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Inledning
Marströmmen är ett omfattande vattensystem i nordöstra Småland. Det har i alla tider varit en 
mycket viktig kommunikationsled med förgreningar från kusten långt in i landet.  Delar av 
vattensystemet utgör i dag kommungräns mellan Oskarshamns och Västervik liksom häradsgräns 
mellan Tuna län i söder och Tjust i norr.  

Där Marströmmen mynnar ut i Östersjön ligger den lilla ön Blankaholme. På ön ses rester efter 
husgrunder, källare, uppkastade jordvallar och bryggor, men deras historia är i dag okänd och har 
varit så i minst 300 år. Vid lågvatten har flera pålrader varit synliga invid holmen. Vad som en 
gång försiggått på platsen har med tiden fallit i glömska. Holmens geografiska placering mitt i 
mynningen utgör ett strategiskt läge som antyder att ön och aktiviteterna där kan ha haft en viktig 
funktion, exempelvis för övervakning av något. De bevarade skriftliga dokumenten tycks i 
nuläget inte kunna ge någon vägledning om holmens betydelse inom ramen för det dåtida 
kulturlandskapet. Ett par kilometer uppströms ligger den lilla köpingen Bjurvik, och tankarna går 
osökt dit vad gäller frågan om holmens funktion.

Den 19 mars 2017 utförde Michael Dahlin Arkeologi & Kulturlandskap en första 
marinarkeologisk besiktning av Blankaholme. Besiktningen utfördes inom ramen för 
forskningsprojektet ”Nordöstra Smålands fornlämningslandskap”.

Bakgrund
Bakgrunden till besiktningen finns i de specialinventeringar som de senaste åren genomförts 
längst Marströmmens stränder. Marströmmen är ett mycket fornlämningsrikt område med spår 
från såväl tidig bosättning, kommunikationer samt äldre handel och industri. 

Besiktningen omfattade översiktlig granskning av bottnarna direkt utanför den nordvästra sidan 
av Blankaholme samt av sundet mellan holmen och fastlandssidan (Bilaga 1). Dessutom utfördes 
en mindre besiktning samt enkel dokumentation av holmen med dess lämningar. Resultatet är 
ämnat att utgöra första underlag för kommande diskussioner om Blankaholmes betydelse och 
dess omland. 

Kulturmiljö
I rannsakningarna efter antikviteter från 1667 omnämns följande: 

"Nedanför Solstadström, ligger en hålma benämnd Blankeholm, der uppå fins rudera efter 
många källare, dersäijes hafwa warit en stadh, och synes ännu pålerna i wattnet hwar broarna 
warit hafwa från landet och till holmen".



Texten visar tydligt att man redan under andra hälften av 1600-talet inte visste så mycket om 
lämningarna på holmen och deras ursprungliga funktion – men att man ansåg att det varit en plats 
av betydelse. Benämningen ”stad” ska sannolikt förstås som ”plats” och kanske inte som en 
handelsplats på själva holmen. Pålar i vattnet tycks också ha setts ovanför vattenytan och tolkats 
som rester efter broar. Exakt var pålarna iakttagits är dock oklart.

Idag ligger själva holmen på Solstad marker i Oskarshamns kommun och Misterhults socken 
(RAÄ 1699). Solstad omtalas för första gången 1543 och redovisas då som två kronogårdar. På 
motsatt sida omtalas gården eller gårdarna vid Blanka i Hjorteds socken år 1500. Blanka ligger i 
Tjusts härad och vid mitten av 1500-talet nämns flera gårdar som de båda skattegårdarna Östra 
och Västra Blanka. Det fanns också en frälsegård, som senare under 1600-talet erhöll 
säteriprivilegier.  

Ca 5,5 km uppströms ligger Bjurvik och gården är känd sedan 1500-talet. Det fanns en krögare 
där redan på 1570-talet vilket är intressant i detta sammanhang. Bjurvik blev köping i början av 
1600-talet, men det finns skäl att tro att handelsplatsen är betydligt äldre än så. Äldre 
vägsträckningar i form av hålvägar i dess närhet antyder att det kan ha varit en plats för 
utskeppning och handel långt tidigare. Detta skulle också förklara Blankaholmes placering som 
spärr vid Marströmmens mynningsområde. 

Det historiska kartmaterialet är rikt för området, men ger tyvärr ingen ingående information om 
Blankaholme. År 1690 redovisas holmen som ängsmark, vilket den också gör år 1717. På 1717 
års karta finns dock en liten ängslada utritad på Blankaholme. År 1821 har inte något ägoslag 
markeras på kartan. 

Det lilla samhället runt Blankaholme växte fram under 1800-talet och blomstrade under tidigt 
1900-tal. En mängd olika aktiviteter där – som sågindustri, hamn för malmtransporter och mycket 
mer –  har genom åren lämnat spår med påverkan på miljön runt holmen. Detta har skapat en 
komplexitet av olika lämningar och ett stort tidsdjup. 

Fornlämningen
Utdrag ut Fornminnesregistret (FMIS):

”Borgområde, 120x80 m st NNÖ-SSV. I S är resterna efter en anläggning 80x70 m st (Ö-V) med 
en 0,5-1,5 m h terrassering kring en höjd i vars krön berget ställvid går i dagen. Utmed eller 
strax innanför terrassen är 9 husgrunder synliga, 4-6 -6-12 m st med 0,2-0,9 m st grundstenar. 7 
av husgrunderna är nedgrävda i terrassen 0,4-0,8 m dj och ger ett källarliknande intryck. I SV 
krönet av den västligaste husgrunden är ett 1 m st block. De två husgrunderna som inte är 
nergrävda har spismursrest i ett hörn. Spisrösena är 2 m diam och 0,2-0,3 m h och saknar 
synliga spår av tegel i ytan. I V är en vallgrav 25 m l (N-S), 3 m br och 0,3 m dj. I N är 
ytterligare en vallgrav 80 m l (Ö-V) 4-6 m br och intill 1 m dj. I vallgraven är en samling av 0,8-
1,3 m st stenar som kan ha fungerat som bro. I området norr om vallgraven är två synliga 



husgrunder. Den ena, som är belägen nära västra stranden är 7x8 m st, 0,2 m h och har ett 
spisröse i NÖ hörnet. Den andra husgrunden är belägen längst i norr. Den är 4x3 m st och 0,2 m 
h. 0,2-0,4 m st syllstenar är synliga i N och Ö. I vallgravens förlängning mot V och norr därom 
är flera stensamlingar som kan vara rester efter bryggor. Borgområdet är beväxt med lövskog, 
ekar och alar, samt ett fåtal enar. Några ekstubbar, intill 1,5 m diam, finns också”  

Metod
Dykarna genomsökte holmens NV sida och sundet mellan holmen och fastlandet (Bilaga 1). 
Undervattensfotografering genomfördes där konstruktioner kunde iakttagas på botten. Eventuella 
måttangivelser uppskattades då inga mätningar utfördes. Det område som genomsöktes av 
dykarna har markets på kartan (Bilaga 2).

Michael Dahlin genomförde en okulär besiktning av själva holmen. Att komma ut till holmen 
redan under mars månad gav stora fördelar då ingen vegetation hindrade sikten. På holmen kunde 
stora skador konstateras efter vildsvinens bökande men även en större rotvälta i en av 
husgrunderna. Fynd, konstruktioner och skador fotodokumenterades. Inga fynd tillvaratogs utan 
lämnades där de påträffats (Bilaga 3). 

Resultat 
Vattendjupet var som mest tre meter i sundet mellan holmen och fastlandet i NV. Siktdjupet för 
dykarna uppskattades till ca 2 meter. 

Vid holmens strand fanns ett tjugotal mindre och tätt stående pålar och innanför dessa förekom 
det på högkant stående plankor (se bilaga 2 och nr 1). Plankorna syns dock inte på bilden då de 
ligger längre in mot holmens strand och där de sannolikt legat mer skyddade och där med 
bevarats. Totalt kunde ett tiotal meter av konstruktionen studeras, men den fortsätter sannolikt 
längre mot SV. Det sistnämnda är säkerligen rester efter en strandskoning med oklar ålder och 
funktion (se fig. 1). 



Fig. 1. Rester efter strandskoning eller annan konstruktion. Fotot togs för ca 10 år sedan. I 
samband med den arkeologiska dokumentation 2017 låg pålarna strax under vattenytan. Den 
delen av konstruktionen som låg närmast holmen syns inte på bilden, men där fanns bevarade 
plankor stående på högkant. Notera den grövre pålen en bit längre ut i vattnet. Foto mot SV. 
Foto: Roger Axelsson.



Dykarna kunde konstatera enstaka pålrader på botten nära sundets mitt. Pålarna uppskattades till 
att vara mellan 10–20 cm i diameter, men var stundtals vittrade. Markeringen på kartan är något 
osäker och pålradens riktning är i nuläget inte helt säker. Pålraden är med största sannolikhet en 
fornlämning som ska sättas i samband med borganläggningen på Blankaholme (Fig. 2–4). 

Fig. 2. Fyra grova stockar på rad och längst upp till höger i bild bildar de en vinkel med 
ytterligare två pålar. Uppskattningsvis är pålarna 15–20 cm tjocka. Foto: Magnus Wiklund.



Fig. 3. Ytterligare en bild på konstruktionen och det är samma som på bilden ovan. Foto: 
Magnus Wiklund.



Fig. 4. Ytterligare en av pålarna som påträffades och denna bild får utgöra exempel på hur 
pålarna vittrat sönder och hur endast kärnvirket blivit kvar. Foto: Magnus Wiklund.

Längre ut mot vilkens mynningsområde och strax utanför holmens nordvästra spets, påträffades 
på botten två ”stenrösen” på ett par meters djup (Fig. 5). Rösena uppskattas till några meters 
diameter och knappt en meter i höjd. Stenarna var jämnstora och de var delvis staplade på 
varandra vilket antyder att det kan vara någon form av konstruktion (Se bilaga 2 och Nr 3 på 
kartan). Markeringen på kartan är endast ungefärlig.



Fig. 5. Stenkonstruktionen eller ”stenröset” består av jämnstora stenar och stundtals staplade på 
varandra. Foto: Magnus Wiklund.

Själva bottnen i sundet var fyllt med kringspridda stockar, järnkättingar, glasflaskor och 
barlastflintor. Detta är något mycket typiskt för denna typ av hamnvikar och fyndmaterialet kan 
tillsammans spegla de aktiviteter som förekommit i området. 

Holmen
Medan dykningarna pågick besiktade Michael Dahlin själva holmen och de lämningar som finns 
där (se ovan).

De centrala delarna var kraftigt sönderbökade av vildsvin och på öns högsta punkt vart ett område 
om ett 30-tal kvadratmeter kraftigt omrört (Bilaga 3 och Nr 4). I den kraftigt sotfärgade jorden 
fanns stora mängder skärvsten och ett tiotal bitar av bränd flinta. Enstaka bitar av bränd lera och 
tegel fanns också i skadorna (Fig. 6 och 7). Inga fynd tillvaratogs.



Fig. 6. Den högst belägna delen av holmen var kraftigt skadad av vildsvin. I jorden fanns inslag 
av sot, kol, skärvsten, tegel, och rikligt med brända flintor. Foto mot NV. Foto: Michael Dahlin. 



Fig. 7. Fotot taget från samma plats som föregående foto, men mot SV. I bakgrunden skymtar 
flera av terrasserna och husgrunderna. I förgrunden finns flera stenar och block som kan ha 
ingått i en konstruktion. Foto: Michael Dahlin. 

En av husgrunderna hade skadats allvarligt av en rotvälta och även här var jorden fylld med sot, 
kol och skärvsten (Bilaga 3 och Nr 5). I jorden fanns rikligt med bränd lera, enstaka bitar av 
keramik och tegel. Bland resterna fanns också en eldslagningsflinta av sydvästskandinavisk 
flinta, inga fynd tillvaratogs (Fig. 8 och 9). 



Fig. 8. Rotvälta i kanten av husgrund vars kantstenar skymtar nere till vänster. I rotvältan 
påträffades skärvsten, tegel, keramik, sot, kol och en eldslagningsflinta. Fotot är taget mot N. 
Foto: Michael Dahlin. 



Fig. 9. Samma skada som föregående bild, men fotot är taget mot S. Förutom rotvältan syns 
tydliga spår efter vildsvin. Foto: Michael Dahlin. 

Den allmänna bilden är enligt vad som kunnat iakttagas i skadorna att jordlagren är ganska tjocka 
och kulturpåverkade. Anmärkningsvärt är skärvstenen och en del större eldskadade stenblock. 

Åtgärdsförslag
I ett första skede bör skadorna på holmen dokumenteras och den lösa jorden sållas på eventuella 
daterbara fynd. Detta gäller i särskilt hög grad skada Nr 4 på holmens krön. Skadorna som 
uppstått genom rotvält och vildsvinsskador Nr 5 har skadat delar av en husgrund. Här föreslås 
dokumentation av skadorna, sållning av den lösa jorden och delundersökning för att konstatera 
huslämningens konstruktion och ålder. 

De nyfunna anläggningarna som påträffades på havsbotten utanför själva holmen hör med all 
sannolikhet till någon form av konstruktioner med relation till lämningarna på ön. Då sundet och 
viken är livligt trafikerad och mycket aktiviteter pågår kring de nybyggda bryggorna intill 
villaområdet bör lämningarna på botten dokumenteras och mätas in. Denna dokumentation bör 
genomföras runt hela holmen. För att tydliggöra relationen mellan konstruktionerna på 



havsbotten och lämningarna på själva holmen bör några av träpålarna provtas för 
dendrokronologi. Holmen utgör dessutom ett lämpligt skyltningsobjekt. 

Sammanfattning
Blankaholme besiktades i mars 2017 med syftet att klargöra om det föreligger eventuella 
träkonstruktioner i vattnet utanför själva holmen. Minst en pålrad kunde konstateras, en 
stensamling och en strandskoning. Pålraden var av en sådan karaktär att den gav ett ålderdomligt 
intryck och den kan ha med borganläggningen att göra. 

I samband med den marinarkeologiska besiktningen utfördes också en besiktning av lämningarna 
på själva holmen. Lämningarna på holmen var i stort oskadade förutom en husgrund som skadats 
allvarligt av ett träd som blåst ned och dragit med sig delar av ett kulturlager. Centralt på ön hade 
vildsvin bökat upp ett större område och blottat ett kulturlager med sot, kol, skärvsten, bränd 
flinta och tegel. 

Ytterligare dokumentation och efterundersökning bör utföras för att klargöra de olika 
lämningarnas funktion och dateringar. Detta med tanke på att anläggningen ligger inom ett 
område med mycket aktivitet. Då området kring holmen är utsatt för en mängd aktiviteter är den 
lämplig att skylta.  
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Tekniska och administrativa uppgifter
Län: Kalmar län
Kommun: Oskarshamn
Socken: Misterhult
Fastighet: Solstad 1:1, 2:1
Ek. karta: 6G6i Solstadström
Läge: X 6383015, Y 590819
Meter över havet: -5
Koordinatsystem: Sweref 99 TM
Ansvarig institution: Michael Dahlin Arkeologi & Kulturlandskap
Fältpersonal: Michael Dahlin, Kenneth Harrstedt, Tobias Kling, Magnus Wiklund.
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Arkeologtimmar: 2
Fynd: Inga fynd insamlades
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