
Sensommar och höst har Landskapsarkeologerna varit i fält och 
granskat Skog och Historiainventeringens resultat i Västernorrland. 
Vårdinsatser har utförts i flera län, nya informationsskyltar har 
tagits fram och vi har tillvaratagit kulturmiljöintressen i samband 
med fiskevårdsåtgärder. Nya rapporter har också tillkommit. 
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Kvalitetsgranskning

Länsstyrelsen i Västernorrland har under 
hösten anlitat Landskapsarkeologernas 
Sune Jönsson, Lennart Klang och Ger-
hard Flink till att utföra kvalitetsgransk-
ning och registrering i Fornminnesregist-
ret. Uppdraget omfattade resultat från 
Skog och Historiainventeringar i trakten 
av Torpshammar och Naggen i sydvästra 
Medelpad. Arbetet utfördes under 
september månad i strålande höstväder.

Under åren 2004-2006 inventerades 
skogsområden som använts till kolfångst 
för järnbruket i Torpshammar. Järnbruket 
var igång under 1800-talet. Omkring 220 
lokaler antecknades som nu granskades. 
På väg till och från dessa påträffades en 
del tidigare okända lämningar. Samtidigt 
avfördes uppenbart sentida lokaler. 

Överst: Högsta berget i Torpshammarområdet, 
Flataklocken 465 m ö. h. marknadsförs som 
Sveriges geografiska mittpunkt. 
Foto Lennart Klang 2016.

Nederst: Lada i tidigare inägomark med dräne-
ringsdiken. Foto Lennart Klang 2016.



Av de totalt 240 berörda lokalerna är 
närmare 80% kolbottnar, dels runda 
resmilebottnar, dels liggmilebottnar med 
kvadratisk eller rektangulär form. I en del 
fall kunde årsringar räknas på granstub-
bar som visade att kolbottnarna var över-
givna under 1900-talets första år. 

I granskningsområdet är stora arealer hårt 
driven produktionsmark för skogsbruk. 
Stora kalhyggen med högt gräs döljer 
hyggesavfall som i sin tur rörts om ge-
nom markberedning. Det gjorde att en del 
av tidigare registrerade kulturlämningar 
inte kunde identifieras med säkerhet.

Kolbottnarna är ofta relativt stora, upp 
emot 15-20 meter i diameter och med 
ibland djupa stybbrännor runtom. I några 
fall har kolbottnar återanvänts som tjär-
dalar och stybbränna använts som lämp-
ligt läge för tjäruppsamlingsgrop. I en 
del fall kunde spår ses av intilliggande 
kojgrunder. Ibland placerades dessa så 
att tex ett stort stenblock integrerats med 
spismur. Antagligen för att möjliggöra 
detta som värmemagasin.

Spår av utmarksbebyggelse var beskrivna 
och dessa torpplatser registrerades. Fler-
talet har bevarade grunder som i många 
fall är sentida, med kvarlämnade plåt-
detaljer, tegelbitar och järnspisrester. 

I södra delen av området fanns fossil 
åker registrerad. Äldre ortsbor kände till 
traditioner kring en offerhäll liksom en 

Överst syns en ovanligt tydlig och välbevarad 
kolbotten. Foto Lennart Klang 2016.

Längst ner är kojgrund vid ett block. Vid blocket 
är rester av ett spisröse. Troligen fungerade 
blocket som värmemagasin. 
Foto Gerhard Flink 2016.

”Svart smyger natten kring 
stenströdda land -
somna ej, somna icke in!
Om du somnar kan du väckas av 
en helvetesbrand
och den brödlöses sorg 
skall bli din.”

Ur Visa vid kolvakten i Kolvaktarens 
visor av Dan Andersson. Han hade 
själv provat på arbetet som kolare.



Överst är imålad ristning avseende gränsmärke 
mellan byarna Gösunda och Hjältan. Korset är 
ristat i väderstrecken. Foto Gerhard Flink 2016.

Nederst stormfälld skog på en kolbotten.
Foto Lennart Klang 2016.

gammal begravningsplats. Den bäver-
dämda ådalen i området gjorde att inget 
nu kunde ses av detta. Denna utmark 
förknippas med äldre finsk kolonisation 
liksom Naggenområdet i skogarna när-
mast Hälsingland. Till kategorin traditio-
ner hör uppgifter om en ättestupa, känd i 
bygden. Det gäller ett brant bergstup med 
det passande namnet Högback. 

Enstaka fångstgropar var registrerade och 
i anslutning påträffades ytterligare några. 
Lämningar från senare tid var registre-
rade som dammvall, lämningar av diverse 
stentäkt samt en ristning på bergkrön.

Skog och Historiainventerarna har tämli-
gen väl lyckats registrera kolbottnar och 
även haft uppmärksamhet på avvikande 
former. Den förhållandevis stora ande-
len liggmilebottnar är något förvånande. 
Liggmilor har tidigare ofta ansetts vara 
generellt äldre än resmilor, men mer tro-
ligt är att kolbottnar efter liggmilor och 
resmilor hör till i stort sett samma tids-
skede både i Torpshammarområdet och 
många andra kolfångstskogar i landet.

Genom denna granskning och registre-
ring kan nu västra Medelpad anses klart. 
Ett lika stort område söder om Sundsvall 
återstår. Kvar finns även glest utspridda 
registreringar genom Skog och Historia-
inventeringar i norra Medelpad och 
Ångermanland.

Läs mer i rapporten 
Rapport-Torpshammar-2016.pdf

http://www.landskapsarkeologerna.se/wp-content/uploads/Rapport-Torpshammar-2016.pdf


Skårby gravröse och hägnad
Det stora röset du ser framför dig är 
en över 3000 år gammal grav från brons-
åldern. Här finns också en stenhägnad 
som kan vara från samma tid.
Röset som ligger på ett av de högsta bergen i området är 
25 meter i diameter och nästan fyra meter högt. Det är insjun-
ket i mitten. Sådana här stora gravar av många mansbördor sten 
kunde endast stormän eller hövdingar få under bronsåldern. 
Gravkistan byggdes av hällar och den döde brukade begravas 
obränd. Röset kan även ha använts senare under bronsåldern. 
Den dödes brända ben lades då i gravkärl som kunde placeras i 
rösets kantpartier. Intill röset ligger en stensättning, en flackare 
grav av sten.

Stenhägnaden som löper runt berget är en låg stenmur som 
delvis ligger på bergsplatåns kanter. I sydöst saknas mur och i 
norr är den öppen i höjd med röset. Sådana här murar på berg 
kan vara fornborgar från järnåldern, alltså resterna efter en 
försvarsmur där bygdens befolkning kunde söka skydd vid 
orostider. Muren är dock låg sett ur försvarssynpunkt.

Det finns liknande hägnader från bronsåldern och med tanke 
på röset är det mer troligt att hägnaden är från den tiden. 
I så fall kan den avgränsat platsen för graven eller senare 
begravningar. På samma sätt som kyrkogårdar ofta avgränsas 
med murar. Kanske användes området här även vid kult och 
högtider. En liknande fornlämning finns i närheten vid ett 
gravröse på Hamnberget väster om Bergaholm.

Läget på höjden är typiskt för bronsålderns stora 
rösen. Kanske för att komma närmare himmel 
och sol, stjärnor och måne. Rösena skulle också 
ses vida omkring och här sträckte sig vattnet 
längre in under bronsålder. Från båtar som passe-
rade syntes storhövdingens grav. Kanske såg det 
ut som på bilden.

Tallar och skog
Här finns månghundraåriga tallar. Dels den 
på gravröset och dels den som står till vän-
ster om skylten. Gammeltallarna har grov, 

närmast pansarlik bark. Notera hur tallen på 
gravröset har en enda, lång rot som sträcker 

sig nerför klippan för att ta upp vatten.
Under bronsåldern var skogen i allmänhet 
glesare. Det var där man högg ved, tuktade 
skottskogar, ärjade åkrar och lät boskapen 
beta. Granen blev ett vanligt inslag först 

under järnåldern.

THE BIG CAIRN you see before you is an over 3,000-year-
old tomb from the Bronze Age. The cairn is 25 m. in dia-
meter and almost four metres high. It was probably a 
grave for a village chieftain who was buried in a coffin of 
stone. The cairn was placed high to make it visible from 
far away. The water level of the bay used to be higher, 
making it possible to see the cairn from a distant boat. 
There was also a fence around the hill that probably 
originated from the same period. It marked off the burial 
place and may also have been used for cult purposes and 
other ceremonies.

JÄGARSTENÅLDER            BONDESTENÅLDER     BRONSÅLDER            ÄLDRE JÄRNÅLDER                     YNGRE JÄRNÅLDER         MEDELTID           HISTORISK TID 
Folkvandringstid 400-550 • Vendeltid 550-800 • Vikingatid 800-1050

9000 f Kr     4000 f Kr-1800 f Kr      1800 f Kr-500 f Kr          500 f Kr-500 e Kr             500 e Kr-1050 e Kr    1050 e Kr           1500 e Kr 

Förromersk järnålder 500-0 • Äldre romersk järnålder 0-200 • Yngre romersk järnålder 200-400

Salems socken, raä 42:1, 42:2. Illustration Jan Westling. Produktion www.landskapsarkeologerna.se • 2016

Informationsskyltar

Landskapsarkeologernas Ingela Norlin 
har under hösten producerat informa-
tionsskyltar, bland annat till Salems 
kommun. Den ena beskriver Bergaholms 
gravfält med runsten. Den andra skylten 
handlar om Skårby gravröse med hägnad, 
troligtvis från bronsåldern. Ytterligare 
en informationsskylt har producerats till 
Skärgårdsstiftelsen om Hammersta borg-
ruin. Borgen byggdes på 1300-talet av 
Erengisle Nilsson d.ä.

Under hösten deltog Ingela även i Riks-
antikvarieämbetets konferens Arkeolo-
gisk förmedling, 26-27 oktober. Den gick 
ut på förmedling i olika former och bland 
annat betonades att man inom uppdrags-
arkeologin ska producera en populärve-
tenskaplig rapport utöver ordinär rapport. 
Det gäller undersökningar med dignitet. 

Ifall det önskas hjälp med sådan populär-
vetenskaplig framställning går det bra att 
vända sig till Landskapsarkeologerna.

Gropkeramiska ansikten

Landskapsarkeologernas Gerhard Flink 
som arbetar som fornvårdskonsult åt 
länsstyrelsen i Stockholm är sedan en tid 
involverad i ett vårdprojekt i Åkersberga. 
En delyta ingående i en gropkeramisk 
boplats integreras med terräng som 
vegetationsmässigt motsvarar subboreal 
tid omkring 2500 f Kr. Boplatsen dateras 
genom nivåförhållanden till denna tid.

Överst är informationsskylt om Skårby gravröse 
och hägnad till Salems kommun. Format A2.
Inunder är Hammersta borgruin, beställare 
Skärgårdsstiftelsen. Format A2.

Nederst en av sju människoliknande figuriner 
funna vid den gropkeramiska boplatsen i Åkers-
berga. Foto Gerhard Flink 2016.

Detta är ruinen efter Hammersta borg, 
även kallad Hammerstahus. Borgen 
byggdes på 1300-talet genom ridda-
ren Eringisle Nilsson d.ä.

Här är nu en uppgrundad vik ca 700 meter från Hammersta 
gård. När borgen byggdes var den omgiven av vatten och på så 
vis skyddad mot överfall. Tidigare hade trakten skyddats genom 
två förhistoriska höjdborgar som fortfarande kan ses uppe på 
bergshöjderna nordöst om ruinen. 

I BÖRJAN AV 1300-talet bodde riksrådet Ingevald Estridsson på 
Hammersta. Därefter sonen Nils som var fogde på Stockholms 
slott och gift med en syster till Heliga Birgitta. Det har gett 
upphov till en tradition att det legat ett kloster här men det var 
alltså en borg.

NÄR NILS DOG år 1351 tog hans son Erengisle Nilsson d.ä. över 
godset. Tiderna var oroliga och de stora adelssläkterna var ofta 
inblandade i strider. Erengisle behövde en borg som bostad och 
det är sannolikt att han lät uppföra den. Han avled år 1406. 

ERENGISLE NILSSON D.Y. blev den siste av ätten. Han ägde går-
den under 1400-talets mitt. Erengisle var gift med danskättade 
Brita Olofsdotter Tott. Det politiska läget mellan Sverige och 
Danmark var spänt vid denna tid och Brita spionerade på sin 
man som var rådsherre. Hon avslöjades och dömdes till döden, 
men benådades. Som tack lär hon ha bekostat kalkmålningarna 
i Ösmo kyrka.

VID BRITAS DÖD uppstod förvirring eftersom hon sålt Ham-
mersta till Sten Sture d.ä. samtidigt som hon donerat gården till 
Uppsala domkyrka. Det ledde till en tvist där Sten Sture fick be-
hålla Hammersta. Efter slutet av 1400-talet fick borgen förfalla. 
Den restaurerades på 1950-talet.

BEFORE YOU ARE the remains of  Hammersta Castle, also 
called Hammersta House. The castle was built in the 14th 
century by a knight known as Eringisle Nilsson the Elder.        
The 14th and 15th centuries were uneasy times when the landed 
gentry built castles as protection. 

The ruin is situated in a silted-up bay some 700 m from Ham-
mersta Manor. Hammersta was one of  the largest estates in 
Ösmo. A noble family with the surname “Natt och Dag” lived 
there in the 14th century.

Eringisle Nilsson the Younger took over in the mid-15th century. 
He was married to a woman of  Danish origin, Brita Olofsdotter 
Tott, who spied on him in his role as Councillor of  the Realm. 
She was discovered and sentenced to death, but received a pardon. 
After that, Hammersta came into the possession of  the nobleman 
Sten Sture. In the late 15th century the castle was abandoned.

  

Hammersta borgruin

SJÄLVA BORGGRUNDEN är 30x18 meter stor. 
Källargrundens 2-3 meter tjocka stenmurar är 
bevarade med en högsta höjd om 4 meter. I det inre 
fanns metertjocka mellanväggar. I urtag i murarna 
har det sannolikt funnits kraftiga bjälklag som burit 
upp ett större timmerhus om två våningar. Ingången 
nåddes med hjälp av en trätrappa som ur försvars-
synpunkt kunde hissas upp. 

Den grunda havsviken omöjliggjorde anfall med skepp 
och att vada mot borgen för markstyrkor var nog ett 
alltför riskabelt företag. Hammerstahus var säkert!

Ösmo socken • fornlämning 314:1
illustration Jan Westling

Produktion WWW.landskaPsarkeologerna.se • 2016



Fiskevård och kulturmiljö

Att integrera fiskevårdande åtgärder och 
kulturmiljövård är något som nu är 
aktuellt i många län. Att bevara de kultur-
historiska värdena samtidigt som förut-
sättningar för fiskens vandring skapas är 
emellanåt inte en enkel ekvation.

Landskapsarkeologernas Ola Nilsson och 
Lena Berg Nilsson har under hösten tagit 
fram ett sådant underlag bland annat för 
delar av Gnarpsån, mellan Gällsta och 
Milsbro kraftstationer samt vid Gränn- 
och Lunnsjöarnas utlopp. Det går att läsa 
mer i rapporten, Rapport Kulturmiljöer 
längs Gnarpsån.pdf

Vid Lunnsjöns utlopp påträffades en 
dammvall – som sannolikt har ett sam-
band med bruksdriften vid Gnarps mas-
ugn – och som förändrats och påbyggts 
i samband med anläggandet av Milsbro 
kraftstation. Vid dammvallen har också 
en kvarn funnits.

I norra Hälsingland, i skogsområdet mot 
Medelpad finns förutsättningar för ett 
”järnbärarland”. Ett exempel på detta är 
den järnframställningsplats som registre-
rades vid Grännsjöns utlopp. I Grännsjön 
finns för övrigt rikligt med sjömalm.

Nya rapporter på hemsidan

I övrigt har nya rapporter lagts in på 
Landskapsarkeologernas hemsida: 
Rapporter Landskapsarkeologerna 2016

Överst är den sentida överbyggnaden vid damm-
vallen vid Lunnsjöns utlopp. Till höger om bygg-
naden syns ett äldre utskov. Foto Ola Nilsson 2016.

Nederst ses strandplan vid Gränsjöns utlopp där 
järnframställningsplatsen registrerades. 
Foto Ola Nilsson 2016. 

http://www.landskapsarkeologerna.se/wp-content/uploads/Rapport-Fiskv%C3%A5rds%C3%A5tg%C3%A4rder-Gnarps%C3%A5n-1.0.pdf
http://www.landskapsarkeologerna.se/wp-content/uploads/Rapport-Fiskv%C3%A5rds%C3%A5tg%C3%A4rder-Gnarps%C3%A5n-1.0.pdf
http://www.landskapsarkeologerna.se/2016-2/


Landskapsarkeologerna worked in Medelpad 
and evaluated earlier registered remains. The 
stock of remains were grounds used for char-
coal production. A few trappingpits also were 
included in the material. An impression is that 
the material was of resonable good quality but 
with a strong tendency to charcoal remains.

In general a lot of streams i Sweden were 
cleaned of blocks and other obstacles for early 
timberfloating to sawmills. Now work is done 
to restore streams and create good environ-
ments for fish. It is however of importance to 
take care of ancient monuments like stone-
walls and older buildings and dams. A work for 
Landskapsarkeologerna!

New informations signs at ancient monumnets 
has been, and must be, produced as preserva-
tion work progress i Stockholm county. 

Preservation and restoration of a minor prehis-
toric landscape is ongoing as sensational finds 
were exposed at a site in Åkersberga.

During autumn Landskapsarkeologerna were busy doing fieldwork in many 
parts of the country. In southern Medelpad valuation and registration of ancient 
monuments were done. Good habitats for fish and preserved ancients remains were 
evaluated in northern Hälsingland. Also new information signs were produced and 
preservation projects performed.
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Photo above: A well preserved site where charcoal was 
produced in the 19th century. Photo Lennart Klang 2016.

Below: Face of a human in a small sculpture from the 
excavation in Åkersberga. Photo Gerhard Flink 2016.


