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Figur 1. Kalmar län, med läget för undersökningen markerad.
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Sammanfattning

I slutet av mars månad sammanställde
Museiarkeologi sydost/Kalmar läns museum en kulturhistorisk förstudie inför
planläggandet av nya bostäder på Solbergamarken, Solberga 3:1 och Tings
ene 1:14. Den kulturhistoriska förstudien omfattade en genomgång av befintligt fynd och arkivmaterial tillgängligt
på Kalmar läns museum, digitaliserade
äldre kartmaterial i Lantmäterimyndighetens arkiv/Lantmäteristyrelsens arkiv
samt en inventering fält för att identifiera
okända lämningar.

Det visade sig att det arkiv och äldre
kartmaterialet som kunde kopplas till
Solbergamarken var sparsamt. Resultatet av fältinventeringen visade även den
på ett sparsamt material och de ovan
mark identifierbara lämningarna utgjordes av stenmurar och båtlänningar. I den
sydöstra delen av utredningsområdet var
de underliggande sedimenten sandiga
och marken ligger topografiskt högre.
I denna del av området finns det förutsättningar att förhistoriska boplatslämningar döljer sig under markytan.
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Inledning

I slutet av mars månad genomfördes en kulturhistorisk förstudie inför detaljplaneläggning av
nya bostäder på Solbergamarken, inom fastigheterna Solberga 3:1 och Tings ene 1:14.
Syftet med förstudien var att sammanställa
den befintliga kunskapen om lämningarna
inom Solbergamarken. Vid sammanställningen gjordes en genomgång av äldre arkiv och
kartmaterial samt en fältinventering.
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Topografi och fornlämningsmiljö

Solbergamarken ligger mellan Köpingsvik
och Borgholm. Idag är området kraftigt förslyat. Genom området löper flera mindre vägar och området används idag huvudsakligen
till rekreation. I norr gränsar området till Kalmarsunds kustlinje, som här löper i östvästlig
riktning. I områdena öster, söder och norr om
Solbergamarken finns idag bostadsbebyggelse.
Stora delar av Solbergamarken är mycket låglänt och vattensjuk. Det är endast i de södra
delarna som marken höjer sig och ställvis når
över 3 m ö.h.
I Borgholm-Köpingsviksområdet finns ett
stort antal förhistoriska och kulturhistoriska
lämningar vilka representerar en lång tidsrymd, från ca 7000 f.Kr. till nutid. En av de
mer kända lämningarnas i området utgörs av
Köpingsvik som ligger strax öster om Solbergamarken. Inom de högre belägna delarna i Köpingsvik finns rika lämningar från stenåldern,
framför allt från gropkeramisk tid (Schulze
2004; Papmehl-Dufay 2005). Inom de lägre
delarna av Köpingsvik finns lämningar från
vikingatid och äldre medeltid (Schulze 2004).
Ser man till Solbergamarkens närområde
finns det flera registrerade lämningar, dock
inga inom det aktuella området. Ca 500 meter åt söder om utredningsområdet finns flera
registrerade gravfält och ensamliggande gravar (RAÄ Köping 193:1, 33:1, 32:1, 38:1) med
sammanlagt ett hundratal gravar. Ca 800 meter väster om området återfinns det monumentalas bronsåldersröset Blå rör, runt vilket det
finns ett flertal skålgropsblock.

Söder och väster om rådet finns även ett
flertal undersökta boplatslämningar (RAÄ
Köping 197:1, 188:1, 416, 23:1–2, 26). Söder
om området återfinns också Sankt Elofs källa
(RAÄ Köping 41:1), som fått namn efter en
medeltida legend.
Strax öster om Solbergamarken finns platsen
för en undersökt och borttagen grav, RAÄ Köping 30:1, vilken är den närmaste registrerade
förhistoriska lämningen, finns dokumenterad
på Enskifteskartan från 1830 och undersöktes
samt togs bort i samband med husbyggnationen
på platsen. Graven utgjordes av ett stort röse,
ca 16 meter i diameter och ca 0,5 m högt, med
en delvis sönderbruten kantkedja. Undersökningen visade att graven innehöll dubbla kantkedjor och en stenkista som innehöll ett skelett.
I graven fanns också ett rikligt gravmaterial,
rester efter en spjutspets, doppsko till svärd,
handtag och kantbeslag till en sköld, kniv, ett
reducerat bränt keramikkärl med dekor. Det
fanns även kvar rester efter själva svärdsskidan. Utifrån fyndmaterialet daterades graven
till yngre romersk järnålder-folkvandringstid.
Vid undersökningen noterades också att det
fanns kulturlager med skärvstenar, mörkfärgningar och en härd sydost, söder och väster om
graven (Schulze 1987:65ff). På enskifteskartan
ligger det undersökta röset i anslutning till Silverbälteshorvan, ett namn som sannolikt speglar ett fynd som är gjort i äldre tider (Schulze
1987:65ff: Enskifteskartan, Lantmäteristyrelsen).
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Figur 2. Enskifteskarta från 1820-talet.

Genomförande

Kart- och arkivstudier

Syftet med den kulturhistoriska förstudien
är att klargöra om det finns spår efter äldre
lämningar i området, från förhistorisk eller
historisk tid. Nivåerna i området är låga och
över stora delar av området ligger de under 1,5
m ö.h., medan de högre belägna delarna ligger runt 3 m ö.h. Detta innebär att de högre
delarna av området reser sig ur Östersjön för
cirka 2000 år sedan, medan områden under 1
meter torrläggs först på 1500-talet (e.Kr). De
underliggande sedimenten har också varit av
stor betydelse för hur man använt sig av området. Över stora delar av Solbergamarken är de
underliggande sedimenten mjäliga eller leriga
och genomsläppligheten för vatten är dålig.
Detta har inneburit att stora delar av området varit vattensjukt. De sydöstra delarna av
området domineras å andra sidan av sandiga
sediment och marken har där varit väldränerad
och mer gynnsam för bosättning och odling.

Vid kartstudierna har det digitaliserade äldre
kartmaterialet i Lantmäterimyndighetens arkiv/Lantmäteristyrelsens arkiv granskats. Solbergamarken har utgjorts av utmark till Solberga by. I det historiska kartmaterialet finns
ett flertal kartor som redovisar Solberga bys
inägor. Den äldsta kartan utgörs av en geometrisk avmätning från 1680-talet. Byns inägor
redovisas också på en geometrisk karta daterad
1733 och storskifteskartan uppmätt 1778–79.
Den äldsta kartan som redovisar Solberga bys
utmark (Solbergamarken) utgörs av enskifteskarta från 1820-talet (fig 2).
De ägogränser och indelningar man kan se i
enskifteskartan från 1820 kan i flera fall noteras även idag. På enskifteskartan finns varken
åkermark, vägar eller byggnader redovisade
inom det nu aktuella utredningsområdet. I
kartans textdel beskrivs stora delar av det aktuella området med beteckningar som sankt,
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kärr, stenig eller oduglig mark. Det finns dock
ett par intressanta iakttagelser att göra i kartmaterialet. I enskifteskartan finns två horvor
(stundtals uppodlade markstycken) redovisade, Silverspännehorvan och Ödehorvebacken.
Namnet Silverspännehorvan är intressant och
kan sannolikt sättas i samband med fynd av
ett silverspänne här någon gång under platsens
odlingshistoria. Extra intressant blir att det
på enskifteskartan även finns ett röse redovisat inom samma horva - sannolikt den grav
som undersöktes inför husbyggnationen 1974.
Namnet Ödehorvebacken kommer troligen av
att det funnits äldre odlingmark som redan varit övergiven i samband med upprättandet av
kartan på 1820-talet.
På enskifteskartan och vid laga skifte (1837)
gjordes en reglering av ålfisket med fasta fångstanordningar. Stranden delades upp i områden
där de olika gårdarna hade rätt att fiska ål i
fasta redskap, sk. ålhommor eller ryssjor.
På den första ekonomiska kartan från
1940-talet finns det ingen odlingsmark redovisad och marken har vid denna tidpunkt
inte börjat bebyggas. Material i Kalmar läns
museums samlingar eller topografiska arkiv
som kan kopplas till Solbergamarken har eftersökts, men utan resultat.

Fältinventering
Fältinventeringen visade att stora delar av området dominerades av låglänt och vattensjuk
terräng. De mest framträdande kulturhistoriska lämningarna i området utgörs av de stenmurar som sträcker sig genom området och
sammanfaller med de ägogränser som kan ses
i det äldre kartmaterialet.
Fältinventeringen uppvisade ett mycket sparsamt material. Bortsett från områdets stenmurar utgjordes de äldre lämningar som var synliga ovan mark av stenlagda båtlänningar, d.v.s.
enkla stenpirar vilka fungerat som båtplatser.
Båtlänningarna är svårdaterade, men förmodligen relativt sentida. Denna typ av lämningar
bryts relativt snabbt ned genom vinterisarnas
upprepade påverkan. Möjligen skulle de enkla
stenpirarna även kunna vara delar av de fasta
ålhommor som funnits längs stranden.
I den sydöstra delen av utredningsområdet
höjer sig marken och är sandig. Detta sammanfaller delvis med det område som kallas Ödehorvebacken på enskifteskartan. I anslutning
till detta område ligger platsen för det tidigare
undersökta och borttagna röset.

9

Kulturhistoriska lämningar vid Solbergamarken • Kalmar läns museum

Tolkning och åtgärdsförslag

Figur 3. Undersökt område och kända fornlämningar på enskifteskartan från 1820-talet.

Den samlade bilden av Solbergamarken visar
att stora delar av området varit sparsamt använt under förhistorisk och historisk tid. Under
historisk tid har området utnyttjats för fiske,
bete och viss odling. Under förhistorisk tid har
huvuddelen av området legat under vatten eller
varit vattensjukt.
Det sydöstra hörnet skiljer sig markant från
den resterande delen av området. Marken ligger här topografiskt högre och de underliggan-
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de sedimenten utgörs av sand, vilket inneburit
att området varit väldränerat. I anslutning till
det sydöstra hörnet fanns den grav som undersöktes 1974 (fig. 3). Vid undersökningen visade
det sig även finnas bosättningsspår i form av
bl.a. en härd. Det är sannolikt att boplatslämningarna sträcker sig in på Solbergamarken,
vilket skulle vara möjligt att klargöra med en
arkeologisk utredning, steg 2.

Kulturhistoriska lämningar vid Solbergamarken • Kalmar läns museum

Referenser

Schulze, H. 1987. II Köping socken. Ur
Ölands järnåldersgravfält, volym 1. Riksantikvarieämbetet och statens historiska
museer.
Schulze, H. 2004a. Köpingsvik på Öland – 30
undersökningar 1970 – 1994: Arkeologiska undersökningar i Köpingsvik, utförda
av Riksantikvarieämbetet och Kalmar läns
museum. RAÄ 215, 216 m fl, Köping sn,
Borgholm kn, Öland. Kalmar läns museum arkeologiska enheten. Rapport 2004:2
Papmehl-Dufay, L. 2006. Shaping an identity: Pitted Ware pottery and potters in
south-east Sweden. Theses and papers in
scientific archaeology nr 7. Diss. Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms
universitet.

11

Adress

Telefon

Fax

E-post

Box 104, S-391 21 Kalmar

0480-45 13 00

0480-45 13 65

info@kalmarlansmuseum.se

