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med en tillbakablick på 
en fördjupad kultur- och 
fornlämningsinventering 
i Småland under hösten 
2014. 

Bland annat hittades 
denna ”nappgran” som 
vi härmed vill utnämna till

Årets julgran!
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Vi tackar för detta år

Till uppdragsgivare, samarbetspartners och 
vänner: Tack för året som varit med allt 
vad det inneburit av intressanta uppdrag, 
exkursioner, sammankomster och möten.

Nu ser vi fram emot att förverkliga våra 
nyårslöften för 2015: 
Att göra vad vi kan för att tillmötesgå behov, 
förväntningar, krav och önskemål hos våra 
uppdragsgivare samt förkovra oss inom våra 
kompetensområden. 

Vi hoppas på ett fortsatt bra samarbete!

Årets mest unika julgran?

Nappgranen påträffades vid fornminnes-
inventering i västra Åsnenområdet i södra 
Småland senhösten 2014. Vi har aldrig 
sett en sådan tidigare och tror den är 
unik med alla sina upphängda nappar, 
se närbild här nedan! 

Granen växer mellan Åsnens strand och 
en nedlagd järnvägsbank, numera använd 
vid promenader, uppenbarligen ett 
lämpligt promenadstråk med barnvagnar.

Är nappgranen ett nutida uttryck för 
folktro och framtidsförhoppningar? 
En plats där stolta barn lämnar sina 
nappar när de blir ”stora”? Eller ett 
dekorativt sätt att ha en lokal minnesplats 
i sin hembygd? 

Historien är fylld av andra uttryck för 
liknande handlingar, ofta knutna till 
övernaturliga ting och mirakel. Till 
exempel finns Trollbergen i närheten, 
och tomtar på loftet var ju vanliga förr. 
Foton av nappgranen Sune Jönsson 2014.



Fördjupad inventering i västra 
Åsnenområdet

Nappgranen som vi utsett till årets jul-
gran hittades hösten 2014 i samband med 
att Landskapsarkeologerna genomförde 
en fördjupad kultur- och fornlämnings-
inventering inom västra Åsnenområdet. 
Uppdragsgivare var Länsstyrelsen i 
Kronobergs län. Syftet var att tillhanda-
hålla ett underlagsmaterial för en pågå-
ende planering av en ny nationalpark, se 
vidare http://nationalparkasnen.se/

I inventeringsområdet fanns 90 tidigare 
antecknade lokaler med fornminnen. Vid 
den nu utförda fördjupningen tillfördes 
ytterligare 133 lokaler, som inregistre-
rats i det nationella fornminnesregistret 
FMIS. Utom registrering och analys av 
fornminnen studerades även landskapet 
och bebyggelseutvecklingen inom ramen 
för en kulturgeografisk studie.

Resultatet finns i en rapport, som för-
utom beskrivningar av alla ca 230 lokaler 
även har avsnitt om hur fornlämnings-
situationen och kulturlandskapsutveck-
lingen i Åsnenområdet ser ut i ett regio-
nalt och ett nationellt perspektiv. 

Därtill redovisas sammanhållna miljöer 
som är särskilt viktiga att lyfta fram i 
informationsprojekt för att besökare ska 
kunna se karaktäristiska lämningar och 
förstå den kulturhistoriska utvecklingen. 

Även tio temaområden redovisas, lämp-
liga för besökare att ta del av för att få 
en samlad bild av västra Åsnens kultur-
historia från stenålder till nutid.

Rapporten kan du läsa här. Lämplig att ta del av 
i juletider om man vill koppla av med ett stycke 
historia om Småland. Och även under andra tider 
på året då man vill fördjupa sig i antikvariska, 
vetenskapliga och informationsmässiga frågor 
kring kulturvärden i en planerad nationalpark!

http://nationalparkasnen.se/
http://www.landskapsarkeologerna.se/wp-content/uploads/rapport-vastra-asnenomradet.pdf


På bilden syns ett genuint stycke Småland på 
Sirkön i västra Åsnenområdet. Röda stugor, 
slingrande byvägar, stenmurar och äppel-
odlingar, de senare anses vara den nordligaste 
utposten av en europeisk folklig ängsfrukts-
odlingstradition från 1800-talet.

Gården Agnäs var på 1600-talet säteri. 
”Manbyggnaden” på bilden intill har ännu kvar 
sitt karaktäristiska läge och en byggnadsstil, 
som trots nybyggnation påminner om gårdens 
historia. I omgivningarna finns sevärda spår 
efter fossil åkermark, det vill säga övergivna 
odlingar med strukturer som inte uppstår eller 
brukas vid senare tiders åkerbruk. Troligen har 
odlingstegarna med tätt belägna odlingsrösen 
övergivits och bevarats vid säteribildningen.

Här är ett exempel på karakteristiska fornmin-
nen i området med i förgrunden ett röjningsröse. 
Omkring 10 000 sådana registrerades på ca 100 
lokaler vid inventeringen, av lite olika karaktär 
och med varierande kronologi och bebyggelse-
sammanhang. I bakgrunden syns en jordkällare 
till ett övergivet torp. Stenröjningens historia är 
av fundamental betydelse för att förstå varför 
bebyggelse och kulturlandskap ser ut som det 
gör i området. Stenröjningen kan ha inletts 
redan under stenåldern och fortsatt i flera olika 
tidsskeden som romersk järnålder och medeltid. 
Foton Lennart Klang 2014.

Utom byar och säterier har torpen gett karaktär 
åt bebyggelsen. Torpet Kurran på bilden var 
ursprungligen en backstuga med namnet 
Johannishus inom Agnäs ägor. Torpet har 
bevarats och flyttats till sin nuvarande plats i 
Vrankunge ett stycke norr om inventerings-
området. Inom inventeringsområdet finns 
husgrunder och röjningsrösen på ett flertal 
platser där torp av liknande karaktär fanns förr.



Här, vid Sundslätt på Sirkön, finns tre minnes-
stenar, varav två markerar statens och orts-
befolkningens tacksamhet över att ön fick 
broförbindelse år 1866. På den mindre stenen, 
nere till vänster, är den dåvarande kronprinsens 
och den blivande drottningens namnteckningar 
inristade år 1935. På den större stenen ovanför 
är ortens brobyggare ihågkomna med namn 
år 1936. På den tredje minnesstenen, utanför 
bilden, har man ristat in årtalet 1866. På båda 
sidor om landsvägen har en stenåldersboplats 
registrerats i åkermark. Den är delvis undersökt 
av den kände arkeologen Knut Kjellmark redan 
under 1900-talets första del. Olika typer av yxor 
och pilar har tillvaratagits. I dag består åkern 
av äppelodlingar.

Ett stort antal öar i Åsnen inventerades. De 
flesta öarna visade sig vara mycket steniga och 
därför inte lätt tillgängliga för strandhugg eller 
odlingar i äldre tider.

Vid fornminnesinventeringen och det efterföljande 
rapportarbetet deltog vi alla sju arkeologer i 
konsultgruppen Landskapsarkeologerna, var 
och en med ansvar för sitt respektive kompetens-
område. På bilden inventeras en av de många 
öarna i Åsnen. Foton Lennart Klang 2014.



We wish you a Merry Christmas 
And a Happy New Year
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Below: A Swedish spruce covered with pacifiers. 
That is, children who want to stop using their pacifier, 
simply put it in a spruce! We hereby pronounce it the

Christmas Tree of the Year!

Photo Sune Jönsson 2014


