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INLEDNING
Inför valet av ämne för uppsatsen inom kursen Landskapsanalys 10 p betonades att
fokuseringen skulle vara landskapsförändringar. Tanken med uppsatsen var att lyfta fram ett
konkret förändringsförlopp i landskapet samt att försöka se samband och förklaringar på en
utvald plats. Eftersom jag är arkeolog föll det sig självklart att mitt ämnesval strävar åt det
förhistoriska hållet.
Sommaren 2004 var jag med och utförde en fosfatkartering vid Hagby och Bläsinge
sjömarker (se fig.1 och 2.) inom projektet ”Öländska resor - Mötesplatser och
kommunikationsleder under järnålder och medeltid”. Syftet var att spåra en äldre naturhamn i
området (Sturesson & Brynielsson 2004). En fosfatkartering innebär att man tar jordprover
med ett förbestämt intervall som sedan analyseras för att mäta mängden fosfater som finns i
marken. Fosfater finns kvar som rester i marken där något organiskt har förmultnat,
tillexempel kött och fisk och vittnar därigenom om mänskliga aktiviteter (Österholm &
Österholm 1982). Tidigare har inga fosfatkarteringar utförts i det aktuella området men
metoden är väl etablerad på Gotland där man under en lång period har utfört fosfatkarteringar
med målet att spåra hamnar och fiskelägen från vikingatid och medeltid (Carlsson 1987,
1988). På Öland har inte fosfatkartering, med målet att lokalisera hamnar, använts i någon
större utsträckning. Kennet Stark har dock, för sin CD-uppsats utfört fosfatkarteringar på
norra Öland (Stark 1995).

Fig.1. Översiktlig kartbild som visar var platsen för den här studien, dvs. sjömarken i Hagby och Bläsinge, är
belägen (Originalkartan är hämtad från Natur och Kultur på Öland 2001:11).
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På Hagby och Bläsinge sjömarker finns en igenväxande lagun som man kan anta bör ha varit
betydligt djupare och därmed också en lämplig naturhamn. Med lagun menas i det här fallet
en grund vik som även sommartid har en omfattande vattenspegel samt ett rikt fågelliv. Idag
finns det en modern fiskehamn i Bläsinge, byggd 1947 (Ericsson 1978:160), som trafikeras av
ett flertal fiskebåtar. Sommartid kan man åka ner och handla fisk här eller bada vid den
populära och fina sandstranden som löper söder om hamnen. Inom projektet Öländska resor
har ingen kartanalys utförts utan valet av plats byggde främst på en rekognosering av området
samt den nuvarande hamnens läge strax söder om lagunen vilket ger en känsla av kontinuitet i
hamnnyttjandet av området. Det är dock viktigt att poängtera att i stort sett hela kuststräckan
på Öland består av småvikar som mycket väl kan ha använts av ölänningarna som naturliga
fiskelägen under alla tider.
Sjömarkerna öster om Hagby och Bläsinge är mycket flacka och används idag främst som
betesmark för nötkreatur och har enligt några av markägarna alltid nyttjats som bete. Under
djurgårdsinrättningen, som Johan III införde 1569 och som varade fram till 1801, var all
allmänning på Öland kunglig jaktmark som enbart fick nyttjas som bete av bönderna (Moreau
& Friberg 1998). Eftersom marken alltså inte har varit uppodlad borde detta gynna en
landskapsstudie då främst naturens makter och djuren har stått för yttre påverkan av
markernas utseende.
Naturliga förutsättningar
I boken Natur och kultur på Öland kan man läsa att den senaste istiden i Norden avslutades
för 10 000 år sedan. I sin framfart över Sverige krossade och transporterade isen en stor
mängd material. När isen drog sig bort avsattes detta material som morän. Moränjorden
innehåller alla kornstorlekar från lera till stora block. Genom landhöjningen som påbörjades
när isen hade dragit sig tillbaka började Öland att sakta resa sig upp ur vattnet. Runt hela
Öland kan man se spåren efter de olika östersjöstadierna som därefter följde, Baltiska issjön
(ca 15 000 – 11 550), Yoldiahavet (11 550 - 10 800), Ancylussjön (10 800 – 9000) och
Litorinahavet (9000 - nutid) genom strandvallarna (Claesson & Mikaelsson 2001:21f). Alla
större strandvallar som finns på Öland är resultatet av att strandlinjen har legat konstant under
en längre tid. Nya strandvallar har därefter bildats kontinuerligt allt eftersom landhöjningen
har pågått. Enligt SGU´s beräkningar höjer sig mellersta Öland ca 0,6 mm om året och har
gjort så sedan Kristi födelse (muntlig uppgift Lars Rudmark). Åsar, moränryggar och
strandvallar är viktiga i landskapet genom att de höjer sig över omgivningen. På Öland har
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främst strandvallarna haft stor betydelse genom att de är ganska väldränerade och därför
strategiskt lämpliga som kommunikationsleder men även för boende. Att placera sitt boende
samt kommunikationsleder på torra dränerade marker anammade man redan under
förhistorien vilket man bland annat ser om man följer Ancylus- och Litorinavallen (Claesson
& Mikaelsson 2001:21f).
Syfte
Den här uppsatsen kommer att fokusera på sjömarkerna och kusten öster om byarna Hagby
och Bläsinge, som ligger på östra sidan av Öland i Norra Möckleby socken. Huvudsyftet är att
försöka fånga hur landskapet har förändrats över tid, orsaker till varför det ser ut som det gör,
att studera de naturliga förutsättningarna för en äldre naturlig hamn/fiskeläge på platsen samt
studera om den i så fall har lämnat något avtryck i det äldre kartmaterialet.

Fig.2. Utdrag från fastighetskartan från 1941 över Hagby och Bläsinge sjömarker. Platsen för fosfatkarteringen
är markerad med rött och bygränsen mellan Hagby och Bläsinge har markerats med en blå linje.
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Problemställningar:
•

Går det att i det nuvarande landskapet se spår efter en naturhamn/fiskeläge?

•

Kan man se spåren av en tidig naturhamn/fiskeläge på någon karta?

•

Hur ser de naturliga förutsättningarna ut?

•

Kan fornlämningarna i området kopplas till en föregångare av den nuvarande hamnen?

TEORI
Enligt

Ulf

Sporrong kan

kulturlandskapet

betraktas som ett

ständigt

pågående

utvecklingsskede. Människorna omformar landskapet utifrån behov och aktiviteter men även
efter de idéer som för tillfället dominerar. Naturlandskapet har därmed ersatts av
kulturlandskapet och bildat ett landskap. Sporrong menar att ordet naturlandskap syftar till
landskapets specifika förändringsprocesser som inte människan direkt kan påverka,
exempelvis geologisk uppbyggnad och nedbrytning. Luft, vatten och den naturliga
vegetationen är också delar i detta naturlandskap. Det är, enligt Sporrong de naturgivande
faktorerna som under alla tider har påverkat människans lokaliseringsmönster, men också
utformningen av bebyggelsen, samtidigt som även människan, genom sitt resursutnyttjande,
har omvandlat naturlandskapet (Sporrong 1998:32-36, 2001:107-112).
I landskapet finns många spår av mänsklig aktivitet, både från förhistorisk men även historisk
tid, som förekommer sida vid sida. Dessa spår behöver inte vara bundna till varandra eftersom
de kan spegla olika tidsperioder. Trots detta finns de ändå där tillsammans i det geografiska
rummet (Sporrong 2001:107-112). Landskapet kan alltså iakttas ur flera olika perspektiv
samtidigt som helheten är av stor betydelse. Sporrong menar att det är den sammansatta
mosaiken som ger karaktären i ett landskap. Han skriver även:
”I analysen måste man på ett lämpligt sätt bryta ner helheten i sina beståndsdelar för
att komma åt byggstenarna i denna helhet. Därefter måste man åter värdera den
miljömässiga

helhet

som

delkomponenterna

bildar

och

förstå

de

olika

delkomponenternas betydelse i utformningen av denna helhet – helheten kan eller
skall värderas fritt från ingående storheters egna värden” (Sporrong 1998:32-33).
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METOD
Materialet som jag har använt mig av i den här analysen består av både nytt och gammalt
material. Det nya materialet består av resultatet från den fosfatkartering som Öländska resor
utförde under två dagar sommaren 2004 i området. En rekognosering av området under en dag
var också nödvändig för att få ett helhetsintryck av området. Syftet med rekognoseringen var
att hitta de registrerade fornlämningarna samt att få en bild av terrängen och växtligheten
inom området. Det är viktigt att ta till sig hur landskapet ser ut idag, men samtidigt måste man
även tänka på att detta är ett strandnära och flackt område som säkerligen har förändrats både
av stormar och vattnets framfart under årens lopp.
Det äldre materialet i den här analysen har bestått utav historiska kartor. Från Bläsinge byalag
har jag fått låna den vackra Laga skifteskartan från 1830 samt fastighetskartan från 1941.
Genom Lantmäteriets hemsida och resultatet av deras digitaliseringsprojekt över historiska
kartor har jag haft möjlighet att studera flera av de äldre kartorna som finns över byarna
Hagby och Bläsinge. Alla kartorna är ännu inte digitaliserade men jag har fått använda mig av
det kartmaterial som har funnits tillgängligt. Jag har även, från Lantmäteriet, fått tillgång till
Hagby Laga skifteskartan från 1828. Syftet med denna kartstudie har varit att se om man
utifrån kartorna kan se spåren efter en lämplig placering för en naturhamn/fiskeläge.
Fornlämningsregistret är en fantastisk källa när man ska försöka hitta spåren efter mänsklig
aktivitet ur ett förhistoriskt och historiskt perspektiv. Jag har genom Kalmar länsmuseum fått
tillgång till den information som fornlämningarna kan bidra med (Fornlämningsregistret,
Norra Möckleby socken). För att förstå de naturliga förutsättningarna för mänskliga
aktiviteter i området har jag använt mig av den jordartsgeologiska kartan (Serie Ae Nr 43).
Utöver detta har jag varit i kontakt med Lars Rudmark från SGU (Sveriges Geologiska
Undersökningar).
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RESULTAT
Kartor
Från Hagby finns ett flertal kartor digitaliserade och tillgängliga på Internet.
•

Lantmäterikartan Geometriska jordeboken 1641

•

Lantmäterikartan Avmätning 1734

•

Lantmäterikartan Storskifteskartan 1809

Jag har även från Lantmäteriet beställt:
•

Lantmäterikartan Laga skifteskartan 1828

Av dessa fyra kartor är det enbart de två ”nyare” kartorna som visar en något grundligare
beskrivning av kustlinjen. Den äldsta kartan från 1641 ger intrycket av att vara väldigt
övergripande och inte speciellt detaljerad när det gäller utmarkerna öster om byn. Huvudsyftet
med kartan förefaller snarare vara att beskriva ägostrukturen i bykärnan. På avmätningskartan
från 1734 finns inte heller någon detaljerad uppritning av området närmast vattnet.
Storskifteskartan däremot förefaller vara betydligt noggrannare utförd när det gäller att

Fig.3. Utdrag från laga skifteskartan över Hagby 1828. Bygränsen mot Bläsinge på har markerats med blått.
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beskriva kustlinjens detaljrikedom. Denna karta visar upp ett flertal vikar längs kusten varav
en vik ligger precis vid bygränsen till Bläsinge i söder vilket borde sammanfalla med platsen
där lagunen finns idag. Viken avslutas i norr med en utskjutande udde. På denna karta finns
även ett flertal sjöbodar inritade, fast de ligger inte vid platsen för denna analys utan istället
vid viken norröver. På laga skifteskartan från 1828 återfinns samma vik vid bygränsen fast på
den här kartan ger udden norr om viken ett något kantigare uttryck (se fig.3.). Denna karta
innehåller även betydligt mer noggranna uppgifter om ägoförhållanderna när det gäller
sjömarkerna. Storskifteskartan visar bara inägostrukturen.
Från Bläsinge finns också ett flertal kartor digitaliserade och tillgängliga på Lantmäteriets
hemsida.
•

Lantmäterikartan Geometriska jordeboken 1641

•

Lantmäterikartan Avmätning 1725

•

Lantmäterikartan Storskifteskartan 1785

Från Bläsinge byskrin har jag fått tillgång till:
•

Laga skifteskartan 1830

Även när det gäller kartorna över Bläsinge så förefaller det vara de yngre kartorna från
Storskifteskartan och framåt som är mer tillförlitliga när det gäller studier av hur kustlinjen
har sett ut samt vilka användningsområden som har funnits för sjömarkerna. På
Storskifteskartan från 1785 kan man tydligt se platsen för dagens hamn. Enligt kartan fanns
här en, i landskapet, lite utskjutande vik med en udde i söder. Ut mot udden finns en väg
inritad. Här ligger tre fiskebodar. På laga skifteskartan från 1830 återfinner man samma plats
fast här har vägen fått namnet sjögatan (se fig.4). På denna karta finns det två fiskebodar på
platsen där det femtio år tidigare fanns tre fiskebodar. Längst i norr på kartan finns en större
vik som representerar den södra delen av det område som fosfatkarterades under sommaren
2004. Precis som med kartorna över Hagby så finns det inga uppgifter om ägostrukturen över
Bläsinges sjömarker förrän på laga skifteskartan.
När man studerar fastighetskartan från 1941, som bygger på flygfoton från 1938, kan man se
en större vik strax norr om dagens hamn (se fig.5). Den nuvarande hamnbassängen är inte
byggd vid tiden för kartläggningen.
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Fig.4. Utdrag från laga skifteskartan över Bläsinge 1830. Bygränsen mot Hagby har markerats med blått samt
läget för dagens hamn.

Fornlämningar
På fastighetskartan från 1941 finns ett flertal fornlämningar inritade (se fig.5). Det stora
flertalet av dessa finns på den nuvarande fastighetskartan 4H 5b Norra Möckleby socken. Ett
första intryck, som visar sig stämma, är att antalet fornlämningar öster om byarna ner mot
kusten är betydligt fler på Hagbys marker jämfört med på Bläsinges. Fornlämningsregistret,
men även kartan visar att flera av fornlämningarna är husgrunder. Inom en ganska liten yta
finns resterna av åtta hus samt två inhägnader. Vad som är intressant är att sju av dessa
husgrunder (RAÄ 37 och 39) ligger ganska rakt nordväst om den norra delen av viken medan
den åttonde husgrunden (RAÄ 36) ligger lite söder om de andra. RAÄ 37 består av ett större
område med sex husgrunder samt två inhägnader.
Tittar man på bebyggelsen från äldre järnåldern i hela Norra Möckleby socken så ligger den,
enligt Beskow Sjöberg generellt främst öster om landborgen, på sjömarkerna. Valet av plats
för bebyggelsen speglar troligtvis förutsättningarna för det liv som man levde. I det här fallet
framför Beskow Sjöberg att det troligtvis var tillgången till bete och fodertäkt som avgjorde
var man bodde (Beskow Sjöberg 1991:375, 416).
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Fig.5. Utdrag från fastighetskartan över Hagby och Bläsinge från 1941 med nämnda fornlämningar markerade.

När det gäller lämningar i form av gravar från järnåldern kan man läsa om dessa i praktverket
Ölands järnåldersgravfält Volym II, som utkom 1991. De gravar och gravfält som ligger
närmast platsen för den här analysen är RAÄ 32, 35, 36, 40 och 51. Gravfältet RAÄ 32, som
ligger ca 1250 meter ostsydost om Hagby, är omgivet av stensträngssystem och husgrunder,
RAÄ 37 och 39. Detta gravfält, bestående av sju stensättningar, ligger ca 5 meter över havet.
1897 genomförde Bæhrendtz en utgrävning av RAÄ 32. Utifrån de gravföremål som hittades,
i det här fallet spjutspetsar, har gravfältet daterats till äldre romersk järnålder, dvs. 0-200 e.Kr
(Beskow Sjöberg 1991:387ff). Både RAÄ 35 och 36 består av stensättningar. RAÄ 36 består
av två stensättningar, en rest sten samt en husgrund där husgrunden ligger placerad mellan
stensättningarna och den resta stenen. RAÄ 51 är en undersökt och borttagen hällkista, även
den daterad till äldre romersk järnålder. Gemensamt för dessa fyra registrerade
fornlämningarna är att de, enligt Beskow Sjöberg, ligger på gamla strandvallar (se
nedanstående avsnitt). RAÄ 38 som ligger i närheten av huslämningarna består av en stensatt
grop.
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Fosfatkarteringen och rekognoseringen
Vid fosfatkarteringen framkom en tydlig skillnad inom området när det gäller förekomst av
sand och grus under humuslagret. Generellt kan man nog påstå att det fanns sand överallt men
variationen låg i hur djupt ner under humuslagret den förekom. Förekomsten av sand under
humuslagret, västerut från vattenlinjen, varierade mellan ca 100 meter i söder till 300 meter i
norr, vilket var hela sträckan som fosfatkarterades. Vissa partier var väldigt blöta medan andra
var mycket torra. I den sydöstra delen av området som fosfatkarterades håller lagunen på att
växa igen och marken är mycket blöt. Växtligheten i området är mycket skiftande men
generellt kan denna fuktigare del härledas till gruppen fuktäng, där bland annat starrväxter
och gullborste brukar trivas (Schillander & Hultengren 1999). I den norra delen av
fosfatkarteringsområdet syns en tydlig förhöjning i landskapet, mellan ca 0,5 – 1,0 meter och
här blir markerna betydligt torrare. Detta märks även i en förändrad växtlighet. De växter som
generellt förekommer här brukar man härleda till gruppen torräng, där man bland annat hittar
fältsippa, axveronika och getväppling (Schillander & Hultengren 1999).

Fig.6. Öppning i marken som visar på det svallade ytskikt med sand och grus som förekommer inom området.
Foto Emma Sturesson.
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Fig.7. Utdrag från SGU´s jordartsgeologiska karta över området. Skala 1:50 000. De orange partierna visar
förekomst av grovmo, det vill säga fin sand och de röda prickarna förekomsten av sand och grus. De blå
partierna symboliserar sandig moig morän och de röda prickarna visar att ytan har ett svallat ytskikt.

Fosfatkarteringsområdet fick avslutas här mot norr i och med att det var mycket svårt att få
ner jordborren i detta hårda och torra material, samt att det lilla som vi fick upp genast föll
isär. Vi kunde alltså inte få upp några sammanhållande jordprover att göra någon fosfatanalys
på. Genom att studera några hålor som betesdjuren har öppnat i marken ser man att dessa
högre partier främst består av mer grusliknande underlag (se fig.6). Lite längre mot väster
växlar terrängen mellan lite högre torra ytor och blötare sänkor. Inom den lite högre och
torrare ytan var humuslagret ganska grunt. Enligt den jordartsgeologiska kartan från 1980 (se
fig.7) består området främst av morän med ett ytskikt av svallsediment, dvs. sand och grus.
Detta innebär att ytan, under landhöjningen, utsattes för påverkan från vågorna och därigenom
svallades med en omlagring som följd (Rudmark 1980:12ff). Lite längre norrut finns
Bröttorpören, en rest från inlandsisens avsmältning i området som består av isälvssediment.
Strängarna av isälvssediment bildades genom att smältvattnet i och under isen transporterade
med sig material som under resan maldes mot varandra och fick en rund form. När styrkan i
smältvattnet minskade började materialet avsättas. Det skedde en sortering där det grövre
materialet lade sig på botten medan mindre partiklar hamnade högre upp. Typiskt för
isälvsmaterial är alltså att det är rundat, sorterat och skiktat (Utbildningsradion 1995:68f).
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Utifrån iakttagelser i fält finns ett flertal höjder med torrare underlag inom Hagbys sjömarker.
Enligt uppgift från Lars Rudmark på SGU är den jordartsgeologiska kartan en generalisering
av verkligheten vilket även märktes vid rekognoseringen. Alla höjder, som till viss del består
av överväxta sandlager, som finns inom området är alltså inte utmarkerade. Den geologiska
utvecklingen i området kan i stora drag beskrivas genom Ancylusvallen, en större strandvall
väster om Hagby och Bläsinge där den stora vägen löper idag. Nästa större strandvall är
Litorinavallen (Rudmark 1980:69f). Utifrån den jordartsgeologiska kartan ser man att både
Hagby och Bläsinge ligger på Litorinavallen. Hagbys sjömarker har ett ganska stort inslag av
sand men även grus. Även detta är rester från strandvallar som bildats men slagits sönder på
grund av naturliga processer som stormar, erosion och högvatten (muntlig uppgift Lars
Rudmark). Strandvallarna på Hagbys sjömarker är inte direkt sammanhängande men löper
trots detta som en ganska tydlig avgränsning på de annars så flacka sjömarkerna. Vid
rekognoseringen av området, som utfördes en ganska blåsig dag, visade det sig att
husgrunderna inom RAÄ 37 ligger lite lägre i en svacka och därmed får lite vindskydd av de
omkringliggande strandvallarna. Terrängen här blev dock även lite fuktigare.
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SLUTSATSER
När det gäller kartmaterialet kan man nog konstatera att det, trots en ganska stor tillgång av
olika kartor från många olika perioder, inte är så många som jag har kunnat använda mig av i
den här analysen. Flertalet av dem har inte varit så detaljerade när det gäller markerna utanför
bykärnorna, i det här fallet kustlinjen och sjömarkerna. Det är i första hand skifteskartorna
som över huvud taget visar lite mer noggrannhet när det gäller att beskriva hur kustlinjen har
sett ut. På de här ”lite yngre” kartorna syns tydligt en vik i kustlinjen på den för uppsatsen
aktuella platsen. Man kan alltså inte direkt påstå att kartmaterialet uppvisar några spår av en
föregångare till dagens hamn. Endast den befintliga lagunen kan ses som en indikation för
detta.
Rekognoseringen av området och fosfatkarteringen visar att sandförekomsten är ganska riklig
inom området. Detta är troligtvis ett resultat av att området under historiens lopp utsatts för ett
flertal stormar men även skiftande vattennivåer, vilket har medfört att de mindre partiklarna
som sand har flyttat på sig. Markhöjningen som så tydligt framträder i den norra delen av
området, vilket även märks genom förändringen i växtlighet och markfuktighet, har kunnat
stoppa upp vindarna på de annars så öppna och oskyddade sjömarkerna och därmed kunnat
erbjuda lite lä för många nordliga och kalla vindar. Den norra delen av lagunen borde alltså ha
varit en idealisk plats att dra upp sin båt på.
Enligt SGU´s beräkningar har landhöjningen varit ca 1,2-1,5 meter sedan de undersökta
gravarna anlades. Detta innebär en kraftig förändring av det landskap vi ser idag. Sjömarkerna
är relativt flacka vilket innebär att minsta vattenhöjning påverkar. Andra faktorer som kan ha
medverkat till att förändra landskapsbilden under årtusendena är stormarna och
igenslamningen. Den ganska grunda lagunen som finns här idag är med stor sannolikhet ett
resultat av detta öde. Närheten till gravarna och de förhistoriska gårdslämningarna anser jag
indikerar och understryker platsens funktion. Sambandet eller kopplingen mellan gård och
hav finns i form av de sönderslagna strandvallarna. I alla tider har man använt sig av de
naturligt mest lämpade sträckningarna för kommunikationsleder. Vad kan vara lämpligare än
att utnyttja denna lite torrare sträckningen för att ta sig ner till vattnet. Särskilt lämpligt blir
det ju när den utmynnar norr om en vik. Tyvärr förefaller ingen av husgrunderna ha
undersökts arkeologiskt och är därmed inte daterade. Undersökningsresultatet från de
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utgrävda gravarna i området visar dock på äldre romersk järnålder, det vill säga 0-200 e. Kr.
Endast en arkeologisk undersökning kan säkert ge svar på om husen är samtida med gravarna
eller inte. Resultatet från fosfatkarteringen, (under tryckning) gav en tydlig avgränsning men
visar även på en ansamling av höga värden av fosfater främst på vikens nordvästra sida, med
andra ord i riktning mot de förhistoriska gårdarna. Ansamlingen sträcker sig ca 100 meter i
nordvästlig riktning och tunnas därefter ut. Beräkningar över en landhöjning på 0,6 mm om
året visar dock att det fosfatutslag som projektet Öländska resor fick fram låg under vatten vid
tiden när gravarna anlades. Platsen kan, utifrån beräkningar av landhöjningen, inte ha fungerat
som hamn fören kring 1100-talet. Förändringar i områdets utseende på grund av stormar och
vattnets skiftande vattennivåer är dock inte att förakta vilket gör det svårt att dra några
egentliga slutsatser om var vattenlinjen har stått och när.
Jag har redan ovan förklarat att valet av plats för fosfatkarteringen främst grundade sig på en
rekognosering av området samt lagunens placering norr om den nuvarande hamnen. Den
jordartsgeologiska kartan, men inte minst rekognoseringen av platsen, med närheten till de
registrerade fornlämningarna och de gamla strandvallarna, ger en bild som stödjer
fosfatanalysens resultat. Detta kan ha varit en lämplig plats för en naturhamn/fiskeläge under
tidigast medeltid. Var de i området gravlagda människorna drog iland sina båtar kan alltså inte
denna studie ge några svar på. Man kan nog dock konstatera att fisket bör ha varit ett viktigt
komplement till jordbruket för människorna som levde här.
Trots att landskapet har förändrats genom årtusendena kan man ändå både ana och till viss del
tyda spåren efter våra förfäders liv. Landskapet formas i ett samspel mellan naturen och
människan, både när det gäller vår samtid men även vår förhistoria.
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SAMMANFATTNING
I denna uppsats har jag med hjälp av resultatet från projektet Öländska resors fosfatkartering
sommaren 2004, historiska kartor, fornlämningsregistret, SGU´s jordartsgeologiska karta,
men inte minst genom en rekognosering studerat sannolikheten och förutsättningarna för en
förhistorisk naturhamn/fiskeläge norr om den nuvarande hamnen i Bläsinge, Norra Möckleby
socken på Öland. Idag syns denna vik som en lugn och fridfull lagun full med vassridåer.
Troligtvis är dagens lagun ett resultat av ett otaligt antal stormar och skiftande vattennivåer,
men även ett hela tiden fortskridande igenväxande förlopp. Utifrån fornlämningsregistret
förstår man att sjömarkerna, inom de gränsande byarna Hagby och Bläsinge, har bebotts och
brukats av ölänningar under lång tid. Gravar har undersökts arkeologiskt och genom
gravgåvor har man daterat dem till äldre romersk järnålder. Om detta även speglar
tidsperioden när det ganska stora antalet husgrunder som återfinns i gravarnas närhet var
bebodda kan endast en arkeologisk undersökning ge säkra besked om.
Rekognoseringen av platsen visade på skiftningar i området från lågt liggande och ganska
fuktig mark till lite högre och torrare ytor. Genom den jordartsgeologiska kartan både
bekräftades och förklarades till viss del fenomenet. Markhöjningarna består av svallsediment i
form av sand och grus. Detta är rester från strandvallar som bildats men slagits sönder under
tidens gång. Höjningarna löper med vissa avbrott över Hagbys sjömarker från lagunen och
västerut mot de registrerade huslämningarna. Markhöjningarna finns strax norr om platsen där
höga fosfatvärden framkom vid fosfatkarteringen av området.
Utifrån denna studie skulle jag vilja hävda att de naturliga förutsättningarna, i det här fallet
förekomsten av svallsediment samt lagunens placering, troligtvis är nyckeln till de mänskliga
aktiviteterna i området. Rester från de av naturkrafter sönderslagna strandvallarna och deras
upphöjda läge ger torra markförhållanden vilket borde ha kunnat fungera som en naturlig
förbindelselänk ner till havet. På samma sätt kan de även ha fungerat som ett vindskydd åt den
i söder belägna viken som idag syns som en lagun. Kanske är det detta som är bakgrunden till
varför det finns en hamn i Bläsinge idag.
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