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Omslagsbild: Schakt 1 i morgondimma. Foto H Ermerud 
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Fig.1. Hellerös geografiska placering. Källa: Kartbolaget. Loftahammar 02/03. 
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Fig. 2. Fornlämningsområdet i Hellerö med schakten markerade. Utdrag ur 
ekonomiska kartan. Skala 1:10000 

 
Inledning 
Föreliggande rapport behandlar utgrävningen av tre provschakt, söder om RAÄ 17 samt norr 
och nordost om RAÄ 265 i Hellerö 1:21, Västra Eds sn, Västerviks kommun i Småland (fig. 1 
& 2). Undersökningen genomfördes inom ramen för ”Helleröprojektet” som inleddes under 
1980-talet under ledning av Gunborg O. Janzon, Arkeologiska institutionen vid Stockholms 
universitet. Projektledningen har nu övertagits av Lena Holmquist Olausson, Arkeologiska 
forskningslaboratoriet (AFL) vid Stockholms universitet. Utgrävningen finansierades av Berit 
Wallenbergs Stiftelse och utfördes under två veckor i september 2006. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bakgrund 
I Tjustbygden finns ett stort antal fornlämningar av bronsålderskaraktär. Rösen och 
stensättningar påträffas ofta samlade i grupperingar, s.k. ”Tjustgravfält” (Stale 1970:24). Vid 
den reviderande inventeringen som utfördes 1978 togs även hänsyn till ”nya” kategorier av 
fornlämningar såsom skärvstenshögar, vilka i stor utsträckning påträffades i anslutning till 
dessa gravfält. Då den rådande tolkningen för skärvstenshögar var att dessa utgjorde 
bronsåldersboplatsernas avfallshögar kom lokalerna således att betraktas som grav- och 
boplatsmiljöer (t.ex. Magnusson 1979:13, Winberg 1979:34ff). Hellerö utgör en av dessa 80-
talet lokaler som registrerats i Tjust (Winberg 1979:34). 
 
I början av 1980-talet inleddes Helleröprojektet med syfte att ”pröva hypoteser angående 
bosättning, resursutnyttjande och produktionsförhållanden under bronsåldern” (Janzon 
1989:1). Inom ramen för projektet har ett antal arkeologiska undersökningar och utgrävningar 
genomförts genom åren. Att mänsklig aktivitet förekommit i anslutning till gravarna råder det 
inga tvivel om men om dessa varit av rituell karaktär eller om aktiviteterna kan kopplas till en 
bronsåldersboplats är dock oklart. Hittills har ingen huskonstruktion med en säker 
bronsåldersdatering påträffats i Tjust. Detta innebär att det fortfarande saknas en viktig 
pusselbit för att kunna förstå och tolka samhällsstrukturen under bronsåldern. Frågan om 
Tjustbygdens ”grav- och boplatsområden”, dess funktion och symbolvärde under bronsåldern 
är ännu obesvarad. En bronsåldersboplats inom fornlämningsområdet i Hellerö skulle därför 
sprida nytt ljus över dessa lokaler. 
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Topografi och fornlämningsmiljö 
Hellerö är beläget i Tjustbygden, invid kusten i norra Småland (fig.1). I området finns ett 70-
tal registrerade fornlämningar vilka i huvudsak utgörs av stensättningar, rösen och 
skärvstenshögar. Det går att urskilja tre grupperingar av gravar som är placerade på naturliga 
åssträckningar av isälvsavlagringar. Mellan gravgrupperna, nedanför åsarna, karaktäriseras 
området av hag/ängsmark samt inom begränsade ytor våtmark. Utöver de tydliga 
grupperingarna av stensättningar förekommer även ensamliggande fornlämningar, såväl 
skärvstenshögar som stensättningar och rösen. Inom området finns även registrerat ett antal 
stenblock med skålgropar. De mest utmärkande fornlämningarna är en skeppsformad 
stensättning och ett röse med en mycket markerad placering i såväl kultur- som 
naturlandskapet.  
 
Tidigare forskning 
Sedan början av 1980-talet har ett flertal arkeologiska undersökningar genomförts i området. 
Bland annat har den skeppsformade stensättningen totalundersökts. Fynd av bronsföremål och 
14C-analyser av benmaterialet ger en datering till yngre bronsålder (Janzon 1989, Hedengran 
& Janzon 1999:391, Sigvallius 2005). Flera ytor har även undersökts i närheten av den 
skeppsformade stensättningen. 2004 undersöktes bland annat en skärvstenshög strax öster om 
nämnda anläggning och 14C-dateringar kunde bekräfta en samtidighet mellan anläggningarna 
(Ermerud 2005 & 2006). Efter fosfatanalyser och utgrävningar som genomfördes åren 2003-
2004 kunde en gropkeramisk boplats konstateras i områdets sydvästra del (Ermerud 2005). 
Under ledning av H Ermerud genomfördes 2005 geofysiska mätningar med slingram med 
syfte att lokalisera en bronsåldersboplats genom att spåra mänsklig aktivitet i form av härdar 
och kulturlager. Tre ytor uppvisade intressanta variationer, varav två var belägna på möjliga 
platåer/terrasser (Vaara 2005). Resultaten av dessa mätningar har legat till grund för den nu 
genomförda provundersökningen.  
 
För en mer utförlig sammanfattning över tidigare undersökningar inom Hellerö hänvisas till 
Ermerud 2006.  
 
Syfte 
Syftet med utgrävningen var att försöka lokalisera en bronsåldersboplats inom 
fornlämningsområdet i Hellerö. Säkra belägg för boplatsernas placering i naturlandskapet 
samt dess utformning avseende huskonstruktion och gårdsstruktur skulle innebära helt nya 
möjligheter till tolkning av samhällsstrukturen i Tjust under bronsåldern. Boplatsens placering 
i förhållande till samtida gravar skulle även bidra med viktig information om relationen 
levande - döda och kopplingen mellan den heliga och profana sfären. 
 
Metod 
Tre schakt om vardera 2m2 torvades av manuellt med spade och rensades fram med skärslev. 
Schakten förlades till de ytor där mätningar med slingram indikerade mänsklig aktivitet. För 
att garantera exakt läge hade koordinatpinnar lämnats kvar efter mätningarna vilka samtliga 
återfanns och användes som utgångspunkter för placering av schakten. Ett lokalt 
koordinatsystem upprättades för respektive schakt. För höjdmått användes teodolit som 
etablerades utifrån flera sedan tidigare avvägda fixpunkter inom området. Samtliga schakt 
dokumenterades i planritning skala 1:20 samt fotograferades. De schakt där anläggningar och 
fynd påträffades dokumenterades även i sektionsritning skala 1:20. Det schakt som utifrån 
dessa undersökningar gav mest intressanta resultat utvidgades slutligen till att omfatta totalt 
7m2 (schakt 1). 
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Fig. 3. Schakt 1 med utsikt mot SV. I bakgrunden syns ladugårdsbyggnaden tillhörande 
Hellerö gård. Foto H Ermerud. 

Undersökningsresultat 
Schakt 1 
Det första schaktet (schakt 1) som togs upp förlades till en platå nordost om RAÄ 265 (fig. 2 
& 3). Detta område har en mycket markant placering i naturlandskapet och kan ses på långt 
avstånd när man närmar sig från väster. I förhållande till de fornlämningar som finns 
registrerade i närområdet har det en sydvästlig placering med en mycket bra överblick över i 
det närmaste hela fornlämningsområdet.  

Direkt under torven påträffades en grov järnring, utifrån utformning och omfång troligen en 
navförstärkning till ett vagnshjul av trä. Denna bedöms ligga till grund för den stora avvikelse 
som registrerades med slingram på platsen. Lagret som framkom under torv och matjord 
bestod av rödbrun sand med rikligt inslag av grus och småsten <10 cm (L1) (bil. 5). Längre 
ner ökade mängden större stenar och en möjlig anlagd struktur kunde anas. 
 
Två mörkfärgningar noterades i schaktet (A5 & L5). Den ena framträdde tydligt i den södra 
delen av västra sektionen och bedömdes vara ett stolphål (A5) (bil. 1, 2, 3 & 5). Dessutom 
påträffades ett mindre antal keramikskärvor. Efter att ytterligare två provschakt tagits upp (se 
beskrivning nedan) bedömdes schakt 1 som det mest intressanta för utökad undersökning och 
utvidgades därför till att slutligen omfatta totalt 7m2 (bil. 3). 
 
Det tidigare påträffade lagret (L1) förekom i stort sett över hela den utökade delen av 
schaktet. Över hela schaktet förekom småsten <10 cm (bil. 1 & 2). 
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      Fig. 4. Stenpackning i schakt 1, från norr. Foto H Ermerud 

Fig. 5. Fnr 26, lerklining.  
Foto H Ermerud 

Direkt under torv och matjord framkom en stenpackning med en påtagligt rät linje som avslut 
i väster (fig. 4). Under det översta lagret av ca 20-30 cm stora stenar vidtog ett tunt skikt av 
det i schaktet övrigt förekommande lager 1. I detta, strax intill den södra sektionen, 
påträffades lerklining med tydligt kvistavtryck (fig. 5).  
 
Längre ner fortsatte stenpackningen med något större 
stenar än i det översta skiktet. Centralt i denna  
noterades ett område med mörk, närmast svart, fet 
fyllning vilket ökade i utbredning längre ner i schaktet. 
Ett antal mörkfärgade partier visade sig vid nergrävning 
flyta ihop med detta område som slutligen kom att 
omfatta ca 0,8 x 0,6 m (A4) (bil. 2 & 5).   
 
I den norra delen av schaktet observerades en tvärställd, 
uppstickande sten (synlig i fig. 4, nedre kanten). Efter 
ytterligare framrensning kunde konstateras en tydligt 
separerad rund mörkfärgning i anslutning till denna. 
Anläggningen snittades och kunde konstateras vara ett 
stolphål (A3), ca 25 cm i diameter, 30 cm djup och 
omgärdad av ytterligare en tvärställd sten (bil. 2, 3 & 5).  
 
I den västra delen av schaktet framkom ytterligare ett mörkare parti som fortsatte in i den 
västra schaktkanten. Vid undersökning kunde två runda mörkfärgningar urskiljas i den 
nordvästra kvadratmetern (A2). Under dessa framkom ytterligare ett mörkfärgat parti som 
fortsatte in i västra sektionen. Samma lager observerades även i den sydvästligaste rutans 
norra del (L3) (bil. 2 & 5).  
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Fig. 6. Fnr 25, tunnväggig 
keramik. Foto H Ermerud. 

Fig. 7. Fnr 27, rabbig 
keramik. Foto H Ermerud 

Fynd 
Utöver lerklining tillvaratogs totalt 22 skärvor och fragment av keramik med en total vikt av 
120 gram. Tre skärvor var påfallande avvikande i förhållande till det övriga materialet, 
mycket tunnväggig, 3-4 mm tjock, med låg halt av finkornig magring. En mynningsbit, fnr 25, 
kan konstateras utgöra en del av ett tunnväggigt kärl, endast 2 mm tjockt vid mynningen (fig. 
6).  
 
Den övriga keramiken bestod uteslutande av tjockväggigt gods, 10-15 mm med grov magring. 
Av dessa har ett antal större, icke spjälkade skärvor, konstaterats vara rabbig (fig. 7). I 
magring och struktur uppvisar det resterande keramikmaterialet stora likheter med den 
rabbiga, fragmenten är dock för små för att kunna göra en säker bestämning.  Färgen är 
densamma för båda typerna av keramik, rödbrun, Munsell 5YR 5/3. Den rabbiga keramiken 
har dock en mer gulröd insida, Munsell 5YR 5/6. 
 
I schaktet påträffades dessutom två fragment brända ben samt avslag av västervikskvartsit 
(bil.6). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Schakt 2 
Den andra platsen som undersöktes (schakt 2) är belägen söder om RAÄ 17, en i 
sammanhanget relativt ensamliggande skärvstenshög. Eftersom området utgör en trolig terrass 
i anslutning till såväl registrerad bronsålderslämning som våtmark har det länge betraktats 
som en möjlig bronsåldersboplats. Schaktet förlades ca 10 m söder om skärvstenshögen. Inga 
avvikelser kunde dock noteras, direkt under matjorden vidtog den i området mycket vanliga 
sanden med inslag av grus och småsten. Inga anläggningar påträffades och ingen mänsklig 
aktivitet kunde spåras på platsen.  
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Schakt 3 
Det tredje schaktet (schakt 3) förlades på en lägre nivå i landskapet, i en sydsluttning norr om 
RAÄ 265. Under torv och matjord framkom ett ca 10 cm tjockt lager av rödbrun sand med 
inslag av grus och småsten (L1). I den östra delen övergick lagret till en mörkare färg, i övrigt 
samma kornstorlek och mängd grus och småsten (L2). I detta noterades ett brunsvart område, 
ca 20 cm djupt och 10-15 cm i diameter (A1), ett möjligt stolp/störhål. I det NÖ-hörnet kunde 
ytterligare en mörkfärgning anas. Denna fortsatte dock in i omgivande sektioner och någon 
avgränsning kunde därför inte fastställas. Längre ner i schaktet vidtog ett lager finkornig gul 
sand (L2) (bil. 4 & 5).  
 
I schaktet förekom enstaka kolbitar, dock med inslag av icke bränt trä varför dessa sannolikt 
utgörs av sentida rötter. Fynden bestod av avslag av västervikskvartsit och kvarts (bil. 6). 
 
 
Tolkning 
Den mänskliga aktivitet som kunde konstateras i schakt 1 kan genom fynden av rabbig 
keramik tydligt dateras till bronsålder. I anslutning till fyndförande kulturlager påträffades 
dessutom ett antal anläggningar av boplatskaraktär. Dessa bestod av två stolphål anslutande 
till en stenpackning med markanta raka avgränsningar vilket gör det mycket troligt att detta 
utgör resterna av en väggkonstruktion. Ytterligare belägg för denna hypotes utgör fynden av 
ett antal fragment av lerklining, varav ett med tydligt kvistavtryck. 
 
Sammantaget ger fynd och anläggningar en stark indikation om att en bronsåldersboplats nu 
har lokaliserats inom fornlämningsområdet i Hellerö. Det krävs dock utökade undersökningar 
i anslutning till den nu utgrävda ytan för att kunna fastställa huskonstruktion och boplatsens 
omfattning och karaktär.  
 
I schakt 3 observerades utifrån lagerkaraktär och spridningen av fynden, till stor del bestående 
av kvartsitavslag, påfallande likheter med den tidigare utgrävda gropkeramiska boplatsen 
(Ermerud 2005). Den aktivitet som kunde konstateras bedöms därför som, trots att ingen 
daterbar keramik påträffades, samtida med densamma. För att säkert fastställa vilken typ av 
aktivitet som skett på platsen fordras ytterligare undersökningar. 
 
Den ensamliggande skärvstenshögen på terrassen i områdets norra del vittnar oomtvistligt om 
en förhistorisk mänsklig aktivitet. Dess karaktär och utbredning återstår dock att klarläggas då 
varken anläggningar eller kulturlager kunde säkerställas i samband med denna utgrävning.  
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Tekniska och administrativa uppgifter 
 
Länsstyrelsens dnr: 431-5420-06 
 
Ekonomisk karta: 7G5j Hellerö 
 
Koordinater, rikets: X642756 Y154951 
 
Koordinatsystem: Eget 
 
Personal:  Lena Holmquist Olausson (projektledare) 
  Heléne Ermerud (fältarbetsledare) 
  Maria Kangur 
 
Undersökningsperiod: 2006-09-04—09-15 
 
Renritningar:  Heléne Ermerud 
 
Arkivhandlingar: Fynden kommer att tillsändas Kalmar länsmuseum för förvaring i 

väntan på fyndfördelning. 
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Bilaga 1. Teckenförklaring plan- och sektionsritningar 
 
 

Planritning 
 

 
 
 

Sektionsritning 
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Bilaga 2. Planritning schakt 1 
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Bilaga 3.  Sektionsritningar schakt 1 
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Bilaga 4. Planritning schakt 3 
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Bilaga 5. Lager- och anläggningsbeskrivning 
 
Schakt 1 
Lager 
L1 Rödbrun sand med ca 50/50 inslag av grus & småsten <10 cm stora. 
L2 Gulbrun sand, enstaka inslag av grus & småsten <10 cm. 
L3 Mörkbrun sand med inslag av grus och enstaka kol. 
L4 Grus och sten <10 cm, enstaka inslag av sand.  
L5 Mörkbrun sand med enstaka inslag av grus. 
 
Anläggningar 
A1 x400,80 y498,15 z22,08/21,98 
Sotfärgat område med kol, ca 10 cm i diameter och 10 cm djupt. Börjar strax ovan L1. 
 
A2 x401-402 y498-498,40 z22,04/21,98 
2 st runda mörkfärgningar, ca 10 cm i diameter och 5 cm djupa. 
 
A3 x401,70 y499,20 z22,04/21,75 
Stolphål. Ca 25 cm i diameter, 30 cm djupt omgärdat av två tvärställda stenar. 
 
A4 x 401 y499 z21,99/21,72 
Ca 0,8 x 0,6 m stort område med mörk, fet jord och stenar 20-30 cm.  
 
A5 x400 y500 z22,00/21,75 
Möjligt stolphål. Ca 25 cm djup mörkfärgning, 35-40 cm i diameter. I södra delen av N-S 
sektion längs linje y500   
 
 
Schakt 3 
Lager 
L1 Rödbrun sand med grus och småsten >10cm. 
L2 Sand, grus och sten som lager 1 men mörkare i färgen. 
L3 Finkornig gul sand. 
 
Anläggningar 
A1 Troligt stolp/störhål. 10-15 cm i diameter, 20 cm djupt. 
 
A? Mörkfärgning liknade A1, ca 10 cm djup. Fortsatte in i schaktkanten och kunde ej 
avgränsas. 



Bilaga 6. Fyndlista

Schakt 1
Fnr x y z Anl Föremål Material Antal Vikt Kommentar

1 401,60 500 direkt under torv Navring? Järn 1 156g Recent
2 400 498 L1 Lerklining? 1 5g Avtryck?
3 400 498 L1 Keramik 2 4g Rabbig
4 401,80 498,4 L1 Lerklining? 3 1g
5 400 499 L1 Keramik 1 2g
6 400 497 L1 Keramik 1 3g
7 Utgår
8 400 497 L1 Keramik/lerklining? 1 1g
9 400 497 L1 Keramik 1 1g

10 401 498 L1 Avslag Kvartsit 1 2g
11 401 498 L1 br lera? 1 1g
12 400 497/498 L1 Avslag Kvartsit 1 6g
13 400,10 497,5 L1/L3 Avslag Kvartsit 1 12g
14 401 500 L1 Avslag Kvartsit 1 8g
15 400 498 L1 Avslag Kvartsit 2 6g
16 401 498 Under A2 Keramik/lerklining? 1 1g
17 A4 Keramik/lerklining? 1 1g
18 400 499 L1/L3 Keramik 2 4g
19 400 499,8 L2 Keramik 1 6g
20 400 498,2 L1 Br ben 1 1g
21 400,90 498,8 Avslag Bergart 1 8g
22 400 498 L1 Avslag Kvartsit 1 1g
23 A3 Br ben 2 2g
24 A4 Keramik 1 15g
25 401,70 500 L1 Keramik 3 6g Tunnväggig
26 400,10 499,52 L1 Lerklining 1 9g Avtryck
27 401 500 21,85 Keramik 1 25g Rabbig
28 401,60 499,9 L1 Lerklining 1 4g
29 401,60 499,5 L1 Keramik 1 10g Rabbig?
30 401,00 499,6 L1 Keramik 1 13g Rabbig
31 400,50 497 L3 Keramik 1 12g Rabbig
32 A4 Keramik 2 8g Rabbig?
33 401 499 L1 Keramik 4 11g Rabbig
34 400 497 L1 Knacksten? 1 540g
35 A2 Kol 4 1g
36 L3 Kol 5 1g
37 A3 Kol >2 1g Fragment
38 401 497,8 L3 Kol 1 1g I N profil
39 400,80 498,15 22,00 A1 Kol >10 1g Fragment

Schakt 3
50 100 200 Avslag Kvartsit 9 85g
51 100 200 Avslag Kvartsit 8
52 100 200 Avslag Kvartsit 2
53 100 200 L1 Avslag Kvartsit 8
54 100 210 L2 Avslag Kvartsit 1
55 100 200 Avslag Kvarts 1
56 100 200-201 ? Kvarts 8
57 100 201 A1 Kol >10 Fragment
58 100 201 A? Kol 5
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