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Abstract
The woodlands in the north of Blekinge are traditionally seen as an zone without traces of
prehistory. Literature discussing the pre-history and early medieval times in Blekinge usually
describes the north of the county as a thick unfriendly and impenetrable forest. This is with
certainty very easy to believe for someone walking in the thick spruce. Only, in the iron age
the forests primarily consisted of beech. It could, naturally, still have been hard to penetrate
but a forest consisting of deciduous, gives another basis. The woodlands contains a lot of
remains from our history, as ruins from small cottages and cairns who was created during the
time when even the woods where an agricultural place. Finds from the pre-history though,
are scarce. Though there are some indications that a closer look could pay of.
With the neighbouring county's as references there are some features worth checking up on.
For one, the thousands of cairns residing in the woods, could, according to investigations
performed in Småland, have been started as early as the stone age, though more often in the
iron age or the medieval period. There are also interesting finds as "eldslagningsstenar",
stones assumed to have been used to get a fire going. Some have been found in Blekinges
woodland area and they could indicate that there were human presence during the iron age.
To make conclusions in the matter of "were there people living in the northern regions of
Blekinge during pre-history?" is not a simple task, but I think there is reasons to stay open
minded and to take care to investigate even areas that have got no pre-historical remains
previously recorded.
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1. INLEDNING
Blekinge är ett litet landskap med stora variationer. Traditionellt brukar landskapet beskrivas
som "tre trappsteg". Kust-, dalbygd eller jordbruksbygd, samt skogsbygd. Blekinge har en
bitvis våldsam historia så som gränsland ofta har. Landskapet kom att slutligen tillhöra det
svenska riket först 1658 och utgjorde innan dess under flera århundraden Danmarks riksgräns
mot Sverige. Kust- och lordbrukslandskapet är rikt på fornlämningar som runstenar och
gravfält från järnålder. Blekinge hade även flera medeltida städer som Ronneby, Lyckå och
Avaskär (Stenholm, 2009, s.200). Skogsbygden verkar däremot vara ekande tom på spår från
tiden före den tidigmoderna perioden.
Blekinges skogsbygd utgör en speciell miljö. Landskapets tvära kast från högt till lågt liksom
de jättelika stenarna, efterlämnade av inlandsisen är en del av denna upplevelse liksom dess i
närmast gränslösa resurser, som de många vattendragen, skogarna, och det i stora mått
förekommande viltet. Det första kända och säkra omnämnandet av Blekinge från en skriftlig
källa är Wulfstans reseskildring från 800-talet (Lönnbom, 2000, s.36). Hans påstående att
Blekinge tillsammans med Öland, Möre och Gottland tillhörde Svearna har varit föremål för
livlig debatt genom åren. Till ytan utgör Blekinge Sveriges minsta län och näst minsta
landskap. (Lönnbom, 2000, s.42).

1.1 PROBLEMSTÄLLNING OCH SYFTE
Problemställning
Mycket få fynd från tiden före den tidigmodern perioden finns registrerade för norra
Blekinge. Det tycks inte heller finnas några större mängder skriftligt material, inte ens
avseende länet, bevarat från medeltid så som det finns på många andra platser i Sverige.
Tillsammans med ortnamnsutvecklingen i skogsbygden har detta antagligen medverkat till
den utbredda och vedertagna bild som finns av skogsbygdens sena kolonisation (Anglert,
2003, s.82).
Det är möjligt att det omfattande skogsbruket i länets norra områden utgör en försvårande
faktor. Speciella särdrag för identifikation av fornminnen kan saknas och inte sällan finns en
täckande vegetation (Olsson, 1992, s.14). Skogsägare som blivit vidtalade uppger också att
det finns betydligt fler intressanta objekt i skogsbygden än vad som idag finns registrerade
(muntligt). Anledningar till detta kan vara en långsam inventeringstakt eller möjligen ovilja
hos exploatörer att dra uppmärksamhet till eventuella fornminnen på markerna då man är rädd
för inskränkningar i brukandet av marken (t.ex. Stenholm, 2003, s.8). I dagsläget finns inga
bestämmelser för hur stor areal som kan tas i anspråk för fredande av ett fornminne utan
uttrycks i Kulturmiljölagen, Kapitel 2, §2, som
" Till en fornlämning hör ett så stort område på marken, sjö- eller havsbotten som behövs för att
bevara fornlämningen och ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Detta
område benämns fornlämningsområde" (Kulturmiljölag (1988:950)).

Kanske det, tillsammans med allt större krav på skogsbruket angående hänsyn och
naturavsättningar, ligger till grund för en avvaktande hållning hos markägare. Det finns
givetvis inget som säger att dessa, i dagsläget oregistrerade objekt, är fornminnen eller att de i
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så fall skulle tillhöra den period som avhandlas här, men det ger ett visst utrymme att
spekulera i.
Ytterligare problem utgör den nya tidsbegränsningen för vad som ska räknas som fornminne.
Från och med 2014 bedöms endast sådant som tillkommit före 1850 som fornminne
(Kulturmiljölag (1988:950)). Riksantikvarieämbetet anger i sin vägledning
"Fornlämningsbegreppet och fornlämningsförklaring" följande:
"”Kan antas ha tillkommit"
En antikvarisk bedömning ska ligga till grund för att göra ett antagande av när en lämning
tillkommit eller ett fartyg har förlist. Antagandet om tillkomst bör vara en sannolik datering
av när den verksamhet, som lämningen indikerar, startade på platsen. Efterforskningen bör
ligga på en rimlig nivå, vilket innebär att bedömningen kan baseras på skrivna källor och
kartmaterial, samt historiska, kulturgeografiska eller arkeologiska kunskaper och metoder.
Information om lämningens tillkomsttid kan också finnas i Fornsök (FMIS). Att anta tiden för
en lämnings tillkomst genom arkeologiska undersökningar och naturvetenskapliga metoder,
torde inte vara rimligt annat än i undantagsfall inom ramen för arkeologiska utredningar
enligt 2 kap. 11 § kulturmiljölagen."

Risken blir tydlig, att många av skogsbygdens lämningar nu helt kan sakna skydd då dessa i
allmänhet betraktas som sent tillkomna.
Syfte
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns potentiella tecken på förhistorisk aktivitet
i skogsbygden samt om det går att finna några ledtrådar till var i landskapet man rört sig, rest,
handlat i nordsydlig riktning, då främst med inriktning mot tidsperioden järnålder - tidig
medeltid.

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR:
• Kan något samband ses mellan identifierade vägar/färdleder och dokumenterade
lämningar/fynd.
• Finns odaterat material som skulle kunna härledas till jänålder-tidig medeltid?
• Vilka ledtrådar kan ortnamnen ge till områdets utveckling?
• Kan jämförelser med närliggande län ge några ledtrådar?
• Hur kan skogsmiljön sett ut under järnålder/tidig medeltid?
Då det i stort sett saknas tidsbestämda fynd, daterade till perioden, i området, kommer
uppsatsen i stort att vila på teoretiska möjligheter samt odaterat material för att undersöka
huruvida bosättning, gravsättning, handel, resande eller andra aktiviteter kan ha förekommit i
Blekinges skogsbygd under tiden järnålder/tidig medeltid.

1.3 AVGRÄNSNING
Blekinge hade på medeltiden endast tre häraden, Östra- Mellersta- och Västra härad.
Listerlandet, Sölvesborg, räknades som ett eget område och deltog i Skånes landsting ända in
på 1500-talet. Norr om Lister fanns Jämshögs socken, nuvarande Olofströms kommun och
hörde till Skåne fram till omkring 1570. (Lönnbom, 2000, s.42) Av den anledningen lämnas
dessa delar av det nuvarande Blekinge därhän liksom den östra delen av Karlskrona kommun
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som har kust, inte bara åt söder utan också på sin östra sida. Koncentrationen läggs på de
norra delarna av nuvarande Karlshamns och Ronnebys kommuner samt den nordvästra delen
av Karlskronas kommun. Tidsperioden uppsatsen i första hand behandlar är äldre järnålder till
tidig medeltid.

1.Bild: Karta över Blekinges härader - historisk tid. Källa: DDSS - Demografisk Databas Södra Sverige

1.4 METOD OCH KÄLLOR
Med små möjligheter till egna undersökningar utöver fältstudier och med ett begränsat
fyndmaterialet, avseende fornminnen, stödjer sig uppsatsen på uppgifter från
Fornminnesregistret och av Riksantikvarieämbetet tillhandahållet material tillsammans med
befintlig litteratur som böcker, artiklar, avhandlingar, uppsatser samt rapporter från
arkeologiska undersökningar, liksom annat publicerat material av intresse för ämnet.
Uppgifter har också hämtats från Lantmäterimyndigheten, så som kartor och dokument från
myndighetens digitaliserade historiska arkiv i syfte att undersöka de tidigast avbildade
vägarna samt för att få en uppfattning om markutnyttjande samt bosättningarnas disposition
under historisk tid. Även landskapets miljö och fauna har i viss mån utvärderats på detta sätt.
Uppgifter om landskapets fauna och utveckling har också hämtats från andra källor som
genomförda pollenanalyser och statistik, främst publicerade genom SLU samt Skogsstyrelsen.
Jag har ägnat särskild uppmärksamhet åt järnframställning, bosättningsutveckling och agrara
lämningar och i viss mån gravsättning under järnåldern, eftersom dessa områden för mig
framstår som de med störst potential till nya rön. För att påvisa dessa möjligheter har
jämförelse med närliggande län, Kronoberg och Kalmar gjorts där man i högre grad har
utforskat till exempel röjningsrösen, vilka daterats med hjälp av 14C.
Att med hjälp av ortsnamn försöka datera enskilda lokaler är möjligtvis inte helt korrekt då
metoden i första hand förespråkas som komplement till en befintlig fyndbild. Stenholm menar
till exempel att det endast är i samband med närliggande fornlämningar eller arkeologiskt
daterade boplatser eller om det möjligtvis finns belägg i medeltida skriftligt material som
datering av bebyggelsenamn kan komma på fråga (Stenholm, 1986, s.62). Då fynd av det
slaget i detta fallet nästan helt saknas, skulle man kunna plädera för att metoden är allt för
otillförlitlig för att brukas men jag väljer ändå att granska den infallsvinkel som materialet kan
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ge.
För att extrahera uppgifter ur FMIS och Ortnamnsregistret samt för att skapa illustrationer
över de resultat jag kommit fram till i fråga om Blekinges fornlämningsbild och
bosättningsutveckling för skogsbygden har jag använt mig av GIS (Geografiskt
Informationssystem) som är ett datorbaserat system för att hantera geografiska data.
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2. HISTORIK
2.1 FORSKNINGSHISTORIK
Av de arkeologiska undersökningar som utförts i Blekinge härrör de flesta från
exploateringsuppdrag. Flera av dessa undersökningar har sin grund i E22:ans om- och
utbyggnad och har frambringat en mängd fynd och ny information som sträcker sig över
11000 år. Det understryker att Blekinge varit en plats som befolkats tidigt och där människor
vistats under lång tid. (Blekinge Museum, 2016) Dessa undersökningar är givetvis otroligt
viktiga för att få tillgång till ny kunskap avseende Blekinges forntid, dock berör de av
naturliga skäl främst kust och dalbygden då större delen av E-22:s sträckning drar fram
genom dessa områden.
När det kommer till fyndbaserade arkeologiska utgrävningar och särskilda utredningar är
Västra Vång i Johannishus, Ronneby kommun, kanske den mest sensationella. Västra Vång
anses ha varit en aktiv boplats sedan omkring Kristi födelse och under järnålder tros byn ha
varit rik och välmående. Man fann en mängd fynd som enlig många visar på en ny sedan
tidigare okänd centralplats. Bland annat fann man 29 guldgubbar, som förstärker bilden av en
plats kopplad till makt (Länsstyrelsen Blekinge, 2013). Något liknande har aldrig påträffats i
Blekinge tidigare. Blekinge Museum har producerat ett antal rapporter om alla de fynd som
gjorts i Västra Vång, vilka finns tillgängliga på deras hemsida.

2. Bild: Guldgubbar funna i Västra Vång. Lännstyrelsen i Blekinge
(http://lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/nyheter/2013/Pages/vastra-vang.aspx)

Rickard Tovesson har i en uppsats från 2007, behandlat östra Blekinges utveckling under
järnålder till medeltid. Han tar upp Montelius utgrävning av två byggnader, daterade till
järnålder, i Augerum, och beskriver alla de gravfält som finns i området. Han konstaterar att
gravfälten har legat i anslutning till boplatserna men anger också att det finns många
gravplatser vid vilka inga boplatser ännu blivit funna (Tovesson, 2007, s.21). Han anser att
Blekinge troligen har haft en större betydelse under järnåldern än vad som tidigare tillskrivits
landskapet och att till exempel Augerum kan ha varit en av de platser som haft en elitistisk
bosättning (Tovesson, 2007, s.21). Tovesson konstaterar också att även om området, östra
Blekinge, har många forntida monument, är det ont om litteratur som behandlar ämnet
(Tovesson, 2007, abstract).
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Riksantikvarieämbetet UV Syd utförde en särskild arkeologisk undersökning i Ire, en liten by
i Blekinges skogsregion, belägen i norra delen av Karlshamns kommun, endast några
kilometer söder om Smålandsgränsen. Utredningen utfördes med anledning av en ny dragning
av riksväg 29. Målsättningen var att finna och redovisa lämpliga platser för
stenåldersbosättning samt lämningar från den historiska kolonisationen, allt med avsikt att
skapa ett underlag för framtida insatser. Man genomförde en arkeologisk utredningsgrävning
på de platser som utpekats som lämpliga för stenåldersboplatser under sommaren 2002, dock
utan resultat (Anglert, 2005, s.4-5). Länsstyrelsen formulerade en kravspecifikation som lyfte
fram betydelsen hos lämningarna inom området för den nya vägen, dock blev den
undersökningsplan som lades fram utefter kravspecifikationen underkänd på grund av att
medel saknades. Ambitionsnivån sänktes då betydligt och undersökningen fick inskränkas till
en enda lokal längs den nya vägens sträckning. Lokalen man valde var ett torp som sedan
tidigare blivit identifierat, vid en torpinventering från 70-talet, som Krusmotorpet eller Carl
Jonassons torp. Undersökningarna koncentrerades till de ovan jord synliga lämningarna och
vidare undersökningar under jord blev mycket begränsade på grund av den generellt låga
ambitionsnivån. Odlingsytorna anges vara små och i huvudsak belägna i nordväst på en
storblockig moränkulle. Mindre ytor hade stenröjts mellan stenblocken. Enstaka odlingsrösen
fanns också i söder, vilket ansågs påvisa en viss odling även där. Rösena undergick ingen
speciell undersökning och inga makrofossil-, pollen- eller 14C prover togs vid undersökningen
(Anglert, 2005, s.4-5).
En annan intressant studie av Ire har utförts av Per Sjögren (1999) som behandlar
vegetationsutvecklingen i området. Han anger att Ire by antagligen bildades under medeltid,
men att byn under 1500-tal, hette Iremalle och alltså tillhör -målabyarna. Den äldsta uppgiften
om bebyggelse i Ire är från 1658 då byn består av en enda gård (Sjögren, 1999, s.6). De första
spåren av odling, om än svaga, menar Sjögren är märkbara redan under neolitikums början, då
bosättningarna också börjar röra sig från kusten, inåt land. Främst var det dalbygden som
bosattes men också vissa delar av skogsbygden, framför allt under den senare delen av
neolitikum då ådalarna togs i besittning. (Sjögren, 1999, s.6-9).
Under bronsåldern koncentrerades bebyggelsen till dalbygden och neolitiska bosättningar i
skogsbygden överges. Detta kan enligt Sjögren vara resultatet av klimatförändringar som
innebar försämrade odlingsmöjligheter (Sjögren, 1999, s.6-9). Vid slutet av bronsåldern
påbörjades en ny expansion som hade sin höjdpunkt under äldre järnålder. Sjögren anger de
stora mängder av odlingsrösen som finns bevarade ute i skogsmarkerna som spår efter en
ökad stenröjning under tiden 500 f.Kr - 400 e.Kr (Sjögren, 1999, s10-11). Ytterligare en
expansionsfas i slutet på äldre järnålder förde med sig att även de yttersta marginalområdena
utnyttjades. Sjögren påpekar att detta dock fick ett abrupt slut då den ödeläggelse som
drabbade gårdar i hela Sydskandinavien under 500-talet även påverkade Blekinge. (Sjögren,
1999, s10-11) Han anger också att fram till yngre järnålder bestod bebyggelsen nästan
uteslutande av ensamgårdar men att vid ingången till yngre järnålder kan man se början till
bybildningar. Inom dalbygden sker under perioden en kraftig expansion. Skogsbygden saknar
dock i stort spår från yngre järnålder, undantaget de fynd av eldslagningsstenar som gjorts.
(Sjögren, 1999, s.10-11).
Vid mitten av 1300-talet inträffade i Blekinge, liksom i övriga Europa, åter ödeläggelse av
många gårdar. Anledningen till detta kan vara flera men Sjögren tar upp överexploatering och
digerdöden som tänkbara orsaker. Han tror också att skogsbygden kan ha varit särskilt hårt
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drabbad. Återkolonisationen av dessa ödelagda bosättningar skedde sedan under 1500- och
1600-talen (Sjögren, 1999, s.11).
De pollenanalyser som genomförts i området, av vilka en del är utförda av Sjögren själv, visar
att de första spåren av mänsklig påverkan runt Ire kan anas runt 2300 f.Kr. Skogen utgjordes
då utav ädellöv med inslag av tall och hassel. Vidare kan ett ökat betestryck märkas med
början runt 500 f.Kr. Den största förändringen i skogssammansättningen menar han sker
omkring 300 e.Kr då boken expanderar kraftigt och blir det dominerande trädslaget (Sjögren,
1999, s.28). Redan vid 700-talet e.Kr syns de första spåren av sädesodling och omkring 10001100-talen öppnas markerna upp mer genomgående. Vid ca 1400-tal är markerna som mest
öppna under medeltiden (Sjögren, 1999, s.28). Slutsatsen Sjögren drar av detta är att även om
det första obestridliga tecknet på bosättning i området först kan ses i övergången mellan
järnålder och medeltid så är den ökning av gräspollen som sker i området redan på 600-talet
samt att sädesslag ses uppträda under 700-talet ett tecken på en förändring i markutnyttjandet.
Den rimligaste slutsatsen menar han, är att en gård anlagts i närheten. Alltså håller han det för
troligt att åkerbruk och därmed bosättning förekommit i området så tidigt som på 700-talet
(Sjögren, 1999, s.28).
För övrigt har den nordligaste delen av landskapet, skogsbygden, delvis inventerats inom
ramen för projektet Skog och Historia (Stenholm, 2003, s.9). Med början 2001 genomfördes
ett inventeringsprojekt i Blekinges norra skogsområden. Projektets genomförande var ett
samarbete mellan Skogstyrelsen och Länsstyrelsen. Inriktningen var framför allt kulturminnen
och inventeringen kunde genomföras då man beviljades anställningsstöd för de för ändamålet
rekryterade medarbetarna (Persson, 2004, s.3). Thomas Persson, som sammanställt resultatet
efter 2003 års inventering anser att den allt jämt fortsatta frånvaron av förhistoriska fynd i de
nu ominventerade områdena bekräftar resultatet från fornminnesinventeringarna som utfördes
på 1960- och 1970-talen och att detta stödjer tanken att området inte koloniserades förrän runt
1500-talet (Persson, 2004). Förutom ett stort antal historiska lämningar som torpruiner och
odlingsrösen fann man också slagg, blästerplatser och fångstgropar, som Persson dock vill
anta hör till samma tidsperiod som bostadslämningarna (Persson, 2004).
Ett av de mer gedigna försöken till att beskriva Blekinges forntid och tidiga historia står Leifh
Stenholm för. Hans avhandling "Ränderna går aldrig ur" behandlar i och för sig först och
främst Blekinges medeltid och dansktid men han börjar med att presentera tiden fram till
medeltid och alla de spår vi har från järnålder som till exempel fornborgar, gravfält och
runstenar. Stenholm redogör också för den troliga bosättningsutvecklingen med
ortnamnsforskningen som grund (Stenholm, 1986, s.61-69), samt hur de stora gravfälten ger
en fingervisning om mer permanenta bybildningar och en ökande befolkningsutveckling
under yngre järnålder (Stenholm, 1986, s.41-43). Han har också gjort en rekonstruktion av det
medeltida vägnätet i Blekinge, som han tror förändrades mycket lite fram till 1600-talet
(Stenholm, 1986, s.39).

2.2 MILJÖ OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
2.2.1 Skog
För den som idag färdas igenom Blekinges nordligaste områden är det med all säkerhet inte
svårt att föreställa sig att den täta skogen i alla tider utgjort ett hinder för den som vågat sig på
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att resa igenom den. Den skog som idag i till största del utgör produktionsskog och som täcker
180000 ha av Blekinges totala yta om 278000 ha består hela 52% av gran och 12% av tall
(Skogsstyrelsen 2016). Dessa granskogar skapar i allmänhet ett kompakt och ogenomträngligt
intryck som tillsammans med det moderna skogsbrukets lämningar som ris och röjningsved
gör att skogarna bitvis kan upplevas som mycket svårframkomliga. Täta planteringar och
markberedning underlättar inte heller för den som promenerar i terrängen. Dock gör dessa
intryck inte mycket för vår förståelse för hur skogen såg ut under järnålder - tidig medeltid.
I en artikel av Matts Lindbladh från 2004, kan man utläsa att granen runt 1000-talet endast
kommit en bit in i Småland och därmed hade åtskilliga fler mil att vandra innan den skulle nå
Blekinges gräns (Lindbladh, 2004). Vidare om man studerar Petter Geddas karta från 1684
(Lantmäterimyndighetens Arkiv/Blekinge/I18, 1684), se bild 2, som ger en bild av Blekinges
byar, vägar och skogsbestånd, ser man att granskog är ovanligt. Landskapet tycks ha
dominerats utav bok och tall. En del ekbestånd, företrädelsevis ungskog samt al- och
björkskogar finns också utmärkta på kartan. En är märkt som "Enemark" och vid kusten
finner man till stor del endast det Gedda benämnt som "Småskog". Vad denna kan bestå utav
finns inte närmre angivet (Lantmäterimyndighetens Arkiv/Blekinge/I18, 1684).

3. Bild: Petter Geddas Karta från 1684, norra delen av Bräkne-Hobys och Backaryds socknar. Hämtad från
Lantmäterimyndigheten. (Lantmäterimyndighetens Arkiv/Blekinge/I18, 1684) © Lantmäteriet [i2012/921]

Av detta kan slutsats dras att granen vid 1600-talets andra hälft ännu inte fått någon större
spridning i länet. En undersökning av våtmarkskomplexet Rolands hav, beläget i Karlshamns
kommun, ca två mil norr om tätorten, utförd av Maria Bernhard, (1998) bekräftar lövträdens
dominans. Bernhard kunde med hjälp av pollenanalyser konstatera att skogarna runt Rolands
hav från ca. år 0 till omkring 1700-tal har bestått av i första hand bok, avenbok och björk
(Bernhard, 1998).
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4. Blockig morän Foto:Linda Mattisson Olsson
Fotot är taget söder om Belganet i Ronneby kommun och visar betesmark.

2.2.2 Odling
Jorden i norra Blekinge är god men inte helt lätt att komma åt. Terrängen kan vara svår att
röra sig i beroende på den storblockiga morän som dominerar stora delar av landskapet.
Medelboniteten i Blekinge räknas till 11,1 jämfört med 5,5 för hela riket, som ett tecken på att
god tillväxt verkligen är möjlig i området. (Bonitet används inom skogsnäringen som ett mått
på platsens produktionsförmåga under ideala förhållanden) Dock kan den nästan
överväldigande mängden sten förklara de många odlingsrösena och stenmurarna.

2.2.3 Vatten
Det finns ett stort antal sjöar, bäckar och åar i landskapet och enligt Länsstyrelsen finns det
omkring 1500 vattendrag i Blekinge (Länsstyrelsen, 1994).
12

5. Bild: Illustration över de många vattendrags som utmärker Blekinges skogsbygd. Källa: Fastighetskartan,
Lantmäterimyndigheten.© Lantmäteriet [i2012/921]

Peter och Birgit Sawyer anger i "Medieval Scandinavia" att en för livnärning viktig resurs
utöver det man kunde samla eller producera, åtminstone under medeltiden, var fisk. Av den
anledningen var det ovanligt att bosättningar låg långt ifrån ett vattendrag (Sawyer, 2010,
s.33).
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3. JÄMFÖRELSEOMRÅDEN
3.1 KRONOBERG - VÄRENDS
3.1.1 Handelsvägar/Färdleder
Från Värendsområdet runt Växjö tycks vägarna, under medeltiden, förgrena sig ut till de
övriga delarna av södra Sverige med förbindelser med Blekinge, Vä i Skåne, Kalmar, Eksjö,
Jönköping och Ljungby (Stenholm, 2009, s.56). Det är lätt att föreställa sig att Värends
fungerat som ett nav under lång tid. (Stenholm, 2009, s.56) Även Sven-Olof Larsson pekar ut
Växjö som en central plats dit vägar bär från många andra platser i södra Sverige. Bland annat
anger han Ronneby som en stad och hamn dit bönder, präster och frälsemän förde sina varor
som till exempel boskap, hudar, skinn, smör och talg. Där kunde värendsborna också köpa
salt, tyg eller öl. Vägen till Ronneby, menar Larsson, följde en rullstensås, som erbjöd bra
möjligheter för transporter (Larsson, 1999, s.100-101).
3.1.2 Fornminnesbild
I Kronoberg finns en stark koncentration, främst i de norra och centrala delarna, av
järnåldersrelaterade lämningar som gravfält, högar, runstenar och järnframställningsplatser
(Hansson, 1999, s.44-50). Den absolut vanligaste fornlämningen i Kronobergs län är fossil
åkermark med röjningsrösen. De kan finnas över stora områden och påträffas på många
platser i skogarna. Tydliga åkerformer med åkerhak, terrasskanter och bandparaceller saknas
oftast eftersom odlingen troligen flyttade runt. I de undersökningar som Smålands museum
genomfört kom de fram till att vissa områden blivit övergivna redan vid övergången mellan
äldre- och yngre järnålder medan andra öppnats upp först under yngre järnålder och medeltid
(Hansson, 1999, s.41). Värt att notera är att röjningsröseområden av förhistorisk typ även
upptäckts i områden som för övrigt nästan helt saknar fornlämningar från järnålder som till
exempel Tingsås socken (Hansson, 1999, s.39), som gränsar till Blekinges skogsbygd.
Järnåldersgravfälten innehåller ett stort antal varianter på gravsättningsformer så som högar,
domarringar, runda stensättningar, kvadratiska stensättningar, ovala stensättningar resta
stenar, treuddar och skeppssättningar. Hansson anser att de små gravfält som ibland kan
finnas på platser som ligger avsides i förhållande till den historiskt kända bygden, kan antas
tillhöra den äldre järnåldern (Hansson, 1999, s.39). Han menar också att även om man
traditionellt brukar studera gravfältens utbredning för att kartlägga järnålderns
bosättningsmönster så kan detta ge en ofullständig bild. Om man istället till exempel tittar på
utbredningen av fynd som gjorts av eldslagningsstenar visar dessa ett annat mönster
(Hansson, 1999, s.39-40). Eldslagningsstenar är som regel ovala och antas ha använts till att
slå eld med. De dateras framför allt till perioden 200-500 e.Kr. I Kronoberg har man hittills
funnit 108 stycken och många av dem har blivit funna i områden där det också finns gravfält
från järnåldern men ett förvånansvärt stort antal har hittats i områden, som sydöstra Värends,
där järnåldersgravfält helt saknas (Hansson, 1999, s.39-40). I Tingsås socken, som ligger
alldeles till norr om Blekinges länsgräns har man funnit sju eldslagningsstenar, vilket utgör
det näst största fyndet i Kronoberg. Hansson menar att även om dessa fynd inte nödvändigtvis
avspeglar fast bebyggelse så visar de i alla fall genom sin förekomst att gravfälten inte ger
hela sanningen (Hansson, 1999, s.39-40).
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3.1.3 Bosättningsutveckling och ortnamnsforskning
Lars-Olof Larsson har gjort en rekonstruktion av bebyggelsens utbredning i Småland omkring
år 1000 e.Kr med hjälp av ortnamnsanalys. Denna visar på att bosättningarna framför allt var
koncentrerade till norr. I Värends är landskapet mellan Åsnen och Helgasjön, vid Växjö, det
mest utnyttjade under perioden. Larsson menar också att de områden som saknar förkristna
ortsnamn särskilt i söder mot Blekinge men även väster och öster ut utgjorde stora kompakta
ödemarksområden (Larsson, 1999, s.68-69). Namn med efterleden -löv, -lösa, -hem, -inge, unga, stad, -by, -åker, -åkra, -åker, -toft, -tomt -vi, al, -hov -bo, -bygd, -land räknas enligt
Göran Hallberg, (Hallberg, 1983) till de förkristna ortsnamnen.

3.2 KALMAR - MÖRE
3.2.1 Handelsvägar/Färdleder
Med sin långa kust utgör vattenvägen den mest uppenbara och det finns all anledning att tro
att denna var den huvudsakliga. Vattenleden längs Blekinges kust och vidare upp emot
Kalmar och Öland nämns för första gången utav Wulfstan omkring 800-talet (Andrén, 2007)
Vidare antecknas i Valdemars jordebok anvisningar för hur man seglar till Estland via
Mälaren med utgång vid Utlängan. (Stenholm, 2009, s.62)
Dock visar den rekonstruktion av det medeltida vägnätet som Stenholm illustrerat i sin bok
"Berättelsen om Blekinge - gränser i ett gränsland" också på landförbindelser med
Värendsområdet i Kronoberg liksom Avaskär och Lyckå i Blekinge (Stenholm, 2009, s.56).
3.2.2 Bosättningsutveckling och ortnamnsforskning
Sven-Olof Lindqvist har i en kulturgeografisk studie av bebyggelseutvecklingen i Östra
Småland under slutet av vikingatiden-början av medeltiden använt sig av bland annat
ortsnamnsstudier för att teckna en bild av förloppet. I denna har ortsnamn med slutleden -by,
stad, -vi, -inge, -lösa, -lunda, -berga, -rum, -um, -hem och åkra liksom dem med förleden
Oden-, Tor-, och Frö- registrerats som förhistoriska. (Lindqvist, 2001, s 465) Bilden som
uppträder då man studerar mönstret som detta ger är skiftande. Det som omedelbart
framträder är att Öland har en särställning under perioden och tycks också påverka bilden på
fastlandet. Med ortsnamnen som analysmetod ser utvecklingen i södra delen av östra Småland
ut att ha koncentrerats längs Kalmarsund medan bebyggelsen längre norrut där Kalmarsund
blir bredare, visar på en större utbredning av de förhistoriska byarna, jämnt fördelade i små
kluster ända in till länsgränsen i väster.
Det har genomförts få arkeologiska undersökningar beträffande bosättningsutvecklingen i
Möre vilket gör att underlaget och kunskapen är svag. De stora gravfält som ligger som en
båge runt Kalmar och nedre delen av Ljungbyån menar Mats Anglert borde betyda att även
bebyggelsen var koncentrerad dit (Anglert, 2001, s.486-487). Anglert menar också att dessa
större gravfält från yngre järnålder visar på den äldre bebyggelsen bestående av ensamgårdar
övergavs för att ge plats för en tydligare bybildning (Anglert, 2001, s.486-487). Dock, anser
han, finns det vissa problem med att endast utgå från de ovan jord synliga gravarna, då vi inte
vet i vilken utsträckning synliga spår av gravar har blivit utplånade (Anglert, 2001, s.487).
Skogsbygden antas dock på grund av frånvaron av gravar från järnåldern inte ha koloniserats
förrän under medeltid. Anledningen till den medeltida expansionen kan ha varit den goda
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tillgången på sjömalm som fanns tillgängligt i skogarna. Dock orsakar digerdöden här, liksom
i övriga Europa, en ödeläggning av bebyggelse. En återhämtning kan ses först under sent
1400-tal (Ericsson, 2001, s.372).

3.2.3 Fornminnesbild
Fornlämningsbilden stämmer i utbredning med den ortnamnsanalys som Sven-Olof Lindqvist
gjort för området med stark koncentration utmed Kalmars kust och sedan över ett större
område längre norrut med kluster i inlandet vid Målilla och Vimmerby (Lindqvist, 2001,
s.459-484). Vilket också i stort stämmer med Blekinges fornminnesbild över
järnåldersrelaterade lämningar med en stark koncentration till kusten. Mats Anglert menar
dock att det är stor skillnad avseende storlek och placering i landskapet mellan gravfält från
äldre- och yngre järnålder. De äldre tenderar att ligga i periferin gent emot den senare
bebyggelsen medan gravfälten från yngre järnålder ökat avsevärt i storlek och koncentreras
till åarnas utlopp (Anglert, 2001, s.486-487).
Antalet eldslagningsstenar registrerade för Kalmar län är inte så stort. Dock finns det ett antal
uppgifter om eldslagningsstenar registrerade i samband med andra fynd och kulturlämningar.
Två av dem härrör från den sydvästra delen av Kalmar län. Den ena kommer från Långasjö i
Emmaboda kommun endast ca 4km från länsgränsen i väster och ca 10 km från Blekinges
gräns i söder. Den andra är funnen i Vissefjärda, strax sydost om Långasjö, endast 4-5km från
Blekinges länsgräns (Kringla).

3.3 RÖJNINGSRÖSEN
Under 1980-talet utfördes i Småland undersökningar inriktade på odlingsrösen med hjälp av
14
C datering. Resultaten visade att även om många rösen kunde dateras till medeltid, fanns det
också sådana som kunde dateras till både yngre och äldre järnålder och i vissa fall till och med
bronsålder. Efter en större undersökning i Jönköping i slutet av 80-talet kom de fram till att
stenåldern var en osäker stenröjningsperiod men att rösen av röjningstyp förekommit från
bronsåldern fram till historisk tid i varierande grad. I området kunde man se en expansionsfas
under bronsålder och äldre järnålder med en liten nedgång under yngre järnålder med en ny
expansion under medeltid och historisk tid. Man ansåg då att det var möjligt att se vilka rösen
som var förhistoriska, så kallade hackerör. Det har sedan visat sig att röjningsrösen ofta får en
yngre datering (Klang och Nilsson, 2014, s.43).
De undersökningar som visat att röjningsrösen inte sällan kan vara förhistoriska har också
påvisat att man i somliga fall kan finna gravar inom eller nära ett område med rösen men att
det också finns ställen där rösen blivit identifierade som förhistoriska utan att man funnit
några gravar alls i närheten (Lagerås, 2007, s.19). Till exempel gjordes en undersökning i Rya
socken i Småland, där datering visade att det förekom en agrar expansion under äldre
järnålder och att området hade en kontinuerlig användning fram till slutet av vikingatiden. Vid
utgrävningen fann man också ibland rösena eldstäder, slagg och långhus. Dock kunde inga
definierade gravar identifieras. Ett liknande resultat fick man i Hamneda, Småland, där man
fann stora områden med röjningsrösen och bosättningslämningar från äldre järnålder men inga
gravar (Lagerås, 2007, s.20). Per Lagerås, anser därför att utbredningen av röjningsrösen kan
vara ett viktigt komplement till monumentala gravar och på så vis möjligen fylla igen vissa av
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de tomma fläckar vi tycks ha i lämningsbilden över förhistorisk bosättning (Lagerås, 2007,
s.19).
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4. ANALYS AV LÄMNINGAR OCH ORTSNAMN I BLEKINGE
Blekinges kust är rik på fynd från järnåldern. Dock saknar inlandet i stort registrerade och
daterade fynd från perioden. Vid fornminnesinventeringen 1969-1974 registrerades fler än
3000 fornlämningar. Gravar och gravfält utgjorde ett stort antal av dessa och flertalet återfinns
i de södra delarna av landskapet. Kunskapen om fornlämningar i skogsbygden är däremot
bristfällig och utförda inventeringsrevideringar i speciella områden visar att antalet
fornlämningar i området kan vara två-tre gånger fler än vad som idag finns registrerade.
(Stenholm, 2009, s72). Det finns alltså mycket få registrerade lämningar som faller inom det
här avhandlade tidsspannet. Av den anledningen redovisas vid de nedanstående posterna
också lämningar som har en oklar datering och ligger inom tidsspannet järnålder till tidig
medeltid.
4.1 AKTUELL FORNMINNESBILD
4.1.1 Agrara lämningar
Blekinge har ett stort antal agrara lämningar, i första hand i form av röjningsrösen och fossil
åkermark. (FMIS) Då man studerar bilden för lämningar i norra Blekinge är de få men spridda
över stora delar av området. Även om få odlingsrösen i skogsbygden är registrerade i FMIS
förekommer de i stora mått och påträffas i stort sett överallt. (Jönsson, 2003, s.150).

6.Bild: Bruna markeringar på kartan visar agrara lämningar; fossil åkermark samt röjningsrösen. Källa: FMIS,
Bakgrundskarta: Översiktskartan, © Lantmäteriet [i2012/921]

4.1.2 Lågteknisk järnframställning
Järn ersatte brons framför allt i nyttoföremål eftersom det var både en billigare råvara samt
mer hållbart. Rester utav järnframställning finns i hela Blekinge. (Lönnbom, 2000, s.25)
Järnet framställdes i så kallade blästerugnar. Råmaterialet bestod utav sjömalm, myrmalm
eller järnhaltig jord. Lämningar består både av ugnar och den slagg som utgör restprodukt vid
smältning. (Olsson, 1992) Blekinge handlade på medeltiden med kontinenten och varor som
pälsar, levande boskap och hudar kan ha varit viktiga exportvaror, men man handlade också
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med järn. (Lönnbom, 2000, s.33) "Blekungs jaern" nämns för första gången i ett dokument
från år 1284, som anger handelsordning med Flensburg. (Stenholm, 1986, s.92) Hittills finns
ett drygt 30-tal platser kopplade till blästbruk registrerade. Stenholm väljer att framhålla
uppfattningen att järnframställningen i Blekinge endast varit för husbehov och att det
sannolikt i stället främst varit järn från Småland som skeppats ut över Blekingska hamnar
(Stenholm, 1986, s.93-94).

7. Bild: Svarta markeringar visar blästbrukslämningar. Källa: FMIS, Bakgrundskarta: Översiktskartan, ©
Lantmäteriet [i2012/921]

Råvaran till blästerbruket utvanns från myrar eller insjöarnas bottnar. Av de talrika
blästbrukslämningar man funnit i Möre, Kalmar, har man dragit slutsatsen att det åtminstone i
detta område har funnits två tydligt skilda lägen för slaggförekomst. Det första är intill
malmförande myrar och det andra intill vattendrag. Nästa slutsats har varit att de lokaler som
ligger intill myrarna ofta är förhistoriska medan de nära vattendragen i stället härrör från
medeltid - historisk tid (Karlsson, 2001, s.349). Huruvida dessa slutsatser är applicerbara på
Blekinge eller ej är inte utrett.
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4.1.3 Fångstanläggningar

8. Bild: Markeringar visar fångstanläggningar. Källa: FMIS, Bakgrundskarta: Översiktskartan, ©
Lantmäteriet [i2012/921]

Fångstgropar och fångstanläggningar är av naturliga skäl svåra att datera då de kan härröra
allt ifrån stenålder till nyare tid. Dock blev gropfångst förbjudet 1864 och de flesta av dessa
räknas därför som fornminne (Riksantikvarieämbetet, 2014: Lämningstypslistan, s.22).
4.1.4 Stensättningar och gravar
Endast enstaka stensättningar och gravar som möjligen kan härledas till den aktuella perioden
finns registrerade i norra Blekinge. Kusten och dalbygden (mellanbygden) är däremot, som
synes på den nedan införlivade illustrationen, friskt översållad med dylika fynd.
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9. Bild: Markeringar visar stensättningar och enstaka gravar markerade med stående sten eller block. Källa:
FMIS, Karta:Översiktskartan, © Lantmäteriet [i2012/921]

Gravar kan finnas spridda i ett område eller vara till synes helt ensamma, ofta i anslutning till
eller inte allt för långt bort från bosättningen (Olsson, 1992, s.86). Utseendemässigt kan de
variera i hög grad. Vissa har kantkedja och/eller en eller flera resta stenar (Olsson, 1992, s.8889). Även om stensättningar potentiellt daterade till järnålder är relativt få i de norra delarna
av Blekinge finns ett antal objekt som ligger inom ramen för att tolkas som tillhörande
perioden.

4.1.5 Gravfält
Gravfälten från yngre järnålder har ett varierande utseende och innehåller flera
anläggningstyper. Stora gravfält från perioden återfinns i dalbygden, samt några vid kusten.
Dessa gravfält kan representera introduktionen av ett nytt bebyggelsemönster där
ensamgårdarna försvann och ersattes med fastare bybildning (Stenholm, 1986, s.43).
Gravfältet vid Hjorthammar är ett av länets mest kända gravfält. Ett stort antal gravsättningar
är synliga ovan jord och kommer i blandade former. Representerat finns bland annat treuddar,
skeppssättningar och resta stenar. Hjortshammar har fått låna namn åt denna typ av gravfält i
Blekinge och man har hittills funnit 17 gravfält av Hjorthammartyp (Stenholm, 2009, s.7176). Inget av dem återfinns dock norr om dalbygden.

4.1.6 Vägar, färd- och farleder
I litteraturen framställs Blekinges övre halva som under forntiden varande en ogenomtränglig
mur av berg och skog. Möjligen kommer denna uppfattning från Adam av Bremens
redogörelse:
"Öen Skåne är nästan then yttersta delen af Danmark, på alla sijdor med wattn och haf
kringfluten, vndantagande en arm som öster ut hänger tillsammans med fasta landet, och
åtskiljer Swerige ifrån Danmark, ther som stora och tiocka skogar samt branta berg möta
genom hwilka man nödwändigt måste resa ifrån Skåne in åt Göthalandet; at man billigt
må twifla antingen man skal wåga sig vti äfwentyr vppå hafwet, til at ther med vndfly
then fahrlighet som honom å landet förestå kan, eller om man skall thet senare vthwällja
för thet förra" (Bremen, 1978).

Om man antar att den arm, Adam av Bremen nämner, som sträcker sig ut åt öster är Blekinge
så är det lätt att förstå hur bilden har vuxit fram. Antagandet förutsätter dock inte bara att han i
så fall skulle räknat Blekinge till Skåne utan också att vägen till Götaland skulle varit den
längsta tänkbara. En annan tanke som ofta ventileras är att vildvuxna och vidsträckta
skogsområden utgjorde buffertzoner mellan de olika områdena och populationerna (Stenholm,
1986, s31).

Vägar
Det finns spår av äldre vägar i landskapet och många små bitar av de gamla färdlederna finns
dokumenterade. Dock är det svårt att med säkerhet säga hur gamla de är. Den viktigaste
kommunikationsleden, över land, till och i Blekinge tycks ha varit den landsväg som följer
kusten. Den slingrar sig fram igenom landskapet och går förbi alla städer och köpingar kända
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från medeltiden (Stenholm, 1986, s36).
Men vägar har även sträckt sig från nord till syd. Leif Stenholm skriver i sin bok "Berättelsen
om Blekinge - gränser i ett gränsland" (2009) att det åtminstone under senmedeltiden funnits
sex stycken nord-sydgående vägar som förband de blekingska hamnarna med Värends i
Småland. Han har gjort en rekonstruktion av det medeltida vägnätet som han anser har varit i
stort sett oförändrat fram till 1600-talet.

10. Foto: Leifh Stenholms rekonstruktion av de medeltida vägarna. De svarta punkterna visar kända runstenar.
Källa: Leif Stenholm, Berättelsen om Blekinge - gränser i ett gränsland, 2009

Av dessa vägar anser han att vägen mellan Växjö och Ronneby har varit den viktigaste då
denna väg har en fornminnesbild som stödjer bruk under förhistorisk tid.
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11. Bild: De röda markeringarna på kartan visar registrerade färdvägar och fägator. Källa: FMIS. Karta:
Översiktskartan, © Lantmäteriet [i2012/921]

Stenholm har till viss del utgått från runstenarnas placering för sin rekonstruktion (Stenholm,
2009, s.56). Intressant är att om man studerar nedanstående bild kan en viss samklang märkas
även mellan vägarnas sträckning och andra stenformtioner.

12. Bild: Blå triangel markerar stensättningar och gravar markerade med rest sten eller block. Röd markering
visar färdvägar och fägator. Källa: FMIS. Karta: Översiktskartan, © Lantmäteriet [i2012/921]

Vattendrag
Vissa av Blekinges åar och vattendrag har historiskt sett varit viktiga vid transporter men då
främst nord-sydlig riktning avseende flottning av timmer och annat material. Rester efter
flottningsanläggningar går också att finna på många ställen i flera av vattendragen (FMIS).
Åarna antas dock ha varit obrukbara som färdvägar (Stenholm, 2009, s.57).
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Segelleden längs Blekinges skärgård tros ha varit flitigt utnyttjad då den utgjorde en
strategiskt viktig förbindelse mellan de danska och svenska centralområdena. (Stenholm,
1986, s.40) En rekonstruktion av segelleden bygger i stort på ortsnamnsforskning av Bertil
Ohlsson från 1939, som kartlade de orter som bär namn knutna till vikingatida fartygstyper
samt det marinarkeologiska projekt, med Blekinge Museum som huvudman, där
undersökningar av bland annat pålspärrar och bevakningssystem bidrog till att förtydliga
bilden (Stenholm, 1986, s.40).

13. Röd markering visar de i FMIS registrerade äldre färdvägar och fägator. Blått utgör åarna. Källa: FMIS.
Översiktskartan, © Lantmäteriet [i2012/921] Spår av vägar finns längs eller i närheten av Mörrumsån, Mieån,
Bräkneån och Nättrabyån.

Hamnar
Blekinge hade under medeltiden många hamnar varav en av de största var Ronneby, men det
fanns också så kallade bondehamnar spridda längs Blekinges kust som Elleholm, Järnavik,
Rosenholm och Hallarum (Stenholm, 2009). Det var dessa hamnar som utgjorde själva
grunden för handeln med Värends. De var inte enbart ett medel för Värendsborna att forsla ut
sina varor utan också en möjlighet att komma över importvaror utifrån som till exempel salt,
tyg eller öl (Larsson, 1999, s.100-101). Förmodligen utgjorde denna handel med Småland en
viktig ekonomisk faktor för den Blekingska befolkningen.

4.1.7 Fornborgar
Av själva namnet, fornborg, dras lätt slutsatsen att det rör sig om en plats för försvar. En
byggnad uppförd för att stå emot attacker från fiender. Troligen har de haft flera funktioner
beroende på var i landskapet de ligger. Somliga kan mycket riktigt ha utgjort
försvarsanläggningar eller tillflyktsborgar dit människor flytt för att ta skydd i oroliga tider.
Andra kan ha fungerat som en kontrollerande faktor över till exempel vägar eller områden.
Möjligen har några av de borgar vi känner till uppförts av andra orsaker, till exempel
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monumentala (Olsson, 1992, s.94). Stenholm (2009) redovisar åtta stycken fornborgar i
Blekinge. Fem av dessa återfinns inom en relativt koncentrerad sträckning mellan BräkneHoby och Johannishus. Den borg som har det nordligaste läget ligger strax söder om
Backaryd och kallas Borgamostad (Stenholm, 2009, s.81-83). Värt att notera är dess placering
relativt nära den av Stenholm utritade nordsydgående vägen mellan Ronneby och Värends
(Stenholm, 2009, s.56) vilken också stämmer något så när överens med de registrerade
färdvägar som finns i FMIS. (se illustration nedan)

14. Bild: De röda linjerna representerar registrerade färdvägar och fägator. De gula punkterna visar
registrerade fornborgar. Söder om backaryd markerad med gul/grön punkt ses placeringen för Borgamostad.
Källa: FMIS Karta: Översiktskartan, © Lantmäteriet [i2012/921]

4.1.8 Eldslagningsstenar
Förekomsten av eldslagningsstenar i Blekinges skogsbygd är intressant då dessa har en typisk
datering till järnålder. (För jämförelse, se Fornminnesbild för Kronoberg respektive Kalmar.)
Ett sjuttiotal eldslagningsstenar från Blekinge finns registrerade i Kringla (Kringla,
Eldslagningsstenar). Av dessa har ett antal okänd fyndort, dock finns det fem stycken som är
upphittade i skogsbygden inom det avgränsade område som berörs här. Fyndorterna är väl
spridda från Svansjömåla, Ringamåla socken till Mästaremåla i Rödeby. Ytterligare några
finns i det nuvarande Blekinges norra delar men utanför det aktuella området.

4.2 BOSÄTTNINGSUTVECKLING OCH ORTNAMNSFORSKNING
Den utbredda uppfattningen är att Blekinges kust- och till viss del mellanbygd befolkades
tidigt, vilket också stöds av ortsnamn såväl som fornminnesbilden. När det kommer till
skogsbygden däremot så antas till exempel -måla namnen bland annat av Göran Hallberg som
tillkomna först under högmedeltid eller senare. (Hallberg, 1990)
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15. Bild: Förkristna och potentiellt vikingatida Blekingska ortsnamn enligt Göran Hallberg.
Visar -stad, -inge, -unga, -by, -åkra, -rum, som är de äldsta. -ryd och-torp som räknas som till största delen
tillkomna under slutet av vikingatiden, samt -boda då det finns representerat i Danelagen. Källa:
Ortsnamnsregistret Karta: Översiktskartan, © Lantmäteriet [i2012/921]

Med avstamp i den Blekingska ortnamnsbilden har åsikten växt fram att de norra delarna
koloniserades sent. Stenholm menar att de äldre ortsnamnen tillsammans med de fysiska
fornminnena kan ge en bild av bygdens utbredning under förhistorisk tid och hävdar att dessa
tillsammans visar att bebyggelsen under järnålder varit begränsad till en zon som sträckt sig
omkring 2 mil från kusten (Stenholm, 1986, s.63).
Då man tar förkristna ortsnamn från Kronoberg och dessa appliceras på Blekinge känner vi
igen bilden från föregående exempel (se bild 15). Detta beror givetvis på att många av de
förkristna bynamnen är de samma i hela området, Kalmar, Småland och Blekinge. Dock
skiljer de sig något åt och små variationer går också att se i mönstret med en svag ökning av
antalet träffar i norr.
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16. Förkristna ortsnamn från Kronoberg applicerade på Blekinge. Dessa innefattar namn med efterleden -löv, lösa, -hem, -inge, -unga, stad, -by, -åker, -åkra, -åker, -toft, -tomt -vi, al, -hov -bo, -bygd, -land (Hallberg, 1983)
Karta: Översiktskartan, © Lantmäteriet [i2012/921]

Om man applicerar de av Lindqvist angivna förkristna bynamnen från Möre på Blekinge

17. Bild: Förhistoriska ortsnamn i Möre, applicerade på Blekinge. Källa: Ortsnamnsregistret Dessa innefattar:by, -stad, -vi, -inge, -lösa, -lunda, -berga, -rum, -um, -hem, -åkra samt dem med föleden Oden-, Tor- och Frö-.
(Lindqvist, 2001, s.465) Karta: Översiktskartan, © Lantmäteriet [i2012/921]

så ser man att det även i denna bild har likheter med resultatet för de för Blekinge angivna
namnen , dock med vissa förändringar i mönstret.
I Blekinges skogsbälte finns också antal -hult, en efterled som enligt Staffan Fridell är vanlig i
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Kronobergs skogar, och betyder just "skog". Dessa bynamn kan vara vikingatida menar han,
men härrör dock oftast från tidig medeltid (Fridell, 1999, s.58-59). Att namnskicket lånats till
Blekinges skogar från grannarna i norr tycks troligt.

18. Orter i Blekinge med efterleden -hult. Källa: Ortnamnsregistret , ( Fridell, 1999) Karta Översiktskartan, ©
Lantmäteriet [i2012/921]:

4.3 FÄLTUNDERSÖKNINGAR
De fältundersökningar jag har genomfört har haft som syfte att finna i dagsläget oregistrerade
lämningar som potentiellt skulle kunna dateras till järnålder. De nedan redovisade exemplen
utgör resultatet av dessa undersökningar.

Exempel 1
Detta röse finns utmed en byväg något nordväst om Backaryd i Ronneby kommun.
Det finns inte upptaget i FMIS varken i samband med odling eller förhistorisk tid varför man
får anta att det vid inventering bedömts som varande i bruk efter 1850. Om man bortser från
sannolikheten att ett dylikt fynd skall finnas i området så är det fullt möjligt att röset härrör
från brons- eller järnålder. Formen, höjden, antydan till kantkedja samt den grop som finns på
toppen av röset antyder att det kan vara av äldre datum.
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19. Röse i kanten av gräsvall. Ronneby kommuns skogsbygd, väster om Backaryd.. Foto: Linda Mattisson Olsson

20. Rösets bredaste del ovanifrån. Foto: Linda Mattisson Olsson

Exempel 2
Nästa exempel är ett antal, ca tio stycken men troligen fler, lägre stenrösen. De ligger på en
grusås alldeles i närheten av Bräkneån några kilometer söder om Belganet, i vad som idag är
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en gles tallskog. I anslutning till området finns en grustäkt som dock inte brukas längre samt
ett område med odlingsmader alldeles intill ån. Rösenas ringa höjd samt den omständigheten
att vissa av dem blivit överkörda av skogsmaskiner vid en tidigare gallring, gör dem mindre
uppenbara i landskapet. Marken är mager och delar av området är i storskifteskarta från år
1802 (Lantmäterimyndigheternas Arkiv, Aktnr: 10-ÖLJ-7) angivet som utmark och "ödelagd
åker".

21. Röse 1, en låg profil i den öppna skogen. Foto: Linda Mattisson Olsson
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22 & 23. Röse 2 och 3. Har troligen varit täckta av lavar och mossa som rivits av vid en tidigare gallring. Foto:
Linda Mattisson Olsson
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Exempel 3
Det sista exemplet
kommer från en åker
som är belägen invid
landsvägen som sträcker
sig mellan Halahult och
Belganet, ca fyra
kilometer söder om
Belganet.
Flera märkliga
stenformationer finns i
området men exemplet
utgör ännu ett röse som
eventuellt skulle kunna
vara en lämning från
bronsålder/järnålder.
Röset är något lägre än i
det första exemplet och
verkar vara i sämre
skick. Stora stenar i
ytterkanterna ger sken av
att bilda en kantkedja.

24. Stenröse i kanten av
betesvall, söder om Belganet.
Sett från väst.
Foto: Linda Mattisson Olsson
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25. Stenröse i kanten av betesvall, söder om Belganet. 26. Stenröse i kanten av betesvall, söder om Belganet.
Sett från sydost.
Sett från norr.
Foto: Linda Mattisson Olsson
Foto: Linda Mattisson Olsson

området finner man också mindre kallmurade rösen, vilka vanligen förknippas med odling.
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27. Tre stycken små stenrösen, vanligen förknippade med odling, söder om Belganet. Foto: Linda Mattisson
Olsson
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5. RESULTAT
De frågor som ställdes:
• Kan något samband ses mellan identifierade vägar/färdleder och dokumenterade
lämningar/fynd.
• Finns odaterat material som skulle kunna härledas till jänålder-tidig medeltid?
• Vilka ledtrådar kan ortnamnen ge till områdets utveckling?
• Kan jämförelser med närliggande län ge några ledtrådar?
• Hur kan skogsmiljön sett ut under järnålder/tidig medeltid?
Vid första anblicken finns det lite som talar för en större närvaro i skogsbygden under
järnålder-tidig medeltid. Dock finns det vissa tecken som får anses vara värda att ta hänsyn till
och utvärdera närmare.
Jag anser att ett visst samband kan märkas mellan de identifierade vägavsnitt som finns
registrerade i FMIS och de lämningar som potentiellt kan härledas till järnålder-tidig
medeltid. Detta skulle kunna betyda att det finns en möjlighet att finna ytterligare
järnåldersrelaterade lämningar i anslutning till dessa dokumenterade färdleder.
Vidare tycks det mig som att vi även i Blekinges skogsbygd, så som i närliggande län, borde
överväga att göra en närmare granskning av de många röjningsrösen landskapet äger. Att
röjningsrösen kan vara av äldre datum än vad som ofta antas har framförts på mer än ett ställe
i den litteratur som ligger till grund för denna uppsats liksom här ovan. Att undersökningar i
Småland har visat på att röjningsrösen ofta har blivit påbörjade under förhistorien och sedan
återanvända under perioder av agrar expansion, samt de fynd som gjorts i Småland av
röjningsrösen daterade till järnålder där gravsättningar i närheten helt saknas utgör en
intressant möjlighet. En möjlighet som visar på att man med hjälp av noggrannare datering av
dessa rösen skulle kunna finna ny kunskap om landskapets nyttjande under förhistorien.
Det finns lämningar i Blekinges skogsbygd som idag saknar säker datering men som
potentiellt kan härröra från järnålder-medeltid. Dock tycks odaterade lämningar, generellt, i
större utsträckning tolkas som forntida då det finns en etablerad förhistorisk lämningsbild i
området än då tidigare registrerade fornminnen saknas. Jag anser att denna åsikt stöds av till
exempel Riksantikvarieämbetets vägledning, "Fornlämningsbegreppet och
fornlämningsförklaring" liksom stycket om rösen från Riksantikvarieämbetes
Lämningstypslista (s.22). Även den undersökning som kom till stånd i Ire med anledning av
väg 29:s nya sträckning tycks peka åt det hållet.
Ortnamnsforskningens resultat tyder förvisso på att en fast bebyggelse med kontinuitet är av
senare datum dock är det min tanke att den ortnamnsbild som visar på en relativt sen
bosättningsutveckling i skogsbygden är riktig, men endast en del av den verkliga bilden. Ett
antal regressioner i bosättningsutvecklingen under järnålder och tidig medeltid, har kunnat
konstateras, även i de bygder som räknas som centrala. Jag kan tänka mig att en sådan
nedgång, påverkat ett mindre tätbefolkat område så att det verkligen blivit öde under perioder.
Att bebyggelser erhåller ett nytt namn vid en återkolonisation borde vara rimligt. Om man
antar att detta är möjligt utgör ett ortnamn av senare datum inget hinder för en tidigare
bosättning på platsen. Vid applicerandet av närliggande läns erkänt tidiga ortsnamn på
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Blekinge får man också vissa variationer i bosättningsmönstret. Till viss del beror detta på att
kolonisationen av Blekinge traditionellt anses ha skett från söder till norr som en egen enhet,
med en avgränsning mot Värends och Möre som främst har utgjorts av ett öde skogsbälte.
Undersökningen av ortnamnens tillkomst är i denna studie grund, men kan dock tillföra bilden
av hur olika variabler ger skiftande mönster.
Fynden av eldslagningsstenar, jämt fördelade i det behandlade området, norra blekinge, tyder
också på att det förekommit aktivitet även om det inte direkt visar på bosättningar.
Eldslagningsstenarna är typiskt daterade till järnålder och indikerar att det funnits människor i
området under perioden vilket besvarar frågan på huruvida det går att finna tecken på att
människor rört sig och vistats i området under järnålder-tidig medeltid..
Skogslandskapet skilde sig under järnålder-tidig medeltid markant från det vi upplever idag.
Idag består skogarna i norra Blekinge framför allt av gran. Från ca 300 e.kr till medeltidens
slut dominerades skogarna dock av lövträd och då framför allt bok. Boken ger ett täckande
krontak vilket innebär mindre undervegetation. De många vattendragen som utgjorde en stor
del av både den forntida- och historiska miljön, gav eventuella förhistoriska bosättningar en
rad möjligheter så som vattenförsörjning, föda, transport och malm.
Jag anser att mina efterforskningar visar på att bosättning i skogsbygden under järnålder varit
möjlig och lutar mig till exempel mot fynd av eldslagningsstenar samt Sjögrens (1999)
undersökning av Ire. De fynd Sjögren gjorde av ökande mängder gräspollen under 600-talet
e.Kr samt uppträdandet av sädesslag redan under 700-tal e.Kr visar på trolig mänsklig
närvaro.
Med tanke på de resultat arkeologiska undersökningar gett i liknande miljöer på andra ställen
i södra Sverige anser jag att man inte utan vidare bör bortse från den potential som utökade
undersökningar av såväl de lämningar som finns liksom ytterligare inventeringar har att
erbjuda.
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6. DISKUSSION
Spår från forntiden eller bara historiska spår
Vart man än går i de Blekingska skogarna i norr stöter man på murar av olika slag, gropar,
håligheter och rösen. Att de är spår från det förflutna och de människor som levt före oss är
tydligt. Det svåra är att ge dem en datering. Ofta blir tidsspannet mycket stort och få av dem
är professionellt undersökta. Inte sällan stöter man på husruiner i anslutning till områden med
rösen och oftast rör det sig antagligen om ett av de åtskilliga torp som etablerades under 1700och 1800-talen. Man kan bara spekulera i om dessa boplatser alltid bröt ny mark eller om man
i vissa fall återanvände sedan tidigare brukade men sedermera övergivna platser. De flesta
fornlämningar som finns registrerade i skogsbygden är daterade till historisk tid och består till
stor del av torpruiner, tjärdalar och röjningsrösen odlingsrösen.
Är det något egentligt problem att det saknas lämningar från forntiden i skogsbygden?
Svaret på den frågan tycker jag är, ja. Det finns till exempel risk för att förundersökningar i
samband med exploatering inte utförs med samma noggrannhet i ett område som saknar
tidigare registrerade fornminnen än i ett område med dokumenterade förhistoriska lämningar.
För att belysa problemet tittar vi närmre på den särskilda arkeologiska undersökning som
genomfördes i Ire, Ringamåla socken, Karlshamns kommun, med anledning av en ny
dragning av riksväg 29.
Det fanns vid undersökningstillfället inga registrerade fornminnen i området men
kulturhistoriska utredningar hade konstaterat en mängd kulturlämningar. Av ortsnamnen i
området drog man slutsatsen att kolonisation påbörjats sent, troligen inte förrän under sen
medeltid. Länsstyrelsen hade till en början en hög ambition avseende förundersökningarna
men då undersökningsplanen presenterades fick denna inte godkänt på grund av för höga
kostnader. Följden blev att undersökningsplanen fick revideras och decimeras kraftigt och
undersökningen påbörjades direkt utan vidare förundersökning. Endast en av de sjutton
definierade lokalerna blev till slut undersökt och kartlagd. Utöver det var
undersökningsmöjligheterna till och med för den enda lokalen, nämligen en torpruin med
tillhörande byggnader betydligt begränsade. Inga makrofossil-, pollen- eller 14C prover togs
(Anglert, 2005). Om vi sätter detta i relation till de pollenanalyser som Per Sjögren redovisat
för samma område där det finns indikationer på att det kan ha förekommit bosättning och
odling redan under järnålder (Sjögren, 1999, s.24,s.28-29) så väcks frågan om vad som gått
förlorat.
Även om det finns få fornminnen registrerade för Blekinges skogsbygd kan detsamma inte
sägas om kulturminnen. Till exempel röjningsrösen är vanligt förekommande i skogsbygden i
hela södra Sverige (Lagerås, 2007, s19). Dessa ses i flera andra landskap, inte minst Småland,
som en möjlig resurs för att upptäcka områden med järnåldersrelaterade fynd till exempel
bosättningar, där registrerade gravar saknas. I Blekinges skogsbygd är de endast i sällsynta
fall upptagna som forn- eller kulturlämningar i FMIS. Det betyder förvisso inte att det är
tillåtet att förstöra eller skada rösena eftersom man, med mycket få undantag, inte med
säkerhet kan tala om när de anlades, men det ger antagligen intrycket att dessa är av mindre
betydelse än andra lämningar. Det har visat sig att datering av odlingsrösen inte är helt enkelt.
I vissa fall kan de ha påbörjats redan under stenåldern och sedan vuxit då de återanvänts. Att
rösen blivit återanvända är inte ovanligt (Klang och Nilsson, 2014, s.43). Något som man får
betrakta som en försvårande omständighet är definitionen av röjningsröse som fornminne. I
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Lämningstypslistan finner man följande " Om röjningsröset ingår i fossil åkermark eller annan
lämning som bedömts som fornlämning bedöms även röjningsröset som fornlämning.
Röjningsrösen har brukats i sen tid och bedöms inte generellt uppfylla rekvisitet äldre tiders
bruk." (Riksantikvarieämbetet, 2014, s.53)
De exempel jag givit ovan, på i dagsläget oregistrerade rösen av olika slag, anser jag är objekt
som, om inte annat, borde få en förutsättningslös, bedömning. Alltså en bedömning som utgår
från varje objekt, oavsett tidigare fornlämningbild i området. Naturligtvis finns det inga
garantier för att man vid en eventuell undersökning av ett eller flera av dessa exempel, inte
skulle finna att de är just odlingsrösen från en inte allt för avlägsen historia. Och andra sidan
skulle samma upptäckt kunna ske även i de områden som är mer fornminnestäta. Den
väsentliga skillnaden tycks vara att vi av naturliga skäl är mer benägna att ge den här typen av
lämningar ett äldre datum, då de befinner sig i ett sedan tidigare känt fornminnesområde, än vi
annars skulle vara. Den ekonomiska aspekten är givetvis också viktig. Stenholm beskriver till
exempel hur inventeringsprojektet Skog och Historia under inventeringsåret 2003 endast
tilldelades en del utav förväntade medel vilket ledde till att insatserna i projektet fick
reduceras betydligt.(Stenholm, 2003,s.9)
Det traditionella tolkningen av ortsnamnsbilden talar förvisso mot en tidig bofast etablering i
skogsregionen då förkristna ortsnamn endast förekommer sporadiskt i de norra delarna. Värt
att notera är att de ändå förekommer. När förkristna ortsnamn från de närliggande länen
Kronoberg och Kalmar, appliceras på Blekinge utökas antalet förkristna och potentiellt
förkristna bosättningar något vilket skulle kunna visa på ett samband mellan Blekinges
nordligaste områden och Småland, då främst, Värends och Möre. Särskilt spridningen på -hult
namnen ger en bild utav detta liksom en möjlighet att dessa skulle vara av en tidigare datering
än vad som traditionellt anges. Göran Hallberg (1990) menar at det är tydligt att
bebyggelsenamn med efterleden -hult är en förhållandevis ung namntyp med anledning av att
ingen socken under medeltiden bar namnet -hult. Vidare påpekar han att majoriteten av
namnbärarna utgörs av enstaka gårdar jämte yngre småbebyggelser (Hallberg, 1990, s.52).
Argumentet att ingen medeltida socken bar namnet -hult är förvisso riktigt men det finns inget
som talar emot att skogsbygden haft tidigare bosättningar eller ensamgårdar. Per Sjögrens
pollenanalyser från Ire, tidigare Iremåla, norra Karlshamns kommun, visar till exempel på
spår av sädesodling under 700-tal och Sjögren drar slutsatsen att åkerbruk och bosättning
troligen förekommit i området redan under den tiden även om det dröjt till ca 1050 innan
markerna börjat öppnas upp i större utsträckning. En ökning av gräspollen med start från ca år
500 anser han vara möjliga tecken på betning i skogen (Sjögren, 1999, s.24,s.28-29). Även
den senare tidpunkten, ca år 1050 e.Kr, utgör ett tidigare datum än det för -målanamnen
angivna, högmedeltiden. Om vi antar att det faktiskt funnits en tidigare etablering i området
under järnålder så antyder detta att namngivningsmönstret inte enbart kan används för att
grovt bestämma tidpunkten för den första kolonisationen utan i vissa fall kan vara en ledtråd
till kontinuiteten i ett områdes bosättningar.
Även lämningar av järnframställningsplatser får anses vara av intresse. Så länge det saknas
dateringar som med mer exakthet kan tala om från vilken tid de härrör finns möjligheten att
de är från ett tidigare skede. De undersökningar som finns från södra Möre tyder förvisso på
att järnframställning av äldre typ var vanligast i kustnära områden och att det var först under
medeltid som den också började förekomma i skogsregionen i sydväst och Stenholm håller
det för troligt att järnutvinningen i Blekinges skogsbygd hade sin början vid ungefär samma
38

tid. Uppgift om att Blekinge handlat med järn under medeltiden finns i skriftliga källor. Dock
är det osäkert hur mycket av det järnet som producerades i Blekinge och vid vilken tidpunkt
järnframställningen startade (Stenholm, 2009, s.135).
De nord-sydgående vägar som använts för att frakta varor, bland annat järnmalm, mellan
framför allt Värendsbygden och Blekinges hamnar tror Stenholm har varit sex till antalet. Han
anser också att de borde varit i stort sett oförändrade fram till 1600-talet (Stenholm,2009,
s.59-60). Om man studerar Petter Geddas karta från 1684 kan man också se mindre vägar som
följer flera av åarna. Bland annat finns mindre vägar utritade längs Mieån, med utlopp i
Karlshamn, Bräkneån, med utlopp i Bräkne-Hoby samt Nättrabyån med utlopp i Nättraby.
(Lantmäterimyndigheternas Arkiv, Blekinge, Aktnr: I18, 1684) Detta stämmer också överens
med vissa vägavsnitt som finns registrerade i FMIS, illustrerade här ovan. Att datera vägarnas
tillkomst torde vara relativt svårt dock borde även mindre stigar funnits i landskapet även
tidigare och eftersom ådalarna erbjudit vatten liksom transportmöjligheter kan det möjligen
varit naturligt att färdas längs dem.
Även om det är svårt att bedöma vid vilken tidpunkt människor började röra sig igenom
landskapet med en bestämd avsikt att ta sig från punkt A till B eller från till exempel Ronneby
till Växjö, liksom det är svårt att utan daterade lämningar göra antaganden om när eller om
människor bosatt sig i skogsbygden finns i alla fall fynd som visar på att människor uppehållit
sig i området. Förekomsten av eldslagningsstenar utgör ett mer påtagligt belägg för att
människor verkligen vistats i Blekinges skogar under järnålder. Dessa stenar, som ofta är
ovala till formen, har blivit funna både som lösfynd och som del av en kontext. (FMIS) Att ett
relativt stort antal av dessa blivit funna i områden, som annars helt saknar järnåldersrelaterade
fynd får ses som intressant. De har möjligen burits på ett sätt som gjort dem lätta att tappa.
Huruvida dessa eldslagningsstenar burits av människor som bott i närheten, färdats genom
skogsbygden eller uppehållit sig där på grund av andra aktiviteter som jakt eller fiske är
däremot svårt att veta.

39

7. SAMMANFATTNING
Traditionellt anses Blekinges skogsbygd vara så gott som tom på spår från förhistorien. Det
finns endast enstaka lokaler registrerade och de fasta fornlämningarna från forntiden lyser
med sin frånvaro. Syftet med denna uppsats var att undersöka ifall detta var hela sanningen
eller om det fanns anledning att utvärdera detta på nytt och kanske tillämpa ett mer
förutsättningslöst förhållningssätt till vad som i framtiden kan tänkas avslöjas i området.
Vid jämförelse med närliggande län kan konstateras att det är troligt att Blekinge hade en
etablerad kontakt med områden norr ut. Likheter i till exempel ortnamnsbildning och miljö
gör undersökningar utförda i dessa områden intressanta som jämförelse. Dessa jämförelser
visar att det trots allt, även om det är lite och i många fall osäkert, finns objekt som kan vara
värt att undersöka närmare. Till exempel finns ett stort antal områden i skogsbygden som
innehåller röjningsrösen som i vissa fall, vilka, har det visat sig vid undersökningar i Småland,
kan vara påbörjade under brons - eller järnålder. Det finns också lokaler där man funnit rester
efter järnframställning som, även om framställningen var som mest intensiv under
medeltid/tidig modern tid, potentiellt kan vara äldre. Ett antal fynd av så kallade
eldslagningsstenar ger en indikation på att människor åtminstone har rört sig i området.
Vidare ger pollenanalyser för delar av skogsbygden en fingervisning om att det kan ha
förekommit bosättning redan under järnålder. Detta ger tillsammans en bild som säger att vi i
alla fall bör ha ett öppet sinne beträffande vilka fynd man kan eller inte kan finna i skogen och
att vi bör vara öppna för den potentiella kunskap detta kan ge oss beträffande vår förhistoria.
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