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PLATS 1

Brandkärr
Mellan husen i Brandkärr ligger en kulle. Där har en bondgård legat. Den 
hette Brandkärr. Gården finns på gamla kartor från 1600-talet. Gården fanns 
fram till 1900-talet.
 Förr använde bönderna i Sverige årder till jorden. Det var under 
bronsåldern (för 4 000 år sedan). Under vikingatiden fanns det plog. Plogen 
blev vanlig på 1800-talet.

Historisk karta från år 
1670. Man ser Brand-
kärr uppe i mitten, 
nära skogen.
BILD: VÄRLDENS BILDER

Hällristning från bronsåldern: 
Bonde med årder.
BILD: VÄRLDENS BILDER 

Bonde från Egypten för 3 200 år sedan.
BILD: ALAMY STOCK PHOTO
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PLATS 2

Gravar från järnåldern

Gravarna ser ofta ut så här när jorden 
och gräset är borta. 
FOTO: JONAS WIKBORG, SOCIETAS  
ARCHAEOLOGICA UPSALIENSIS

I Nyköpings kommun finns ungefär 
4 500 gravar och gravfält. De är 
från järnåldern. 
 På kullen i Brandkärr, nära 
gården, finns gravar. De är från 
järnåldern. Gravarna ligger under 
buskar och gräs. De är svåra att se. 
 Gravarna är ungefär 1 000 år 
gamla. De är från vikingatiden. 
Vikingatiden är slutet av järnåldern.

En grav på kullen i Brandkärr.



Delar av en kam från vikingatiden.
FOTO: CAMILLA EKBLOM, STIFTELSEN KULTURMILJÖVÅRD

Under järnåldern brände man den döda. Sedan lade man de brända resterna 
i graven. Ibland lade man också någon sak i graven. I slutet av järnåldern 
slutade man bränna de döda. Då lade man dem i kistor.
 I vikingagravar för män hittar man ofta halsringar av järn. På dem hänger 
det små hammare. Det är guden Tors hammare.
 I vikingagravar för kvinnor hittar man pärlor av glas i olika färger. 
Pärlorna kom ofta från Mellanöstern.
 Vikingarna reste långt bort med båtar och handlade med varor. De hade 
med sig pälsar, honung och slavar. De bytte till silver och pärlor av glas. 
Men vikingarna plundrade också.
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Halsring med Torshammare från vikingatiden.
FOTO: HISTORISKA MUSEET

Pärlor från vikingatiden. 
FOTO: STATENS HISTORISKA MUSEER

En skatt med saker av silver från 
vikingatiden.
FOTO: GABRIEL HILDEBRAND, KUNGLIGA  
MYNTKABINETTET
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PLATS 3

Gustav Adolfgruvan

Gustav Adolfgruvan.

Karta från Nyköping år 1867. Kartan visar olika sorters berg.
© SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING
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Nära Nyköping har det funnits 
många gruvor. De äldsta är från 
1500-talet. I gruvorna hämtade 
man järn, bly och silver.
 I Hållet, nära sjukhuset, finns ett 
hål efter en gruva. Gruvan kallas 
Gustav Adolfgruvan. 
 Förr i tiden eldade man på berget 
eller i hålet. Då blev det lättare att 
slå sönder stenen.
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PLATS 4

Stenåldern 
Ovanför sjukhuset finns ett sandigt 
område. Det var en strand för 5 000 
år sedan.
 Då bodde det fiskare här. Den 
tiden kallas stenåldern. Vattnet var 
då 25 meter högre än idag. 
 Människorna gjorde lerkrukor 
med mönster av gropar. 
Arkeologerna har hittat matrester 
och många trasiga krukor här.  
 

Gropkeramik.
REKONSTRUKTIONSTECKNING: BRITTA KIHLSTEDT

Keramik från platsen Sittesta.
FOTO: HANNA LARSSON, UV-MITT/ARKEOLOGERNA

Vattnet för 5 000 år sedan. 



Grav på Långberget.
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PLATS 5 & 6

Gravar på berg
 
Den lilla enkla graven på Långberget är 2 500 år gammal. Den tiden kallas 
järnåldern. Det är en fin utsikt från graven. 
 Den här sortens grav är ganska vanlig vid den svenska kusten. Den låg 
ofta högst upp på ett berg. Kanske var det inte bara en grav. Kanske var det 
också en markering. 
 En annan sorts gravar från bronsåldern är stora gravrösen. De byggdes 
för ungefär 3 500 år sedan.
 

Gravröse i Ekensberg, Nyköping.
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En enkel grav när gräset och jorden är borta.
FOTO: ARKEOLOGIKONSULT



PLATS 7

Mariebergsgruvorna
 
I berget nära Brandkärr finns det några djupa hål. Hålen är resterna av 
Mariebergsgruvorna. Här hämtade man järn. Gruvorna användes från 
1600-talet till 1920-talet.
 Hela familjen arbetade i gruvorna. Männen slog sönder berget. 
Kvinnorna sorterade stenarna och barnen bar kol.

Så här kunde en gruva se ut. Ibland fanns det risk för ras.
FOTO: LOTTA LUND
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Idag finns det staket runt gruvhålen vid Mariebergsgruvorna.
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Funderingar
1.          Hur var livet på gården Brandkärr för 500 år sedan? Hur var det för 

100 år sedan?
2.   Varför började människor flytta från landsbygden till staden?
3.  Stenåldern: Först var människorna nomader. Sedan bodde de kvar på  
 samma plats. Varför det?
4.   Järnåldern: Vem blev begravd? Och vem blev inte begravd?
5.  Varför finns det saker i graven ibland?
6.   Ibland finns det många saker och ibland inga saker i gravarna. Varför 

det?
7.  Ibland hittar arkeologerna saker från Mellanöstern i vikingagravarna.  
 Varför det?
 

Var finns det fornlämningar?
Alla kända fornlämningar finns här: www.fornsok.se



Ordlista
B.P. B.P., Before Present (engelska), före nutid

Bronsålder Tiden från 3 800 B.P. till 2 500 B.P.

Fornlämning Spår efter människor från tiden före år 1850.

Gravfält En samling gravar

Gruva Plats där man hämtar berg med metall

Hällristning Bilder eller symboler som huggits in i berg eller stenar 

Järnålder Tiden från 2 500 B.P. till år 1050

Keramik Bränd lera, till exempel för krukor

Nomad En person som flyttar mellan olika platser

Plog Redskap för att göra fåror och vända jorden 

Skatt En samling dyrbara saker, värdefulla saker

Stenålder Tiden fram till 3 800 år B.P.

Torshammare En hammare, symbol för guden Tor

Viking Person som levde under vikingatiden

Vikingatiden Tiden från år 800 till år 1050, sista delen av järnåldern

Vikingatåg  Resor, färder för att handla, eller plundra

Årder Redskap för att göra fåror i jorden, för att kunna plantera
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För samtliga kartor gäller (där ej annat anges): 
© Länsstyrelsen i Södermanlands län, primär information

© Lantmäteriet – GSD Fastighetskartan, grundkarta
 Foto: Länsstyrelsen (där ej annat anges)

Form & produktion: kream.se
2018

Alla fornlämningar i Sverige är skyddade av lagen, kulturmiljölagen. 
Det är förbjudet att förstöra en fornlämning. Man får inte gräva i den. 
Fornlämningar skyddas för att alla ska kunna förstå historien. Varje 

fornlämning berättar om historien.


