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Omslagsbild: Norra schaktet från väster. 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 den undersökta ytan  markerad. Utdrag ur ekonomiska kartan. 
Skala 1:10000. 
 

Inledning 
Föreliggande rapport behandlar utgräv-
ningen av två provschakt nordost om RAÄ 
265 i Hellerö 1:21, Västra Ed sn, Väster-
viks kommun i Småland (fig. 1 & 2).  

Undersökningen genomfördes inom ra-
men för Helleröprojektet vars projektledare 
är Lena Holmquist Olausson, Arkeologiska 
forskningslaboratoriet (AFL), Stockholms 
universitet. 

Utgrävningen genomfördes under två 
veckor i september 2007 och finansierades 
av Berit Wallenbergs Stiftelse och Kom-
mittén för icke- järnmetaller, malmfyndig-
heter och metallurgi inom Jernkontorets 
Bergshistoriska utskott. 

 
Bakgrund och tidigare forskning 
I början av 1980-talet inleddes Hellerö-
projektet med syfte att ”pröva hypoteser 
angående bosättning, resursutnyttjande och 
produktionsförhållanden under bronsål-
dern” (Janzon 1989:1). Inom ramen för 
projektet har ett flertal arkeologiska under-
sökningar genomförts genom åren, se 
Ermerud 2006 för en sammanställning.  

Efter fosfatanalyser och utgrävningar 
som genomfördes åren 2003-2004 kunde 
en gropkeramisk boplats konstateras i 
områdets sydvästra del (Ermerud 2005).   

 
Under ledning av undertecknad genom-

fördes 2005 geofysiska mätningar med 
slingram med syfte att lokalisera en brons-
åldersboplats genom att spåra mänsklig 
aktivitet i form av härdar och kulturlager. 
Tre ytor uppvisade intressanta variationer, 
varav två var belägna på möjliga pla-
tåer/terrasser (Vaara 2005). Under sä-
songen 2006 genomfördes utgrävningar av 
tre provschakt. I ett av dessa påträffades 
anläggningar och fynd av boplatskaraktär 
samt keramik som daterades till bronsålder 
(Ermerud 2007).  

    
Syfte 
Syftet med utgrävningen var att genom att 
utöka undersökningsområdet säkerställa 
ytterligare belägg för en bronsåldersboplats 
inom fornlämningsområdet i Hellerö. 
Säkra belägg för boplatsernas placering i 
naturlandskapet samt dess utformning av-
seende huskonstruktion och gårdsstruktur 
skulle innebära helt nya möjligheter till 
tolkning av samhällsstrukturen i Tjust un-
der 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. 
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Fig 3. Anläggning 1 från S. Foto H Ermerud.  

Topografi och fornlämningsmiljö 
Hellerö är beläget i Tjustbygden, vid 
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 ur-
skilja 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 en-
samliggande fornlämningar, såväl skärv-
stenshögar som stensättningar och rösen. 
Inom området finns även registrerat ett 
antal stenblock med skålgropar. De mest 
utmärkande fornlämningarna är en skepps-
formad stensättning och ett röse med en 
mycket markerad placering i såväl kultur- 
som naturlandskapet.  

 
Metod 
Två schakt om totalt 25m2 förlades i 
anslutning till den yta som undersöktes 

2006, se bilaga 7. Avtorvning gjordes 
manuellt med spade och ytorna rensades 
därefter fram med skärslev. Schakten 
mättes in utifrån det lokala koordinat-
system som tidigare upprättats för att un-
derlätta en sammanfattande tolkning. För 
höjdmått användes ett avvägnings-
instrument som etablerades utifrån ett antal 
avvägda fixpunkter inom området. Schak-
ten dokumenterades i plan- och sektions-
ritning skala 1:20 samt fotograferades. 
Anläggningar snittades och ritades in i 
plan- och sektion samt fotograferades.  

 
Undersökningsresultat 
Södra schaktet 
Inledningsvis togs ett schakt om 9m2 upp 
en meter söder om det provschakt som 
undersöktes 2006. Schaktet utökades se-
nare åt väster för att slutligen omfatta 
15m2.  

Efter rensning framkom i den norra delen 
en stenpackning (A1), mycket sannolikt 
fortsättningen på den anläggning som note-
rades vid föregående års utgrävning (fig.3). 
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Fig 4. Stolphål A7 från Ö. Foto H Ermerud 

Fig 5.  Anläggning  9 från SÖ.  Foto H Ermerud. 

I stenpackningens mörkgrå till svarta 
fyllning förekom inslag av kol. Även under 
stenpackningen noterades koncentrationer 
och stråk med kol, några centimeter tjocka.  

I den södra delen av schaktet konstatera-
des den i området vanligt förekommande 
rödbruna sanden med inslag av grus och 
småsten (L1). Skärvig sten förekom spora-
diskt i hela schaktet, ett fåtal tydligt skör-
brända. Under lager 1 framkom ett lager 
mer grovkornig sand med större inslag av 
grus och småsten (L6). Detta lager var 
något gulare i färgen än det överliggande. 

Ett antal mörkfärgningar observerades, 
främst i den norra delen av schaktet. En 
mycket tydlig mörkfärgning noterades 
centralt i stenpackningen (A1), med en 
tydligt större förekomst av kol än i övriga 
lagret. I botten observerades en ca 5x5cm 
stor kolkoncentration med en skärvig sten i 
direkt anslutning till denna.  

Flera av de mörkfärgningar som observe-
rades i inledningsskedet undersöktes och 
registrerades som anläggningar, de visade 
sig dock utgöra fläckar av ett mörkare la-
ger (L2) och relativt grunda. Lager 2 var ca 
5cm tjockt, mörkgrått i färgen med enstaka 

kolfragment. Under detta framkom lager 1 
respektive 4. 

I den västra delen av schaktet framkom 
ett lager roströd, finkornig sand, vilket 
även registrerades som fyndförande lager i 
det första provschaktet 2006. Även under 
årets undersökning gjordes fynd av brända 
ben i lagret (L4).  

I norra schaktkanten noterades ett avvi-
kande, rödbränt lager med inslag av kol 
(L5). Ett antal kolkoncentrationer notera-
des vilket även framgick tydligt i sektio-
nen. I kolen förekom även färskt trä. Lag-
ret gick in ca 1,5 meter i schaktet, och re-



 

F

dan tidigt hade avsaknaden av stenpack-
ning noterats på samma yta.   

En rund mörkfärgning i östra delen vi-
sade sig vara ett mycket tydligt stolphål 
(A7), ca 20 cm djupt och 20 cm i diameter 
(fig 4).  

Diagonalt i schaktet noterades en stenrad 
med anslutande mörkfärgning med inslag 
av kol (A9) (fig.5). I denna observerades 
två möjliga områden med tätare packad 
sten och kraftigare mörkfärgad fyllning. 
Dessa visade sig också gå djupare än det 
mörka partiet mellan de båda. I fördjup-
ningarna påträffades visst kol, i den ena av 
dessa med bark (A6).   

I den västra delen av schaktet framkom 
ytterligare en ytlig stenpackning längs 
norra schaktkanten. Även i anslutning till 
denna anläggning noterades en kolsträng 
(A11).  I botten av anläggningen framkom 
lager 4.  

I södra delen av schaktet påträffades yt-
terligare ett stolphål (A12), 0,6m i diame-
ter. Detta gick delvis in i den södra sektio-
nen och undersöktes därför inte i sin hel-
het. I detta påträffades en liten skärva ke-
ramik samt en skörbränd sten. Under 
stolphålet observerades ett möjligt äldre 
lager som endast gick in ca 10-15 cm i 
schaktet och fortsatte söderut in i sektio-
nen. 

 

Norra schaktet 
Ytterligare ett schakt om 2x4m togs upp 

en meter nordväst om det ursprungliga 
provschaktet från 2006. Det tidigare obser-
verade fyndförande lager 4 (brunröd siltig 
sand med inslag av grus) framkom under 
matjorden. Fläckar med ljusare sand samt 
kol förekom spritt i schaktet. Ett flertal 
ytliga mörkfärgningar observerades dess-
utom direkt under torven.  

Några enstaka keramikfragment och små 
brända ben påträffades spritt i schaktet och 
även ett antal avslag av västervikskvartsit.  
I det nordvästra hörnet noterades ett mörkt, 
fett lager som fortsatte in i norra sektionen, 
varför schaktet utökades med två kvadrat-
meter norrut (fig. 6). Det mörka lagret fort-
satte in som en ränna (A13) och i anslut-
ning till denna påträffades möjlig lerkli-
ning. Öster om denna var stenen mer 
packad, det gick dock inte att tydligt av-
gränsa någon anläggning. 

Partier av mer finkornig gul silt 
uppträdde i östra delen av schaktet. I 
mitten av schaktet var kulturlagret relativt 
tunt och pinnmo framkom direkt under. 

I det sydöstra hörnet var kulturlagret 
markant tjockare än i övriga schaktet. 
Detta parti sammanfaller troligen med ett 
liknande parti som observerades i schaktet 
som grävdes 2006. 

 

ig. 6. Norra schaktet från SO. Foto H Ermerud.
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Fynd 
Totalt påträffades 20 skärvor och fragment 
av keramik. Den tunnväggiga keramik som 
påträffades i stolphål A12 bedöms vara av 
Lausitztyp. Samtlig keramik som tillvara-
togs är dock spjälkad och så fragmentarisk 
att en säker bestämning är mycket svår att 
göra. Utöver keramik påträffades även 
lerklining och fragment av brända ben. I 
det norra schaktet påträffades ett mindre 
antal avslag, främst av västervikskvartsit 
men även av kvarts.  
 
Tolkning 
Stenpackningen som framkom direkt under 
torven i det södra schaktet, med inslag av 
kol såväl i fyllningen som i separata stråk 
under stenpackningen, är sannolikt av se-
nare datering. Detta stärks inte minst av 
förekomsten av relativt färskt trä, endast 
delvis förkolnat.  

I det södra schaktet framkom två säkra 
stolphål som sammanfaller bra med tidi-
gare års påträffade anläggningar och fynd. 
Det är därför mycket troligt att dessa är 
samtida. Stolphålens inbördes placering 
antyder en möjlig huskonstruktion vilket 
stärks av fynden av lerklining. Den kera-
mik som påträffades denna säsong var ty-
värr så fragmentarisk att den inte med sä-
kerhet kan bestämmas eller dateras utifrån 
en okulär bedömning. Föregående års fynd 
ger dock en tydlig indikation om bronsål-
der och det är därför högst troligt att det rör 
sig om boplatslämningar från bronsåldern. 
Det krävs dock ytterligare undersökningar 
för att med säkerhet kunna fastställa dess 
utbredning och karaktär.  

Den västra delen av det norra schaktet 
uppvisar likheter med den gropkeramiska 
boplats som undersöktes 2004. Inte minst 
genom de avslag av västervikskvartsit som 
påträffades. Det kan därför inte uteslutas 
att dessa skall dateras till mellanneolitikum 
och att det på terrassen finns överlagrande 
lämningar från ett brett tidsspann.   
 
 

Tekniska och administrativa upp-
gifter 
Länsstyrelsens dnr: 431-7711-07 
Ekonomisk karta: 7G5j Hellerö 
Koordinater, rikets: X642756 Y154951 
Koordinatsystem: Eget 
Personal: Lena Holmquist Olausson (pro-
jektledare),  Michael Olausson, Heléne 
Ermerud (fältarbetsledare), Elin Fornander, 
Anne Monikander, Kristina Wiik, Rauno 
Vaara. 
Undersökningsperiod: 2007-09-10—09-20 
Renritningar:  Heléne Ermerud 
Arkivhandlingar: Fynden kommer att till-
sändas 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 södra schaktet 
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Bilaga 3. Sektionsritningar södra schaktet 
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Bilaga 4. Planritning norra schaktet 
 

 

 13



Bilaga 5. Lagerbeskrivning 
 
L1 Rödbrun sand med inslag av grus och småsten <10cm. Enstaka kolfläckar.  
 
L2 Mörkgrå fin sand. Små inslag av grus, kol och sten. ”Utspill” av svartare stråk L3 och A1. 
 
L3 Svart fin sand i koncentration närmast A1. Små inslag av grus & kol. 
 
L4 Roströd sand med inslag av kol, små inslag av grus. 
 
L5 Rödbränt parti siltig sand med inslag av kol. 
 
L6 Brungul grov sand med inslag av grus och småsten. Under L1. 
  
L7 Svartgrå finkornig siltig sand. 
 
L8 Mörkgrå till svart finkornig sand med inslag av grus.  
 
L9 Mörkgrå sandig silt. 
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Bilaga 6. Anläggningsbeskrivning 
 
A1 Stenpackning direkt under torv. Stenar i varierande storlek 0,10-0,50m. X 398, Y498-500, 
Z 22,27/21,97. Fyllning gråsvart siltig sand med fläckvisa förekomster av kol. I botten en ca 
5x5cm bred och 1 cm djup kolkoncentration. X 398,05 y499,16 z 21,99 
 
A2 - A5 Utgår 
 
A6 Del av A9. x398,2 y498,2 z22,03/21,80. Ett parti med tätt packade stenar 5-10 cm stora, 
fyllning och omgivande lager består av svartgrå silt/sand med små inslag av grus. Hög 
förekomst av kol varav ett antal fragment endast delvis brända med bark kvar. Anläggningen 
grundas ut i söder och kolet försvinner. 
 
A7 Stolphål med gråsvart siltig sand. Ca 20 cm djup. Skoning runt med kompakt varvade 
småstenar. En större sten i botten. x397,4 y500,1 z21,80/21,60. 
 
A8 utgår 
 
A9 Mörkfärgning + stenrad (inkl A6). Två fördjupningar med kraftig sot runt stenar i 
storleken 10x10cm. Övre skiktet består av en stenpackning som sammanför de två 
fördjupningarna i n-s riktning. Sparsam förekomst av kol, däremot utbrett sotlager bestående 
av främst siltig sand med små inslag av grus och sten. Ett par fynd av lättbränd flis. 
 
A10 0,8 x 0,6 m stor (n-s) anläggning. Består i ytan av ett sot/kolbemängt parti ca 0,35 m 
stort, runt om och in i schaktväggen mot norr är ett rödbränt lager (fin sand, samma som i 
sotpartiet) sot/kollagret täcks av det rödbrända i den norra delen.  
 
A11 Stenpackning direkt under torv med 10-15 cm stora stenar. 0,8x0,6m. Direkt under 
stenpackningen ett ca 4cm tjockt kolstråk. x398 y496,3 z22,14/22,00. 
 
A12 Stolphål 0,6x0,5m. 0,3m djup. I S sektion, x396 y498 z22,09/21,78. Stenskott med 0,2-
0,1m stora rundade och enstaka kantiga stenar. Fyllning ett brungrått fint material, enstaka 
kolbitar, 1 bit keramik. Hela anläggningen ej undersökt. 
 
A13 Mörkfärgning 0,80m lång, 0,20 m bred, 7-8 cm djup. S-N orientering. 
x403 y492/493. Under torv, över gult gruslager. Rikligt med rötter och sten. Fynd av 
kvartsitavslag, br ben och br lera.  
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Bilaga 7. Planritning undersökningarna 2006 och 2007 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 8. Fyndlista Hellerö 2007

Fnr x y z Föremålskategori Kontext Antal vikt Anm
60 398,9 497,5 L4 topp Nötskal 1 2g
61 397 497 L4 Br ben 2 2g
62 398,5 499,1 L1 Lerklining 1 3g
63 398,9 498,3 L4 Keramik 1 3g
64 401 495 L4 Metallfragm? 1 1g
65 401 494 L8 Br ben 1 <1g
66 402 493 L8 Br ben 1 <1g
67 401 496 L4 Br ben 1 1g
68 402 495 L4 Lerklining 1 2g
69 401 495 L4 Br ben 1 1g
70 401 496 L4 Lerklining? 2 2g
71 402 494 L4 Br ben 1 <1g
72 401 494 L8 Br ben 1 1g
73 402 493 L8 Keramik 2 2g
74 402 496 L4 Br ben 1 <1g
75 401 495 L4 Br ben 3 1g
76 402 495 L4 Br ben 2 1g
77 402 496 L4 Br ben 1 <1g
78 403 492 L7 Br ben 2 <1g
79 403 492 L4 Keramik 1 3g
80 403 492 L4 Kvartsitavslag 1 5g
81 402 494 L4 Keramik 1 2g
82 401 493 L4 Keramik 1 3g
83 401 495 L4 Kvartsitavslag 1 4g
84 401 495 L4 Keramik 1 2g
85 402,9 493,1 Keramik A13 3 4g
86 402,9 493,1 Flintavslag A13 1 <1g
87 403 493,1 Keramik A13 2 3g
88 403 493,1 Avslag A13 2 3g kvarts + kvartsit
89 403 492 L7 Kvartsitavslag 1 13g
90 403 493 L8 Keramik under stenpackning 1 2g
91 497 L9 Kvartsavslag ö sekt n sch 1 11g
92 402 494 L4 Kvartsavslag 1 12g
93 402 495 L4 Keramik 1 3g
94 Keramik A12 1 4g
95 397 498 Frö? A9 1 <1g
96 398 500 L1 Br ben N om A3 1 <1g
97 401,8 494,6 L8 Br ben 1 <1g
98 401 495,9 L4 Keramik 1 4g
99 403 492 L4 Kvartsitavslag 2 10g

100 403 492 L4 Keramik 2 3g
101 403 492 L7 Br ben 2 2g
102 403 492 L7 Flintavslag 1 2g
103 403 492 L7 Kvartsavslag 1 12g
104 401 493 L4 Keramik 2 2g
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