undersökning var 
givet av Länsstyrelsen i Södermanlands 
län, dnr 431-3607-2005.

ENSKÄR

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I TVÅ HUSGRUNDER INOM DELS FORNLÄMNING RAÄ 108, DELS 
FORNLÄMNING RAÄ 109 I BÄLINGE SOCKEN, NYKÖPINGS KOMMUN, SÖDERMANLAND

Av Peter Norman och Johan Rönnby

Figur 17. Enskärs placering utanför Ringsö - Hartsön. Fornlämningar i närområdet markerade 
i rött.

Enskär

Hartsön

Ringsö

Enskär
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Platsen

Längst ut i Bälinge skärgård i Söderman-
land ligger Enskär. Ön bildar, tillsammans 
med en rad andra öar – Hartsö, Ringsö, 
Långö och Sävö – från norr till söder, en 
sprucken landtunga ut i Östersjön. Kom-
mer man från havet i söder är Enskär den 
första större ön. Utanför finns bara ensta-
ka kobbar och mindre skär. Enskär och de 
innanför belägna öarna är mycket kupe-
rade och bergiga. De innanför belägna 
öarna hade bofast befolkning redan under 
medeltiden (Janzon 2001).

Öns topografi är bergig och kuperad. 
Mellan bergformationerna finns smala 
våtmarker som idag används till bete. För 
inte så länge sedan delade dessa sund det 
nuvarande Enskär i flera mindre öar.

På södra delen av Enskärs västra sida 
finns ett antal bebyggelselämningar, regi-
strerade under RAÄ 105, 108, 109, 204 
och 205 i fornminnesregistret för Bälinge 
socken.

Närmast stranden finns en samling 
om minst fem husgrunder på en flack 
höjdrygg som ligger i nordnordvästlig – 
sydsydöstlig riktning. Husgrunderna är 
4 x 4 – 6 x 6 meter stora. Samtliga har 
spisröse i ena hörnet. I anslutning till hus-
grunderna har man även påträffat en 3 x 
1 meter stor rektangulär stenpackning och 
ett antal mindre stensamlingar. De senare 
kan tolkas som fundament till stolparna 
i en gistgård (nättorkningsanläggning). 
Stora ytor i området täcks av mycket tätt 
växande enar vilka sannolikt döljer ytter-
ligare anläggningar. 

Figur 18. Bebyggelselämningar inom och kring RAÄ 108, Bälinge sn.
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Lämningarna som fått beteckningen RAÄ 
108 är belägna på höjdryggens östra 
sluttning och vetter mot en långsmal 
sankmark. Husgrunderna ligger mellan 
2,5 och 3 meter över dagens medelvatten-
stånd. Den rektangulära stenpackningen 
ligger lägre, ca 2 meter över dagens me-
delvattenstånd, mellan en av husgrunder-
na och sankmarken. Dess längdriktning 
är i sluttningens fallriktning. Preliminärt 
tolkas stenpackningen som någon form av 
hamnanläggning.

På andra sidan, öster om sankmarken, 
finns ett tiotal husgrunder på en mindre 
bergrygg. Lämningarna är registrerade 
under RAÄ 105 i fornminnesregistret. 
Samtliga husgrunder utom tre innehåller 
någon form av spisröse, vanligen med in-
slag av både natursten och tegel. De flesta 
av husgrunderna är av samma storlek 
som de inom RAÄ 108. En är 8 x 7 meter 
stor och kan vara grunden efter en av de 
lotsbostäder som fanns på platsen under 
1800-talet (Lotsstyrelsens arkiv, Sjö-
fartsverkets arkiv). Några av de mindre 
grunderna kan tillsammans med lämnin-
garna (RAÄ 108) på andra sidan sank-
marken utgöra resterna efter det fiskeläge 
som omtalas på Enskär i Johan Månssons 
sjöbok från 1644.

Norr om RAÄ 108 och nordväst om RAÄ 
105 och norr om den vik som en gång i 
tiden bör ha tjänstgjort som fiskelägets 
hamninlopp, ligger ytterligare två hus-
grunder av samma karaktär som de här 
ovan beskrivna. Dessa har beteckningen 
204 och 205 i fornminnesregistret för 
Bälinge socken.

Högst i terrängen och längst i öster finns 
en husgrund som är ca 8 x 6 – 7 meter 
stor (ÖNÖ-VSV). Husgrunden ligger un-
gefär mitt på en ca 25 x 23 meter stor yta 
som omges av en stenmur. Dessa lämning-

ar, RAÄ 109, har stora likheter med an-
dra lämningar som ligger utmed kusterna 
och som säkert är belagda som rester efter 
medeltida kapell. Beträffande den här 
lämningen på Enskär kan därför nämnas 
att det i Nils Bossons (Grip) jordebok från 
omkring 1510 omtalas ett Kirkeskeer, 
sannolikt i närheten av det närbelägna 
Ringsö (Janzon 2001:23). Idag finns ingen 
ö med det namnet i området.

En trolig lotsplats

Allt tyder på att Hartzö lotsplats hade 
uppassning från Enskär fram till ca 1876 
(Landin et. al. 2009:17). Ett lotsvaktrum 
samt Hartzö båk stod på bergklinten 
norr om den vik som ligger nära kapell-
grunden. I Lotsvekets arkiv finns en rit-
ning (möjligen från 1880) visande servitut 
för lotsverket att nyttja gångväg från 
viken till vaktrummet. Här finns lotsstu-
gor inritade runt viken. Det mesta tyder 
på att det låg ett lotssamhälle runt viken 

Figur 19. Fornlämningar på Enskär. Forn-
lämningar i närområdet markerade i rött.
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vilket var bebott av lotspersonal under 
seglationstiden (från ungefär slutet av 
mars/mitten av maj beroende hur kraftig 
vintern var, se Bälinge Hembygdsförening 
2000:8). Lotsarna var dock ej kyrko bok-
förda på Enskär utan de bodde huvud-
sakligen på öarna runt Enskär. Dessa 
lotsars huvudinkomst kom sannolikt från 
strömmingsfiske. Fiskarna/lotsarna hade 
förutom en s.k. ”spisstuga” normalt med 
ett rum, vanligen också en saltbod och 
en slöjdbod. De senare saknade eldstad 
(se Hägg 1930:171, även Kungl. Maj:t 
1827:39).

Husgrund RAÄ 108

Lämningar på utskärsfiskelägen
Till bilden av den svenska skärgården hör 
fiskeläget. Vanligen ligger det i anslutning 
till en väl skyddad ”hamnvik” långt ut i 
skärgården. Bebyggelsen utgörs av mindre 
bostadshus och redskapsbodar. Nere vid 
hamnen finns båtlänningar och andra an-
läggningar för fastgöring av båtarna och 
på större busk- och trädfria ytor ovanför 
bebyggelsen eller mellan bebyggelsen 
och hamnen finns gistgårdarna, vanligen 
bestående av rader med stolpar där man 
hängde skötarna på tork. Vid vissa fiskel-
ägen finns också ett kapell.

För det mesta bedrevs utskärsfisket en-
dast under vår, sommar och tidig höst. 
Så småningom, på 1700-talet, fick en del 
fiskelägen bofast befolkning. De flesta 
förblev emellertid säsongsfiskelägen. I 
dag brukas fiskelägena i princip bara av 
fritidsboende.

Om fiskelägen är vanliga i den sven-
ska skärgården i dag är lämningar efter 
sådana ännu vanligare. Med arkeologiska 
utgrävningar har man kunnat datera 

fiskelägen i den svenska östkustens ut-
skärgårdar till 900-talet e. Kr. och senare. 
På grund av bland annat landhöjning 
har många fiskelägen övergivits genom 
åren. Hamnen grundades upp och man 
tvingades söka ett nytt hamnläge dit man 
flyttade bebyggelsen. Kvar blev grunderna 
efter byggnader, bryggor m.m.

Byggnadslämningarna utgörs av hus-
grunder med eller utan spisröse och tomt-
ningar. Husgrunderna består oftast av en 
rektangulär stenfot som själva byggnaden 
stått på. I ena hörnet av husgrunden finns 
ofta en förhöjning av natursten och tegel. 
Det är resterna efter eldstaden. Hus på 
stengrunder med rester efter eldstad har 
oftast tjänstgjort som bostäder.

Vissa husgrunder saknar spår efter eld-
stad. Sannolikt utgör dessa lämningar 
efter förrådsbyggnader och dylikt.

På många övergivna utskärsfiskelägen har 
man påträffat s.k. tomtningar. En tomt-
ning definieras som lämningen efter en 
i maritim miljö sannolikt ursprungligen 
strandbunden byggnad, som utgörs av 
stenvallar (-murar) vilka omger en eller 
flera stenröjda, plana eller svagt skålfor-
made ytor. Ställvis kan även jordfasta 
block och bergsavsatser utgöra den invän-
diga ytans (ytornas) begränsning.

Tomtningar är lämningar efter enklare 
byggnader än hus. Det som morfologiskt 
skiljer tomtningen från husgrunden är att 
tomtningens vallar utgjort nedre delen av 
väggarna medan husgrundens stenfot varit 
det fundament som huset stått på. I tomt-
ningen har markytan utgjort bostadens 
golv medan huset haft ett brädgolv.

Tomtningar finns även på andra platser i 
ytterskärgården än övergivna fiskelägen. 
Det karaktäristiska för sådana platser 
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är att de ligger högt i terrängen med 
vid utsikt över öppet hav och utan det 
för ”fiskelägestomtningarna” skyddade 
hamnläget. Sådana tomtningar har utmed 
norrlandskusten kopplats till sälfångst el-
ler säljakt (Norman 1993:20ff).

Frågeställningar inför undersökningen 
inom RAÄ 108
Efter att ha inventerat och karterat områ-
det där fornlämningarna RAÄ 105, 108, 
109, 204 och 205 ligger och tagit del av 
skriftligt källmaterial som berör Enskär 
med omnejd, kan man rimligen dra den 
slutsatsen att lämningarna härstammar 
från en lostplats och/eller ett fiskeläge. 
Kvar står frågan om de enskilda lämnin-

garnas funktion och ålder.

De flesta av de karterade lämningarna ut-
gjordes av husgrunder med en förhöjning 
i ena hörnet vilken tolkats som eldstad. 
Hur var eldstaden konstruerad?

När det gäller anläggningarnas ålder kan 
en utgångspunkt vara den förmodade 
brygglämningen inom RAÄ 108. Denna 
ligger två meter över nuvarande havsyta 
och kan därför knappast vara äldre än 
från slutet av medeltiden (jfr Norman 
1993: 66ff). Stämmer detta överens med 
husens ålder?

Med dessa frågeställningar togs ett litet 
schakt upp i eldstaden till det hus (hus-

Figur 20. Glesa syllstenar utmärker den undersökta tomtningen inom RAÄ 108. Foto: Johan 
Rönnby.
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grund 2 på karteringsplanen) som ligger 
närmast den förmodade brygglämningen 
inom RAÄ 108.

Undersökningen av RAÄ 108
Husgrunden är ca 4 x 4 meter stor och 
ligger i riktning NV-SO, knappt 2,5 meter 
över nuvarande normalvattenstånd. Den 
är nästan helt och hållet täckt med torv. 
Endast ett fåtal – intill 0,5 meter stora ste-
nar – är helt eller delvis synliga. I västra 
hörnet finns en ungefär 1,75 x 1,25 meter 
stor och intill 0,3 meter hög rektangulär 
förhöjning. Förhöjningen tolkades prelim-
inärt som ett spisröse. Ett 1 x 0,5 meter 
stort schakt togs upp i förhöjningens östra 
hörn.

Under ett decimetertjockt torvlager är 
flera stenar på och i ett decimetertjockt 
grått och sotigt kulturlager. Kulturlagret 
innehåller förutom delvis eldskadade 
naturstenar delar av tegelstenar och 
tegelflis. Också teglet är påverkat av eld. 
En av stenarna är 60 x 25 x 25 centim-
eter stor och låg på den ursprungliga 
markytan. Tillsammans med andra större 
stenar har den bildat en rektangulär eller 
kvadratisk ”ram” för en eldstad. I kultur-
lagret påträffades lite träkol och två bitar 
keramik. Direkt under kulturlagret fanns 
ursprungligt svallgrus vilket var något 
kulturpåverkat i sin övre del.

Figur 21. Plantritning tomtning RAÄ 108, Bälinge sn.
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Fyndbeskrivning
Fynd 1. Keramikskärva, 5 x 3,5 centi-
meter stor och 3 – 4 millimeter tjock. Den 
är något böjd och har tillhört den bukiga 
delen av ett kärl. Godset är närmast tegel-
rött av typen BII med spår av drejning. 
Invändigt (den konkava sidan) är skärvan 
täckt med en genomskinlig glasyr. Utvän-
digt (den konvexa sidan) bär den spår av 
gröngul glasyr. Fyndet gjordes i kultur-
lagret 2,34 m.ö.h.

Fynd 2. Keramikskärva, 3,5 x 2 centi-
meter stor och 3 – 4 millimeter tjock. 
Godset är närmast tegelrött av typen BII. 
Ena sidan bär spår av en gröngul glasyr. 
Fyndet gjordes i kulturlagret 2,40 m.ö.h.

Kp 1. Påträffades i kulturlagret 2,34 

m.ö.h. Provet har analyserats (Ua-24892).

Teknisk ålder är 295 ± 40 BP. Kalibre-
rad ålder framgår av figur 23 och ligger 
i intervallet 1470-1670 e. Kr. (2σ) med 
tyndpunkt kring 1520-1650 e. Kr.

Kp 2. Påträffades i kulturlagret 2,34 
m.ö.h. Provet har analyserats (Ua-24893).

Teknisk ålder är 260 ± 35 BP. Kalibrerad 
ålder framgår av figur 24 och ligger gan-
ska spritt men huvudsakligen mellan ca 
1520 och 1670 e. Kr.

Tolkning
Förhöjningen i västra hörnet av hus-
grunden RAÄ 108:2 tolkas som en öppen 
spis. Fundamentet har varit en rektan-

Figur 22. Schaktplan och profilritning tomtning RAÄ 108, Bälinge sn.
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Figur 23. 14C-datering Ua-24892 från Enskär med en kalibrerad tyngdpunkt 
kring 1520-1650 e. Kr.

Figur 24. 14C-datering Ua-24893 från Enskär med en kalibrerad tyngpunkt 
kring 1520-1670 e. Kr.
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gulär uppbyggd eldpall som begränsats av 
en ram med större stenar. Eldpallen har 
sannolikt varit klädd med tegel. Eftersom 
eldpallen är placerad i hörnet bör den 
ha haft en skyddande överbyggnad mot 
väggarna och sannolikt även en skorsten. 
Mängden stenar och tegel är emellertid 
inte tillräcklig för att kunna göra en sådan 
tolkning om det inte varit så att sten och 
tegel avlägsnats från platsen. Detta är 
inte osannolikt eftersom det ofta före-
kom att byggnadsmaterial – till och med 
hela bygg nader inklusive både mur- och 
taktegel samt timmer – återanvändes då 
det ofta saknades kontanta medel och 
lämpligt byggmaterial på platsen. 

Det tillvaratagna träkolet har daterats i 
två prov med tidsmässig överlappning 
mellan åren 1490 och 1670 (1510 och 
1670 om man utgår från hypotesen att 

de två kolproven är samtida och kom-
binerar dem med Pearsons chi-square, se 
figur 25). Den dateringen stämmer bra 
överens med uppfattningen om åldern på 
den påträffade keramiken och husets läge, 
endast knappa 2,5 meter över nuvarande 
medelvattenstånd. Intill husgrunden och 
i riktning mot den uppgrundade viken 
ligger en stenpackning, vars övre del är 
belägen omkring 2 meter över nuvarande 
medelvattenstånd. Stenpackningen har 
tolkats som en brygglämning. Utifrån 
tidigare gjorda strandförskjutningsberäk-
ningar i området var normalvattenstån-
det under 1500- och 1600-talen ungefär 
1,5 meter över det nuvarande (Norman 
1993:66). Det är alltså rimligt att datera 
husgrunden RAÄ 108:2 till 1500-tal men 
knappast till 1400-tal. Huset kan också 
mycket väl ha ingått i det fiskeläge som 
Johan Månsson omtalade i sin sjöbok år 
1644.

Figur 25. De två 14C-analyserna kombinerade med den statistiska 
funktionen Combine. Troligt dateringsintervall preciseras något närmare.
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”Kapellet”, RAÄ 109

Kapellplatser vid kusten
Ett fåtal kapellplatser utmed kusterna har 
undersökts arkeologiskt. Dessa är belägna 
i Kyrkohamn och på Kapelludden (Sika-
varp) på Öland, på Drakön i Hälsingland, 
vid Kyrkesviken i Ångermanland och på 
Holmön i Västerbotten.

De två öländska kapellen har daterats till 
1200- eller 1300-talet (Borg 1975:136f, 
Boström 1978:119, Lundberg 1984:14). 
På båda platserna fanns säsongsfiskelägen 
senast under slutet av 1100-talet (Ersgård 
1988:177ff). Kyrkohamn utvecklades un-
der medeltiden till ett större fiskeläge och 
Sikavarp på Kapelludden omtalas i skrift-
liga källor från 1500- och 1600-talet som 
en äldre hamn- och handelsplats.

En anläggning som ligger i en medeltida 
kontext är den förmodade kapellgrunden 
vid Sankt Olofs hamn på Drakön i Häls-
ingland. Vid det inre av en uppgrundad 
vik har man påträffat 12 husgrunder 
eller bebyggelseytor som arkeologiskt 
har kunnat dateras till medeltidens mitt 
(Lundström 1981:34). Den förmodade 
kapellgrunden ligger 50 meter från be-
byggelselämningarna och omges av en 
bogårdsmur. Vid de arkeologiska un-
dersökningarna i den förmodade kapell-
grunden påträffades inga daterande fynd. 
Den vik invid vilken bebyggelsen har 
legat var en bra hamnvik till början av 
1400-talet då inloppet blev för grunt för 
normalstora handelsfartyg vilket är det 
sannolika skälet till att platsen övergavs 
(Norman 1993:64). Tolkningen av platsen 
som fiskeläge är omstridd. Att man fiskat 
är väl självklart men det arkeologiska 
fyndmaterialet tyder på att platsen haft en 
betydligt vidare betydelse än att bara vara 
ett fiskeläge (Lundström 1981:34ff, Hug-

gert 1976:185f, Mogren 2000:200ff).

I det inre av Risöfjärden i Grundsunda 
socken i Ångermanland ligger Kyrkes-
viken. Platsen har fått sitt namn efter en 
kyrkogrund som ligger i anslutning till ett 
bebyggelsekomplex från 1200-talet och 
som tolkats ha varit en stormannagård 
med centralortsfunktion (Grundberg 
1994:4ff, 1995:20ff).

Långt från bebyggelse, på Holmöns 
sydvästra del, ligger den s.k. Orrskärs-
kyrkogården. Anläggningen utgörs av 
ett med stenmur inhägnat område som 
är 20 x 20 meter stort. I norra delen av 
den inhägnade ytan finns en 6 meter 
lång stenrad som tolkats vara resterna 
efter en kapellgrund. Vid en dokumenta-
tion med metalldetektor påträffades två 
spikhuvuden och ett mynt från 1400-ta-
lets slut på platsen för kapellet (Huggert 
2004:49f). 

En anläggning med mer osäker funk-
tion ligger på Kättilö i Gryts socken i 
Östergötland. Det är en 6,5 x 9,5 me-
ter stor husgrund i närmast öst-västlig 
riktning. Husgrunden ligger på en 25 
x 30 meter stor plan yta vilken begrän-
sas av en bergvägg i öster och stenmur i 
söder, väster och norr. Läget är mycket 
strategiskt invid en vik vid Barösund, 
en sedan medeltiden använd insegling i 
östgötaskärgården. Morfologiskt liknar 
anläggningen de lämningar efter kapell 
omgivna av bogårdsmur som bl.a. finns 
på Öland. Den udde där anläggningarna 
ligger heter också Kapelludden. Vid un-
dersökningar i husgrunden 1992 påträf-
fades emellertid en centralt placerad härd 
och vid västra gaveln en bakugn som till 
hälften stuckit ut utanför gavelväggen 
(Eriksson 1995:61ff ). Med stöd av 14C-
analyser och fynd av keramik har anlägg-
ningen daterats till 1200-talet. Fynden i 
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husgrunden gör att tolkningen som kapell 
blir högst osäker.

Utmed den svenska ostkusten finns ytter-
ligare ett antal platser där det finns kapell 
eller lämningar efter sådana, bl.a. vid flera 
utskärsfiskelägen. Det är emellertid ovan-
ligt att kapell på platser som endast haft 
funktionen som fiskeläge är äldre än från 
1600- och 1700-talet (Norman 1993:81). 
Vanligen saknar dessa kapell omgivande 
bogårdsmur.

Frågeställningar inför undersökningen av 
RAÄ 109
Efter att ha inventerat och karterat områ-
det där fornlämning RAÄ 109 ligger och 
tagit del av litteratur och andra uppgifter 
som berör liknande företeelser med 
liknande topografiska och geografiska 
kontext, kan frågeställningen om lämnin-
gens funktion begränsas till om den är 
resterna efter ett kapell eller inte.

Dateringen  är också viktig. Har den 
ursprungliga användningen av RAÄ 109 
varit samtida med RAÄ 105 eller 108?

Figur 26. Bebyggelselämningar inom RAÄ 108 och RAÄ 109, 
Bälinge sn.
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Lämningen RAÄ 109
RAÄ 109 utgörs av en oregelbundet oval 
yta, 25 x 22,5 meter stor (ÖNÖ – VSV), 
omgiven av en intill 0,4 meter hög mur 
av mestadels 0,2 – 0,6 meter stora stenar 
lagda i kallmur, i dag i en till två skift och 
en eller flera rader. På västra kortsidan 
finns det en 0,7 meter bred öppning 5 
meter norr om det sydvästra hörnet.

Innanför muren är markytan ojämn. 
Ungefär mitt på ytan är en husgrund, till 
synes kvadratisk eller konformad, 8 x 
4,5-7 meter stor (ÖNÖ – VSV). Grunden 
är 0,3 meter hög och av mestadels 0,3 
– 0,7 meter stora stenar. Mitt på den 
västsydvästra kortsidan är en flat sten, 
ca 1 meter lång och 0,4 – 0,5 meter bred 
(ingång?). Inne i grunden förefaller mark-

en vara stenröjd förutom mot den östra 
kortsidan där markytan är något högre 
och ojämn.

NNV om husgrunden är en grop, ungefär 
3 x 1 meter stor och 0,5 meter djup. På 
gropens västra sida är en ungefär 3 x 1 
meter stor stenpackning.

Undersökningen av RAÄ 109
Ett 1 x 2 meter stort schakt togs upp från 
husgrundens östra vägg mot väster och 
lämningens mitt. Överst var ett 0,5 – 2 
decimeter tjockt lager förna och torv. 
Under detta påträffades inom ett område 
som sträcker sig ca 1,6 meter åt väster 
från den östra väggen, rikligt med mes-
tadels mellan 0,5 och 2 decimeter stora 
stenar. Närmast väggen i öster ligger 

Figur 27. Husgrunden RAÄ 109. Foto: Johan Rönnby.



ARKEOLGISKA UNDERSÖKNINGAR I SÖDERMANLANDS SKÄRGÅRD

39

stenarna i tre till fyra lager. Mot väster 
ligger stenarna inte lika tätt och endast 
i ett till två lager. Mellan och under 
stenarna finns gråsvart och sotig humus 
med inslag av träkol vilket tolkas som ett 
kulturlager. Kulturlagret är mörkast och 
sotigast i öster. Under stenarna och kul-
turlagret är jordfasta stenar och naturlig 
svallad morän.

I västra delen av schaktet finns det endast 
enstaka stenar i kulturlagret mellan torv-
skiktet högst upp och steril mark. Norr 
och söder om schaktet verkar anhop-
ningen med stenar fortsätta, men inte med 
samma utbredning mot väster. Väster om 
stenskiktet är markytan jämn under torv 
och kulturlager. Här förefaller marken ha 
röjts från stenar.

Inga artefakter påträffades. Emellertid 
togs träkol tillvara.

Kolprover
Kp 1. Påträffades i stenpackningen i kul-
turlagret 3,60 m.ö.h.

Kp 2. Påträffades i kulturlagret 3,58 
m.ö.h.

Kp 3. Påträffades i kulturlagret 3,61 
m.ö.h.

Kp 4. Påträffades under en sten i kultur-
lagret 3,55 m.ö.h. Provet har analyserats 
(Ua-24894). Teknisk ålder är 475 ± 40 BP. 
Kalibrerad ålder framgår av figur 30 och 
ligger i intervallet 1320-1490 (2σ) eller 
1415-1450 e. Kr. (1σ).

Figur 28. Planritning av huslämning RAÄ 109, Bälinge sn.
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Figur 29. Plan- och profilritning av schaktet upptaget inom RAÄ 109, Bälinge sn.

Figur 30. 14C-datering Ua-2894 från Enskär med en kalibrerad tyngdpunkt 
kring 1415-1450 e. Kr.
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Kp 5. Påträffades under kanten av en 
större sten 3,50 m.ö.h. provet har ana-
lyserats (Ua-24895). Teknisk ålder är 515 
± 40 BP. Kalibrerad ålder framgår av figur 
31 och ligger i intervallet 1310-1450 e. 
Kr. (2σ) eller 1395-1440 e. Kr. (1σ).

Tolkning
Stensamlingen i östra delen av bygg-
naden tolkas som ett fundament. En 
liknande stensamling, i samma läge, i 
grunden till Pata kapell söder om Mön-
sterås har tokats som fundament till ett 
altare (Klackenberg 2001:199ff). Pata 
var namnet på en liten tätort som exister-
ade i slutet av 1400-talet och början av 
1500-talet och som låg någon kilometer 
uppströms Alsteråns utlopp i Östersjön 
söder om Mönsterås (Ferm 1990:88ff). 

Trots bristen på fynd är det rimligt att 
tolka anläggningen som en kapellgrund. 

Utseendet – en husgrund med ingång 
i väster och omgiven av en stenmur – 
och den troliga kopplingen till namnet 
Kirkeskeer talar för detta. Det faktum 
att flera liknande anläggningar i samma 
typ av miljö mer säkert har kunnat tolkas 
som kapellgrunder, talar också för att det 
är frågan om en kapellgrund.

Dateringen av anläggningen kan antingen 
hänföras till intervallet 1310 – 1490 om 
de två kolproven antas representera två 
separata händelser eller 1400 – 1450 om 
de är samtida och de kombineras med den 
statistiska funktionen Combine (Pearsons 
chi-square, se figur 32), i båda fallen med 
konfidensgraden 2σ.

Figur 31. 14C-datering Ua-24895 från Enskär med en kalibrerad tyngdpunkt 
kring 1395-1440 e. Kr.
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Figur 32. De två 14C-analyserna kombinerade med den statistiska funktionen 
Combine. Troligt dateringsintervall preciseras något närmare än de indi-
viduella dateringarna till 1400 – 1450 e. Kr. med 2σ.
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ramen för Södertörns högskolas arke-
ologiämnes marinarkeologiska forsk-
ningsverksamhet samt i anslutning till 
projektet ”Förmoderna kustmiljöer 
-naturresurser, klimat och samhälle vid 
östersjökusten före 1800” vid Södertörns 
högskola. Den arkeologiska delen av detta 
projekt syftar till att studera resursut-
nyttjandet i skärgården i ett långtidsper-
spektiv. Av särskilt intresse är kontinuitet 
och förändring i jakt- och fiskeverksam-
heten i utskärgården och de förklaringar 

Inledning och syfte

Södertörns högskola har i samarbete med 
Nynäshamns kommun och Björn Öberg, 
Landsort, vid två olika tillfällen utfört 
arkeologiska undersökningar på Gunnar-
stenarna, Ösmo sn, Nynäshamns kom-
mun, Stockholms län. Arbetet har innefat-
tat inventering, översiktlig kartering samt 
grävande av mindre provschakt i tre så 
kallade tomtningar.

Undersökningarna har utförts inom 

GUNNARSTENARNA

ARKEOLOGISKA PROVUNDERSÖKNINGAR AV BEBYGGELSELÄMNINGAR  
PÅ GUNNARSTENARNA (RAÄ 586), ÖSMO SN, SÖDERMANLAND

Av Maria Landin, Peter Norman, Björn Öberg och Johan Rönnby

Figur 33. Fornlämningar på och i närområdet av Gunnarstenarna. Fornlämningar i närområdet 
markerade i rött.

Gunnar
stenarna

Norrskär

Ösmö 586:1

Långsudden, 
Järlotta
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som kan finns bakom detta. Undersöknin-
garna på Gunnarstenarna är i detta sam-
manhang en ”case study” av en specifik 
och välavgränsad utskärsplats. 

Tillstånd för undersökningarna har givits 
av Länsstyrelsen i Stockholms län 2001-
06-07 med dnr 2021-01-27770 samt 
2004-06-23 med dnr 431-04-40050. 
Undersökningsansvarig har varit docent 
Johan Rönnby, Södertörns högskola.

Bakgrund

Den ensligt belägna ögruppen Gunnar-
stenarna består av fyra större skär, Norr-
skär, Söderskär, Flatskär och Altarskär 
samt fem mindre kobbar.

Äldre bebyggelselämningar är endast 
kända på Norrskär. Muntlig tradition 
säger dock att det i mitten av 1600-talet 
även funnits bodar på Söderskär (Anders-
son, odaterat). Några lämningar av dylika 
har dock hittills inte kunnat återfinnas. 

Namnet Gunnarstenarna skall ögruppen 
ha fått från den förste bosättaren som 
enligt en odaterad tradition skall ha hetat 
Gunnar. ”Han var en from man och så 
helig att han kunde gå på vattnet, när 
han på söndagarna gick för att bevista 
gudstjänsten i Ösmo kyrka”. När han en 
söndag på hemväg från kyrkan råkade 
trampa på ett rågax förlorade han förmå-
gan att gå på vattnet (Quist 1930). Den 
år 2004 undersökta tomtningen kallad 

Figur 34. Inmätningar av bebyggelselämningar på Gunnarstenarna. Platser för prov-
undersökningar markerade.

Tomtning 2

Tomtning 1

“Gunnarsborg”
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”Gunnars borg” skall enligt traditionen 
ha varit Gunnars bostad (Andersson, 
odaterat).

Att såväl kungamakten som frälset och 
olika privata stormän redan under tidig 
medeltid haft intresse av utskärsfisket 
finns flera skriftliga belägg för. År 1450 
försöker man organisera verksamheten 
på fiskeskären genom den fiskestadga 
som inrättades på Huvudskär av riddaren 
av Hammersta, Erengisl Nilsson. Man 
brukar anse att denna stadga gällde för 
alla fiskeskär, åtminstone i denna del av 
skärgården (Norman 1993).

I Trosa stads privilegiebrev från 1454 
finns uppgiften att Trosas invånare hade 

rätt att fiska i ”de kungliga allmännings-
vattnen”, vilket har tolkats som ut-
skärgårdarna. Fiskarna från Trosa brukar 
benämnas ”skärborgare”. De bildade 
ett särskilt skrå som bestod av dem som 
fiskade längst ut till havs bl. a. “på Öja, 
Gunnarstenarna, Viksten och Mälsten”. 
Skärborgarna flyttade med sina familjer 
och kreatur ut till fiskeplatserna tidigt på 
våren. Man fiskade i två perioder. Först 
från valborgsmässoafton till midsommar 
och sedan återkom man i slutet av juli och 
fiskade in i september (Landin & Öberg 
1998).

Men inte bara fiskare från Trosa fiskade 
vid Gunnarstenarna, det var också en vik-

Figur 35. Planritning tomtning 1, Gunnarstenarna. Skala 1:50.

Provruta
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tig fiskeplats för ösmoborna. Varje båtlag 
skulle till ägaren av fiskevattnet i skatt 
lämna en fjärding salt strömming årligen 
(Quist 1930).

Det tidiga ägandet av Gunnarstenarna är 
oklart. År 1545 skall Gustav Vasa för det 
lukrativa fiskets skull ha skaffat sig ägan-
derätten (arv och eget) till Gunnarstenar-
na, Öja och Viksten. År 1561 dömer Erik 
XIV:s nämnd bl. a. Gunnarstenarna åter 
till frälse och till Nynäs gods. Detta skulle 
kunna tyda på att öarna tillhört Nynäs 
före 1545 (Quist 1930).

Trosa skärborgare fiskade vid Gunnar-
stenarna in på 1880-talet. Därefter fort-
satte ösmoborna att fiska där men i min-
dre skala. De sista stugorna stod kvar in 
på 1930-talet och då mindes man ännu 
namnen på dem som ägt bodarna. På en 
blankslipad häll vid bodgrunderna finns 
ett stort antal ristningar med namnschiffer 

och årtal. 

I vattnen runt Gunnarstenarna och Land-
sort har under årens lopp skett otaliga 
skeppsbrott. För de sjöfarandes behov 
skulle torparen på Långsudden, ett torp 
på Järflotta ö, hålla fem kakor bröd och 
något salt i en bod på Gunnarstenarna. 
Han skulle dessutom lägga dit nytt när 
det förbrukats eller möglats. Detta stod 
inskrivet i torparkontraktet i början av 
1800-talet. Torparen på Skyttsland, också 
på Järflotta ö, skulle göra likadant vid 
Viksten (Quist 1930).

Kända fornlämningar 

På Norrskär finns ett stort antal forn-
lämningar bestående av tomtningar, 
bodgrunder och gistgårdslämningar. 
Tomtningarna ligger på sluttningarna till 
en liten dal, belägen mellan två höjder och 

Figur 36. 14C-datering Ua-18659 från Gunnarstenarna med en kalibrerad 
tyngdpunkt kring 890-1050 e. Kr.
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med öppning mot öster. I ett klapperstens-
fält som sluttar mot öns västra strand 
finns resterna av en brunn med stensatta 
sidor. Nära en inbuktning i stranden på 
nordligaste delen av ön ligger en samling 
bodgrunder och lämningar efter gist-
gårdar (nättorkningsplatser). Samtliga 
fornlämningar är registrerade under num-
mer 586 i fornminnesregistret för Ösmo 
socken.

Undersökningen 2001, två tomtningar

År 2001 gjordes provundersökning i två 
tomtningar inom RAÄ 586 (se fig 34) som 
ligger ett hundratal meter nordväst om 
Gunnarsborg. Syftet var främst att påträf-
fa träkol för datering. Under vikingatiden 
utgjorde bottnen av den dal där tomt-
ningarna ligger en relativt skyddad vik i 
det yttersta havsbandet (se figur 43 och 
44).

En anläggningsplan upprättades över 
varje tomtning varefter en ca 0,5 x 0,5 
meter stor provruta grävdes centralt i 
varje anläggning ner till berg/steril sand. 

Tomtning 1 
Tomtningen är rund och cirka 6 meter 
i diameter, belägen på krönet av en låg 
stenvall omedelbart syd om en före detta 
mindre vik. Anläggningen är bevuxen med 
tre krypenar och har väggar om ungefär 1 
meters bredd bestående av rundade stenar 
(0,2 – 0,3 meter stora). I mitten påträf-
fades ett relativt stenfritt område cirka 4 
meter i diameter. 

I provrutan fanns under ett cirka 0,05 
meter tjockt torvlager ett ca 0,15 meter 
tjockt blandat kulturlager bestående av 
mylla, småsten, kol och fragmentariska 
brända benbitar. Under kulturlagret 
påträffades ett sterilt lager av grövre grus 

med inslag av mylla. 

Kolprov (kp 1) togs på 0,15 meters djup 
i anslutning till en mindre koncentration 
av brända benbitar. Detta prov har 14C-
analyserats och gav dateringen 1030 ± 60 
BP (Ua-18659). Kalibrering gav intervallet 

880 – 1160 e. Kr. med konfidensgraden 2 
(se figur 36).

Tomtning 2
Tomtningen är oregelbundet rund, ca 5 x 
4 meter stor (N-S) belägen på en mindre 
platå i västsluttning norr om en före detta 
mindre vik. Anläggningen har väggar un-
gefär 1 meter breda, bestående av rundade 
stenar (0,2-0,3 meter stora, enstaka större 
stenar ca 0,5 meter stora). I mitten påträf-
fades en stenröjd yta ca 3 x 2 meter stor. I 
sydvästra hörnet är stenpackningen något 

Figur 37. Planritning tomtning 2, Gunnar-
stenarna. Skala 1:50.

Provruta
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bredare och kraftigare, eventuellt handlar 
det om fundament för en härd/härdpall.

I provrutan fanns under ett cirka 0,05 
meter tjockt lager av grässvål ett ca 0,15 
meter tjockt blandat kulturlager bestående 
av fet mylla, och spridda enstaka kolbitar. 
Lagret blev grusigare i botten och på 0,30 
m djup var det fast berg. 

Kolprov (kp 2) togs på 0,15 meters djup. 
Detta prov har 14C-analyserats och gav 
dateringen 1140 ± 60 BP (Ua-18660). Ka-
librering gav intervallet 720 – 1020 e. Kr. 
med konfidensgraden 2σ (se figur 38).

Undersökningen 2004, ”Gunnarsborg”

Den 12 och 13 augusti år 2004 gjordes en 
mindre arkeologisk undersökning i den 
sydligast belägna bebyggelselämningen på 
ön, kallad ”Gunnarsborg”. Denna lämn-

ing ligger längst söderut i fornlämnings-
området, på krönet av den sydligaste av 
Norrskärs två höjder.

Syftet med undersökningen i ”Gun-
narsborg” var att datera och funktions-
bestämma tomtningen. Det oskyddade 
läget på krönet av en höjd avviker dock 
från de övriga på ön förekommande be-
byggelselämningarna. 

Lämningen ”Gunnarsborg” är idag 
oregelbundet rund, 9 – 10 meter i diam-
eter och 0,3 – 0,4 meter hög. Innanför 
en 1 – 3 meter bred stenvall är en 4 x 4,5 
meter stor röjd yta. Stenarna i vallen är 
mestadels 0,2 – 0,4 meter stora. Västra 
delen kan möjligtvis ha utgjort ett separat 
”rum” och formen har möjligtvis varit 
mer rektangulär än vad som idag framgår. 
Ursprunglig form dock svårt att urskilja 
utan en avtorvning och röjning på platsen 
(vilket inte gjordes vid detta tillfälle). 

Figur 38. 14C-datering Ua-18660 från Gunnarstenarna med en kalibrerad 
tyngdpunkt kring 810-980 e. Kr.
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Ett 1 x 1 meter stort schakt togs upp in-
nanför väggen i tomtningens nordvästra 
hörn (se planritning, figur 40).

Provschaktet
Markytan var innan avtorvning gräsbe-
vuxen. Torvlagret var 5 – 12 centimeter 
tjockt. Under detta fanns ett cirka 10 – 25 
centimeter tjockt grått mörkfärgat sandigt 
jordlager, ställvis sotigt och innehållande 
spridda fragment av brända ben.

Under detta lager var i större delen av 
schaktet ett cirka 5 – 15 centimeter tjockt 
rödbrunfärgat jordlager. I schaktets nord-
västra del var detta jordlager lerigt medan 
det var mer sandblandat i öster. Mot 
sydväst i schaktet skiftade lagret färg till 
gråbrunt. I detta lager påträffades bitar av 
såväl obränt som bränt benmaterial. I den 
södra delen av schaktet påträffades, under 
det grå mörkfärgade sandiga jordlagret, 

ett omrört parti. Detta utgjordes av ett 
svart och sotigt humuslager, rödbrun lera, 
ett sotlager och längst ner ett lager med 
ljusgrå humus. I hela schaktets fanns även 
spridd skörbränt sten och även några 
o identifierbara metallfragment påträf-
fades. I schaktets västra del utgjordes 
botten av fast häll sluttande mot ost. I 
östra delen påträffades en stenpackning 
bestående av 0,1-0,3 meter stora stenar. 

Kolprov (kp 3) togs från det svarta sotiga 
humuslagret på 0,30 meters djup. Detta 
prov har 14C-analyserats och gav date-
ringen 700 ± 40 BP (Ua-24106). Kalibre-
ring gav intervallet 1240 – 1400 e. Kr. 
med konfidensgraden 2σ (se figur 42).

I huvudsak tyder lagerföljden på tämligen 
ostörd aktivitet i tomtningen. Det översta 
grå mörkfärgade lagret bildar ett ”lock” 
över det rödbrunfärgade lagret, vilket kan 
tolkas vara det egentliga aktivitetslagret. 

Figur 39. Den s k Gunnarsborg på toppen av Norrskär. Foto: Johan Rönnby.
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Det omrörda partiet i schaktets södra del 
kan eventuellt tolkas som platsen för en 
härd. På grund av den spridda förekom-
sten av skörbränd sten kan man kanske 
göra tolkningen att anläggningen har 
brunnit.

Den förmodade stenpackningen i östra 
delen av schaktet kan tolkas som att man 
jämnat till markytan då man byggt an-
läggningen för att få en plan golvyta.

Analys av benen
Benmaterialet från provschaktet i Gun-
narsborg har analyserats av osteolog 

Maria Landin. Det bestod av följande:

- Brända ben om en vikt av 110 g. De 
brända benen visade sig vara svårbestäm-
da. Detta trots att det finns bitar som 
borde låta sig bestämmas. Det finns t ex 
en bit vertebrae, en phalang från en hand 
eller fot samt några små ben med tydliga 
ledytor. Inget av dessa gick att artbestäm-
ma. Det finn en bit av ett långt rörben 
från en fågel, oklart vilken art.

- Obrända ben om en vikt av 60 g, varav 
40 g är bestämda. Dessa härrör från ett 
får. Det finns bitar från humerus (över-
armsben), radius (underarmsben), ossa 

Figur 40. Planting av ”Gunnarsborg”, RAÄ 586, Ösmo sn.
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Figur 41. Profilritning av ”Gunnarsborg”, RAÄ 586, Ösmo sn.

Figur 42. 14C-datering Ua-24106 från Gunnarstenarna med en kalibrerad 
tyngdpunkt kring 1260-1390 e. Kr.
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coxae (bäcken), vertebrae (kotor), costae 
(revben) samt en liten bit cranium. Det 
rör sig troligen om två individer, varav en 
yngre, där epifyserna inte vuxit fast. Biten 

från humerus är från en vuxen individ och 
visar dessutom slaktspår.

Figur 43. Tentativ rekonstruktion av strandlinjen på Gunnarstenarna under vikingatid 
(4 – 4,5 m.ö.h.) utifrån mätningar med totalstation. De tomtningar, bodgrunder och 
gistgårdsvallar som har mätts in återfinns i karta. Ej klart inmätta tomtningar och övriga 
anläggningar finns återgivna som punkter i figur 44. De tre 14C-provern som daterar 
respektive tomtning till vikingatid och tidig medeltid (”Gunnarsborg”) är utmärkta. Karta: 
Oscar Törnqvist.

Ua-18659

1140±60 BP

Ua-18660

1030±60 BP

Ua-24106 

700±40 BP
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Figur 44. Tentativ TPQ-datering av två tomtningskomplex (inringade) till tidig vikingatid 
baserat på rekonstruerad strandlinje (5 – 5,5 m.ö.h.). I kartan visas punkter inmätta med 
totalstation som avser anläggningar av olika slag; hushörn, spisrösen, gistgårdsrösen 
mm. Jämför med figur 43. Karta: Oscar Törnqvist.
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Inledning och syfte

Inom ramen för det på Södertörns hög-
skola bedrivna projektet ”Förmoderna 
kustmiljöer” utfördes 15-22/5 2006 en 
mindre undersökning av en tomtning på 
ön Landsort (RAÄ 77, Torö sn) i Söder-
manlands skärgård.

Det övergripande syftet med forsknings-
projektets arkeologiska verksamhet var 
att diskutera olika typer av anläggning-
ar som en del av resursutnyttjandet i 

skärgården under äldre tider. Den utförda 
fältundersökningens specifika syfte var 
främst att försöka utröna form, karaktär 
och datering på denna anläggning för att 
relatera den till övriga kända lämningar 
inom området.

En uppmätning och provundersökning 
har tidigare gjort på platsen. En 14C-dater-
ing gav då resultatet BP 1414 ± 65 (Ua-
18135) och anläggningen diskuterades då 
utifrån sin tillsynes runda form som en 

SALTMARSKLINTEN, LANDSORT

ARKEOLOGISKA PROVUNDERSÖKNINGAR AV TOMTNING VID SALTMARSKLINTEN,  
LANDSORT (RAÄ 77), TORÖ SN, SÖDERMANLAND

Av Maria Landin, Peter Norman, Björn Öberg och Johan Rönnby

Figur 45. Saltmarsklintens placering på Landsort utanför Torö. Fornlämningar i närområdet 
markerade i rött.

Saltmarsklinten  
Torö 77:1
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eventuell ”tält- eller kåtabotten” (se Lan-
din och Rönnby 2002). Syftet var nu att 
torva och gräva ut hela anläggningen.

Tillstånd till arkeologisk undersökning 
var givet av Länsstyrelsen i Söderman-
lands län, dnr 524-40437-2006.

Undersökning och resultat 

Tomtningen är belägen på höjden norr om 
viken Saltmar. Den ligger på en gräsbev-
uxen platå med en bergsrygg i väster, berg 
i dagen ost, norr och söder därom. Den 
gräsbevuxna ytan är ca 30 meter i N-S 
riktning, ca 15 meter i Ö-V riktning. 

Öster om platån finns i sluttningen ned 
mot en gammal vik rester av lämningar 
som förmodligen är båtlämningar/sjö-
bodar (se figur 47). 

Innan avtorvning syntes ett fåtal stenar 
och formen framstod som närmast rund. 
Undersökningen startade med avtorvn-
ing av den nordöstra delen. En tydlig vall 
framkom då med 0,1-0,3 meter stora 
stenar. Efter rensning torvades resten av. 
Formen på tomtningen visade sig då vara 
kvadratisk (se figur 48). I NV o SO finns 
två större stenar, den ena påverkad av eld. 
I stenvallen finns en öppning i SO. Den 
kvadratiska formen och den låga sten-
vallen gör att anläggningen avviker från 
tomtningar enligt den vedertagna defini-
tion och förmodligen ska ses som någon 
annan typ av byggnad. 

Vid rensning av hela ytan innanför vallen 
förekom små bitar av brända ben spritt 
över hela anläggningen . Inga andra fynd 
förutom en obränd käke av säl framkom.

Ca 10 cm under torven var hela ytan 
innanför vallen täckt av en packning av 
små stenar, 0,02-0,5 meter stora. Utanför 

vallen saknades packningen. Möjligtvis 
handlar det om någon form av dränering/
utjämning av det inre utrymmet.

En mörkfärgning ca 2-3 meter stor och 
ca 0,36 meter djup fanns i anläggningens 
norra hörn. Här var jorden betydligt mer 
mörkfärgad och innehöll rikligt med frag-
ment av brända ben, däremot saknades 
i stort sett kol. Här fanns också några 
större stenar som kan varit fundament för 
eldstad/eldstadsbegränsning.

Ett 14C-prov togs från norra hörnet av 
anläggningen i anslutning till benen och 
mörkfärgningen och gav dateringen 1020 
± 25 BP (Ua-34003). Kalibrering av dater-
ingen pekade ut intervallet 970 – 1040 e. 
Kr. med konfidensgraden 2σ (se figur 50).

Figur 46. Fornlämningar vid Saltmarsklinten 
RAÄ Torö 77:1. Fornlämningar i närområdet 
markerade i rött.
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Figur 47. Saltmarsklinten RAÄ 77, Torö sn, med omgivning.

Undersökt 
anläggning
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Figur 48. Planritning Saltmarsklinten RAÄ 77, Torö sn.

Figur 49. Profilritning Saltmarsklinten RAÄ 77, Torö sn.
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Figur 50. 14C-datering Ua-34003 från Saltmarsklinten med en kalibrerad 
tyngdpunkt kring 990-1025 e. Kr.

Figur 51. Tomtningen vid Saltmarsklinten efter avtorvning. Foto: Johan Rönnby.
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Inledning

Inom ramen för det på Södertörns hög-
skola bedrivna projektet ”Förmoderna 
kustmiljöer” utfördes 2006-09-29 en min-
dre undersökning i en förmodad kapell-
ruin vid Herrhamra (RAÄ 16 Torö sn) i 
Södermanlands skärgård.

Det övergripande syftet med forsknings-
projektets arkeologiska verksamhet var 
att diskutera olika typer av anläggning-
ar som en del av resursutnyttjandet i 
skärgården under äldre tider. Den utförda 

LOTSKYRKOGÅRDEN, HERRHAMRA

PROVGRÄVNING VID LOTSKYRKOGÅRDEN, RAÄ 16, TORÖ SN, NYNÄSHAMNS KOMMUN

Av Maria Landin, Björn Öberg och Johan Rönnby

fältundersökningens specifika syfte var 
främst att försöka datera anläggningen 
för att relatera den till övriga kända läm-
ningar i området.

I fältarbetet deltog Maria Landin, Björn 
Öberg och Johan Rönnby. Tillstånd till 
arkeologisk undersökning var givet av 
Länsstyrelsen i Södermanlands län med 
dnr 524-40437-2006.

Figur 52. Den förmodade kapellruinen Torö 16:1 vid Herrhamra. Fornlämningar i närområdet 
markerade i rött.

Lotskyrkogården  
Torö 16:1
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Bakgrund

Fram t.o.m. 1719 fanns 
ett kapell i närheten av 
Lotskyrkogården eller 
Herrhamra gård som 
då låg på den plats där 
dagens kvarnbyggnad lig-
ger. Gården och kapellet 
brändes av rysarna 1719. 
Det finns antydningar i 
det kyrkliga källmateria-
let om att kapellet kan ha 
byggts upp på nytt under 
1700-talet. Exempelvis 
nämner födelseboken för 
Torö socken 1728 att två 
dop förrättas vid Herr-
hamra. Delar av dagens 
altaruppsats i Torö kyrka 
sägs komma från kapel-
let vid Herrhamra gård/
Lotskyrkogården. Dagens 
kyrkogård benämndes ti-
digare ”Landsorts kyrko-
gård” och ”Herrhamra 
kyrkogård.” (Landin & 
Öberg 2008). 

På Gabriel Bodings lant-
mäterikarta från 1745 finns en rektangel 
utritad en liten bit norr om Lots kyrko-
gården. Rektangeln skiljer sig markant 
från omgivande markslag, däremot anges 
inte vad den avser, i den i övrigt mycket 
noggranna beskrivning som tillhör kartan. 
Platsen för rektangeln är av allt att döma 
identisk med utgrävningsplatsen.

Enligt muntlig tradition skulle det ha legat 
ett hus på platsen för utgrävningen. Bland 
toröbor födda under 1920-talet påstås att 
fynd av smidesdetaljer från en byggnad 
återfunnits i högen. I dag markeras plat-
sen av en relativt symmetrisk gräsbevuxen 
hög.

Undersökningen

Högen är belägen på en äng (benämnd 
”Sandgärdet”) bevuxen med enstaka 
lövträd. I norra delen av ängen har det 
funnits en grävd damm och här har också 
legat en ångsåg.

Högen är i det närmaste kvadratisk, 9 
x 10 meter i öst-västlig riktning. Den är 
övertorvad och 0,6 – 1,0 meter hög. Inga 
synliga rester efter grundstenar finns. För 
att om möjligt kunna avgränsa en even-
tuell husgrund togs två schakt upp. Schakt 
1 i sydvästra hörnet var 0,7 x 0,7 meter 
stort. Schakt 2 i nordöstra hörnet var 4 
meter långt och som bredast 2 meter.

Figur 53. Närområdet kring Lotskyrkogården RAÄ Torö 16:1 
vid Ankarudden. Fornlämningar i närområdet markerade i rött.
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Vid grävningen visade sig högen bestå 
av sand, havssand med inslag av snäckor 
och blåmusslor. Vit finkornig havssand 
med sparsam förekomst av strandsten 
förekommer i närområdet i viken Väster-
hamn och på Öruddens norra strand. 
Musselskal av flera typer förekommer 
på sandstränder i vattenbrynet. Också 
koks och koksslagg förekommer i högen. 
Sådant flyter och kan möjligen ha funnits 
i den sand som fraktats till platsen. Koks-
en kan komma från fartygslaster eller från 
ångfartyg vilka normalt dumpade slagg i 
sjön.

I schakt 1 gjordes inga fynd.

I schakt 2 framkom en mängd olika 
föremål från olika tidsperioder; bränt trä, 
koksbitar, glasbitar, en brännvinsflaska 
(daterad till 1917), tegel, en sandstens-
platta och kaviartub m.m. Intrycket är att 
platsen använts som sophög. Inga rester 
efter någon väggkonstruktion framkom. 

Schakt 2 grävdes till 1 meters djup. Lagret 
med förmultnat/bränt organiskt material 
återfanns även i detta schakt.

Ytterligare ett schakt (nr 3) togs upp i hö-
gens centrum. Detta schakt var 1,6 x 1,6 
meter stort. Där var sanden renare utan 
inslag av sopor, men några spridda kol- 
och tegelfragment framkom.

Ca 0,8 meter under torven fanns ett 
sotlager med inslag av kol, ca 0,16 meter 
tjockt. Ovanpå kollagret fanns ett ca 0,05 
meter tjockt lager med bränt och förmult-
nat organiskt material, möjligtvis trä. 
Under kollagret fanns småsten av samma 
karaktär som den omgivande marken. 
Kollagret bedömdes ligga ovanpå ur-
sprunglig markyta.

För eventuell framtida analyser togs ett 
kolprov och ett träprov.

Utgrävningen kunde inte klargöra om 
något hus legat på platsen, än mindre ett 
kapell. 

Man kan, genom det brända träet och 
sotlagret konstatera att något blivit bränt 
på platsen. Man kan också konstatera att 
sotlagret ligger i botten på högen. 

Efter undersökningen framkom muntliga 
uppgifter som gör gällande att sanden 
härrör från den väster om kyrkogården 
belägna havsviken Västerhamn. Sanden 
skall ha bortschaktats därifrån för att 
den innehöll stora mängder sjögräs och 
andra föroreningar vilka stört badlivet på 
stranden.
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