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Riksintresset Römningenområdet
(G 4) (Göteryds socken, Älmhults
kommun)
Motivering: Fornlämningsmiljöer kring sjön
Römningen med ett av landets tätaste bestånd
av hällkistor från yngsta stenålder och övergångstiden mot äldre bronsålder med anslutande strandanknutna boplatser.
Uttryck för riksintresset: Något indraget från
strandzonen finns ett 40-tal hällkistor, flertalet
i rösen och några i stensättningar. Dessutom
finns rösen utan synlig hällkista, några stensättningar samt, anslutande till strandzonen,
flintförande boplatser.

Riksintresset Römningenområdet ligger beläget i Göteryds
socken, Älmhults kommun och utgörs av ett ovanligt stort antal
hällkistor i anslutning till sjön Römningen. Landskapet kring
Römningen är småkuperat och varierar mellan barr- och blandskog och öppna odlingsmarker. Hela Göteryds socken är rik på
sjöar och vattendrag såsom Römningen, Hängasjön, Lagan och
Helge å. Den täta koncentrationen av hällkistor, en av landets
tätaste, antyder att området har haft en viktig blomstringsperiod
under yngre stenålder – äldre bronsålder (ca 2400 f.Kr. -1100
f.Kr). Ett flertal strandnära boplatser, varav vissa antas vara samtida med hällkistorna, förstärker det intrycket.

Inom riksintresset finns ca 40 hällkistor, medan det totala
antalet inom socknen uppgår till ca 120. Av områdets
40 hällkistor är 3 stycken vårdade och skyltade.
I området ingår även ett odlingslandskap med stenröjda åkrar,
steniga ängs- och hagmarker och stenmurar. Den högt belägna radbyn Sjuhult har sedan laga skiftet utspridd bebyggelse
med mangårdsbyggnader från sekelskiftet 1900.
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Undersökning av en hällkista på 1940-talet.
Fotot tillhör Smålands museums samlingar och är taget av Jan Erik Anderbjörk.
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Förord
Trakten kring Göteryd och sjön Römningen i Älmhults kommun är välkänd för sina många hällkistor från stenåldern. Den
här texten, som ingår i Länsstyrelsens skriftserie om riksintresseområden i Kronobergs län, är ett sätt att sprida kunskapen om
hällkistorna till en bredare publik. Att peka ut riksintressen är ett sätt att hävda ett områdes nationella värde, så att det inte
skadas när markanvändningen ändras. Området kring Römningen omfattar endast en mindre del av den hällkistrika trakten
i Göteryd, men syftet med riksintresset är att sprida kunskap om områdets förhistoria och värden, snarare än att visa på en
exakt avgränsning.
De 4000 år gamla gravarna är de äldsta synliga spåren av människor i Kronobergs län och det är något av en gåta varför det
byggdes så många i just det här området. Hällkistorna är den bärande delen av riksintresset, men till området hör också ett
odlingslandskap med rötter ner i medeltiden. Tillsammans skapar delarna en dynamisk helhet som både lockar tanken och
ögat. Med rätt insatser har riksintresseområdet kring Römningen stora förutsättningar att utvecklas och fungera som en drivkraft för bygden. Författare är arkeolog Åsa Alering, Kulturparken Småland AB.

Kristina Alsér
Landshövding

Heidi Vassi
Länsantikvarie
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Inledning
Trakten kring sjön Römningen i sydvästra Småland är utsedd som en kulturmiljö av riksintresse. Ett riksintresse är
ett område som särskilt väl kan visa någon utvecklingsperiod i vår historia och som är av synnerligt värde för såväl forskare
som en bred allmänhet (Prop. 1985/86:3 Lag om hushållning med naturresurser m.m.).

Den period i vår historia som landskapet kring Römningen
kan berätta om inföll för ungefär fyratusen år sedan, omkring
år 2350 - 1700 före vår tideräknings början. Under denna
tidsepok, från slutet av stenåldern till början av bronsåldern,
byggdes en speciell typ av gravar som kallas hällkistor. Här
kring sjön Römningen finns en av Sveriges rikaste förekomster av dessa gravar. Varför det har blivit så just på den här
platsen är något av en gåta. I marken finns också spår efter
människornas bosättningar. Det kan röra sig om rester av
föremål och redskap av flinta och keramik, som är samtida
med gravarna. Tillsammans utgör de här spåren grunden för
riksintresset.
Till området hör också ett historiskt värdefullt odlingslandskap. Det omfattar åkrar som formats av olika tiders bruk,
slåttermader, stenmurar, gärdesgårdar, röjningsrösen och steniga hagmarker, liksom hus och gårdsbebyggelse från början
av 1900-talet. Odlingslandskapet inom Römningen har sina
rötter i medeltiden. Det vi ser tydligast idag är spåren från
skiftesreformerna under början av 1800-talet.
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Hällkistorna omkring sjön Römningen bildar en kulturhistorisk miljö av nationell betydelse, eftersom man där har särskilt
goda möjligheter att se och uppleva spåren av en förhistorisk
tidsepok. Men kulturmiljöer av riksintresse är inte några statiska, skyddade miljöer. Planering och utveckling inom riksintressen bör dock göras med hänsyn till de värden som finns
inom området. Genom att använda och utveckla kulturarvet
kan dessa områden bidra till exempelvis besöksmålsutveckling
och därigenom stärka hela regionen.

Kulturmiljö av riksintresse
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Den röda markeringen visar utbredningen av Römningen, en kulturmiljö av riksintresse.
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Hällkistor i Europa, Sverige, Kronoberg,
Göteryds socken och Römningenområdet
Den senare delen av stenåldern brukar kallas för bondestenåldern. Till skillnad från tidigare perioder började man då
odla och hålla boskap, även om man fortsatte med jakt och fiske. Under slutet av bondestenåldern (2300-1700 f.Kr.)
och en bit in i bronsåldern byggdes olika typer av stora, imponerande stengravar, så kallade megalitgravar.
Ordet kommer från grekiskans ”mega” som betyder stor, och ”lithos” som är det samma som sten. Gravbyggandet
såg ungefär likadant ut i hela Västeuropa. Megalitgravarna indelas i tre olika typer; dösar, gånggrifter och hällkistor. De
två förstnämnda finns främst utmed kusterna medan hällkistorna även uppfördes i inlandet. I Kronobergs län är de
vår historias äldsta bevarade minnesmärken som går att se i landskapet.
Megalitgravar brukar kallas för monumentala förhistoriska
gravar, eftersom de oftast är stora och placerade väl synliga i
landskapet. Hällkistorna är uppbyggda med en rektangulär
gravkammare av stora kantställda block och med liggande

hällar som tak. Ibland är de uppdelade i flera rum med stående hällar. Gravkammaren är sedan, helt eller delvis, täckt av
ett stenröse.
Hällkistorna i Sverige är oftast inte lika stora som ute i övriga
Europa. Fenomenet och uttrycket är dock detsamma. Det
visar att tankar och idéer redan under stenåldern var spridda
över stora avstånd.
Kronoberg är det län i Sverige med allra flest hällkistor. Här
finns närmare 750 av landets totalt 2220 kända hällkistor.
Att det finns så många just här kan bero på att skogsbruket
och den småskaliga odlingen i de här trakterna inte haft
behov av att röja bort så många hällkistor som man gjort i
mer odlingsintensiva områden. Men trots denna förklaring är
koncentrationen av hällkistor mycket tydlig.

Ritning av hällkista i plan och profil. Bild ur Montelius, O. Orienten
och Europa, s175. Hällkistan är från Nöbbele, Öjaby socken,
Växjö kommun.
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Även om naturen tagit över de
gamla gravarna i Göteryds socken,
kan man ofta se stenkistans
stående hällar i mitten av röset.
Kanske är det gravplundrare
som flyttat undan takhällarna?
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I Kronobergs län är hällkistorna koncentrerade
till två områden. Det större av dem ligger centralt inom det gamla folklandet Värend, mellan
sjöarna Åsnen, Helgasjön och Salen. Det andra
och betydligt mindre området, ligger i den
sydvästra delen av länet med centrum i Göteryds socken. Här ligger hällkistorna i anslutning kring sjöarna Römningen och Möckeln ,
som ingår i Helgeåns vattenområde. Ån rinner
från Rydaholmstrakten i mellersta Småland ner
genom nordöstra Skåne och ut i Hanöbukten
vid Österlen. Det finns också områden i länet
där hällkistor saknas helt.
I Göteryds socken finns hela 16 % av hällkistorna som är kända i länet och 5 % av alla
hällkistor i Sverige. Kulturmiljön av riksintresse kring Römningen, som alltså ingår i denna
ovanligt hällkisttäta region, omfattar 43 kända
hällkistor.

I Kronobergs län finns 34 % av hällkistorna i Sverige. Det är totalt 750 stycken.
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Prickarna på kartan visar hällkistor i Kronobergs län. De svarta visar koncentrationen inom Göteryds socken. Totalt finns det 117 hällkistor i
Göteryds socken.
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Landskapets och bebyggelsens
förändring under bondestenåldern
Området kring sjön Römningen utgörs av ett mosaikartat
och småkuperat landskap som sluttar ner mot sjön.
Variationen mellan höjder, strandängar och öppna våtmarker
har skapat bra livsmiljöer för människor i alla tider. Under
bondestenåldern var klimatet kontinentalt med varma
somrar och kalla vintrar. Det var också torrare än under
perioderna innan, vilket kan ha gjort att vattennivån var
något lägre än under tidigare delar av stenåldern.

Vår vid sjön Römningens norra strand. Man
kan undra om stenålderns människor hade
känt igen sig i det granbeklädda landskapet.
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Hur och var människor bott under förhistorien skiljer sig åt
i olika delar av länet. Fornlämningar och förhistoriska fynd
tyder på att områdena kring folklanden Värend i öst och
Sunnerbo i väst, har varit kontinuerligt bebodda från äldre
stenålder och genom hela förhistorien in i modern tid.
I trakten av Göteryd och kring sjön Römningen ser det
annorlunda ut. Här verkar människor ha bosatt sig först
under bondestenåldern. Hällkistorna och de arkeologiska
fynd som gjorts i området berättar om en omfattande inflyttning under perioden. Som en direkt följd av detta har bebyggelsen ökat. Även om det finns spår av enstaka äldre stenåldersbosättningar utmed Römningens stränder, kan vi inte
räkna med att den här regionen har varit befolkad på ett lika
omfattande sätt som exempelvis områdena utmed Lagan och
Mörrumsån. I stora delar av de nordiska länderna kan vi se att
allt mer mark i inlandet tas i anspråk under bondestenåldern.

Kartan visar platsen för hällkistor,
förhistoriska boplatser och fyndplatser kring sjön Römningen.
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Hällkistan på bilden ligger lite
uppdragen på en terrass i landskapet, med utsikt över Lillån.
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Den processen blir ändå särskilt tydlig i Göteryd, eftersom
bebyggelsen då blommar upp under cirka 650 år, innan den
tycks minska igen under början av bronsåldern.
Som namnet bondestenålder beskriver, övergår man under
slutet av stenåldern från en ekonomi baserad på jakt, fiske
och insamling av växter, till en försörjning som även bygger
på jordbruk och boskapsskötsel. Förändringen sker gradvis.
Människorna börjar nu för första gången påverka landskapet
på ett sätt som de inte gjort tidigare. Med jämna mellanrum
flyttades djuren och bosättningarna runt i landskapet, vilket
innebar att den täta lövskogen efter hand började öppnas upp
med små gläntor av betes- och odlingsmark.
De fynd av stenföremål och redskap som gjorts i Göteryd,
visar också att man inte längre uppehöll sig främst utmed
stränderna som under den tidigare jägarstenåldern. Istället
valde nu många att slå sig ner på höjderna och i sluttningarna
intill sjöarna och vattendragen. Förflyttningen av bosättningarna från strandnära till mer uppdragna lägen hade antagligen
flera orsaker. Dels kan det vara ett tecken på att man vill bo
i anslutning till den bästa odlings- och betesmarken, dels att
den varierande terrängen gav bättre möjligheter att nyttja
naturtillgångar.
Precis som boplatserna, ligger bondestenålderns gravar kring
Römningen i sluttningar eller på mindre höjder runt sjön.
Hällkistorna är inte alltid placerade på den högsta punkten i
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landskapet, men de var troligen ändå fullt synliga även på lite
håll. I anslutning till hällkistorna finns i marken ofta spår och
lämningar av människornas hus och olika verksamheter. Även
dessa spår omfattas av riksintresseområdet.

Kulturmiljö av riksintresse

Att bygga hällkistor eller inte
bygga hällkistor – det är frågan
Människornas uppfattning om döden, livet och världen runt omkring förändras gång efter annan genom historien.
När man börjar övergå från att begrava sina döda i enkla jordgravar till att istället bygga stora stenkammare, såväl
i Göteryd som i större delen av Smålands inland, är det ett tydligt tecken på en förändring i människornas tro och
sätt att leva.

Varför byggde man då dessa stora gravar uppe på höjder i
landskapet? Vad var det man ville visa? Inom arkeologin finns
inga skriftliga dokument att tillfråga, inga givna svar. Därför
finns det ofta flera olika teorier eller förklaringar till samma
fråga. I det här fallet är forskarna överens om att människorna
av någon anledning ville markera sin tillhörighet i ett större
socialt sammanhang.

De arbetsinsatser som brukandet av jorden krävde medförde
att marken blev värdefull för den grupp som investerat tid och
möda i den. Kanske visar hällkistorna att marken hade blivit
betydelsefull på ett helt nytt sätt. Denna tolkning bygger på
att det var konkurrens om livsutrymmet. Det kan stämma i
vissa delar av landet, men vi vet inte säkert om det var så även
i Smålands inland.

Det kan ha varit för att visa att man tillhörde en viss släkt
eller ätt. Ändå är inte alla människor begravda i hällkistor. Vi
vet att de ”gamla” enkla jordbegravningarna skedde parallellt
med den nya sedens stenkistebegravningar.

Placeringen av hällkistorna är inte någon slump. Ofta ligger de på höjder vända mot sjöar och vattendrag, väl synliga
mot den tidens vägnät. Det var meningen att människor som
passerade förbi trakten skulle se dem. Alldeles säkert hade
hällkistorna också en stark betydelse för de människor som
byggde dem och som bodde och brukade landskapet omkring
dem. Gravarna visade kanske på en viss social status eller
grupptillhörighet, både för de döda och för de som levde i
trakten. Själva begravningen och de riter och ceremonier som
var kopplade till den måste också ha förstärkt och bekräftat
människornas identitet.

En annan förklaring är att hällkistorna fungerade som markeringar gentemot andra människor och grupper. Att de signalerade att marken och landet runt omkring var upptaget. Gravarna där förfäderna vilade visade då att man gjorde anspråk
på att leva och bruka marken där. Kanske var det extra viktigt
i en tid då människorna och deras djur fortfarande flyttade
runt i landskapet med jämna mellanrum.
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Makt och status
Det är svårt att veta säkert hur samhället fungerade under bondestenåldern, men för att kunna klara av att
bygga hällkistor måste gruppen som levt tillsammans haft en tydlig och klar organisation. Det gällde allt från att
skaffa fram och transportera byggnadsmaterial till att avsätta tid och personer för byggandet. Dessutom skulle
begravningsritualerna planeras och genomföras. Att organisera många människor på det här sättet tyder på att
samhället har blivit mer socialt uppdelat än vad det varit tidigare.

Människor har i alla tider försökt markera sin status och sin
grupptillhörighet med hjälp av olika föremål. När tider förändras byts ofta dessa statusföremål ut mot nya. Det är en
process som skakar om relationer och som rubbar balansen
människor emellan. De som har möjlighet att skaffa sig
det ”senaste” får ett allt större inflytande och anseende i
samhället. Detsamma gäller de som på olika sätt styr produktionen av statussymbolerna.
Under bondestenåldern blir stora dolkar av flinta, tillverkade
i en helt ny och avancerad teknik, symbolen för status och
makt. Stridsyxan, som tidigare visat på hög rang, blir omodern. De allra flesta flintdolkarna importerades från Danmark
och Skåne. Sättet de tillverkades på kallas för flathuggningsteknik. I Göteryds socken har man hittat ett femtontal yxor
som är gjorda på detta sätt. Många av dem är omarbetade
och lagade flera gånger. Det visar att tillgången på flinta var
begränsad och att materialet därför var exklusivt. Det visar
också att det fanns människor i den här trakten som behärskade metoden att tillverka flathuggna föremål av flinta.
I Jonsköp, norr om Römningen, har man funnit en flintdolk
22

som inte är färdigställd. Även om de flesta dolkarna kommit
i färdigt skick, verkar man också ha importerat flinta och tillverkat dem på plats.
I slutet av bondestenåldern börjar helt nya material dyka upp.
De tidigaste föremålen av koppar, brons och guld som har
hittats i Sverige är från den här tiden. Konsten att framställa
föremål av metall gjorde att flinthantverket fick stark konkurrens. Det syns exempelvis på de ”gjutsömmar” som finns på
många av de stora flintdolkarna, ett sätt att försöka få dem att
likna dolkar av brons. Fynden av metallföremål berättar för
oss att människorna som levde här hade regelbundna kontakter med väst- och centraleuropa.
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De flathuggna flintdolkarna arbetades om
många gånger och blev mindre och mindre.
Ofta var det de välanvända dolkarna som
slutligen lades i en grav.
Ur Smålands museums samlingar.
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Hällkistbegravningar
och andra begravningar
När en person dör innebär det en sorg för de efterlevande. Hur vi människor hanterar denna sorg har varierat
genom årtusendenas lopp. Så gör även vårt förhållningssätt till döden och till livet. Vid utgrävningar från olika
tidsperioder hittar arkeologerna spår efter ritualer och ceremonier kopplade till begravningar. Dessa spår är
pusselbitar som rätt sammanfogade kan ge oss viss förståelse för hur våra förfäder tänkte och levde.

Begravningen i hällkistor har traditionellt setts som att den
döde lagts i stenkistan tillsammans med ett antal gravgåvor.
I många fall ser det ut som att kistan har använts vid flera tillfällen. Ibland har bevarade skelettrester från tidigare begravningar lagts åt sidan i kistan. Ibland verkar de ha tagits ut ur
graven och lagts i en gemensam grop utanför den ursprungliga kistan.
De senaste åren har nya pusselbitar dykt upp. Arkeologerna
har bland annat hittat spår av stolpkonstruktioner på flera
håll. En sådan konstruktion indikerar att någon form av hus
eller byggnad funnits på platsen. På samma ställe har det ofta
även funnits brända och obrända ben, keramik, sot och kol.
Man tror att husen varit så kallade dödshus eller skeletteringsplatser, ett slags ”ingenmansland” där den dödes kropp fick
förmultna. Platsen har alldeles säkert omgetts av olika tabun
som reglerat vilka av de levande som hade tillträde dit och hur
de skulle bete sig. När endast skelettet återstod av kroppen
samlades benen ihop och brändes. Slutligen skedde begravningen i en hällkista eller i en enklare jordgrav. Var den här
proceduren för de dödas skull? För att de skulle ta sig vidare
till nästa liv? Eller var det för de efterlevande som ritualen var
24

viktig? Svaren på frågorna kan vi inte veta, men de ger upphov till ytterligare funderingar. Kanske var det angeläget att
föra med sig någon del av sina släktingar, vänner eller ättens
överhuvud när man flyttade till en ny plats. Kanske förde det
tur med sig om förfäderna vakade över en. På så sätt kan de
döda ha haft en aktiv roll även för de efterlevande.
När man tidigare har hittat brända ben i hällkistor har man
antagit att de hör till begravningar från bronsåldern, eftersom
seden att kremera de döda slog igenom då. Idag finns möjligheter att med tekniska undersökningar datera åldern på biologiskt material. En metod som används flitigt är den så kallade
kol 14-metoden. Med hjälp av den vet vi nu att kremering
även användes under slutet av bondestenåldern. Brända ben
som hittas i hällkistor kan alltså vara samtida med de äldsta
begravningarna. Men de kan också vara ett tecken på att
graven har återanvänts under bronsåldern. Ibland finns även
begravningar från järnåldern i kistan eller i stenröset runt.
Det visar att man fortfarande, många hundra år efter de första
begravningarna, respekterade och uppfattade hällkistorna som
gravplatser.

Kulturmiljö av riksintresse

Flera återkommande begravningar är vanligt i hällkistor. Kanske kan det ha sett ut så här?

Det var inte alla människor som begravdes i eller kring hällkistor. På senare år har arkeologerna hittat enklare jordbegravningar från slutet av bondestenåldern. De kan se ut på
många olika sätt. Ibland har en träkista i form av en urholkad
stock använts. Ibland finns en packning av stenar kring graven. Den här sortens gravar kan förekomma en och en eller

flera tillsammans. Det finns även exempel på att de har legat
under hällkistor. Vissa forskare tror att de som begravdes i en
hällkista tillhörde samma familj eller ätt. Naturvetenskapliga
analyser som gjorts på tänder och skelett visar att det kan vara
på det sättet.
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Undersökta gravar i Römningenområdet och Göteryds socken
Alla hällkistorna i Göteryd och Römningenområdet är omgivna av ett röse eller en stensättning. Storleken varierar
dock en hel del. Röset kan vara fem till 16 meter i diameter och 0,2 till 1,2 meter högt. I de fall där stenkistorna
syns så väl att de är mätbara, är de mellan tre och sex meter långa och omkring 0,8 till 2,6 meter breda. Oftast är de
placerade i nord-sydlig riktning.

Idag ser vi fornlämningarna som en av historiens många årsringar i landskapet. Så långt det är möjligt ska de skyddas från
att förstöras. Många av hällkistorna i Göteryd upptecknades
redan under tidigt 1900-tal av prosten Lamech Rydeman.
Han var verksam i Göteryds socken under många år och
han var mycket intresserad av områdets förhistoria. Under
1900-talets första två decennier undersöktes fyra av hällkistorna. Det var arkeologen och folkskoleinspektören Knut
Kjellmark som stod för de utgrävningarna.
Den första av de fyra utforskade hällkistorna (RAÄ 144) ligger på Juddhults Lillegård. Den undersöktes och restaurerades
år 1909. Ett halvmeter tjockt stenlager täckte hällkistan.
Tyvärr hade den någon gång i historien haft besök av gravplundrare, vilket gjorde att endast en mindre del av kistans
jordfyllning var orörd. Förmodligen hade plundrarna varit
ute efter metaller att smälta. Flintföremålen hade nämligen
lämnats kvar. I graven hittades flintavslag, flintknutor, lerkärlsfragment, två flintskrapor, ett flintspån och en flathuggen
hjärtformad pilspets. I botten av hällkistan fanns också kol på
spridda ställen.
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Här pågår en utgrävning av en hällkista på 1940-talet. Som man ser är
det enbart själva kistan som undersöks. Fotot tillhör Smålands museums samlingar och är taget av Jan Erik Anderbjörk, (JEAK03019).
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Hällkistan vid Juddhults Lillegård.
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Hällkistan vid Juddhults Lillegård som den
ser ut idag, nära 100 år efter undersökning
och restaurering. Graven ligger på kanten
av en flack terrass i landskapet, med utsikt
över sluttningen.
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Den andra hällkistan, som ligger i Juddhults Storegård och
kallas ”Juddhulta jättarör” (RAÄ 179), undersöktes av Kjellmark och restaurerades 1909. I Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering anges den ha varit täckt av ett röse som
var 11 meter i diameter och 0,6 – 0,7 meter högt. Fyllningen
i kistan, som också den blivit omrörd av gravplundrare, innehöll några flintavslag och ett flintspån med retusch.
1910-1911 återkom Kjellmark för att undersöka en hällkista
i Brokhult (RAÄ 10). Fynden utgjordes av en skafthålsyxa
och några retuscherade flintavslag.
Ytterligare en hällkista i Ramnäs Hultet (RAÄ 168) undersöktes av Kjellmark år 1919 och i den hittades två bitar av en
flintdolk, en malsten och obrända svintänder. Övriga delar av
hällkistan togs bort efter undersökningen. Utöver dessa gravar
beskriver Kjellmark en hällkista i Ramsnäs Simonsgård (RAÄ
318), där plundrare enligt uppgift ska ha kommit över två
stora flintdolkar och en stenyxa med skafthål.

Juddhults jättarör ligger på en höjd
i landskapet intill en bygdegård.
Nästan hälften av röset är förstört
av en grustäkt, men platsen är lätt
tillgänglig och värd ett besök.
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Nya undersökningar, nya metoder
och nya typer av fyndmaterial
Den tidiga arkeologin lade inte så stor vikt vid fynd som inte uppfattades som kompletta eller ekonomiskt värdefulla.
Ofta riktades uppmärksamheten enbart på själva gravkammaren och dess konstruktion. Den tillgång på olika
naturvetenskapliga prover och analyser som finns idag, har gett arkeologerna möjlighet att studera flera aspekter av
människornas liv. Synen på de fynd som hittas i gravar, på boplatser och i avfallshögar är därför helt annorlunda idag
än tidigare. Nu ser man fynden som betydelsebärande för att de ligger där de ligger. Genom olika undersökningar
kan man också bättre förstå hur de har använts.

Ett exempel på hur naturvetenskapliga analyser låter oss få
kunskap om det förgångna är en hällkista i Hamneda socken,
strax norr om Göteryd. Den undersöktes år 1996 i samband
med att en ny bergtäkt skulle anläggas. Hela hällkistan samt

ett större område runt den undersöktes, men de fynd som
framkom utgjordes endast av ett antal flintavslag och rester
efter ett keramikkärl inne i kistan. Ingenting av den eller de
döda fanns bevarat. Antagligen betyder det att kroppen/kropparna inte hade kremerats.
Vid undersökningen togs pollenprover av jorden inne i själva
kistan. De berättar hur växtligheten såg ut i området vid tiden
för begravningen. Utöver det gavs också en spännande inblick
i själva begravningsritualen. I keramikkärlets väggar fanns
nämligen mycket höga värden av sädespollen, vilket betyder
att krukan har innehållit en gravgåva i form av säd, mjöl eller
bröd. Centralt i hällkistan hade jorden tydligt förhöjda pollenhalter av en ranunkelväxt. Det visar att begravningen troligen skedde på våren. Kanske fick den döde med sig en bukett,
eller kanske kroppen beströddes med vitsippor och blåsippor.
Kanske fanns det också andra gravgåvor av skinn eller trä som
förmultnat och inte lämnat några spår efter sig.

Här undersöks en hällkista i Hamneda socken, strax norr om Göteryd.
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Hus och hushåll
De människor som levde i trakten kring Römningen under bondestenåldern var jordbrukare. För dem var säkerligen
boskapsskötsel, jakt, fiske och insamling av ätliga växter minst lika viktigt som själva odlingen. På de väldränerade, sandiga
höjderna låg åkermarken och gårdarna.Våtmarkerna och strandängarna ner mot sjön användes för bete och jakt.

Gårdarna var oftast små och låg var och en för sig. Genom
arkeologiska undersökningar vet vi att husen vid den här
tiden var omkring femton meter långa och sex meter breda.
Mitt inne i husen fanns en rad av kraftiga stolpar som bar
upp taket. Det tunga torv- eller vasstaket gick långt ned mot
marken till en låg vägg av flätade vidjor. Väggen var tätad
och bestruken med lera. Kanske var den också målad och
dekorerad. Ingången låg på husets långsida. Sannolikt fanns
det någon typ av rökluckor vid husens gavlar. Trots det blev
det mycket rökigt inomhus. Undersökningar av den nyligen
funna ismannen Ötzi, som levde i området mellan Italien och Österrike under bondestenåldern, visar att
hans lungor var kraftigt påverkade av rök.
I takt med att jordbruket och boskapsskötseln blev allt viktigare, skapades ett halvöppet landskap med dungar av björk och
hassel. Åkermarken bröts genom att marken
brändes och sådden sattes direkt i den näringsrika
askan. Det fanns varken plog eller årder vid den här
tiden. Istället användes en så kallad grävkäpp. Det är en
grov käpp som är mejselformad i ena änden. Med hjälp av
den myllades sådden ned. Sädesaxen skördades med skäror

gjorda av flinta. Två sådana har hittats i Göteryd socken. Den
ena av dem har fortfarande bruksspår på eggen, orsakade av
sädesstrånas innehåll av kisel. Efter den första sådden kunde
man ta ytterligare några skördar, men sedan tog ogräs och sly

Foto av två flathuggna
flintskäror ur Smålands
museums samlingar.
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över. Den tidigare åkern användes då istället till betesmark.
För att få vinterfoder till djuren samlade man kvistar med löv.
Träd och uppvuxet sly beskars och grenarna hängdes på tork.
Till detta användes en lövkniv. Det är en stor flintkniv och
en sådan har hittats i Göteryds socken. Eftersom marken inte
gödslades, utarmades jorden snabbt. Att bryta en tät grässvål
var tungt arbete. Istället röjde man successivt nya ytor för
åkermark. Även bebyggelsen flyttades med jämna mellanrum
inom ett begränsat område. På det sättet förändrades stora
arealer från tät lövskog till ett halvöppet beteslandskap under
en förhållandevis kort period.
Det första jordbrukets inverkan på naturlandskapet syns på
flera platser i södra Sverige. Genom att analysera pollen som
bevarats i mossar och sjöar kan forskarna tolka hur landskapet
använts och hur brukandet efter hand har förändrat växtligheten. Under jordbrukets första tid ser man inga spår av
sädespollen, sannolikt för att de har så begränsad spridning.
Däremot finns det pollen från flera olika växter som trivs i
betesmarker. Det kan ses som ett bevis för att det har röjts
gläntor i skogen. Först under slutet av bondestenåldern, samtidigt som hällkistorna uppfördes, kan man se att olika varianter av korn och vete odlades.
Många forskare tror att odlingen hade en viktigare social än
ekonomisk betydelse. Tidigare har man pratat om jordbrukets införande som en revolution. Forskarna har då utgått
från tanken att utvecklingen gick från ett hårt liv till något
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som var bättre. Nu tänker man sig istället att det var en lång
och krokig process. Genom att studera nu levande jägar- och
samlargrupper, vet vi att många av dessa lever en period som
jordbrukare för att sedan återgå till ett jägar- och samlarliv.
Ofta har jägar- och samlargrupperna mycket mer fritid än
jordbrukande grupper. Det verkar alltså inte som att det var
ett extremt hårt liv som gjorde att man började med jordbruk. Den senaste forskningen tolkar istället övergången till
jordbruk som en lösning på ett akut försörjningsproblem,
som uppkommit då antalet människor ökade. Genom
jordbruket kunde man föda fler människor på mindre yta.
Omställningen verkar ha haft en enorm inverkan på människornas liv. På några hundra år har hela samhället förändrats i grunden.
Samhället blev nu mer socialt uppdelat, kanske för att kunna
organisera och fördela gemensamma arbetsinsatser. Troligtvis
framträdde någon person som ledare. För att markera sin
position i samhället kunde ledaren, hövdingen, hålla fester
och dela ut exklusiva gåvor, som exempelvis smycken. Eftersom samma utveckling skedde i hela norra Europa kan dessa
prestigeföremål ha kommit långväga ifrån. Det blir viktigt att
visa vilken grupp man tillhör genom olika utsmyckningar,
och det blir också viktigare än tidigare att kunna hävda rätten
till ett visst landområde.
Behovet av att kunna föda flera människor på en mindre yta
verkar alltså ha varit avgörande för att människor skulle börja
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De här två armringarna hittades i en hällkista vid Telestad söder om Växjö.
En metallanalys har visat att de tillverkades under slutet av bondestenåldern,
någonstans i södra Skandinavien. Ur Smålands museums samlingar.

odla och hålla husdjur. Det betyder att det fanns en konkurrens
om utrymmet och maten. Vi vet att sådan konkurrens ofta skapar spänningar i samhället som gör att det blir viktigt att visa
både för sig själv och för andra vilken grupp man tillhör. Det
kan man göra genom exempelvis kläder och utsmyckningar,
men också genom att bygga stora, monumentala gravar. Många
av de skelett som påträffats bär spår av skalperingar och yttre
våld, vilket visar att dessa människor dött en våldsam död.
Kanske då de försökt försvara eller inta ett område.

fungerade som katalysatorer för en enorm samhällsförändring. Samtidigt finns det inget som tyder på att det var
trångt om livsutrymmet i den här delen av landet. Ändå
hände samma saker i Römningenområdet som i hela södra
Skandinavien. Varför? Antagligen spreds det jordbrukande
konceptet som ett ”kulturpaket”. Det anammades här även
om den ursprungliga orsaken, att föda fler människor på
mindre yta, inte fanns. Några forskare menar att det var
kunskapen om att göra öl till de återkommande festerna,
som gjorde jordbruket så populärt. Det lär vi aldrig få veta.

På det sättet kan man säga att jordbruk och boskapsskötsel
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Medeltida nyetablering
och historiskt odlingslandskap
Under slutet av äldre bronsåldern verkar det som om bebyggelsen nästan upphör i Göteryd och man slutar också
att bygga hällkistor. Varför det blir så vet vi inte säkert. Först under slutet av järnåldern och början av medeltiden,
omkring 1000-talet efter vår tideräkning, börjar folk bosätta sig här igen. Flertalet av dagens byar i området bildades
under medeltiden, men den tidigaste bebyggelsen i trakten märks främst genom ett par medeltida säterier.

Utsnitt av
1685 års
geografiska
karta över
Sunnerbo
härad, som
visar sjön
Römningen
och byarna
runt omkring.
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Fåglanäs, som ligger nordöst om Römningen, omtalas första
gången år 1344. Gården är då sätesgård till den förmögne
frälsemannen Peder Dudde. Det finns fortfarande spår på
tomten efter en medeltida borg i form av en borgplatå (RAÄ
255). Dudde ska även ha uppfört ett privat kapell på gårdstomten, men av detta finns inga bevarade lämningar. Askenäs
gård som ligger vid inloppet till Römningen nämns år 1372.
Gårdens kvarnar finns på en karta från år 1685, men de har
sannolikt äldre medeltida ursprung. Också Ekenäs by och
Bjernhult säteri har medeltida belägg.
I odlingslandskapet kring Römningen finns många strukturer
som bevarats under lång tid, men som alla levande landskap
har det också utvecklats och förändrats från medeltiden fram
till idag. Inom Römningenområdet, liksom i större delen av
Kronobergs län, ligger odlingsmarken och gårdsbebyggelsen
uppe på väldränerade moränhöjder och sluttningar. Jordbruket har varit småskaligt och dominerades ofta av boskapsskötsel. Från medeltid och framåt var också skogsbruksnäringarna
på utmarken en viktig del av ekonomin. Dagens odlingslandskap är i hög grad präglat av de skiftesreformer som påbörjades i slutet av 1700-talet och fortsatte under 1800-talets första
hälft.

följer skiftesgränserna, oregelbundna eller långsmala åkerformer, naturbetesmark, hamlade träd, fruktträd, odlingsrösen
och olika typer av byggnader som hör samman med det agrara
landskapet.
Trots att odlingslandskapet idag ser ut att vara av relativt sent
datum, har det sina rötter i medeltidens nybyggande. Långt in
på 1950-talet var åkermarken i de här delarna av Kronobergs
län uppdelad i långsmala tegar, som också kallas för åkerparceller. Dessa hade sitt ursprung från sista delen av järnåldern
eller från tidig medeltid. De fanns både på ensamliggande
gårdar och i byar och fortsatte ofta utanför åkerns och ängens
gräns. Tegarnas form säger oss en hel del om hur jorden brukades. Marken var tydligt indelad och hade klara gränser. Av
detta kan vi utläsa att människorna troligtvis såg stor skillnad
på ”mitt och ditt”, på vem som ägde vad och vem som hade
rätt att bruka den enskilda tegen. De många hundratals åren
av brukande har gjort att åkertegarna har bildat terrasser,
trappsteg, i det kuperade landskapet. Idag används denna
mark oftast till bete eller ibland till skogsplantering. Den här
typen av gammal odlingsmark kallas för fossil åkermark och
räknas som fornlämning. Det betyder att den är skyddad av
kulturmiljölagen.

Spåren i jordbrukslandskapet kommer från olika tidsperioder.
Tillsammans skapar de karaktären inom riksintresset. Det kan
röra sig om slingriga vägar som följer landskapets topografi,
hägnader i gränsen mellan in- och utmark, stenmurar som
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Gärdesgårdar och vägar som följer
topografin i landskapet är spår av det
gamla odlingslandskapet. För att det ska
bestå måste det finnas kvar ett levande
jordbruk kring sjön Römningen.
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Mötet mellan den yngre stenröjda
åkern och den gamla åkermarkens
otaliga röjningsrösen.
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Riksintresse som drivkraft
och resurs i trakten
Trakten kring sjön Römningen utgör en kulturmiljö av riksintresse, eftersom man här kan uppleva en
miljö som uppkom för mellan 3700 och 4300 år sedan. Även på andra ställen i södra Sveriges inland har
den här tidsperioden satt sina spår, men ingenstans är den så tydlig som här. Det beror på den ovanligt
stora mängden bevarade hällkistor, som visar att människor bodde här under bondestenålderns sista
del och början av bronsåldern, en period av 650 år. Odlingslandskapet i trakten, som också är en del av
riksintresset, berättar om den odlingshistoriska utvecklingen i södra Småland. Tillsammans knyter de
samman det förhistoriska, historiska och moderna landskapet till en dynamisk helhet.

Att peka ut riksintressen är ett sätt att visa på ett områdes nationella värde, så att
det inte skadas påtagligt vid exploateringar eller vid ändrad markanvändning.
Römningen omfattar endast en mindre del av den hällkistrika trakten kring
Göteryd. Syftet med riksintresset är dock att sprida kunskap om hela det hällkistrika områdets förhistoria och värden, snarare än att visa på en exakt avgränsning.
Det betydelsefulla i ett område som består av en hel, sammansatt miljö med fornlämningar kan vara svår att förstå som besökare. Utan rätt förkunskaper är det inte
enkelt att i ett större sammanhang tolka och sätta in de spår som våra förfäder
lämnade efter sig för ungefär 4000 år sedan. Ofta finns det dessutom i ett landskap
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Utsnitt av storskifteskartan över
inägomarken till Sjuhults by i
Göteryds socken. När kartan
ritades i början av 1800-talet
var åkermarkens tegindelning
fortfarande tydlig. Man ser också
hur oerhört många odlingsrösen
som fanns på åkrarna (de ljust
gulgröna fälten).
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Ett exempel på en vårdad hällkista i
Göteryds socken där man röjt bort
sly och träd, skyltat och gjort en
stig från vägen.
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som inte är helt lättillgängligt. Römningen är ett stort område
med många olika komponenter, vilket gör att olika platser
inom området kräver olika sorters hänsyn.
För att kunna se hällkistorna ordentligt är det bra om landskapet runt om dem är öppet. Det är först då man förstår hur
många de verkligen är och hur de har placerats i landskapet.
Från vägar, vandringsleder och längs strandkanter kan man
med upptagna siktlinjer uppleva den trakt i vilken bondestenålderns människor begravde sina döda. I uppvuxen, gles skog och
genom beteshagar kan slingrande stigar leda besökaren runt. En
tydlig skyltning som visar var de olika hällkistorna finns ökar
tillgängligheten ytterligare. Dessutom är det önskvärt att betydligt fler av gravarna kontinuerligt vårdas. Risken är annars stor
att rötter från träd och sly förstör konstruktionen i dem.
Det som är svårast att visa är det som inte syns. Hela det fornlämningslandskap som tidsmässigt hör ihop med hällkistorna
finns under markytan. Detta landskap som innehåller boplatser, kultplatser och enstaka, lösa föremål är oerhört värdefullt
ur ett vetenskapligt perspektiv. Det kan ge unika nycklar till
vår förståelse om livet på bondestenåldern. Det behövs dock
informationsinsatser som visar och förklarar hur dessa ”osynliga” spår hänger samman med de mer synliga hällkistorna.
Med rätt kunskap om fornlämningarna finns möjligheten att
skapa förståelse för och hänsyn till dem. Information kan ges på
många olika sätt; med skyltar i anslutning till gravarna eller på
allmänna platser, via nätsidor, sociala medier och broschyrer.
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Hällkistorna, som under lång tid varit ett välkänt inslag i
Göterydstrakten, har skapat en lokal identitet i bygden. Att
värna och vårda denna är oerhört viktigt. Genom kommunal
medverkan på olika sätt kan förutsättningar skapas för att
sprida kunskapen om landskapets historia till nya grupper i
samhället. Studiecirklar, föredrag, fynd- eller fornminnesinventeringar där allmänhet, forskare, amatörarkeologer och
hembygdsföreningar gemensamt medverkar, är några vägar
att nå målet. Att låta arkeologer komma ut till skolorna och
på plats och ställe berätta och sätta igång elevernas fantasi, är
ytterligare en väg.
Även odlingslandskapet är en del av riksintresset. Marken här
har brukats kontinuerligt under mycket lång tid. Dessutom
bär landskapet tydliga spår från många olika perioder av vår
historia. För att kunna skydda och utveckla detta, måste det
först och främst skapas möjligheter att fortsätta med det småskaliga jordbruket. Utan betande djur växer landskapet snabbt
igen. Byggande av nya bostäder är också positivt. Värdet av att
få folk att flytta till området får dock inte ske på bekostnad
av de värden som redan finns i landskapet. Det ena intresset
får inte förta det andra. Strukturer av tidigare bebyggelse och
vägar, gamla åkerformer och gränser måste bevaras och förklaras. Detsamma gäller röjningsrösen som visar var man tidigare
röjt åker, stenmurar, hamlade träd och spår av utmarksbruk.
Gamla namn på exempelvis olika åkrar, vägar och backar är
också en del av vårt kulturarv och kan bevaras om de används.

Kulturmiljö av riksintresse

Många människor uppskattar odlingslandskapets öppna
karaktär, men vet inte hur de ska tolka de odlingshistoriska
elementens ursprung. För att fler ska kunna ta till sig informationen och få ut mer av vistelsen inom riksintresset behövs
alltså varierad information på samma sätt som för fornlämningarna. Kanske behövs insatser för närmare beskrivningar
av odlingslandskapet just inom riksintresseområdet.
Turismen är en stor och växande näring. Ett område som det
runt sjön Römningen bör ha goda möjligheter att locka besökare och turister som är intresserade av friluftsliv och kultur.
Här finns vacker natur att vandra i och här finns ett landskap
med en lång och spännande historia att utforska. Om denna
historia levandegörs på ett fantasieggande vis, kan säkerligen
många intresserade lockas hit. Kanske kan vandringsleder,
kulturstigar och befintliga cykelleder kombineras med fiskeplatser och fågelskådning. Kommun och turistbyrå har, tillsammans med kulturarvssektorn och lokala entreprenörer, en
fantastisk möjlighet att gemensamt använda kunskapen om
den unika miljön för att utveckla bygden.
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