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Valsätra
Några sätt att prioritera och arbeta 

under och efter en arkeologisk undersökning

av Eva Hjärthner-Holdar och Inga Ullén

Under sommaren 1982 utförde riksantikvarieämbetets undersökningsverksamhet en arkeo
logisk undersökning av gravar och lämningar av bebyggelsekaraktär från brons/äldsta järn
ålder. Fornlämningarna, benämnda 418, 427 och 476 i RAÄ:s fornlämningsregister, låg intill 
Vårdsätravägen i Valsätra, Bondkyrko socken (fig 1).
Undersökningen föranleddes av att Uppsala kommun i området skulle uppföra ett nytt bo
stadskvarter, kallat Folke Bernadotte.

Vid 1980 års revidering av ekonomiska kartan 118 60 registrerades två ensamliggande sten- 
sättningar (418, 427) och två hålvägar (476). Under besiktningen i anslutning till undersök
ningen framkom ytterligare stensättningar samt plana, stenröjda ytor, varav några kunde ut
göra boplatsytor/förhistoriska odlingsytor.

Med härledning från besiktningen formulerades följande målsättningar i undersökning
ens initialskede:

1) att undersöka de registrerade, enstaka fornlämningar, vilka berördes av exploateringen

2) att söka utröna om ytterligare gravar fanns inom det aktuella området

3) att med härledning från de registrerade fornlämningarna och topografiska förhållanden 
söka finna eventuella boplatslämningar samt deras ålder, karaktär och omfattning

4) att få en övergripande bild av fornlämningarna i relation till den omgivande förhistoriska 
närmiljön.

Resultatet av undersökningen gav en antydan till ett kolonisationsmonster och blev därför 
utgångspunkten för en vidare studie av kulturlandskapets förändring i södra Bondkyrko 
socken. Då de utgrävda fornlämningarna låg inom Malma bys ursprungliga ägofigur valde 
vi att särskilt studera denna. Källmaterialet bestod här av fornlämningsregistret, lantmäteri
kartor från 1690-1982 och ortnamnsarkivet i Uppsala.

Metod

Med tanke på exploateringsområdets storlek (34 000 m2) och dess terrängutseende var en to
talundersökning omöjlig. För att uppfylla målsättningarna, punkt 2 och 3 var därför en prio
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Fig 1. Bebyggelsen i södra delen av Bondkyrko socken år 1982. Fornlämningar från bronsålder och järn
ålder är inlagda. Undersökningsplatsen är markerad med en stjärna. (Utdrag ur ekonomiska kartan) 
The excavation site in the southern part of Bondkyrko parish is indicated by a star.
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ritering av urvalet undersökningsytor nödvändig. Följande metod valdes: I anslutning till 
varje registrerad fornlämning upptogs större ytor. De omnämns i texten som delområde 
A—G. Ytterligare ytor och sökschakt togs upp inom områden där boplatslämningar kunde 
misstänkas, i topografiskt lämpliga lägen. Parallellt med den arkeologiska undersökningen 
företogs en kartering av samtliga synliga fornlämningar inom exploateringsområdet. Däref
ter grävdes ett urval av de lämningar vilka låg utanför de tidigare upptagna ytorna, helt eller 
delvis. Urvalet syftade till att så fullständigt som möjligt funktions- och åldersbestämma an
läggningarna.

Den maskinella utrustning som användes under fältundersökningen var grävmaskin och 
tryckluftskompressor.

Vid den efter fältundersökningen påföljande materialbearbetningen utfördes bland annat 
kartanalyser över befintligt kartmaterial från 1690—1982. Vid analysen prövades en metod, 
utarbetad vid kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet (se t ex U Sporrong B 
Windelhed 1980). Arbetssättet synes tillämpbart bl a även vid retrospektiva studier och un
dersökningar av bytomter med omgivande markanvändning under ett kontinuerligt utveck
lingsförlopp.

Dessutom har laga skifteskartan från 1850—52 använts i syfte att studera förekomsten av 
plana ytor i utmarken, av vilka några upptagits i fornlämningsregistret i samband med skärv- 
stenshögar och gravfält.

För att öka läsbarheten används Malmas ägogräns på kartor och i diskussionen om forn- 
lämningarnas utbredning. Noteras bör därför att ägofiguren endast kan följas tillbaka till 
äldsta kartan från 1600-talet.

Artikeln behandlar endast de yttre synbara tecknen på förändring som ges i fornlämnings
registret och lantmäterikartorna. Den går inte in på de underliggande orsaker och drivkrafter 
till förändring som finns i den sociala samhällsstrukturen.

Den arkeologiska undersökningen 1982 vid Valsätra
En snabb översikt över det runt undersökningsområdet liggande naturlandskapet visar att 
Valsätra ingår i ett nord-sydligt höjdstråk, över 25 meter över nuvarande havsnivå. Socknens 
södra del ligger som en tunga ut mot Ekoln i söder. Begränsningar i väster och öster utgörs 
av Hågaån och Fyrisån. Stora delar av socknen upptas idag av modern bebyggelse, vilket un
derstryker behovet av att kartlägga det äldre kulturlandskapet.

Undersökningsområdet låg på ett höjdparti, bestående av kuperad, småbruten terräng 
med mindre bergsklackar. Vegetationen utgjordes till övervägande del av barrskog; tidigare 
har här funnits lövskog och skogshagar (fig 2).

Gravarna
Gravarna låg på bergsklackar och var av varierande former; stensättningar (fig 3), blockgra
var (fig 4) och omarkerade gravar. I gravgömmorna fanns rensade brända ben av människa.
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Fig 2. Schaktplan över undersökningsområdet i Valsätra. Renritad av E Nordberg, raä, 
Plan of the excavation area in Valsätra.
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Fig 3. Stensättning A 1 in
om område A syns i främre 
delen av bilden. Stensätt- 
ningen ligger i höjdläge, 
delvis direkt på berget. Fo
to I Ullén från NV.
Stone Setting Al.

Fig 4. En av mittblocksgra- 
varna (A 2) inom område 
A. Foto E Hjärthner-Hol- 
dar från VNV.
One of the graves with a 
central boulder.
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Fig 5. En ornerad krukskärva från stensättningen A 1. Teckning B Handel, SHM. 
A decorated sherd from grave A 1.

Fig 6. En skadad skålnål från stensättningen A 17. Teckning B Händel, SHM. 
A damaged pin.

I en stensättning (Al) påträffades också krukskärvor. En av skärvorna är ornerad med en ver
tikal bandornering med kryss-ställda streck (fig 5).

I en annan stensättning (A 17) fanns en liten skålnål av brons (fig 6). Huvudet är skadat och 
spetsen saknas. Ytterligare ett litet nålfragment fanns i en av de omarkerade gravarna.

Gravarnas läge, deras konstruktion och fyndmaterial påvisar en datering till yngsta brons
ålder eller äldsta järnålder. Dateringen överensstämmer i stort med C14 värden från boplats
delen, även om mindre differenser kan föreligga.

Lämningarna av bebyggelsekaraktär bestod av sex stensträngar, ett område med röjnings- 
sten, ett odlingsröse, en stensatt terrasskant, en huslikande lämning, nio i botten stenlagda 
gropar (eventuellt förrådsgropar), fyra härdar, fem stenröjda ytor (från bosättning eller tidig 
odling), två fossila vattenhål, tre hålvägar (fästigar ?) och en stenlagd bäckövergång (fig 2).
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Fig 7. Stensträngen A 7 inom område B. Stensträngen, vilken är en förhistorisk hägnad, löper ned mot 
vattenhålet nedanför den svaga sluttningen. Foto I Ullén från NNO.
An ancient stone fence which leads down to a water hole.

Spår av odling och boskapsskötsel
Totalt fanns sex stensträngar inom exploateringsområdet varav en var otydlig. Tre av dem var 
uppbyggda av en enkel rad stenar, medan två var flerradiga. Längden varierade mellan 12 och 
110 meter, bredden 0,5—5 meter och höjden 0,2—0,7 meter (fig 7).

En av stensträngarna (A7 i område B) kan ursprungligen ha avsett att inhägna ett ca 
25 X 30 meter stort område. I stensträngen fanns två öppningar och i direkt anslutning till 
en av dem fanns ett fossilt vattenhål.

Inom det inhägnade området fanns en huslikande lämning (A6), härdar och förrådsgro- 
par. Södra halvan av området utgjordes av en plan, stenröjd yta, ca 10 x 25 meter stor. Dess 
begränsning i norr bestod av en stensatt terrasskant, All (fig 8).

Då vi antog att marken här röjts och svedjats i syfte att odla, togs kolprov i den förmodade 
odlingshorisonten. Kolet kunde C14-dateras till 320 f Kr ± 160 (St 9137). Värdet stämmer 
väl överens med två härdar, vilka också låg inom det inhägnade området. De C14-daterades
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till 485 f Kr ± 80 respektive 420 f Kr ± 120 (St 9135, 9136).
Ytterligare en av stensträngar avgränsad odlingsyta fanns inom område E. Ytan var ca 

10 x 25 meter stor och omgavs av två stensträngar. En av dem var av annan karaktär och gav 
ett något yngre intryck. Den är uppbyggd av flera lager osorterat stenmaterial, från 0,1 meter 
till 1 meter stora block. I anslutning till dess västra del togs kolprov från en härd (A24) vilket 
gav en något yngre datering än ovan: 260 e Kr ± 85 (St 9133). Elärden låg direkt under en an
samling av röjningssten.

I anslutning till stensträngens östra del fanns en röjd, plan yta inom vilket ett fossilt vatten
hål låg. Ytterligare tre plana, stenröjda ytor varav en i sankmark fanns inom undersöknings
området. Genom en av dem löpte två hålvägar.

Ingen av de plana, stenröjda ytorna har kunnat spåras i form av odlingsmark i det äldre 
kartmaterialet. Det här aktuella markslaget har istället varit utmark. Att de plana ytorna ti
digt noterats framgår av laga skifteskartan 1850—52 för Malma by (fig 14). På denna har 
lantmätaren markerat de plana ytor i skogsmarken, vilka ansågs lämpliga för uppodling. 
Några finns inom det 1982 undersökta fornlämningsområdet. Andra, mer omfattande, plana 
skogsmarker fanns i utmarkens södra del; ytterligare några har markerats i anslutning till 
skärvstenshögarna söder om Malma by. Största delen av denna presumtiva åkermark förblev 
ouppodlad och är idag exploaterad av modern bebyggelse. Några av de kvarvarande är upp
tagna i fornlämningsregistret som röjda ytor intill skärvstenshögarna.

De plana ytorna på laga skifteskartorna kan utgöra spår av röjning för odling före första 
karteringstillfället på 1600-talet. 1982 års undersökning antyder att en aktivitet på de plana 
ytorna ägt rum inom området redan under förhistorisk tid. För det talar även den rumsliga 
kopplingen mellan skärvstenshögar och plana ytor som finns både söder och norr om 
Malma,

Övriga lämningar av bebyggelsekaraktär
I den stensatta terrasskanten (All) inom exploateringsområdets mellersta del låg en huslik- 
nande lämning (A6). Den var 3 x 3,4 meter stor och något nedsänkt i markytan, med i sidor
na mörkfärgade rännor. De kan möjligen vara spår av en syli till en skiftesverks- eller en tim
merhuskonstruktion. På insidan av rännorna påträffades järnfragment och lerklining. Någ
ra av lerkliningsbitarna hade ett triangulärt tvärsnitt. De kan eventuellt ha använts som 
tätning mellan stockar.

I anslutning till huslämningen liksom till några av stensträngarna och hålvägarna fanns 
gropar och härdar. Groparna var 1,5—2,5 meter i diameter, 0,3—0,5 meter djupa och kraftigt 
övertorvade. De visade sig i botten vara stenlagda med skärvig sten, troligen i dränerande syf
te. En tolkning av dem såsom förrådsgropar kan anses sannolik.

Eventuellt har en tidigare aktivitet funnits tidigare på platsen, vilket visas av C 14-värdet 
från en härd, inom område B (A14,1 715 f Kr ± 120, St 9134). Härden låg isolerad från övriga 
bebyggelselämningar och i höj dläge.

Hålvägarna koncentrerade sig till områdets västra del. En av de 1980 registrerade hålvägar
na visade sig vid den arkeologiska undersökningen vara en uttorkad bäckfåra med sten i bot
ten. Dessutom fanns en stenlagd övergång över bäckfåran (IV).
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Fig 8. På bilden syns del av en stensatt terrasskant (A 11) i sydostnordvästlig riktning inom område B. 
Nedanför och hitom terrasskanten fanns plana, stenröjda ytor, vilka kan ha använts för odling. Foto I 
Ullén från NV.
In front of the terrace edged with stones there are flat, stone-free areas which can have been used for 
cultivation.

De tre påträffade hålvägarna, vilka var stenröjda, löpte i nord-sydlig riktning och delvis ge
nom röjda områden. Den uppmätbara längden varierade mellan 17 och 110 meter, bredden 
0,8—2 meter och djupet 0,3—0,5 meter. Hålvägarnas ålder är oviss, men i flera fall har denna 
typ av hålvägar stratigrafiskt och funktionellt kunnat knytas till gravfält. Ett exempel kan 
nämnas där gravarna lagts utefter hålvägens sidor. Med ledning av gravarnas tidsställning 
kan hålvägen dateras till övergången bronsålder-järnålder (S Englund s 68 1979). Eventuellt 
kan hålvägarna i vårt undersökningsområde ha utgjort fästigar tillhörande de aktiviteter, vil
ka förekommit inom området.
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Analyser

C14-analyser
Fem kolprover från boplatsdelen inlämnades för C14-datering, i syfte att kunna relatera den
nas kronologiska förhållande till gravarna. Dessa har utifrån typ och fyndmaterial daterats 
till gränsen mellan yngre bronsålder och äldsta järnålder. Vid urvalet prover prioriterades 
område B, vilket bestod av varierande anläggningstyper inom ett relativt begränsat område.

A 24, inom område E, utvaldes i syfte att erhålla tidigaste möjliga anläggningsdatum för 
den direkt ovanliggande röjningsstenen.

Tre av proverna daterades till äldsta järnålder, ett till äldre järnålder och ett till äldsta 
bronsålder.

Pollen- och makrofossilprover
Makrofossilprover togs i förmodade odlingsytor och i anläggningarna. De analyserades av 
Ingmar Påhlsson, kvartärgeologiska institutionen, Uppsala universitet. Proven gav negativa 
resultat. Försök gjordes också att ta en pollenstapel i ett av vattenhålen, men jordlagren var 
för hårt sammanpressade för att tidshorisonter skulle kunna urskiljas.

Osteologisk analys
Osteologisk analys på skelettmaterialet från gravarna har utförts av Sabine Sten. Åtta vuxna 
individer kunde identifieras. Inga djurrester påträffades.

Sammanfattande diskussion

Vid revideringen av ekonomiska kartan registrerades två ensamliggande stensättningar och 
två hålvägar. Den arkeologiska undersökningen 1982 ökade antalet anläggningar till 36, var
av nio var gravar och resterande 27 lämningar av bebyggelsekaraktär.

Samtliga lämningar inom exploateringsområdet har behandlats såsom tillhörande samma 
fornlämningskomplex, både tids- och funktionmässigt. Några av anläggningstyperna är 
emellertid indirekt daterade, varför andra dateringar är möjliga. Även en mindre kronologisk 
differens kan finnas mellan gravarna och boplatsdelen, vilken daterats till äldre järnålder.

Rumsligt sett låg gravarna uteslutande i markanta höj dlägen, medan lämningarna av be
byggelsekaraktär fördelade sig friare och delvis ganska lågt i terrängen.

Någon permanent bosättning har sannolikt inte funnits i vårt undersökningsområde, då 
inga spår efter en sådan har påträffats. De framkomna anläggningarna har tolkats som spår 
efter boskapsskötsel och odling, i form av stensträngar, fossila vattenhål, enstaka härdar, 
enklare huskonstruktion, eventuella förrådsgropar, plana, delvis stenröjda ytor och hålvägar 
(fästigar?).
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Vid undersökningen var det övergripande synsättet dominerande där platsens totala ka
raktär i förhållande till den omgivande fornlämningsmiljön spelade stor roll. Det 1982 un
dersökta området kan ha utgjort ett delvis hägnat betes- och odlingssystem, tillhörande det 
mer centralt belägna skärvstenskomplexet, beläget söder om Malma by. Den stora ansam
lingen skärvstenshögar antyder att en omfattande boplats funnits här. Denna tanke blev ut
gångspunkten för en vidare studie av den förhistoriska närmiljön runt undersökningsområ
det, formulerad under ”målsättning, punkt 4”. Med närmiljön menas den naturgeografiskt 
avgränsade landtungan i Bondkyrko sockens södra del.

Brons- och äldre järnålderslämningarna behandlas under samma rubrik, då gränsen dem 
emellan är otydlig. Vad gäller bebyggelselämningarna och deras lägen kan f n ingen egentlig 
skillnad ses inom området under yngre bronsålder-äldre järnålder.

Fornlämningsmiljön i Södra Bondkyrko socken

Brons- och äldre järnålder
De under 1982 undersökta fornlämningarna i kvarteret Folke Bernadotte visade sig utgöras 
dels av gravar, dels av lämningar av bebyggelsekaraktär från yngre bronsålder och äldre järn
ålder. Därmed tycks de utgöra en västlig utlöpare av ett större VNV—ÖSÖ stråk av fornläm- 
ningar tillhörande dessa perioder (fig 9).

Ca 500 meter öster om undersökningsområdet ligger inklämt mellan den moderna bebyg
gelsen gravfält 417 med 15—20 registrerade gravar. Gravfältet är skadat och troligen har fler 
gravar funnits. Ytterligare ett gravfält (484) är beläget i stråkrets ÖSÖ begränsning och består 
av nio registrerade gravar.

Mellan de två gravfälten ligger inom fornlämningsstråket elva lokaler med enstaka liggan
de stensättningar och skärvstenshögar. De förra utgörs av en—fyra stensättningar per lokal 
(463, 478, 486, 481, 482,479 och 413). Skärvstenshögarna, totalt sex, fördelar sig mellan fyra 
lokaler inom en radie av 300 meter, i stråkets norra del (430, 461, 462, 477). Ansamlingen av 
skärvstenshögar antyder att ett omfattande boplatskomplex finns här (fig 10). Öster och syd
öst härom ligger de enstaka stensättningarna, tillsammans med gravfält 484.

Cirka 200 meter norr om fornlämningsstråket och på Malma bytomt ligger en isolerad 
skärvstenshög (355) på ett skadat yngre järnåldersgravfält. Ytterligare en kilometer NNÖ 
därom finns ett mindre stråk med nio skärvstenshögar (351, 371, 372). De ligger samlade in
om ett 60 x 300 meter stort område.

Under 1981 undersöktes här en mindre yta i anslutning till skärvstenshög 371 (S Söderberg 
1981). En härd, spridd skärvsten och bränd lera framkom. På platsen har tidigare två hålegga- 
de yxor av diabas påträffats. Härden kunde genom tre kolprover C14-dateras till gränsen mel
lan yngsta bronsålder och äldsta järnålder. (St 8278, 8279, 8270).

Sammanfattningsvis kan sägas att huvuddelen av ovan nämnda fornlämningar från brons- 
och äldre järnålder är belägna inom det gamla Malma bys ägogränser. 1982 års undersök
ningsområde vid Valsätra låg i Malmas västra utmark. Utanför ägofiguren finns i södra hal-
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A skärvstenshög 
• enstaka sten sättning

föret

Fig 9. Fornlämningarna från brons- och äldre järnålder inom Malma bys gamla ägogräns. Nivåkurvor
na för 15 och 25 meter över havet är utsatta på kartan. Renritad av E Nordberg, raä.
Monuments from the Bronze and Iron ages located within the ancient boundaries of Malma village. AI- 
titude curves showing 15 and 25 meter above sea level contours are indicated on the map.
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Fig 10. Översikt över del av fornlämningskomplexet med skärvstenshögar och gravar söder om Malma. 
Här kan en omfattande boplats ha funnits under bronsålder/äldre järnålder. Foto Sture Foto/Sture 
Carlsson.
General view ofpart of the ancient monument complex with heaps offire-cracked stones and graves lo
cated south of Malma.

Fig 11. Det yngre järnåldersgravfältet fornl 343 i förgrunden med Malma i bakgrunden. Foto Sture Fo 
to/Sture Carlsson.
The late Iron age cemetery with Malma in the background.
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Fig 12. Fornlämningsbeståndet i Södra Bondkyrko sn. Renritad av E Nordberg, raä. 
The ancient monuments in the southern part of Bondkyrko parish.



van av Bondkyrko socken mycket få fornlämningar av äldre karaktär. Nästa större komplex 
från brons- och äldsta järnåldern finns beläget vid Håga by, ca tre kilometer NNV om 
Malma.

Vid en hastig överblick tycktes många av de yngre järnåldersgravfälten i Södra Bondkyrko 
socken ligga utmed Håga- och Fyrisån. Ett närmare studium bekräftade denna lokalisering.

Yngre järnålder
De fornlämningar som finns från yngre järnålder i Bondkyrko sockens södra halva har en an
norlunda spridningsbild än de av äldre karaktär. Huvuddelen av dem ligger ned mot de två 
vattendragen Hågaån och Fyrisån (fig 12). Endast några enstaka gravfält är belägna på högre 
nivå, varav två ligger inom Malmas ägogräns. De finns på bytomten och kan tolkas som 
gårdsgravfält till Malma by (fig 11). Gravfälten består av högar och stensättningar, tillsam
mans 72 synliga anläggningar. En kontinuitet mellan de yngre järnåldersgravfälten på Mal
ma och stråket med äldre lämningar kan ha funnits, genom en flyttning ca tre hundra meter 
norrut från den äldsta bebyggelsen.

Utanför Malmas ägogräns finns i socknens södra del gravfält från yngre järnålder vid går
darna Norby, Gottsunda, Sunnersta och Uituna. Vid Uituna och Sunnersta har gravfälten 
delvis undersökts, varvid bl a båtgravar påträffades (O Almgren 1902, A-S Gräslund 1968, s 
38—51, D Damell, 1979, s 14—16).

Sett ur ett längre perspektiv kan de utefter vattendragen belägna yngre järnåldersgravfäl
ten tillsammans med respektive bytomt ha utgjort primärenheter. Bebyggelsen inom Malma 
by uppvisar däremot en längre kontinuitet bakåt i tiden, där brons- och äldre järnåldersläm- 
ningarna utgör en ursprungsenhet och de yngre järnåldersgravfälten tillsammans med by
tomten utgör en primärenhet.

I syfte att kontrollera hur stabil den yngre järnåldersbebyggelsen varit, studerades de äldsta 
skriftliga beläggen för gårdarna med yngre järnåldersgravfält i södra delen av Bondkyrko 
socken. Därefter gjordes en specialstudie av lantmäterikartorna för Malma by, inom vilka de 
1982 undersökta fornlämningarna låg. Vi uppfattade ägofiguren som en möjlig ursprung
senhet, den enda i södra delen av Bondkyrko socken, med kontinuitet in i historisk tid.

Kulturlandskapets förändring i Malma bys kartmaterial mellan 
1600 och 1900

Det äldsta skriftliga belägget för Malma by härrör från 1299 och 1301 (DS 2, s 304, 341). De 
omkringliggande byarna och gårdarna som t ex Hammarby, Sunnersta, Norby, Gottsunda 
och Uituna har skriftliga källor från början av 1300-talet. Till gårdarna och byarna finns 
gravfält från yngre järnålder (Hammarby undantaget) vilket styrker att en bebyggelsekonti
nuitet från yngre järnålder och fram i historisk tid funnits'.

Det äldsta kartmaterialet från Malma by finns från 1600-talet. För att få en uppfattning om
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kulturlandskapets rumsliga utbredning inom ägofiguren Malma har vi valt att använda oss 
av lantmäterikartorna. De visar jordbrukets organisation vid olika tidpunkter. Genom att 
använda tre kartbilder, en från varje århundrade (16/1700-tal, 1800-tal, 1900-tal) får vi en 
kronologisk kartserie. De faktorer som studeras och jämförs på kartorna är åker, hage och 
äng, bebyggelsens lokalisering, vägar och utmark (skog).

Vid den praktiska tillämpningen har kartorna överförts manuellt från originalskalorna 
1:4 000 till skala 1:10 000 på transparent ritfilm. Därefter har dessa lagts ovanpå varandra och 
jämförts.

Den äldsta kartan för Malma by består av en ägomätning från 1690. På kartan finns även 
ändringar och tillägg från något senare, okänt datum (fig 13).

På kartan tycks bytomten vara reglerad och består av fyra hemman, två krono- och två aka
demihemman. Läget för byn är karaktäristiskt; högt i terrängen i gränsen mellan skog och in- 
äga (= hage, åker och äng).

Den flikiga åkermarken ligger söder om byn och är splittrad av många åkerholmar, på vil
ka fornlämningar är belägna. Den till inägomarken hörande ängsmarken har till övervägan
de del legat utanför Malma, i form av enklaver inom andra ägofigurer.

Utmarken, skogen, omgärdar inägomarken och ligger i ägofigurens yttre delar i söder och 
väster. Utmarken användes för skogsbete och intill 1982 års undersökningsområde finns löv- 
skogshagar markerade. För övrigt har vårt undersökningsområde i Malma utmark legat 
orört av byns odling under hela perioden 1600—1900.

1700-talets bild av Malma by kan ses på storskifteskartan från 1765 (fig 14). Förändringar
na från 1600-talet har varit mycket små. Ängen ligger fortfarande huvudsakligen utanför 
ägofiguren. Ägostrukturen är stabil, på bytomten ligger de två akademi- respektive krono- 
hemmanen kvar.

1800-talet medför lite större förändringar i kulturmarken, i Malma dock fortfarande av 
marginell karaktär (fig 15).

Ekonomiska häradskartan från 1860 visar att en del av den gamla utmarken nu tas i bruk 
för odling, bl a de gamla lövskogshagarna intill 1982 års undersökningsområde. De på 1700- 
talet upptagna ängarna övergår nu också till åker.

Under 1800-talets lopp sker en uppsplittring av bebyggelsen och laga skiftet innebär en ut
flyttning av några enheter från den gamla bytomten. Valsätra tillhör de utflyttade enheterna; 
namnet Valsätra är en senare företeelse. Ett stort antal av framför allt backstugor tillkommer 
nu också i Malma.

På laga skifteskartan finns presumtiv odlingsmark noterad, vilken diskuterades i samband 
med förekomsten av plana ytor inom undersökningsområdet vid Valsätra (fig 15).

Först under 1900-talets andra hälft har betydande förändringar skett av det äldre kultur
landskapet (se fig 1). Endast en remsa längs ägofigurens östra gräns, inkluderande Malmas 
bytomt är bevarad på 1982 års ekonomiska karta. Här har förutom igenläggning av 1800- 
talets nyodling i utmarken ingen förändring skett.

Den övriga delen av ägofiguren är nästan omändrad genom tillkomsten av de moderna 
bostadsområdena Valsätra och Gottsunda.
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Fig 13. Efter ägomätning 1690 Malma by. Renritning E Nordberg/l Ulien. 
The property boundaries of Matma village from 1690.
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Fig 14. Efter ägomätning 1765 Malma by och 1808 Hammarby. Renritning E Nordberg/I Ullén. 
Property boundaries of Malma village from 1765 and Hammarby from 1808.
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Fig 15. Efter ekonomisk häradskarta 1860, korrigerad med laga skifteskartan 1850—52. Renritning E 
Nordberg/I Ullén.
Property boundaries according to the jurisdictional district map from 1860, with information from the 
land regulation map from 1850—52.
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att kulturlandskapet inom Malma by varit påfal
lande intakt från det äldsta kända karteringstillfället på 1600-talet och fram till 1900-talets 
bebyggelseexpansion. Delvis beror den oförändrade bilden på att den största delen odlings
bar mark redan tidigt uppodlats. Ängsmarken lades utanför ägofiguren. Därigenom föränd
rade 1800-talets jordbruksrevolution inte bilden inom Malma i så hög grad som inom andra 
områden, där all ängsmark uppodlades.

De idag bevarade resterna av kulturlandskapet runt Malma by har några drag vilka härrör 
från 1600-talet. Både bytomtens läge, byvägen, brukningsvägar, åkermarken och den betade 
hagmarken på åkerimpedimenten, bl a med fornlämningar på, är i stort oförändrade.

Genom att det agrara kulturlandskapet inom Malmas ägofigur förhållit sig så stabilt under 
historisk tid, har risken för uppodling av fornlämningar minskat. Först under 1900-talets 
andra hälft har en mer omfattande omstrukturering av landskapet skett, vilket har påverkat 
bilden för brons/äldre järnålderslämningarna, främst i höjdlägen. Inom Malma synes otill
gänglig blockrik terräng, ofta bevuxen med skog, ha valts ut för bosättning under dessa äldre 
nerinder

1900-talets kulturlandskap. Den brukade 
åkerarealen har minskat, liksom antalet går
dar. En enstaka beteshage finns kvar, medan 
större delen av både utmark och åker tagits i 
anspråk för radhus och fl erfamilj sbostäder.

16/1700-talets kulturlandskap med en sam
lad bebyggelse av några gårdar på bytomten. 
Ett par åkergärden, betes- och ängsmarken 
utgör inägomarken. Utanför ligger skogen, 
utägan.
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Slutsats
Genom fornlämningar, ortnamnsarkivet och lantmäterikartor har vi erhållit en relativt klar 
bild av bebyggelseförändringarna inom ett geografiskt begränsat område. Ett närmare stu
dium av dessa källor bekräftade den rumsliga fördelning av boplats och gravfält från 
bronsålder-vikingatid, som framkom vid grävningen. De yngre järnåldersenheternas stabili
tet under historisk tid visas av skriftliga belägg och kartmaterial. Särskilt intresse har lagts 
vid Malma med både brons/äldre järnålder och yngre järnålder inom samma ägofigur.

En kontinuitet mellan de yngre järnåldersgravfälten på Malma och stråket med brons/äld
re j ärnålderslämningarna kan ha funnits genom en flyttning ca 300 meter norrut från den 
äldre bebyggelsen. Orsakerna bakom en sådan flyttning kan f n inte klarläggas, bl a då slut
datum för den äldre järnålders fasen inte är känd. En jämförelse kan göras med t ex Vorbasse 
på Jylland, där alla faser är kända. På platsen har interna flyttningar skett kontinuerligt in
om ett mycket begränsat område, från förromersk järnålder till nutid. (S Hvass 1979, s 
105—112, 1980, s 137—172). Nämnas bör att i Valsätra har huvudorsaken till den interna ut
flyttningen varit av j ordbruksteknisk natur, då den odlingsbara marken låg mellan det äldre 
fornlämningsstråket och den yngre enheten.

En fullkolonisering av området tycks inte ha ägt rum förrän under yngre järnålder, så till
vida inte hela landtungan utgjort ett resursområde för den äldre bebyggelsen. Troligen har 
ändrade ekonomiska förhållanden gett de strategiskt viktiga lägena vid Håga- och Fyrisån 
ytterligare fördelar under yngre järnålder.

Det i artikeln antydda bebyggelsemönstret kan synas okomplicerat och är givetvis en för
enkling av den dåtida verkligheten, med en mycket mer mångfacetterad bild. Avsikten har 
emellertid varit att få en övergripande bild av utvecklingsförloppet inom södra delen av 
Bondkyrko socken, där smärre avbrott inte spelat någon avgörande roll.
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Summary

Through ancient monuments, place-names, and land-survey maps a relatively clear picture 
of settlement change within a geographically defined area may be obtained. The implication 
of spatial distribution of settlement site/cemetery from the period Bronze Age — Viking Age 
is reconfirmed in closer study, and the stability of the Late Iron Age units during historic ti
mes is evidenced in written sources and maps. Special interest has been paid to Malma village 
where both Bronze/Early Iron Age and Late Iron Age monuments exist within the same pro
perty boundary.

Continuity between the Late Iron Age cemeteries at Malma and the area with remains from 
the Bronze Age/Early Iron Age may have existed a relocation c. 300 m north from the earlier 
settlement. The cause for such a movement cannot be explained at present, for one reason be
cause the terminal date for the Early Iron Age phase is unknown.

A comparison can be made with Vorbasse on Jutland, where all the phases are known. The
re internal movement took place continually within a very limited area, from the Pre-Roman 
Iron Age to the present (S. Hvass 1979, 105—112; 1980, 137—172). In Malma was the main 
reason for the internal movement not related to agricultural techniques as the land suitable
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for cultivation lay between the area containing the early monuments and the later unit.
Full colonization of the area does not seem to have taken place until the late Iron Age, 

provided that the whole tongue of land had not been a resource area for the earlier settlement. 
It is probable that changed economic conditions gave the strategically important sites of 
Håga and Fyrisån further advantages in the Late Iron Age.

The settlement pattern suggested in the article may appear to be uncomplicated, and is cer
tainly a simplification of the contemporary with a much more diverse picture. The intention 
was, however, to obtain an overall picture of the course of development in the southern part 
of Bondkyrko parish, where shorter periods of discontinuity have not played any significant 
part.
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Kulturminneskartläggningen 
i östra Närke och västra Västmanland 1982

av Lars Löthman

Områden

Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering för fullständig revidering av ekonomiska 
kartan, som helt följer Lantmäteriverkets rekognoscering för nämnda kartverk, inleddes 
1980 i Örebro läns södra och västra delar för att 1981 fortsätta i de centrala delarna. 1982 revi
derades totalt 85 ekonomiska kartblad fördelade på 58 blad i ett östligt område kring Hjäl
maren, varav 11 inom Västmanlands län och 3 inom Södermanlands län, samt 27 blad i två 
nordliga bergslagsområden kring Guldsmedshyttan-Kopparberg och Grythyttan-Hällefors 
(se kartöversikter). Totalt rekognoscerades 2 025 kvkm 1982. Som exempel på den uppsplitt
ring både rumsligt och tidsmässigt av rekognosceringen av många socknars ytor, som följer 
av att kartläggningen går fram bladrutevis, kan nämnas att av de 30 berörda socknarna i de 
fyra länen och lika många landskapen 1982, så kunde endast 3 inventeras helt, medan 12 kun
de rekognosceras till större delen och 15 till mindre delen, varigenom dock 7 tidigare påbörja
de socknar kunde fullbordas. Lantmäteriverket (LMV) planerar fortsatt revidering av länets 
norra delar 1986.

Personal
Den säsonganställda inventeringspersonalen utgjordes av 17 assistenter, som med anställ
ningstider på 1,5—5 månader hade att ta sig an 1—3 socknar eller sockendelar av växlande 
svårighetsgrad under perioden maj till september. Ett par assistenter hade f ö deltagit i förs- 
tagångsinventeringen 1955—57. Platsledare med ansvar för slutlig fältgranskning och redi
gering av materialet var för det nordliga bergslagsområdet R Rydén, för området norr om 
Hjälmaren inkl U-länsdelen L Löthman och för området söder om Hjälmaren jämte Glans
hammar och Ödeby L Klang.

Täckningsgrader
De anslagna tidsresurserna medgav i genomsnitt en rekognosceringstakt för inventerarna av 
1,4 kvkm per anställningsdag. Per arbetsdag blev dock den reella rekognosceringstakten i ge
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nomsnitt ca 2,4 kvkm, vilket får anses som normalt för de aktuella områdena, men dock ej 
räckte till mera systematiska rekognosceringar efter boplatser och slagg i odlingsmarken eller 
för avlägset belägna gruvhål och torpgrunder i skogsbygden.

Registreringsvolymer
Av tablån över resultatet av den reviderade fornminnesinventeringen inom de fyra länsdelar- 
na 1982 framgår att de vid förstagångsinventeringen antalet antecknade platser nu ökat med 
206% eller till 2 901. 2 134 förhistoriska fornlämningar på 387 platser har R-märkts, d v sen 
ökning med 18%, och 379 utgöres av R-markerade fornlämningar från historisk tid på 214 
platser. Med enbart olika upplysningstexter har noterats 282 olika företeelser på 249 platser. 
703 platser har försetts med namn av kulturhistoriskt intresse. Totalt uppgår antalet på eko
nomiska kartan redovisningsbara platser till 1 553 eller 54% av totala antalet registrerade lo
kaler. De övriga, på samma kartverk ej redovisningsbara registrerade platserna utgöres 
främst av fornlämningsliknande bildningar/lämningar, fyndplatser, platser med borttagna 
fornlämningar och sentida bebyggelseplatser. Alla dessa, som tillsammans upptar en ganska 
stor andel av fornlämningsregistret, kräver även ett visst arbete med bedömning och käll
forskning. Efter hand distribueras fornlämningsöversikter, kompletterade med dessa lokaler, 
till den regionala kulturminnesvården.

Kartbladens allmänna kulturminnesinnehåll

En analys av de många sockendelarna iom 1982 års områden vore föga fruktbar. I stället an
vändes en tidigare prövad metod (Löthman 1984 s 17 f) att få fram kulturminnesinnehållet 
per ekonomiskt kartblad om 25 kvkm. Antalen för R- och (R)-markerade, för de med olika 
upplysningsskrifter och kulturhistoriskt värdefulla namn markerade platserna samt för ur
valet av de mera märkliga platserna för topografiska kartan summeras därvid.

Ett särskilt högt sådant kulturminnesinnehåll uppvisar följande 17 ekonomiska kartblad: 
Ödeby (65 markeringar), Fellingsbro (60), Glanshammar (58), Medåker (54), Frötuna (50), 
Björntorp (49), Götlunda och Tjugesta (46), Sörbyholm (39) och Nyckelby (33), alla beröran
de socknarna norr om Hjälmaren, samt bladen Stora Mellösa (49), Asker (32) och Göksholm 
(17 med stort vatteninnehåll) söder om denna. Inom det nordliga bergslagsområdet har bla
den Uskaboda (50), Kårberget (38), Guldsmedshyttan (33) och Högfors (31) de högsta marke
ringarna. Totalt 29 eller en tredjedel av bladen uppvisar minst 25 markeringar, varav flertalet 
i bergslagsområdet och området norr om Hjälmaren. Medeltalet för de 85 bladen ligger på 
21 markeringar, vilket kan jämföras med t ex 18 för Gästrikland 1981.

Om det totala allmänna kulturminneshållet inräknas, dvs även de ej på ekonomiska kar
tan redovisningsbara platserna, så blir detta i medeltal 34 markeringar, vilket innebär att de 
tätaste bladen ovan har närmare hundra olika markeringar var.
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Stenålder

Socknarna inom 1982 års södra inventeringsområden uppvisar genomgående talrika äldre 
lösfynd från speciellt yngre stenålder (Lindqvist 1912 och Löfstrand 1966), huvuddelen ty
värr utan annan lägesuppgift än by eller gård. Vad fornminnesinventeringen kunde göra i för
sta hand 1982 var att genom utfrågning dels registrera de på senare tid framkomna lösfynden 
(liksom de äldre ovan dominerades de av enkla skafthålsyxor samt yxor eller dolkar av flinta) 
och deras fyndplatser, dels om möjligt söka fastställa fyndplatserna för äldre lösfynd. Ytterst 
sällan och delvis slumpmässigt beroende på markens brukning kunde sedan besiktning av 
själva fyndplatserna ge ytterligare indikationer. Utöver ett tiotal stenåldersboplatser i huvud
sakligen övergångsbygden norr om Hjälmaren, varibland två vid Körartorpet söder om Ar- 
bogaån vid Oppboga, (Fellingsbro sn raä 288 och 452), har 1982 i det norra bergslagsområdet 
antecknats 4 strandbundna boplatser med sparsam skärvsten och vit kvarts vid främst Ljus- 
naren, Ljusnarsbergs sn och en trolig boplatsvall på Storsands badplats i Torrvarpen, Gryt
hyttans sn.

Bronsålder

Inom 1982 års inventeringsområden kring Hjälmaren har tidigare påträffats flera äldre me
tallfynd (se kartor och förteckningar i Lindqvist 1912, Bohlin 1968 och Oldeberg 1976) främst 
i östra Kvismaredalen, men även i Äverstaåns dalgång (Hassle, se Stiernquist 1962) och Arbo- 
gaåns dalgång. I alla tre bygderna har dessutom gjorts talrika fynd av sannolikt periodöver- 
lappande enkla skafthålsyxor och flintföremål (se ovan). Trots detta utgör fornlämningar av 
bronsålderstyp en mycket liten andel av det totala beståndet av fasta fornlämningar i Närke. 
Efter förstagångsinventeringen på 1950-talet beräknades detta till 99% tillhöra järnålder 
(Ekelund 1975, s 203). Under 1982 års inventering av Hjälmarområdena framkom enstaka ti
digare ej kända rösen och 4 skärvstenshögar, varav två nära Odensbacken i Asker, en SÖ om 
storröset vid badet i Fellingsbro och en på gravfältet SÖ om Blyberga i Lillkyrka samt en 
skålgropsförekomst i Fellingsbro.

En försiktig summering av större rösen och högar samt stensättningar av ”äldre typ” och 
skärvstenshögar inom 1982 års områden stannar på ca 60, vilket innebär ca 3% av det förhis
toriska fornlämningsbeståndet. Lika försiktiga beräkningar av motsvarande siffror inom 
sydöstra Västmanland visar på att ”bronsåldersfornlämningarnas” andel av det totala be
ståndet kan utgöra minst 15% (Löthman 1981, s 89), där dock med betydligt större inslag av 
främst skärvstenshögar och älvkvarnsförekomster samt inte minst rösen och stensättningar 
av äldre typ. Förklaringen till Östnärkes/hjälmarområdenas magra bronsåldersfornläm- 
ningsbestånd kan ligga i att det drabbats av en omfattande bortodling och att åskilliga gravar, 
t ex stensättningar av diffus, ”äldre typ” ej kunnat identifieras och förblivit anonyma.
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GULDSMEDS- 

HYTTAN^X

Fig 1. Fornlämningsområdet Råsvalslund (fornl 101, Linde sn, Vsm) består av två mindre gravfält, två 
terrasseringar och otydliga husgrundslämningar, vilka kan utgöra resterna av primärenheten Rås- 
swarsby med äldsta kända belägg enligt OAU 1541. Troligen föregångare till Guldsmedshyttan. Text och 
karta R. Rydén.
Ancient monument area with two smaller prehistoric cemeteries, two cultivation terraces, and ill- 
defined remains of house foundations.
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Järnålder

De båda Hjälmarområdena rymmer ca 2 000 gravar av järnålderstyp fördelade på främst 109 
gravfält, av vilka 75 faller inom det norra och 34 inom det södra. Huvuddelen av gravfälten 
i Närke har högst 10 gravar (Hansson 1980 s 262). Även Hjälmarområdena 1982 har många 
små gravfält i storleksklassen 5—20 gravar. Flertalet av de större gravfälten är lokaliserade till 
de långa åsarna, framförallt där de skäres av vattendrag, t ex vid Skävesund i Glanshammar 
med 35 högar, 44 runda stensättningar, 1 större treudd och 1 stenkrets. N om kyrkan i samma 
socken finns ett höggravfält med skeppssättning. Där Lungeråsen når Hjälmaren i Götlunda 
sn finns ett gravfält med rösen, runda och rektangulära stensättningar samt en skeppsformig 
sådan med en runsten i. PåS sidan Kvismarekanalen vid Odensbacken, Askers sn, finns rester 
av ett större gravfält med 11 högar och 32 runda stensättningar samt 1 rektangulär stenkrets 
och 1 skeppssättning. Här har framkommit skelett i träkistor och en nu flyttad runsten 
(Hansson 1980 s 267). På samma kanals N sida och V om Segersjö herrgård i Lännäs sn finns 
Närkes största hög, 36 m i diameter och 3,5 m hög, samt N därom en stor rösebotten och ett 
15-tal högar och stensättningar. Bland enstaka gravar märks två treudar med 20 meters sida 
vid Torshammarbacken i Stora Mellösa sn. Kring kyrkan i samma socken har registrerats 
många lösfynd och platser med borttagna gravar (jfr Klang 1984, kartan fig 10). Bland de tal
rika grav fälten i Fellingsbro längs sidodalgångarna mot norr från Arbogaån, med fynd allt
ifrån bronsåldern fram till senare järnåldersgravar, märks ”Kattlundsbacken” med 10 högar, 
18 runda stensättningar, 1 kvadratisk och 1 rektangulär stensättning, flertalet med kraftiga 
kantblock.

Inom Bergslagsområdet finns i Linde sn mellan Guldsmedshyttan och sjön Råsvalen ett 
märkligt fornlämningsområde med två mindre gravfält, två terrasseringar och otydliga hus- 
grundslämningar (figl). Norr om Stjärnfors i Ljusnarsbergs sn finns en grupp om 4 rösen och 
vid Torrvarpen 1 km N om Grythyttan en annan liten grupp om 3 stensättningar med fyll
ning. Dessa är enda fornlämningarna av förhistorisk typ inom Bergslagsdelen.

Fornborgar

Av de 11 fornborgarna finns 8 norr om och 3 söder om Hjälmaren. Följande fem kan bedö
mas som farledsborgar: ”Romare skans” S om forsen vid Stenby vid Sverkestaån, Fellingsbro 
sn, (fig 2), ”Rövarborgen” vid sundet S om Ön i Ödeby sn och ”Urvallaborgen” vid Fel
lingsbro — Lungeråsens skärning av Arbogaån i Götlunda sn samt ”Kollerborg” Ö om Hjäl- 
marsnäs, St Mellösa sn och ”Vikingaberget” vid S Hjälmarstranden i Lännäs sn. Som till- 
flyktsborgar bedömes ”Finnåkersskans” i Fellingsbro sn, ”Slottsberget” i Gölunda sn och 
"Halvarsborgen” vid häradsgränsen i Arboga lfg samt ”Mörby skans” i Askers sn. Särskilt 
kraftiga murar har ”Rövarborgen” och ”Bårfåna skans”, Fellingsbro sn. Denna jämte ”Kol
lerborg” har spår av sintring (Kilsberger 1981, s 45). Intressenta är även ortnamnen Rinkaby 
mellan Fellingsbro kyrka och Bårfåna skans samt Ringaby vid Sverkestaåns utlopp i Arboga-
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Fig 2. Delvis raserad, kraftig mur i en av de 11 inom 1982 års Fljälmarområden belägna fornborgarna, 
”Romare skans” vid Stenby (!), 7 km uppströms Sverkestaån, Fellingsbro sn (fornl 223). Foto L Löth- 
man 1982.
A sizable, partially collapsed wal! in one of the hillforts.

åns dubbla fåror, Ödeby sn, vilka möjligen kan åsyfta äldre garnisonsplatser. Slutligen bör 
nämnas den genom täkt skadade medeltida skansen på en åsrest vid Sjömosjön NNV om Ur
valla, Götlunda sn.

Runinskrifter
Inom 1982 års Hjälmarområden har registrerats totalt 13 runinskrifter, varibland märks 
Apelbodastenen vid gamla Eriksgatan mot Oppboga i Glanshammar, runstenar på gravfältet 
i Lunger och vid Ramstigens korsning med Urvallavägen i Götlunda samt Åsbyblocket i Stora 
Mellösa, varpå ortnamnet Vinön omnämnes. Från kyrkorna i Glanshammar och Stora Mel- 
lösa har bevarats runristade hällar till tidigmedeltida gravkistor.
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Lågteknisk järnframställning

Trots skärpt uppmärksamhet på spår av sådan verksamhet framkom 1982 färre platser än 
väntat, endast tolv, varav två i bergslagsområdet, sju i området norr om och tre i området sö
der om Hjälmaren. Ett centrum tycks vara kring sjön Väringen med fem platser, varav den 
största med 3 slaggvarp är belägen söder om sjöns utlopp i öster (Ödeby raä 30). De två loka
lerna i Näsby ligger vid sjöns nordöstra sida och betecknande nog nedanför gården Bläsåsen. 
De två uppe i bergslagsområdet är lokaliserade till bäckraviner sydväst om Guldsmedshyttan, 
Linde sn.

Bergshantering, Gruvor. Hyttplatser. Hammarplatser m m.

Om spåren efter lågteknisk järnframställning är få i det norra området, så är lämningarna ef
ter bergshantering och masugnsdrift desto rikligare. Ett avsevärt arbete har nedlagts på att 
uppspana och inpricka de över 600 gruvhålen. I de södra områdena finns endast få enstaka 
smärre gruvhål.

Av de totalt 25 hyttplatserna har 21 registrerats i bergslagsområdet, av vilka hela 15 ligger 
inom Linde sn. Inom den fristående bladruten Mariedamm i Lerbäcks sn antecknades 2 hytt
områden. Den välbevarade hyttmiljön vid Löa, Ramsbergs sn (fig 3) har K-markerats på to
pografiska kartan och Mb-markerats som byggnadsminne på den ekonomiska kartan.

Lämningar efter järnets vidareförädling i form av hamrar och smedjor till ett antal av ca 
femton har förtecknats längs Arbogaåns dalgång, varav 12 inom Fellingsbro sn och 2 vid Jä- 
dersbruk, Arboga sn, varav 4 selektivt R-markerats (se fig 4; jfr Jacobson 1984, s 73ff).

Det är mycket påfallande med den trappstegsvisa lokaliseringen av nämnda kategorier 
lämningar: längst upp i norr finns huvuddelen av gruvhålen, hälften inom Ljusnarsberg och 
en tredjedel inom Linde. Inom den sistnämnda socknen och Ramsberg flockas fyra femtede
lar av hyttplatserna. I det tredje och sista steget längs Arbogaån och dess tillflöden norrifrån 
finns de smärre brukslämningarna efter hammare och smedjor.

Uppenbarligen är bakgrunden till denna klara zonering, som också tydligt kan ses längs 
de övriga västmanlandsåarnas dalgångar (Eriksson 1955, karta 1), dels att man undvek kon
kurrens om kolningsskogarna, del att transportvägarna ut till marknaderna för de förädlade 
produkterna från bruk och hammare förkortades.

I detta sammanhang bör även nämnas spåren av den omfattande kalkbränning, bl a till 
masugnsprocessen, som en gång ägt rum på flera håll i Bergslagsområdet. Speciellt bör om
nämnas Limnäs söder om Guldsmedshyttan i Linde sn med flera kvarstående kalkugnar, kal- 
kugnsruiner (fig 5) och dagbrott.

Inom åtskilliga delar av bergslagsområdet 1982 finns ställvis täta områden med kolbott
nar, vilka endast undantagsvis har kunnat antecknas på fältfotokartan. Spår av äldre, primi
tiv kolning i grop har ej observerats.

I Glanshammar och Lillkyrka finns flera betydande marmorbrott, varav en del med drift 
in i sen tid. Inom Örebrodelen finns lämningar efter ett äldre glasbruk.
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Fig 3. Löa hytta, Ramsbergs sn (fornl 125). Från vänster syns masugnen .gasrostugnen och malmbås. 
Framför ligger ”malmtorget”, i förgrunden flankerat av kolhusen och till vänster rester av en slagghög. 
Anses ha varit landets sista i drift varande bergsmanshytta och traktens hemmansägare svarar idag för 
34 1/14 andelar i hyttan, medan Grängesbergsbolaget äger resten. Äldsta kända belägg på Löa hytta är 
från 1539. Den nuvarande hyttan fick sin utformning 1892. Verksamheten lades ned 1907. Byggnads- 
minnesförklarad 1970. Foto R Rydén 1982.
Löa foundry was one of the country’s last functioning miner’s foundries.

Övergivna by- och gårdstomter

Bebyggelselämningar efter av olika anledningar övergivna by- och gårdstomter har registre
rats till ett antal av ca 20, varav drygt hälften i området söder om Hjälmaren. Ibland överens
stämmer antalet husgrundslämningar i terrängen med det antal som lagaskifteskartorna har 
markerade, t ex vid Åby gamla tomt i Fellingsbro (raä 352). Av särskilt intresse är även Öby 
kulle i Norrbyås med en troligen medeltida husgrund med större stensatt källare under,vilken 
plats en gång intagit ett mycket strategiskt läge, där den smala åsen skär de forna Kvis- 
marsjöarna.
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Fig 4. Grundlämningar efter hammarplats vid Arbogaån söder om Oppboga, Fellingsbro sn (fornl 289) 
med lagerstenar och fästkrampor (pilen). I bakgrunden stenskodd dammvall och vattenränna, troligen 
använd senare även för kvarn. Foto L Löthman 1982.
Remains of the foundation ofa hammer by the Arboga River.

Fossil åkermark. Röjningsröseområden m m
Av äldre fossila odlingsytor med olika inslag av begränsningar (terrasskanter, vallar etc) och 
inslag av röjningsrösen har R-markerats 95 på 9 platser, varav ungefär hälften i de båda Hjäl
marområdena. Bland de ställvis talrika och svårdaterade röjningsområdena C-14-daterades 
1982 i Lännäs sn enstaka odlingsrösen vid Hässleberg och Åsen till 1500- resp 1300-talen samt 
ett vid Sixtrop till 1100-talet (Sporrong 1971, s 162) samt en stenvall och ett röjningsröse i 
Askers sn till omkring 1500-tal, medan två andra röjningsrösen i samma stråk av 130 st gav 
så sen datering som under 250 år (Klang 1984, s 48). Som mycket osäker får en C 14-dateiing
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av fossil åkermark inom den försvunna byn Stora Sand i Lännäs till ca 600 e Kr (Klang 1984, 
s 57) anses. I Hjälmarområdena har slutligen även R-markerats 18 stensträngar med en total 
längd av ca 1 km.

Kommunikationslämningar

Av sådana dominerar i antal milstolparna, av vilka totalt ett 70-tal blir markerade med R på 
de officiella kartorna, över hälften inom bergslagsområdet och en dryg tredjedel i området 
norr om Hjälmaren. Huvuddelen av bergslagsområdernas milstolpar av gjutjärn har Adolf 
Fredriks namnchiffer och årtalet 1766 och ”uppsattes på häradsboarnes bekostnad efter 
uppmätning av landtmätaren Karl Porat året innan”. På vintertinget 1790 beslutades att för 
den som hade underhållsskyldighet av milstolpe på sin vägsträcka skulle underhållet av den 
senare minskas med 10 alnar (Noraskogs arkiv, 2, s 188 och 5, s 436 ff). Vad beträffar väghåll- 
ningsmärken så är huvuddelen antecknade av sten, medan det på enstaka äldre vägavsnitt 
också funnits små, blott halvannan decimeter stora sådana av gjutjärn, t ex V om Hökasta 
i Fellingsbro, eller kanske t o m av trä, som nu har ruttnat ned.

F ö borde generellt äldre övergivna vägsträckningar följas upp och dokumenteras mera, 
om bara tidsresurserna vore större. Av de kanske mera spektakulära, äldre vägavsnitten av re- 
gionalhistoriskt intresse kan nämnas några i anslutning till det stora skogsområdet Käglan 
mellan Hjälmaren och Arbogaåns dalgång i norr. Från de delvis raserade brofästena i kanter
na av och ute i den breda strömfåran av åns’ övre krökar’ vid Oppboga kan först följas en ca 
500 m lång vägbank i riktning mot SÖ där den en dryg kilometer följer nuvarande landsväg 
mot SV fram till den skarpa kröken för att sedan fortsätta närmare 2,5 km till norr om Kägle- 
borg och Djupadal och med ett 1400 m långt övergivet avsnitt på ömse sidor om dalgången. 
De beskrivna vägavsnitten benämnes ”Kungsvägen” och torde utgöra den nordligaste delen 
av Eriksgatan inom Närke (jfr Mannerfelt 1930, s 136 och karta s 138 där Oppboga felplace
rats). Söder om Arbogaån och i norra kanten av Käglans fortsättning öster ut löper en annan 
fortfarande trafikerad, starkt kurvig, äldre vägsträckning, ”Ramstigen”, från Arboga i öster 
upp till Lillkyrka i väster, där den ansluter till den tidigare sträckningen av föregångaren till 
Europaväg E3/E 18. Från östra sidan av sjön Väringen mitt för Kägelholm i Ödeby sn leder 
två parallella, ca 1,5 km långa, 6 m breda och meterhöga vägbankar upp till den gamla eriks- 
gatevägen, benämnda ”Birgittavägen” och ”Delagardievägen” (raä 3 och 2).

På nordvästra kanten av Käglan finns även en äldre väg, som leder upp till ”Kungsvägen”, 
benämnd ”Järnvägen” på äldre lantmäteriakter. Troligen har omlastning av malmpråmar till 
landtransporter skett för att undvika strömmarna och forsarna från Medinge ned till 
Frötuna.

Övriga bebyggelselämningar. Namnlokaler m m

Av övriga speciella bebyggelselämningar från historisk tid märks främst slottsruinen Käggel- 
holm i Ödeby med medeltida inslag i källarvåningen. Nordväst om denna registrerades 1982
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Fig 5. Kalkugnsruiner vid det östra Limnäs nere vid sjön Råsvalen, fornl 458:1-2, Linde sn. Foto L Löth- 
man 1982.
Remains of a lime oven.

ett husgrundskomplex och muromgiven yta med tradition av klosterkyrka (ang båda se L 
Klangs uppsats om Ödeby i denna årsbok). Skulle även här kunna finnas ett samband mellan 
tidig klosteretablering och järnhantering av det mönster cicercienseroden tillämpade (Karls
son 1983, ss 198 ff)? I norra delen av Lillkyrka, nu tillhörande Fellingsbro finns på V sidan 
av dalgången och intill ”Kungsvägen” N om Käglebgorg en 12 x 9 m stor och 1,5 m hög ruin 
kallad "Kapellet”. Möjligen kan det strategiska läget och spår av eldstad i NÖ tyda på även 
andra funktioner, befäst härbärge e dyl.
Av sentida bebyggelselämningar efter torp och backstugor har förtecknats åtskilliga, varav 
de med väl synliga grunder och namn utgör huvuddelen av de 709 namnlokalerna. I dessa in
går vidare namn på gruvhål och olika naturföreteelser med tradition samt 87 namn på forn- 
lämningar.

Jämnt fördelade på de olika socknarna är de 28 fångstgroparna av främst varggropstyp.
Bland hälsobrunnar märks Fors hälsobrunn vid Blixterboda, Fellingsbro sn och Katrine- 

brunn, Lännäs sn samt Bredmossens hälsobrunn i Lillkyrka sn.
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Sammanfattning

Östnärke och Arbogaåns dalgång kan vid första anblicken verka vara perifera områden. 
Dock har båda en ställvis god förhistorisk bakgrund med lösfynd från yngsta stenålder, en 
kanske mager och splittrad men nu något lite bättre känd bronsålder samt en förhållandevis 
rik järnålder, som först baseras på boskapsskötsel kring våtmarkernas beten och blygsamt 
jordbruk på backarna men sedan här och var kompletteras med lågteknisk järnutvinning, 
handel etc. Under medeltiden utvecklades bergshantering, tackjärnsframställning och smi
de, vilka näringsgrenar kom att få en stor betydelse ända in på 1800-talet, då bruken tar över.

De båda Hjälmarområdena 1982 räknas till övergångsbygden men rymmer flera förhisto
riska centra, t ex Glanshammar, Östra Kvismaredalen, i norr Fellingsbro—Medåkersbygden 
samt i viss mån Götlunda (där dock flera gravlokaler måst ombedömas till röjningsrösen) 
och det ”återupptäckta” Ödebyområdet (se L Klangs bidrag i denna årsbok).

De många mindre gravfälten kan tyda på en långvarig dominans av ensamgårdar i bosätt
ningen. De större och varierade gravfälten däremot jämte fornborgarna kan indikera bybe
byggelse eller platser med stor betydelse eller viss funktion: administration, bevakning
kontroll, handel, hantverk, samfärdsel, kult-religion etc.

Det stora utmarksområdet Käglan med fortsättning öster ut är också förtjänt av ett vidare 
studium, främst vad beträffar det äldre vägnätet, som tillsammans med vattendragen binder 
ihop inte bara härader och landskap utan även större regioner som Mälardalen— 
Västsverige—Bergslagen—Östergötland, vilket i flera fall avspeglar sig i det fasta fornläm- 
ningsbeståndet, ortnamnen, runstenar, äldre administrativ indelning etc.

Summary

In 1982 a total of 2,025 km2, or 85 economic map sheets, around lake Hjälmaren in east När
ke and west Västmanland were revised. The number of registered sites increased by 206% to 
2,901, of which 1,553 were recorded on the economic map and 251 of the more noteworthy si
tes were recorded on the topographic map. The sheets for Ödeby, Fellingsbro, and Glansham
mar have a particularly high content of cultural/historical information.

The area around lake Hjälmaren —judging from the ancient monuments and finds — has 
some Stone Age material, a poorly represented Bronze Age (perhaps partly destroyed thro
ugh cultivation) and a richly represented Iron Age with several centres: Glanshammar, Östra 
Kvismaredalen, and Fellingsbro. The numerous small cemeteries of the 111 recorded may rep
resent single Iron Age farmsteads. Radiocarbon samples from early remains from cultivation 
(primarily clearance cairns) have been dated to the Middle Ages and recent times. The larger 
cemeteries and hillforts may indicate settlements or sites with special functions: administra
tion, protection, trade, crafts, cult, ”thing”, sites etc.

Even the marginal area Käglan is interesting with several noteworthy old roads which to
gether with the water route join the regions of lake Mälaren — the west coast — Bergslagen,
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Ödeby may have held a key position as a gateway to Bergslagen, for both the surveyance over 
early iron production and the very extensive Medieval mining with more than 600 quarries to 
the north. Farther south lies four-fifth of all the foundries, and farthest to the south are al
most all the hammer-mills down to the river Arbogaån, a zoning with the purpose of avoiding 
competition for the charcoalproducing woodlands and shortening the transport routes of the 
finished products to the markets.
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Resultat av den reviderade fornminnesinventeringen 
inom T-län, är 1982

(För förklaring av kolumnerna I—XII se sid 288-289)

I II III
a b C d

IV V
b

VI VII
a b

VIII

a b
IX X XI

a b C

XII

a b C

Asker 139/19 4/4 143/23 1/1 4/4 2/2 4/4 2/2 3/3 20/6 23/23 156/36 130 44/14 99 225 21 109 519
Fellingsbro 409/80 1/1 13/8 423/86 5/4 6/4 19/15 1/1 9/9 8/8 19/7 110/108 463/119 507 397/76 26 7 212 295 139
Glanshammar 427/45 6/6 2/1 435/52 1/1 1/1 29/8 3/3 5/4 1/1 1/1 13/13 474/69 171 399/47 36 9 76 95 125
Grythyttan 3/1 — 1/1 4/2 — 1/1 — 7/7 2/1 1/1 7/7 12/10 39 3/1 1 33 24 15 63
Hjulsjö 1/1 3/3 — 4 — — — — 4 —

Hällefors — — — — — — — — 2/2 3/3 2/2 1/1 2/2 10 — — — 5 5 100
Järnboås 1/1 3/3 10/10 — 15 — — — 2 13 650
Lerbäck 6/4 — — 6/4 — — 12/5 — 1/1 — 4/4 28/18 19/10 70 3/2 3 100 43 27 63
Lillkyrka 82/14 — 1/1 83/14 1/1 1/1 3/3 — — 3/3 8/8 38/37 88/19 168 85/13 —2 —2 44 124 286
Linde 17/4 2/1 19/4 — — 43/22 — 7/7 — 47/47 72/72 69/33 190 22/4 -3 —14 57 133 233
Ljusnarsberg 4/1 — — 4/1 4/4 — 8/8 — 16/16 4/4 74/74 143/143 32/29 385 4/1 0 0 124 261 210
Lännäs 154/35 — 1/1 155/36 — 1/1 85/6 — 5/5 4/2 4/3 23/23 246/48 141 112/20 43 38 42 99 236
Norrbyås 16/4 — 2/2 18/6 — 2/2 — — — — — 3/3 20/8 19 32/4 —14 —44 7 12 171
Näsby 1/1 — — 1/1 — 1/1 — 2/2 1/1 — 3/3 4/4 5/5 33 1/1 0 0 12 21 175
Ramsberg — — — — — — 7/5 — 4/4 — 38/36 24/24 11/9 88 — — — 14 74 529
Rinkaby — — — — — — — — — — — — — I — — — — 1
Sköllersta 74/5 — — 74/5 — 2/2 2/2 1/1 — — — 11/11 79/10 50 57/3 17 30 7 43 614
Stora Mellösa 353/44 5/5 7/3 365/52 1/1 1/1 3/3 i/i 2/2 4/4 1/1 22/22 373/60 204 312/40 53 17 72 132 183
Svennevad 3/2 — — 3/2 — 1/1 — — — — — 5/5 4/3 17 3/2 0 0 2 15 750
Ödeby 139/15 — 2/2 141/17 — 5/5 36/8 4/2 1/1 — 1/1 14/14 185/33 87 59/7 82 139 24 63 263
Örebro 5/1 — — 5/1 — — 2/2 — 2/2 — — — 9/5 7 — 5 — 5 2 40
Julita D-län — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

V Vingåker D-län 30/12 — — 30/12 — 2/2 2/2 1/1 2/2 4/3 1/1 23/23 37/19 90 15/14 11 58 15 75 500
Österåker D-län — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Arboga D-län 1/1 — 1/1 2/2 — — 1/1 1/1 1/1 1/1 — 14/14 5/5 25 1/1 1 100 3 22 733
Götlunda U-län 119/29 2/2 2/2 123/32 2/2 4/4 5/4 — — 9/9 1/1 70/69 134/43 277 201/36 -78 —39 106 171 161
Himmetä U-län — — — — — — — — — — — 3/3 — 4 — — — 1 3 300
Medåker U-län 80/18 — 3/3 83/19 2/2 — 3/3 — 1/1 1/1 5/5 45/43 89/25 167 52/10 31 60 28 139 496
Grangärde W-län — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Ludvika W-län 1/1 1/1 2 1 1 100

2062/335 14/14 41/30 2117/371 17/16 31/29 263/101 16/16 69/68 48/44 234/205 709/703 2513/601 2901 1806/286 311 17 947 1954 206
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Arbetsområde inom T-län och angränsande län under 1982.
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Ödeläggelse i Ödeby socken 
Ett inventeringsöde för ett riksintresse

av Lennart Klang

Ödeby socken är belägen i gränszonen mellan jordbruks-Närke och bergslagsskogarna längre 
norrut (se fig 1). Socknen är tämligen liten till arealen, särskilt om man jämför med andra 
gränssocknar mot kringliggande landskap (t ex Götlunda och Axberg).

Mest berömt i socknen är Magnus Gabriel De la Gardies Käggelholm, ett slottsbygge från 
1670-talet, avbildat i Erik Dahlbergs Suecia Antiqua (se fig 2), men som sedan en förödande 
slottsbrand 1712 har förblivit en sägenomspunnen ruin. Carl Jonas Love Almqvist lär tillhöra 
dem som har hämtat mystik och inspiration från slottsruinen, kanske framför allt till ”Törn
rosens bok” och dess första band ”Jaktslottet”.

Välkänd för många är också den natursköna stora sjön Väringen, en betydande vattenspe
gel i Arbogaåns vattensystem. Det var på den stora ön vid namn Ön i Väringen som Magnus 
Gabriel lät genomföra sitt praktfulla slottsbygge helt nära den medeltida sockenkyrkan. Den 
senare försåg han med rika konstskatter, antagligen för att Karl XI inte skulle kunna dra in 
dem till kronan. Kyrkan har sedan dess betecknats som ”ett skrin fullt av dyrbara smycken”, 
”ett kyrkligt musealt unikum” osv.

Ödeby tillhörde det område i Örebro län som skulle fornminnesinventeras 1982. Enbart 
namnet — Ödeby — skulle kunna skapa förväntningar hos en inventerare med uppgift att 
kartlägga det ödelagda i en bygd. Vid inventeringen infriades också högt uppställda förvänt
ningar — dock knappast med anledning av ortnamnet. Detta visar sig nämligen sakna pri
mär betydelse som belägg på ödeläggelse. I äldre källor skrevs namnet ”De öyuum”, ”öboo”, 
"Öya”, ”Öbo” etc under medeltiden och ”Ödbo” kring 1540. Stavningen ”Ödeby” möter oss 
första gången 1686, dvs innan slottet blev öde.

Anledningen till att ett 30-tal fornlämningslokaler i Ödeby socken presenteras i det följan
de är

att lokalerna ger en inblick i vilka objektstyper som fornminnesinventerades i Örebro län 
1982 och hur resultatet blev,

att det i lokalerna förekommer några exempel på unika och särskilt intresseväckande forn- 
lämningar,

att Magnus Gabriel De la Gardie, ”den svenska kulturminnesvårdens fader”, har spelat en 
betydelsefull roll i sammanhanget,

att den livliga diskussionen inom bebyggelsehistorisk forskning, som ortnamnet ”Tuna” har 
givit upphov till, troligen kan berikas genom ett närmare studium av Ödeby
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Fig 1. Närkes socknar och naturgeografiska regioner. Efter Sporrong 1975 sid 18. 
Närke’s parishes and natural-geographical regions.
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att det reviderade fornlämningsregistrets potentiella betydelse som källa till korrekta be
skrivningar av ”riksintressen” för kulturminnesvården härigenom illustreras.

Riksintresse i FRP

Miljön kring Käggelholm framhölls i den fysiska riksplaneringen (FRP) i början av 1970- 
talet som riksintresse för kulturminnesvården. Motiveringen är kort och gott: ”Odlings- och 
sjölandskap med Käglehoms slottsruin och Ödeby kyrka, belägna i dominerande åsläge”.

Utvärderingen baserades på det då befintliga underlagsmaterialet, bl a riksantikvarieäm
betets fornminnesinventering 1956. Denna hade i sin tur haft äldre uppteckningar som ut
gångspunkt, framför allt Herman Hofbergs mycket välgjorda fornminnesinventeringar i 
Närke vid mitten av 1800-talet. För Ödeby socken hade utbytet dock blivit magert för Hof- 
berg: ”Fornlemningar äro nästan inga. De minnen, här finnas, äro från senare tid, den, då 
M.G. De la Gardie egde Käggleholm, der han efterlemnat några erinringar om sin rikedom 
och sin praktlystnad” (Hofberg 1868).

Hofberg kände till en fornborg i socknen (raä 6). När den geologiska kartan upprättades 
1872 markerades på denna ytterligare en fornborg (raä 1) samt ”forngravar” på åsen norr om 
kyrkan.

På 1930-talet gjordes arkeologiska undersökningar i slottsruinen. Man fann då att källar
våningen hade medeltida anor. Ännu i dag kan man se det på platsen tack vare utförda restau- 
reringsarbeten.

Vid fornminnesinventeringen 1956 antecknades inga andra fornlämningar på Ön än slotts
ruinen (raä 8) och fornborgen (raä 1). Platsen för forngravar enligt den geologiska kartan be
stod då av en grusgrop. På fastlandet av socknen registrerades tre gravfält (raä 24, 25 och 27) 
med 6—35 gravar, två platser med 2—3 gravar (raä 14 och 21) samt fornborgen enligt Hofberg 
(raä 6). Fastlandsdelen av socknen räknades sedermera inte in i den avgränsade miljön av 
riksintresse.

Vad iakttogs vid 1982 års inventering i Ödeby?

Socknens två fornborgarvisade sig vid revideringen 1982 ha helt olika terrängläge och utse
ende. ”Rövarborgen” (raä 6), 140x110 meter stor och belägen på krönpartiet av ett brant 
stort berg i skogsmark, kan sägas vara av den traditionella sorten med kraftiga stenvallar och 
flera meter höga stup.

Den andra, raä 1, är 70x60 meter och belägen på en liten bergs- och moränknalle på Ön, 
helt nära platsen där sundet mellan Ön och fastlandet är som smalast. Denna anläggning, ett 
”inhägnat område” som fornlämningsterminologiskt betecknas som ”fornborg”, ligger inte 
i skogen utan i öppen terräng på en markant kulle i relativt låglänt odlingsmark. Det ovanliga 
läget och utseendet motsäger inte att platsen har varit särskilt betydelsefull för en forntida
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myndighetsutövning, t ex inom ramen för sådana verksamheter som skulle kunna ha ägt rum 
vid ett ”Tuna” (se vidare nedan).

De tre gravfälten och övriga enstaka gravar enligt 1956 års inventering kunde återfinnas
1982. Därutöver påträffades ytterligare sex gravfält (raä 29, 34, 37, 39, 44 och 92), som består 
av 5—30 gravar. Vidare nyregistrerades fyra lokaler med 1—4 gravar (raä 7, 71, 72 och 81). 
Därtill beskrevs platsen för gravarna enligt den geologiska kartan, vilka försvunnit vid grus
takt (raä 16).

Utöver de märkliga bebyggelselämningarna efter Käggelholms slott kunde ytterligare fem 
lokaler med äldre bebyggelselämningar noteras 1982. Två av dessa, raä 67 och 78 med Mora 
och Bengtstorps gamla tomter (skriftligt belagda 1413 respektive 1444), är helt eller delvis be
lägna i nutida åkermark och därmed inte särskilt tydligt framträdande i terrängen. Av särskilt 
intresse för närmare studier av den äldre utvecklingen inom bebyggelseenheten Mora är dels 
att tre gravfält har noterats på bydomänen och dessutom att mycket sevärda gamla lantmäte
rikartor över byn finns vid lantmäteriverkets forskningsarkiv i Gävle.

En tredje lokal med äldre bebyggelselämningar (raä 82) är belägen på en moränrygg i nuti
da skogsmark och därigenom bättre bevarad. Troligen har vi här det övergivna Söderby, om
nämnt i medeltida handlingar, men utan belägg i de äldre lantmäteriakter som studerades i 
samband med inventeringen.

En fjärde lokal, belägen omedelbart norr om kyrkogården, består av en terrassering med 
svårbedömd karaktäristisk ursprungsfunktion(raä 90).

Märkligast av de nyregistrerade lokalerna med bebyggelselämningar är raä 19, en av tradi
tion sägenomsusad plats, omtalad som ”klosterkyrka” som den heliga Birgitta skulle ha givit 
upphov till eller rent av verkat i, men före 1982 års inventering ej säkert lokaliserad i terrän
gen. Den utgöres av 1 husgrundskomplex, 1 röjd yta, 1 stenmur och 1 anslutande hålväg. 
Husgrundskomplexet är ca 40x22 meter och intill 0,5 meter högt, sannolikt bestående av
3—4 hopbyggda husgrunder med ca 1,5 meter bred och 0,5 meter hög stenfot. Denna är kraf
tigt övertorvad men ställvis syns kallmur av gråsten. Innanför stenfoten är tre svagt skålfor
miga ytor 5—8 meter i sida. Här och var syns rikligt med tegelrester och kalkbruk. Den röjda 
ytan, belägen omedelbart norr om husgrundskomplexet, är fyrkantig, 40x35 meter, och in
hägnad av stenmuren, 1,5 meter bred och 0,2—0,7 meter hög av 0,2—1 meter stora stenar 
jämte enstaka block intill 3 meter stora. — Något besked om vad det har varit för sorts bebyg
gelse på denna plats gick inte att få av de källor som var tillgängliga vid inventeringstillfället. 
Frågan kan nog endast säkert avgöras med en arkeologisk provundersökning. Kan det vara 
någon form av industrihistorisk verksamhet som bedrivits här och fallit i glömska? Eller. . .?

Fossil åkermark, på den ekonomiska kartan ”fornåkrar”, har registrerats på två ställen, vid 
Berg och i anslutning till de bebyggelselämningar som ovan förmodas höra till Söderby. Vid 
Berg är det fråga om en svårdaterad men delvis sentida parcellindelning i form av mycket 
svagt ryggade åkrar (raä 38). Vid det troliga Söderby förekommer ett par smärre långsträckta 
fossila åkerytor av äldre karaktär i en svagt terrasserad sluttning (raä 40).

Järnålderns järnframställning i Närkes centralbygd och närmast berörda skogszoner har 
visat sig vara svåråtkomlig vid fornminnesinventering genom att slaggen oftast framträder 
ytterst diffust i terrängen. Men i Ödeby är situationen en annan. Tre lokaler kunde registreras 
här 1982 (raä 30,49 och 50), av vilka minst två har givit upphov till de största kända slaggvar
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pen efter ”primitiv” järnhantering i Närke. Slaggens karaktär ansluter sig till sådan slagg 
som i Dalarna ofta daterar sig till yngre järnålder (Hyenstrand 1974) och som i närbelägna 
Glanshammars socken har C14-daterats till vikingatid (raä 75 i Glanshammars socken — da
tering efter undersökning av Pär Hansson). Störst slaggmängd i Ödeby socken har lokalen 
raä 30, där tre slaggvarp är 11, 14x9 och 6 meter i diameter samt intill 1,5, 0,8 och 0,4 meter 
höga.

Allra märkligast som fasta fornlämningar i Ödeby socken, i varje fall morfologiskt och ur 
unicitetssynpunkt, är två ödelagda vägbankar, benämnda ”Birgittavägen” och ”Delagardie- 
vägen” (raä 3 och 2). Bägge är spikraka i kuperad morän- och bergsterräng, ca 1600 meter lån
ga, 6—8 meter breda och intill 1,5 meter höga (vanligen 0,5 meter höga). De ansluter sig båda 
till landsvägen på bergs- och skogsområdet Käglan och sträcker sig därifrån rakt mot slotts
ruinen på Ön. Traditionen i bygden säger att det var den heliga Birgitta som lät anlägga, be
trädde eller i varje fall gav namn åt en äldre väg, och att Magnus Gabriel inte ville vara sämre 
än att han skulle ha en likadan väg till sitt slott. — Till detta kan vi emellertid konstatera, att 
spikraka vägar veterligen inte byggdes under medeltiden (den heliga Birgitta föddes troligen 
år 1302 eller 1303) på det sätt som vi här kan se exempel på. Namnet har alltså med all sanno
likhet uppstått senare för att erinra om Birgittas påstådda förehavanden på Ön. Den troliga 
bakgrunden till båda vägarna torde vara att bägge lät byggas av De la Gardie inom loppet av 
några få år. Förklaringen till att det finns två vägar skulle då vara att den första blev anlagd 
i alltför branta backar och därför ersattes med en ny. Den dåtida idealsymmetrins villkor ha
de i så fall fått råda in absurdum när man planerade hur slottet skulle nalkas — topografin 
passade inte för den Delagardieska modelystnaden (jfr Eckerbom 1984).

Det finns mycket mer av intresse att omnämna från fornlämningsregistret över Ödeby soc
ken, t ex ännu en ålderdomlig vägsträckning genom skogarna, benämnd ”Järnvägen” på äld
re lantmäterikartor. Enligt den officiella statistiken (se sid 43) har 87 lokaler registrerats i 
socknen, och av dessa har 31 bedömts som särskilt intressanta i detta sammanhang och där
för valts ut för genomgången ovan och redovisningen på fig 3 (sid 54). Den som därutöver vill 
veta mer om de registrerade lokalerna kan givetvis få sitt lystmäte tillgodosett vid ett studium 
av originalanteckningarna i inventeringsböckerna.

Fornlämningsbilden och De la Gardie

Den lilla socknen Ödeby blev ett mycket intressant inventeringsområde 1982. Ingen annan 
socken i Närke bjöd på ett motsvarande nytillskott fornlämningar. Enbart de nyregistrerade 
gravarna ger en delvis ny bild av den medeltida bebyggelsens förhistoria. Därtill kommer det 
stora antalet mer eller mindre spektakulära bebyggelselämningarna, vilka tillsammans med 
övriga fornlämningstyper ger socknen en anmärkningsvärt innehållsrik karaktär.

Men inte nog med det. De la Gardies roll i sammanhanget ger anledning till särskild efter
tanke. Han var förvisso en viktig kulturpersonlighet. Bl a tillhörde han dem som vid mitten 
av 1600-talet ivrade för att ”monument och antikviteter” skulle ”rannsakas”, dvs att en rik
somfattande fornminnesinventering skulle komma i gång. Föga anade han väl när rannsak-
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Fig 2. Magnus Gabriel De la Gardies Käggelholm ägnades två imponerande gravyrer i Erik Dahlbergs 
Sueciaverk, varav den ena (bilden ovan) visar slottet från öster (jfr fig 3). Det var alltså denna vy som 
skulle möta vägfarande till slottet redan på 2,5 km avstånd. Den norra flygeln (till höger) har delvis be
varats och används ännu idag som privatbostad. — Relationen mellan Dahlbergs bild och verklighetens 
Käggelholm är en mycket fascinerande fråga. Man kan anta, att bilden visar slottet såsom det planera
des enligt ritningar av arkitekten Nicodemus Tessin d ä och såsom det även till stora delar kom att byg
gas. Till historien hör också att De la Gardie var rikskansler när Sueciaverket påbörjades på 1660-talet 
och därmed den som hade ett avgörande inflytande på förmyndarregeringens beslut att verket skulle ge
nomföras. Arbetet med det nya Käggelholm enligt fig 2 påbörjades på 1670-talet. Ca 10 år senare, år 
1686, dog De la Gardie, och ytterligare några år senare, år 1701, dog Dahlberg. Efter det att dessa huvu
daktörer lämnat scenen brann slottet år 1712. Först långt senare fullbordades och publicerades Suecia
verket, d v s i en tid då Käggelholm hade förblivit en ruin. Numera klassas den som fast fornlämning 
enligt fornminneslagen och riksantikvarieämbetets fornminnesinventering, två grundvalar för svensk 
kulturminnesvård, vilka ursprungligen kan sägas ha initierats av De la Gardie på 1660-talet.
Etchings of Magnus Gabriel De la Gardie’s Käggelholm from Erik Dahlberg’s Svecia.

52



ningarna hade genomförts i en första omgång på 1660-talet, att hans egen bostad på 1670- 
talet, Käggelholm, skulle komma att räknas som fast fornlämning och i den egenskapen till
höra en miljö av riksintresse för kulturminnesvården inom den relativt korta tidsperioden 
300 år. När han slet sig loss från storpolitiken i Stockholm och tillbringade lite tid i det lantli
ga och mer undanskymda Ödeby kunde han väl ännu mindre ana, att denna trakt 300 år sena
re skulle framstå som en särskilt intressant fornlämningsbygd tack vare en sådan inventering 
som han själv hade argumenterat för att få genomförd.

De la Gardies Ödeby var förmodligen ett avkopplande naturlandskap med smärre inslag 
av småskalig bondebebyggelse. Man kan undra över i vilken utsträckning han kände till Käg- 
gelholms tidigare historia. Fanns vårt århundrades traditioner om den heliga Birgitta i Ödeby 
redan då? Frågan kanske inte kan besvaras, men det är möjligt att ta reda på vad det var för 
en historisk miljö som De la Gardie förvärvade och satte en generös prägel på i Ödeby socken. 
Problemet förtjänar en vetenskaplig bearbetning som här blott kan antydas med hjälp av de 
källor som stod till buds vid inventeringstillfället 1982.

Riksintresse inte bara i FRP?

Eftersom han var Drottning Kristinas gunstling nr 1, rikskansler m m, överhopades Magnus 
Gabriel med förläningar och lär enbart i Närke ha ägt 52 hemman. Bland hans slott märks 
Läckö i Västergötland, Venngarn och Ulriksdal i Uppland samt Karlberg och det sedan länge 
försvunna Makalös i Stockholm. Å andra sidan tillhörde han dem som sedermera drabbades 
hårdast av reduktionen.

Käggelholm, det sista av de många godsen som han förvärvade och försåg med ny bebyg
gelse, ärvde han av sin mor Ebba Brahe, som i sin tur hade övertagit godset efter en barnlös 
släkting. Bland ägarna dessförinnan märks Gustav Vasa och efterkommande på drottning 
Margareta Leijonhufvuds sida. När Gustav köpte godset av Bengt Skrifvare användes nam
net Tuna på egendomen. Ortnamnen Tuna är skriftligt belagt år 1444, medan Käggelholm är 
belagt första gången 1551.

Så långt tycks källorna ge klara besked, men under äldre tider synes de svikta betänkligt. 
Enligt svårbekräftade uppgifter skall Gudmar Månsson av Ulfåsasläkten ha bebott godset 
under den tid då Magnus Ladulås’ söner stred om kungamakten med hjälp av dåtidens listiga 
metoder ”Håtunaleken” och ”Nyköpings gästabud”. Gudmar skall ha deltagit i intrigerna 
men hans öde är okänt. Det är däremot känt, att Gudmar var far till Ulf Gudmarsson, seder
mera Närkes lagman och gift med den heliga Birgitta.

Vi vet givetvis inte med säkerhet huruvida Birgitta någonsin har varit i Ödeby, men det 
tycks stå klart att godset Tuna/Käggelholm fordom har tillhört personer med anknytning till 
rikets centrala angelägenheter så långt tillbaka som traditionen och de skriftliga källorna når. 
Ortnamnet Tuna ger vidare en antydan om att platsen ännu tidigare hade haft särskild bety
delse i en forntida administrativ struktur (jfr Olsson 1976 och Hyenstrand 1982).

I den häradsbildning som Ödeby ingår i, Glanshammars härad, framstår Glanshammar i
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Fig 3. Ödeby socken, Örebro län. Bebyggelseenheternas gränser och tomter enligt häradskartan från 
1864—65. Fornlämningslokaler (ett urval) enligt riksantikvarieämbetets fornlämningsregister, till vil
ket numreringen hänför sig. ”Höggravfält” enligt teckenförklaringen definieras som ”gravfält med 
minst en hög” enligt det reviderade fornlämningsregistret. ”Stensättningsgravfält” avser sådana grav
fält som har minst en stensättning och dessutom saknar både röse och hög enligt samma register. Klassi
ficeringen i hög- och stensättningsgravfält är alltså endast terminologiskt betingad och skall därför inte 
förväxlas med andra klassificeringar i ”varierade gravfält” och ”höggravfält” med kronologiska ut
gångspunkter (se t ex Hyenstrand 1974 sid 19ff).
Boundaries and lots of settlement units according to the economic jurisdictional district map (”härad- 
skarta" sw) from 1864—65. A selection of the ancient monuments from the Ancient Monuments Regis
ter, Central Board of National Antiquities, is shown with respective register number.

källorna som häradscentrum. Nära Glanshammars kyrka finns mitt i häradets centrala od
lingsbygd ortnamnet Huseby, som med största sannolikhet kan knytas till den forntida för
valtningen. Grannsocknen till Glanshammar i väster — också inom häradet — heter Rinka- 
by, även det ett ortnamn som kan antas ha anknytning till forntida centralmakt (jfr Hellberg 
1979).

Ödeby har alltså sitt läge utanför häradets centralområde och som vi inledningsvis konsta
terade i periferin av landskapet Närke. Tuna (Käggelholm) har därmed sitt läge vid land
skapsgränsen mellan Närke och Västmanland, en gräns som också är häradsgräns mellan Fel- 
lingbro härad i Västmanland och Glanshammars härad i Närke. Dessutom ansluter sig grän
sen mellan Glanshammars och Örebro härader till detta Tuna. Läget som skärningspunkt 
mellan härader påminner om många andra Tunaorters belägenhet i mälarlandskapen. Tuna 
i Ödeby tycks vara det västligaste av Svealands närmare 100 Tuna och -tunaorter (Holmberg 
1969) och det ena av två ”äkta” i Örebro län. Bägge — det andra ligger i Lännäs socken —- 
är belägna i Närkes periferi, men ändå i anslutning till järnåldersbygd, och där orienterade 
mot mälardalens landskap (jfr Klang 1984 sid 54).

Vidare kan vi konstatera, att även om Ödeby har en landareal som mer stämmer överens 
med centralbygdssocknarna än randbygdssocknarna i Närke, så saknas överensstämmelse 
mellan Ödeby och en genomsnittlig socken i Svealands centralbygd vad gäller järnåldersbyg- 
dens troliga struktur under vikingatiden. Socknar med Tuna eller -tunaorter är ofta särskilt 
stora med t ex ca 24 förhistoriska bebyggelseenheter (Hyenstrand 1974), medan Ödeby soc
ken kan bedömas ha ca 6 sådana bebyggelseenheter (jfr fig 3). Övriga socknar i mälarland
skapen har enligt Hyenstrand (1974) i regel utgjort tolfter i en forntida administration och 
därmed bestått av 12 bebyggelseenheter. Denna struktur tycks saknas i Närkes centralbygd, 
som också saknar Tuna-orter.

Av ortnamnen kring Tuna i Ödeby (fig 3) är det kanske främst Ringaby och Berg som i öv
rigt drar uppmärksamheten till sig när det gäller förmodad förhistorisk administrativ verk
samhet. Ringaby på grund av dels det strategiska läget nära Väringens utlopp i Arbogaån vid 
den anslutande Sverkerstaån, och dessutom för namnlikheten med Rinkaby. I första hand 
kanske namnet skall uppfattas som bebyggelsen vid den ”ring” som ån formar kring Holmen

55



G fr Franzén 1982 sid 90), men år 1478 stavades namnet ”Rinkeby” trots att äldsta belägg, från 
1430, anger stavningen ”Ringaby”. Berg(a)-namn har uppfattats som möjliga centralorts- 
namn (Hyenstrand 1974, Wijkander 1983), men även det kan i Ödeby alternativt åsyfta natu
rens former. Vid Berg går berget i dagen på ett iögonenfallande sätt.

Oavsett tolkningen av Ringaby och Berg tycks således två centralområden urskiljas med 
ortnamnens hjälp i Glanshammars härad, Tuna i Ödeby socken och Huseby (+ Rinkaby) 
längre söderut, bägge i så fall existerande och fungerande före den tidpunkt under medeltiden 
då de skrivna källorna retrospektivt förlorar sig i ett diffust töcken. Orterna tappade i så fall 
sina forvaltningsroller senast under medeltiden, men Tuna tycks ha behållits av personer med 
makt i landet medan Huseby inlemmades i den ordinära jordbruksbebyggelsen.

Under järnåldern, företrädesvis den yngre järnåldern, tyder de registrerade gravfälten i 
Ödeby socken på en då fungerande liten bygd kring Väringen. Järnframställningsplatserna 
och fornborgarna (särskilt raä 1) tillsammans med Tunanamnet och det strategiska kommu
nikationsläget i Arbogaån ger bygden och Ön en viss särställning. Fler järnframställnings- 
platser av likartad karaktär som de i Ödeby har registrerats i området kring Väringen — inga 
dock ännu daterade med C14-metoden. I väntan på en framtida ingående vetenskaplig bear
betning framstår det som en rimlig hypotes i nuläget, att Ön i Väringen gjordes till en forntida 
centralort som kan ha haft som uppgift att organisera t ex skatteuppbörd, territoriell indel
ning och den varuförmedling som var av intresse från randbygden till mälardalens central
bygd i tidsskedet före Bergslagens slutgiltiga organisation. Möjligen administrerades Glans- 
hammarsbygdens jordbruksområde samtidigt från Huseby i Glanshammars socken.

Tuna i Ödeby var i så fall under den yngre järnåldern en utpost mot närmast obebodda 
trakter, som trots detta bedömdes vara ekonomiskt viktiga för de expanderande mälarland
skapen. Tuna kan här ha givits en roll som knutpunkt i den äldre territoriella indelningen och 
därmed sammanhängande skattesystem. I denna utkant kan det ha varit svårt att åstadkom
ma den idealstruktur inom territoriell organisation som gällde i mälarlandskapen.

Miljön kring Ön i Väringen som ”riksintresse” kan alltså ha varit en realitet redan för mer 
än 1000 år sedan. Den "avfördes” i så fall i denna egenskap då riksintresset i stället riktades 
mot bergsbruket och den nya organisation som därav följde under medeltiden. Sedan dess 
hamnade Ödeby socken i periferin inte bara i Närke utan även i den statliga förvaltningens 
intressesfär fram till 1970-talets fysiska riksplanering, då statens ämbetsmän återigen uppfat
tade miljön som ”riksintresse”, visserligen i annan bemärkelse än regionalekonomisk, men 
ändå.

Referenser

Fornminnesinventeringen för den ekonomiska kartan genomfördes i Ödeby socken i juli 1982 
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Summary

Ödeby parish lies in the border zone between agricultural Närke and the mountainous wood
land farther north (Fig. 1). Magnus Gabriel de la Gardie ’the father of cultural/historical pre
servation in Sweden’ built one of his many castles there in the 1670’s, Käggelholm (Fig. 2). 
The castle burnt down in 1712 and has since that time been a ruin, today classed as an historic 
monument according to an Ancient Monument law whose basic concepts were established 
during the time de la Gardie was Lord Chancellor in the 1660’s.

Many interesting observations were made in Ödeby during the inventory of ancient monu
ments in 1982 (cf. Fig. 3). Numerous discoveries exceeding the average amount recorded du
ring the revision in Örebro county were made regarding cemeteries, remains of early settle
ments, and iron-working sites of prehistoric character. It is particularly interesting to note 
with regard to the fact that Käggelholm was known as ’Tuna’ in the Middle Ages. This Tuna 
was probably a nodal point in the early territorial division of the border area between the sett
led and non-settled areas during the Late Iron Age. Furthermore, Tuna held a central position 
in a smaller ’järnbäraland’ — an iron-producing area — from the period prior to Medieval 
mining and distinctly strategic location with regard to communications along the river 
Arbogaån.

Tuna in Ödeby was the most westerly of c. 100 Tuna or- tuna place-names in Svealand and 
therefore ought to have been part of an extensive organisation during the Late Iron Age with 
significance for territorial division, levying of taxes, and trade from peripheral to central sett
led areas. Therefore it might be said that Tuna in Ödeby was of ’national importance’ for the 
regional economics of the time, which, in this respect, may have existed until the final organi
zation of Bergslagen in the Middle Ages.

About 1000 years later Tuna once again become of ’national importance’; although not in 
the respect of regional economics but rather because Ödeby church and the remains of Käg
gelholm are of particularly great value for the present-day program for the preservation of 
historical monuments.
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Revideringsinventeringen 
i Älvsborgs län 1982—1983

av Ulf Bertilsson och Björn Winberg

Riksantikvarieämbetets förstagångsinventering av fornlämningar för den ekonomiska kar
tan genomfördes i Älvsborgs län västgötadel 1959—1962. Därvid upptecknades närmare
13.000 fornlämningar fördelade på 3.355 lokaler.

1982 påbörjades arbetet med revideringen av Ekonomiska kartan i Älvsborgs län. Under 
detta första arbetsår ominventerades inom detta län en landareal av 1346 km2 fördelade på 
ungefär 57 ekonomiska kartblad. Dessutom reviderades de delar av kartblad vilka skjuter 
över gränsen till Göteborgs- och Bohus län. De relativt små berörda partierna inom Västgöta- 
delen av Göteborgs- och Bohus län reviderades emellertid ytterst översiktligt, medan bohus
länsdelen i princip blev föremål för en normal revidering — dvs partier av Kungälvs stad 
samt Romelanda, Rödbo och Ytterby socknar. Således kom även 128 km2 inom detta län att 
beröras av revideringen. Arbetet leddes 1982 av Ulf Bertilsson, Per-Erik Ullberg-Ornell och 
Björn Winberg.

Arbetet inom Älvsborgs län kom att påbörjas inom länets västligaste del, från de södra de
larna av socknarna Rommele, Upphärad och Lagmansered i norr, ner längs länsgränsen och 
från Mjörn räknat österut mot delar av Nårunga socken i norr och Borås i söder. Ett smalt 
parti inom Älvsborgs län på östsidan av Göta Älv från Göta och mot norr samt de i Bohuslän 
belägna men till Älvsborgs län hörande socknarna Västerlanda och Hjärtum, reviderades re
dan 1975 i samband med fältarbetet för den nya Ekonomiska kartan i Bohuslän.

Totalt registrerades inom det 1982 berörda området 2853 lokaler vilket även innefattar de 
lokaler, vilka antecknats vid förstagångsinventeringen eller vilka ajourförts därefter. Öknin
gen blev avsevärd, då hela 2007 lokaler tillkom i samband med revideringen, d v sett tillskott 
med 237%. Orsakerna är flera och resultatet får ej uppfattas som att den äldre inventeringen 
var dåligt utförd. Under den relativt korta tid som förflutit sedan förstagångsinventeringen 
har emellertid Df:s ambitionsnivå ökat då fornlämningsbegreppet successivt förändrats, 
kunskapen om kulturlandskapets innehåll ökat och — inte minst — kulturminnesvårdens 
behov av ett fullständigt planunderlag ökat. Några aspekter utifrån det aktuella årets statis
tiska sammanställning skall därför beröras i korthet.

Vid förstagångsinventeringen registrerades och R-märktes huvudsakligen fornlämningar 
av klart förhistorisk karaktär med synligt märke ovan jord. Helt övervägande utgjordes dessa 
av gravar, även om t ex hällristningar och älvkvarnsförekomster på en del håll kunde utgöra 
betydande inslag i det samlade fornlämningsbeståndet. Ej heller stenåldersboplatser, platser
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med lösfynd av stenartefakter och gravar under flat mark, antecknades därvid systematiskt 
i fornlämningsregistret. Agrarhistoriska lämningar som fossil åkermark och röjningsröse- 
områden omfattades inte heller av ämbetets förstagångsinventering. Ytterligare tillskott av 
förhistoriska fornlämningar, boplatser oräknade, kunde emellertid göras, närmare bestämt 
med 180 fornlämningar d v s en ökning av 21%. Ökningen torde emellertid främst ha ut
gjorts av älvkvarnsförekomster vilka framkom främst inom Skepplanda, Starrkärr och ställ
vis även inom Upphärads socknar. Vad beträffar gravarna var ökningen ej så påtaglig, ehuru 
enstaka ensamliggande främst oregelbundna stensättningar på bergkrön påträffades i prin
cip inom hela området. Såvar t ex fallet inom ett område i St Peder socken, de ödemarksbeto- 
nade delarna av södra Starrkärrs socken samt längs bergkrönen kring de öppna partierna av 
Östads socken. Däremot nyregistrerades endast sporadiskt högar, stensättningar, resta stenar 
och domarringar inom området, vilket befäster intrycket av förstagångsinventeringens resul
tat, att området under förhistorisk tid sannolikt haft karaktären av glest befolkad gränsbygd. 
Förhållandet är för övrigt analogt med motsvarande parti inom Bohuslän på andra sidan Gö
ta älv. Inte minst vissa skillnader i fornlämningssammansättningen på de olika sidorna av äl
ven talar för att området verkligen utgjort en gränsbygd.

I den statistik som presenteras i denna volym av Arkeologi i Sverige redovisas även en ko
lumn med fornlämningar från historisk eller ospecificerad tid. Denna är kanske mer intres
sant för bedömningen av revideringsresultat. Inom denna kolumn anges sammanfattningsvis 
för hela revideringsområdet 923 fornlämningar fördelade på 111 lokaler. Det helt övervägan
de delen av dessa torde utgöras av fossil åkermark, vilken är en av de kategorier vilken visat 
sig mest intressant i det utökade redovisningsprogram som revideringsinventeringen arbetar 
med.

Genom undersökning vid S-O Lindquists Brunsbo storäng och andra lokaler i centrala 
Västergötland, fanns det anledning att anta att det inom delar av Västergötland kunde före
komma fossil åkermark av skiftande karaktär, vilket också visade sig vara fallet. Några av 
dessa lokaler finns anledning att återkomma till längre fram i denna artikel. En annan väsent
lig fornlämningskategori vilken tidigare inte registrerats på den tryckta ekonomiska kartan 
för länet — undantaget de 1975 reviderade Älvsborgsdelarna — utgöres av stenåldersboplat- 
ser. Då kännedomen om boplatsmaterialet på grund av tidigare äldre privata inventeringsin
satser redan var god (jfr Wigforss 1967) framstod det redan från starten som en angelägen 
uppgift att försöka täcka upp denna kategori. De problem som detta innebar diskuteras när
mare i ett annat bidrag i denna volym, här skall endast förutskickas att trots att 178 lokaler 
markerats med (R) på den reviderade versionen av Ekonomiska kartan så utgör detta endast 
en begränsad del av de lokaler av stenålderskaraktär som registrerats inom området. Även om 
det ur statistisk synpunkt inte har någon betydelse kan det vidare finnas anledning att notera 
att det i samband med revideringen även registrerades ett par tidigare okända hällkistor inom 
området.
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Av speciellt värde var den möjlighet till en uppföljning i fält av det stenåldersmaterial vilket 
sammanställts genom Göteborgs arkeologiska Museers försorg och som till en del proviso
riskt införts i fornlämningsregistret mellan förstagångsinventeringen och revideringen. Detta 
gäller t ex det omfattande material från Mjörn och en del av sjöarna sydöst därom, vilket här
rör från Gusten Gaebels och bröderna Tinnbergs undersökningar. Dessutom kunde genom 
tillmötesgående från Älvsborgs läns museum ett rikligt material kontrolleras i fält vilket även 
det härrör från privatsamlare, vilka tidigare inventerat Vanderydsvattnet och Gravlången in
om arbetsområdets norra del. Slutligen skall inte glömmas det mycket värdefulla material 
som framkom redan vid Göteborgsinventeringen, inte minst i anslutning till Götaälvdalen.

Materialet kännetecknas bl a av att det representerar hela den klassiska västsvenska sek
vensen — Hensbacka-, Sandarna- och Lihultkultur — ofta blandad på samma lokal. Det har 
diskuterats huruvida inlandsboplatserna utgör säsongsvis utnyttjade boplatser av en befolk
ning som till en del av året befunnits sig på kusten eller om flintfynden längs sjöstränderna 
skall ses som spår av en byteshandel mellan folk vid kusten respektive i insjömiljö (Wigforss 
1967). Det är därför intressant att boplatser av båda kategorierna finns företrädda inom ar
betsområdet, ibland endast på några kilometers avstånd från varandra. Bl a i Nödinge soc
ken kunde ett stort antal kustboplatser identifieras utav de vilka antecknats i Göteborgsin
venteringen, tillika med ett inte oväsentligt antal nyfynd. Området har för övrigt tidigt upp
märksammats p g a den kända mycket rika Backaboplatsen (Andersson 1967). Det är 
emellertid påtagligt hur mycket rikare dessa längs en äldre kustlinje belägna boplatser före
faller att vara att döma av ytplockningsfynden i jämförelse med insjöboplatserna. Man får 
därför intrycket att det är här som — om man håller sig till säsongsteorin — de längre vistel
serna ägt rum medan besöken i sjösystemen endast utgjorts av kortvariga uppehåll — kanske 
främst i form av jaktexpeditioner.

Som ovan nämnts utgör registreringen av fossil åkermark ett väsentigt inslag i reviderings- 
arbetet. Det är därvid också att märka att kunskapen om dessa lämningar ännu är mycket 
bristfälliga varför arbetet får karaktären av primärforskning. Inte minst tidsställningen är yt
terst svårbedömd men det finns all anledning att anta att vi har att göra med agrarlämningar 
som spänner över en mycket lång period. En lokal som väl belyser detta förhållande utgöres 
av ett åkersystem på Östadsåsen, vid Östad by i samma socken. Området, vilket har en ut
sträckning av 400 X100—750 m har i de södra partiet flacka större åkerytor begränsade av 
mindre jordvallar eller låga terrasskanter vilka delvis överlagras av ett gravfält med stensätt- 
mngar och domarringar av äldre järnålderskaraktär. I norra delen övergår samma komplex 
1 ett antal terrasser — i några fall intill 2 m höga — med inslag av stensträngar och kringgär
dande röseliknande stensättningar och resta stenar, vilka sannolikt till en del skadats vid ut
läggandet av åkerytorna. I nordligaste delen slutligen, förefaller terrasserna närmast överlag
ra ett höggravfält, vilket sannolikt utgjort Östad bys gravfält under yngre järnålder. Det finns 
således anledning att tolka detta åkerområde som att det rymmer partier som kan ha utnytt
jats från förromersk järnålder och fram till medeltid, och åtminstone delvis även långt in i 
historisk tid. Liknande mycket markanta områden finns för övrigt även längre mot norr i 
samma socken, karaktäristiskt belägna på Östads säteris extensivt utnyttjade marker.

En annan typ av fossila odlingsspår som är rikligt företrädd inom området är olika former 
av ryggade åkrar. Dessa följer en glidande skala från mycket kraftigt markerade och i flera
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Fig 1. Karta över revideringsområdet, där lokaler med åkerterrassystem har markerats med punkter och 
ryggade åkrar med fyrkanter. Karta: C Bertilsson.
Map of the revised area.
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fall intill 1 m höga långträckta åkerparceller ner till oansenliga åkerspår, vilka kan utgöra det 
sista skedet i en nedläggning av ur brukningssynpunkt mindre tilltalande åkerpartier i anslut
ning till fortfarande brukad åker. De mer markanta åkrarna däremot vilka som t ex ett större 
system vid L Boda i Upphärad socken, ibland kan skäras av ännu gällande by och gårdsgrän- 
ser, är av en typ som mycket väl kan vara anlagda under medeltid, kanske även tidigare. Lik
nande finns för övrigt företrädda i Bohuslän (Bertilsson och Winberg 1984). De mindre är 
troligen som ovan antytts i många fall av förhållandevis sent datum. Det är därför av vikt att 
observera att bedömningen av det antikvariska värdet måste prövas från fall till fall. Efter
hand som arbetet fortskridit i Älvsborgs län har emellertid ett omfattande och mångfasette- 
rat material sammanställts som bör utgöra en utomordentlig grund för fortsatt forskning 
kring fossila brukningsspår (Bertilsson 1984).

Beträffande 1983 års område ska en kort översikt över områdets geografiska utbredning (se 
också fig) presenteras.

Området omfattade 1724 km2 landareal och ca 150 km2 vattenareal. Den fördelade sig över 
62 hela ekonomiska kartblad i skala 1:10 000, och dessutom 20 kartblad, vilka endast berör
des delvis, och i övrigt Skaraborgsläns västgötadel. Arbetsområdet indelades i tre delar. Läns- 
ansvarig platsledare och tillika platledare för det mellersta området var Ulf Bertilsson medan 
det nordvästra området förestods av Per-Eric Ullberg Ornell och det östra av Phyllis 
Anderson.

Totalt tjänstgjorde 22 assistenter och praktikanter under 1.633 anställningsdagar med fält- 
rekognoscering. Den genomsnittliga täckningsgraden uppgick till 1,1 km2 rekognoscerad yta 
per anställningsdag. Vid förstagångsinventeringen antecknades inom det aktuella området 
totalt 1.987 lokaler, av vilka 915 R-markerades på den tryckta kartan. Det fornlämningsrikas- 
te området utgjordes då av Halle- och Hunnebergsområdet med socknarna Vänersnäs, Väst
ra Tunhem, Gärdhem och Trollhättans stad, samtliga med över 100 antecknade lokaler i forn- 
lämningsregistret. Av dessa stod Västra Tunhems socken i särklass med 129 lokaler, varav 53 
lokaler med sammanlagt närmare 500 förhistoriska fornlämningar. Socknen var därigenom 
också Älvsborgs läns fornlämningsrikaste (Beiwert 1981). En stor del av socknens fornläm
ningar var belägna på de 14 registrerade gravfälten. I det mellersta området utgjorde de forn
lämningsrikaste socknarna av Siene, Algutstorp och Hol, samtliga belägna i Säveåns dalgång 
med 64, 51 respektive 49 lokaler. Även antalet R-markerade lokaler och antalet förhistoriska 
fornlämningar var störst i Siene med 50 respektive 177. Av dessa utgjordes inte mindre än 12 
av gravfält. Inom området fanns också fyra av länets och landskapets största gravfält vid 
Västra Tunhems prästgård, vid Erska Lunde,vid Hols hed och vid Nycklabacken i Tarsleds 
socken samtliga med omkring 100 registrerade gravar. I det östra området utgjordes den särk- 
lassigt fornlämningsrikaste socknen av Hov med 41 lokaler med 286 fornlämningar. Av dessa 
utgjordes inte mindre än 12 av gravfält. Övriga fornlämningsrika socknar var t ex Hudene 
och Molla, den sistnämnda med inte mindre än 14 gravfält. Dessa socknar är samtliga beläg
na längs Nossans övre lopp. Nämnas bör också ett framträdande rösestråk på vattendelaren 
mellan Nossan och Säveån i Hudene-Herrljunga-Remmeneområdet (Hyenstrand 1984:58). 
Enbart i Hudene socken registrerades ett 35-tal större rösen, de största intill 35 meter i 
diameter.

63



1983 års revideringsinventeringsresultat
Slutresultatet av 1983 års revidering blev att totalt 5.480 lokaler antecknades. Ökningen upp
gick därmed till 3.493 lokaler. Totalt antecknades inte mindre än 9.498 fornlämningar på 
2.254 lokaler. Dessa fördelar sig på respektive områden med 4206/785 på det nordöstra, 
4271/942 på det mellersta och 1929/509 på det östra området. Genomsnittet fornlämningar 
per lokal för hela området blir därmed 4,22. Beträffande täckningsgraden kan dennas sägas 
vara tillfredsställande inom större delen av området. Då vissa delar, som t ex Vänersborg- 
Trollhättanområdet, Vårgårdaområdet och Herrljungaområdet visade sig vara avsevärt mer 
arbetskrävande än beräknat, och då vissa fornlämningskategorier såsom stenåldersboplat- 
ser, älvkvarnsförekomster, fossil åkermark och kalkugnar intensivinventerats, har detta 
självklart bidragit till att täckningsgraden inom andra områden och beträffande andra forn
lämningskategorier i någon mån påverkats. Därtill kommer att granskningen av fornläm
ningar på Remmene skjutfält visade sig vara synnerligen tidsödande, då rekognosceringen 
endast kunde äga rum vid de tider då övningar ej pågick på fältet. Dessutom upprätthölls vid 
genomgång av skjut fältet intensiva och tidskrävande kontakter med ortsbefolkningen, var
igenom många värdefulla uppgifter om fornlämningar erhölls. Av dessa skäl torde ytterligare 
fornlämningar kunna påträffas inom begränsade delar av området såsom Vänersnäs, Södra 
Björke och Lagmansereds socknar. Detsamma gäller för delar av Långareds socken, där vissa 
terrängavsnitt visade sig utomordentligt svårrekognoscerade på grund av omfattande 
skogsplantering av äldre åkermark och betesmark. En något lägre täckningsgrad gäller också 
för de södra och östra delarna av Algutstorps socken, liksom för Kvinnestads socken utanför 
Remmene skjutfält. Inom samtliga dessa områden kan därför ytterligare nyfynd förväntas.

Stenåldersboplatser

Inventeringen av stenåldersboplatser var som ovan antytts synnerligen arbets- och tidskrä
vande. Orsakerna till detta är flera; 1. Ett synnerligen omfattande excerptmaterial, ej sällan 
med otillräckliga lägesangivelser, 2. Talrika strandbundna boplatser vid Vänern, Hullsjön, 
Anten och Mjörn, vilka emellanåt var synnerligen svåridentifierade på grund av varierande 
vattenstånd. 3. Ett icke ringa antal boplatser belägna i igenlagd åkermark, 4. Trots invente
ringsstart tidigt i april medhanns ej alla lokaler innan gröda vuxit upp i åkrarna, varför möj
ligheterna för återfynd i många fall reducerades till ett minimum. 5. Då flera storsamlare, 
som Cedergren och Gaebel tidigt varit verksamma i området och systematiskt plockat rent 
många lokaler försvårades identifieringen av dessa avsevärt. Trots dessa negativa faktorer 
kunde dock ett mycket stort antal stenåldersboplatser (R)-markeras på den tryckta ekonomi
ska kartan. Stenåldersboplatserna som helhet behandlas på annan plats i denna volym och 
därför ska här endast helt kort nämnas några punkter. Bland de talrika boplatserna i strand
läge runt sjöarna Anten och Mjörn finns i flera fall ett påtagligt inslag av artefakter tillhöriga 
den svensk-norska stridsyxekulturen, såsom håleggade tjocknackiga flintyxor, lårbensfor-
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made slipstenar och tresidiga pilspetsar med tånge. Boplatser med dessa inslag finns t ex vid 
Saxebäcken i Alingsås sn och Sjötorp i Långareds sn. I Långared anteckandes också liknande 
fynd vid Arlid. Gravar tillhöriga stridsyxekulturen har också vid två olika tillfällen påträffa
des vid Vagnshed i samma socken (Rex 1984). Totalt antecknades omkring 100 stenåldersbo- 
platser och ett mångdubbelt större antal lösfyndsplatser. Då de senare i många fall är boplat- 
sindikerande, ägnades relativt stor tid åt att identifiera excerptuppgifter om dessa. Därutöver 
gav systematiska förfrågningar i gårdarna ett, i vissa områden, överväldigande resultat. Sär
skilt givande i detta avseende var Tunhemsslätten och området kring Hullsjön samt slättom
rådet nordväst om Anten i Eska sn. I snart sagt varje gård har där tillvaratagits ett flertal ste- 
nartefakter vid markarbeten. Större delen av dessa fynd bär neolitisk prägel. Pollendiagram
men bekräftar att markutnyttjandet har varit intensivt i området redan under denna tid 
(Welinder 1982). I detta avseende tycks Tunhemsslätten närmast likna Sydskandinavien. 
Även i det östra området, som huvudsakligen präglas av stora socknar med vidsträckta sko
gar och förhållandevis små enklaver med odlingsbar jord belägen över högsta kustlinjen (Se- 
linge 1984) antecknades närmare hundratalet säkert lokaliserade lösfyndsplatser. Många av 
dessa har sitt ursprung i äldre uppteckningar i många fall excerperade ur Borås museums ar
kiv. Generellt är fyndplatserna knutna till samma områden som hällkistorna, dock med en 
avsevärt mer extensiv utbredning. Bland lösfynden kan nämnas en märklig kombination av 
en tunnackig, slipad, neolitisk flintyxa, 34 cm lång och två halvor av samma gjutform för 
bronsskäror påträffade vid skilda tillfällen vid Bosgården i Tarsleds socken (raä nr 34). Gjut
formen påträffades på 1920-talet och flintyxan på 1960-talet, båda i ett sankt parti i en åker 
nära gården i Nossans dalgång. Ehuru fyndomständigheterna är något oklara bär fyndet en 
klar prägel av offerfynd. Den stora kronologiska spännvidden framstår därvid som anmärk
ningsvärd. Slutligen bör nämnas att några tidigare helt okända boplatser kunde registreras 
strax söder om Holamossen, vid Sölvatorp i Kullings-Skövde socken. Inom socken har tidiga
re inga boplatser varit registrerade, varför kunskapen om områdets stenålder har erhållig ett 
betydelsefullt tillskott. Fynden har huvudsakligen neolitisk prägel, men äldre inslag finns 
också. De uppmärksammades tack vare upplysningar från gårdens förre brukare Bror Pet
tersson, vilken systematiskt samlat artefaktmaterial i området. Nära förknippade med bop
latserna förefaller, som tidigare påpekats, utbredningen av hällkistor att vara. Detta gäller så
väl Säveåns som Nossans dalgångar. Märkligt nog har inga boplatser registrerats i Södra Hä
rene där hällkistorna är särskilt talrika. Detta kan dock bero på ogynnsamma 
rekognosceringsförhållanden med få öppna åkerytor. En annan förklaring skulle kunna vara 
att området endast använts för begravningar, men denna förefaller dock betydligt mindre 
sannolik. Endast fyra nya hällkistor påträffades inom området. Tre av dessa i Herrljunga, 
Erska och Rödene socknar är kraftigt skadade och nu obetydliga. Den fjärde på Vänersnäs 
(raä nr 122) vid Stora Agnevik, är dock tämligen välbevarad. Kistan, som är ca 5x1,5 m är be
lägen i en omgivande stensättning. Omedelbart intill ligger en lös häll med 25 älvkvarnar. 
Förmodligen rör det sig om en rubbad takhall.

Rösen och stensättningar
Ökningen inom denna kategori har som helhet varit begränsad. Inom vissa delar av området
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har den dock varit avsevärd. Detta gäller t ex Vänersnäs socken med ett flertal nyregistrerade 
gravar av detta slag. Intressant är också att tidigare okända stensättningar kunde registreras 
på Heklan på Halleberg (raä nr 168—169). En av dessa har väl uttalad välvning och kantked
ja, medan de övriga i likhet med de sex nyregistrerade stensättningarna på nordvästra Hunne
berg (raä nr 175—177 o 179—180) är av oregelbunden typ med ställvis husmusblandad fyll
ning med ringa mäktighet. Klara paralleller finns här med den typ, som är talrikt företrädd 
längs Västkusten. I Herrljunga-Hudeneområdet fanns redan tidigare en av länets större kon
centrationer av rosen och röseliknande stenstättningar. Genom tillkomsten av talrika nyfynd 
har denna tendens ytterligare accentuerats. Särskilt framträdande är därvid Stenungaområ- 
det i Hudene och dess fortsättning via Horsby — Eket i Herrljunga och Tarsled till Åsen i 
Remmene. Inom detta område registrerades bl a tre gravfält med 5—7 rösen och röselikande 
stensättningar, i två fall som en följd av utvidgningar av redan registrerade lokaler. Ett av 
dessa är för övrigt beläget omedelbart innanför gränsen till Remmene skjutfält. Därutöver 
registrerades minst ett 20-tal ytterligare fornlämningar av detta slag i samma område. Flera 
av rösena har en diameter omkring 20 meter. Nämnas bör också att bland stensättningarna 
vanligt förekommande konstruktionsdetaljer utgörs av mittblock/mittförhöjnig och kant
vall. Ett drag som för övrigt går igen i hela det östra området. Anmärkningsvärt är att två så
dana stensättningar påträffades i områdets allra sydligaste del vid Bögared i Skogsbygdens 
socken.

Gravfält
Totalt var tidigare kända 102 gravfält i arbetsområdet. Efter revideringen hade antalet ökat 
med 28 stycken. Av dessa är inte mindre än 26 belägna i det mellersta området. De är där täm
ligen jämt fördelade med en viss övervikt för Vårgårda-Herrljungaområdet. Artmässigt 
spänner de över hela skalan från de tidigare nämnda med rösen och röseliknande stensätt
ningar till höggravfält från yngre järnålder. Här är inte avsikten att presentera samtliga i de
talj, men några exempel måste likväl nämnas. Det mest anmärkningsvärda nyfyndet, och då 
kanske inte enbart bland gravfälten, utgörs av ett med klart uttalad äldre järnålderskaraktär 
någon kilometer öster om Vårgårda Herrgård. Det är beläget på norra sidan av den morän
bundna bergrygg, som där skjuter fram emot Säveån mittemot Algutstorps kyrka. Det består 
av minst 40 gravar, av vilka huvuddelen utgörs av runda stensättningar av stenfyllning, de 
största närmare 20 meter i diameter. Minst ett tiotal av dessa har mittgrop eller mittstensätt
ning och är i övrigt synnerligen flacka och vida. På gravfältet, som är ytterligt välbevarat 
finns dessutom minst 4 domarringar och 3 resta stenar (raä nr 113, Siene sn). Vid Vårgårda 
herrgård registrerades ytterligare två gravfält, varav ett (raä nr 194) med en anläggning av yt
terst ovanligt slag. Den består av en ringförmig stenvall, något oval, 51x45 m, 6—8 meter 
bred och 0,3—1 meter hög. På gravfältet är ytterligare minst 7 stensättningar av tidigare 
nämnt slag. Huruvuda den ringformiga stenvallen ursprungligen utgjort en gravanläggning 
eller en förhistorisk anläggning av annat slag är mycket svårt att avgöra. Endast en utgräv
ning torde ge möjligheter att bringa klarhet i anläggningens funktion. Det är dock frestan
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de att anta ett mer direkt samband mellan denna och gårdsnamnet Vårgårda = ”gården där 
man håller vakt”, inte minst mot bakgrund av den strategiska belägenheten invid ett gammalt 
vadställe intill Säveån. På andra sidan denna vid den nuvarande stationssamhället Vårgårda 
har för övrigt också legat häradets ting- och samlingsplats vid Kulling-Skövde kyrka. Strax 
norr om denna nyregistrerades tre större högar, 17—34 meter diameter. Den största av dessa 
som för övrigt också är den största kända högen i Älvsborgsdelen av Västergötland, är nu 
mycket skadad, men har ursprungligen utgjort ett ståtligt monument, synligt vida omkring 
och beläget på krönet av en bergshöjd. Områdets karaktär av centralort understyrks ytterli
gare av förekomsten av ytterligare storhögar och minst ett 20-tal resta stenar, varav flera minst 
2 meter höga. Norr därom ligger dessutom Tumbergs socken med förleden Tuna i socken
namnet. Högarna är huvudsakligen belägna på vattendelaren mellan Nossan och Säveån. 
Bland de övriga nyregistrerade gravfälten kan framhållas ett beläget vid Kvinnestads kyrka 
med minst 50 fornlämningar. Gravarna utgörs av tämligen oansenliga högar och runda, över- 
torvade stensättningar av utpräglad yngre järnålderstyp. Tillsammans med ytterligare tre 
närbelägna gravfält, samt den sk ”Kvinnestadsborgen”, lämningar av en medeltida borgan
läggning på en udde i Kvinnestadssjön norr om kyrkan, framstår området som betydelsefullt 
under yngre järnålder. I samma socken finns för övrigt ett gravfält med två större högar vid 
Äne by intill Änskån, ett biflöde till Säveån samt en gård med namnet Riddartorp, känd re
dan under medeltiden. Kanske kan man här söka en parallell till de mellansvenska husbyar
na? Beträffande gravfälten i övrigt kan nämnas att det välkända gravfältet Nyklabacken i 
Tarsleds socken väsentligt utökades avseende antalet gravar. Vid förstagångsinventeringen 
antecknades 90 gravar, varav 30 högar, 40 runda stensättningar och 20 resta stenar (raä nr 3). 
Vid revideringen förändrades det totala gravantalet till minst 200 med följande fördelning: 18 
högar, ca 149 runda övertorvade stensättningar, 1 triangulär stensättning, 2 treuddar, minst 
27 resta stenar, 2 klumpstenar och 1 fångstgrop. Gravfältet är därigenom ett av länets, och 
tillika landskapets absolut största. Det torde dessutom ursprungligen ha varit väsentligt stör
re då det är skadat av odling och grustäkt. Det har nu synbarligen klar yngre järnåldersprä- 
gel, men förekomsten av resta stenar och gravfältets storlek antyder att det kan omspänna en 
större del av järnåldern. Förleden i namnet är ursprungligen Mikla dvs Den stora backen, 
varigenom gravfältets betydelse ytterligar försärkts. Ytterligare ett nyregistrerat gravfält vid 
Restad i Vänersborg (raä nr 99) bör uppmärksammas. Gravfältet består av ett tjugotal gravar, 
med undantag av 1 kvadratisk stensättning bestående av runda övertorvade stensättningar,
7—IOmeter i diameter. Gravfältet, som är beläget på en moränrygg helt nära Göta älvs västra 
strand, har klar yngre järnåldersprägel liksom bynamnet.

Älvkvarnsförekomster

Totalt inom området är efter revideringen registrerat närmare fyrahundra älvkvarnsföre
komster, varav minst en tredjedel är nyfynd. Tydliga koncentrationer finns i Trollhättanom-
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rådet (Selinge 1980) och på Tunhemsslätten, och då i synnerhet i dess sydöstra del i Fristorp- 
Härads-Börsleområdet. Trots tidigare intensivt registreringsarbete av amatörer alltsedan 
1920-talet utökades antalet där väsentligt, de största förekomsterna med omkring 130 älv
kvarnar. Väsentliga ökningar uppnåddes också i Vårgårda-Herrljungaområdet där närmare 
hundratalet nya lokaler antecknades. Den mest framträdande av dessa är belägen mittemot 
fotbollsplanen strax norr om Asklanda kyrka med tre förekomster på tillsammans över två
hundra älvkvarnar och därigenom också en av de större i länet. Älvkvarnsförekomsterna har 
stort värde som indikatorer på förhistoriska aktivitetsområden och i många fall sannolikt 
också bebyggelse. I fullåkerbygder, som Nossans dalgång väster om Herrljunga och i områ
det väster om Vårgårda är älvkvarnsförekomsterna, i flera fall de enda återstående tecknen 
på förhistorisk bebyggelse, som en följd av intensiv odling med åtföljande bortodling av 
snart sagt alla förhistoriska gravar. Områdets älvkvarna uppmärksammades för övrigt tidigt 
i den arkeologiska forskningen genom Oskar Lidéns arbeten (Lidén 1914). Där omtalades 
bl a den synnerligen rika förekomsten ”Sättebergs kulle” i Södra Härene socken med över tre
hundra älvkvarnar, rännor och fotsuleliknande fördjupningar. Den är för övrigt belägen på 
ett gravfält med ett 10-tal högar.

Fornborgar

Fornborgar är synnerligen sparsamt förekommande i området men förutom de tidiga kända, 
med Halleberg som den mest framträdande kan nämnas att sammanlagt fyra nya kunde re
gistreras. Av dessa är tre belägna intill Göta älv i Trollhättan och en strax norr om sjön Tre- 
hörningen i södra delen av Gärdhems sn.

Bytomter

Den sparsamma förekomsten gäller även för bytomter, där endast fyra övergivna kunde be
läggas helt säkert inom området. Av dessa är en belägen i Långareds socken, två i Fullestads 
socken och en i Västra Tunhems socken (raä nr 31). Den senare är den mest framträdande med 
flera tydliga husgrunder och terrasseringar. Den finns belagd i kameralt källmaterial redan 
1626, då benämd Kavlebyn, men torde ursprungligen ha utgjort det närbelägna Forstenas 
gamla tomt. Gården utgjorde släkten Torstenssons sätesgård, vilken också gav upphov till ät
tens benämning. Som en ren kuriositet kan nämnas att bytomten tidigare var registrerad som 
ett gravfält och sedan länge föremål för regelbunden fornvård. Därigenom underlättades re
gistreringen av husgrunder och andra konstruktioner väsentligt. Generellt sett föreligger sto
ra svårigheter att identifiera gamla by- och gårdtomter inom området. I den mån de förekom
mer, är de ej sällan belägna i områden med intensiv odlingsverksamhet och därigenom också 
i flera fall fullständigt överodlade och försvunna. Då säteribildningen inte har varit på långt 
när så omfattande som i t ex Östergötlands och Mälarlandskapen är inte heller förutsätt
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ningarna lika stora att påträffa övergivna primärenheter. Efterforskandet försvåras dessut
om ytterligare av en omfattande hemmansdelning och utflyttning samt av luckor i det kame
rala källmaterialet.

Fossil åkermark

Denna kategori, som på allvar uppmärksammades i området då revideringen inleddes år 
1982 blev en av de mer framträdande på 1983 års arbetsområde. Totalt antecknades inte 
mindre än 220 platser med fornåkrar. Kvantitativt dominerar alltjämt områden med välvda 
åkerparceller — ”ryggade åkrar”, men med få undantag utgör områdena med åkerterrasser 
och odlingsrösen de kvalitativt mest framträdande. Totalt torde de senare inte bestå av fler 
än ett 20-tal lokaler, men flera av dessa är anmärkningsvärda, såväl genom sitt arealmässiga 
omfång som sitt bevaringstillstånd (Bertilsson 1984: 160ff). Den största av dessa ligger på Sie- 
ne Klockaregårdens marker och omfattar närmare 35 hektar. Den består av minst ett 25-tal 
åkerterrasser och ca 200 odlingsrösen samt minst 25 ryggade åkrar. Den ligger nu i gles ekskog 
med väl hävdat bete strax öster om E 3:an. Lokalen torde vara en av de mest välbevarade och 
sevärda i hela landet. Inom åkersystemet förekommer dessutom ca trettiofem gravar och fem 
älvkvarnsförekomster. Huvuddelen av gravarna är samlade på tre mindre gravfält. På två av 
dessa finns några större högar, 15—20 meter i diameter och med mycket framträdande kärn- 
rösen. Det tredje består huvudsakligen av domarringar, varav flera av meterstora stenblock 
och med 10—15 meters diameter. Gravarna ger ett uttalat intryck av äldre järnålder och de 
terränganpassade terrasserna motsäger inte en sådan datering. Inom socknen finns ytterliga
re två områden med åkerterrasser vid Eklanda respektive vid Vårgårda herrgård. Båda är 
dock mindre framträdande än Siene Klockaregården. Storleken uppgår till tjugo respektive 
nio hektar. Betydande åkerterrassystem har också framkommit vid Algutstorps kyrka och 
vid säteriet Sämsholm i Norra Säms socken. System med mindre omfattning har dessutom 
påträffats vid Äne by i Kvinnestads socken och vid Stora Landa i Landa socken. De förra om
fattar båda ca tjugo hektar och de senare omkring åtta. Mindre rester av terrassystem finns 
också vid Jällby kyrka, Bråttensby kyrka och vid Säteriet i samma socken. Dessutom registre
rades ett mindre men delvis välbevarat område vid Långareds Prästgård. Detta antecknades 
för övrigt redan vid förstagångsinventeringen år 1962. Den sammanlagda längden på od- 
lingsterrasserna varierar mellan åttahundra meter och sex kilometer. Alla områden uppvisar 
drag som terrasskanter, åkerhak, odlingsrösen och parcellering. Parcelleringen är emellanåt 
påfallande regelbunden. I några fall växlar dock parcellernas storlek avsevärt inom systemet. 
Detta gäller Siene Klockaregården, Sämsholm och Vårgårda herrgård. I allmänhet finns ock
så minst ett gravfält och/eller några större, ensamliggande gravar i anslutning till åkerterras
serna. Det förstnämnda är fallet vid Siene Klockaregården och Vårgårda herrgård och det 
sistnämda vid t ex Sämsholm. Vare sig formelementen eller gravarna ger några definitiva 
hållpunkter för åkersystemens absoluta ålder och brukningstid. Det är dock klart att de i sig 
utgör ett utomordentligt värdefullt och hittills i stort ouppmärksammat källmaterial för att
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Fig 2. Tydligt markerad terrasskant i ett stort område med fossil åkermark vid Sämsholm i Norra Säms 
sn. Foto U Bertilsson.
Edge of a cultivation terrace in a large area with ancient fields at Sämsholm, Norra Sam parish.
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belysa den agrar- och samhällshistoriska utvecklingen. Under 1960-talet bedrevs fältunder
sökningar av lokaler med fossil åkermark i Skaraborgs län under Sven-Olof Lindqvists led
ning. Dessa lokaler är med något undantag alla belägna på Falbygden. Undersökningarna 
har presenterats i uppsatsen: Fossilt kulturlandskap som agrarhistorisk källa (Lindqvist 
1975). Det framstår som helt klart att de fältlokaler, som under revideringen har antecknats 
i Älvsborgs län uppvisar stora likheter i en rad avseenden med de av Lindqvist undersökta. 
Därmed finns en god grund för en fortsatt forskning och jämförelse.

Slutligen något om den vanligaste kategorien med fornåkrar, nämligen de ryggade eller 
välvda åkerparcellerna. Dessa utgör lokalmässigt den överlägset största andelen av den re
gistrerade fossila åkermarken i länet. Med utgångspunkt från undersökningar i Mälardalen 
har åkerformen karakteriserats som sällsynt (Sporrong 1978). Revideringsinventeringen i 
Västergötland har visat att så inte är fallet. Åkerformens tidigaste uppträdande är ännu 
okänd. Då uppkomsten av ryggarna enligt gängse uppfattning kräver plöjning med vändski- 
veplog, skulle de inte kunna uppträda före medeltid. Sambandet mellan åkerformen och 
plogtypen skulle också kunna förklara den markerat västsvenska utbredningen, då området 
varit utsatt för västeuropeiskt inflytande genom t ex mission, vikingatåg och klosterbild
ning. Mycket är fortfarande oklart i dessa frågor men det kan klart konstateras att flera av 
de år 1983 registrerade lokalerna är av betydande omfattning. Mest framträdande är två om
råden i Siene och Hols socknar. Det sistnämnda omfattar närmare trettio hektar och båda in
nehåller många hundra parceller. Därmed måste de också utgjort större delen av dessa byars 
åkerareal under avsevärd tid. Belägenheten i nu ofta skogsplanterad, mager sand- och morän
mark har bidragit till att de tidigare inte har uppmärksammats. Sannolikt övergavs område
na för att jorden var utsugen då de även med gödsling måste har givit en begränsad avkast
ning (Bertilsson 1984a). Det bör också nämnas att ett fornåkerområde vid Västra Tunhems 
Prästgård innehåller delvis andra formelement, som vallomgärdade skålade åkerytor, s k 
bassängåkrar av celtic-fieldtyp och även långsträckta parceller och ryggar begränsade av 
jordmantlade stenvallar. I Västra Tunhems socken registrerades för övrigt mer än tjugofem 
lokaler med fornåkrar. I övrigt framstår Hols socken i särklass med nästan fyrtio lokaler 
följd av Siene med närmare femton.

Röjningsröseområden är synnerligen talrika i Älvsborgs län skogsbygd. De faller ju egent
ligen utanför begreppet fossil åkermark, då de inte innefattar regelrätt brukade, fast anlagda 
åkrar. Om man så vill kan de dock i och för sig uppfattas som en slags tillfälliga åkrar, sanno
likt använda vid svedjebruk. På många platser finns också förhistoriska gravar som hällkis- 
tor, enstaka rösen och stensättningar av kal stenfyllning i omedelbar närhet. Ett direkt tids- 
samband kan därför inte uteslutas.

Fångstgropar

Inom hela området har sammanlagt nyregistrerats ungefär 10 fångstgropar för varg. De är 
huvudsakligen belägna på västsidan av Hunneberg och längs Säveån. Den mest framträdan
de återfinns i Gräfsnäs i Erska socken på en mot norr utskjutande moräntunga strax väster 
om slottsområdet och söder om samhället (raä nr 23). Gropen är 7 meter i diameter och 2,3 
meter djup med närmast kvadratiskt bottenplan. Den är synnerligen välbevarad.
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Industrilämningar

Kalkbrytning och kalkbränning för utvinning av kalk var en dominerande binäring i Halle- 
och Hunnebergsområdet åtminstone sedan 1700-talet då Nygårds slott anlades. Verksamhe
ten upphörde så sent som på 1960-talet, men många brott och ugnar hade succesivt övergivits 
långt dessförinnan. Som en följd därav kunde ett stort antal kalkugnsruiner och kalkbrott re
gistreras i de två platåbergens branter. I Västra Tunhems socken antecknades inte mindre än 
56 kalkugnsruiner och minst ett tjugofemtal kalkbrott. De flesta av dessa är lindrigt uttryckt 
oländigt belägna högt upp i rasbranterna och emellanåt med upptill tjugo meter höga slagg
varp belägna nedanför ugnsöppningarna. Rekognosceringen blev därför tidsödande med in
slag av ett betydande riskmoment. Då verksamheten har präglat hela bygden bl a med upp
komst av Floget-bebyggelsen och ugnarna i många fall är ytterligt välbevarade, ansågs dock 
en registrering och kartredovisning nödvändig för skydd och bevarande. Därför beslöts att 
ugnsruiner skulle R-markeras och förses med upplysningsskrift på den ekonomiska kartan. 
En likartad bedömning och redovisning av kalkugnsruiner gjordes för övrigt redan i sam
band med revideringsinventeringen på Gotland (Jönsson & Löthman 1978). Några av ugnar
na är också restaurerade och väl ägnade för besök, lättillgängligt belägna mellan Floget och 
Prästgården (raä nr 223). Lokalen består av fyra ugnsruiner, 7—15 meter i diameter och intill 
3 meter höga samt ett större kalkbrott i fem sektioner.

Sammanfattning av 1983 års resultat

Såsom konstaterades inledningsvis är ökningen inom området betydande, både vad avser an
talet antecknade lokaler och antalet fornlämningar. Inte mindre än sexton socknar har efter 
revideringen fler än etthundra registrerade lokaler. Av dessa har inte mindre än sex fler än 200 
lokaler. Flest har liksom tidigare Västra Tunhems socken med 291, följd av Vänersnäs med 
263, Gärdhem med 262, Hudene med 260 och Väne-Åsaka med 253 lokaler. Därefter följer 
Långared med 247 lokaler, Trollhättan med 223 och Siene med 213 lokaler. De övriga sock
narna med fler än 100 lokaler utgörs av Erska, Hol, Kvinnestad, Hov, Od, Algutstorp, Vä
nersborg och Alingsås. Därigenom har dominansen för socknarna i Vänersborgs och Troll- 
hättanområdet ytterligare förstärkts. Detsamma gäller för socknar i Vårgårdaområdet med 
högt lokalantal redan vid förstagångsinventeringen.

Ser man istället till antalet fornlämningar markerade på ekonomiska kartan blir bilden del
vis annorlunda. Ojämförligt flest har då Hols socken med 1082, följd av Västra Tunhem med 
738 och Siene med 660 fornlämningar. I Hol utgörs antalet huvudsakligen av, förutom för
historiska gravar, fossil åkermark med ryggade parceller. Västra Tunhem domineras alltjämt 
av förhistoriska gravar och älvkvarnsförekomster med ett betydande nytillskott av kalkugns
ruiner. Siene slutligen har stora nytillskott med såväl förhistoriska gravar, älvkvarnsföre
komster som fornåkrar. Därefter följer Gärdhems socken med 523 och Väne-Åsaka med 512 
fornlämningar. Fler än 300 R- Eller (R)-markerade fornlämningar återfinns också i Kvinne-
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Fig 3.1 samarbete med lokalbefolkning och hembygdsföreningar har inventeringen kunnat nyregistrera 
fornlämningar och framförallt olika sentida kulturhistoriska lämningar. Här Stora Lundby hembygds
förenings ordförande Lars Edmundsson vid jättekastet ”Stora klovsten”. Foto L Gren 1982.
Together with the local population and regional organizations, ancient monuments and, above all, re
cent cultural/historical remains have been newly registered during the revision.

Stad, Molla, Vänersnäs och Hudene. Även här framgår alltså tyngdpunkten på Vänersborg- 
Trollhättanområdet och Vårgårda-Herrljungaområdet, även om ordningsföljden är delvis 
omkastad. Anmärkningsvärt är att Kvinnestads socken har såväl ett högt lokal- som forn- 
lämningsantal med hänsyn till dess oansenliga yta. Procentuellt sett är ökningen av antalet 
lokaler störst i Ornunga socken med 525 och beträffande antalet fornlämningar i Fölene soc
ken med 173%. Dessa siffror beror dock huvudsakligen på att det registrerade antalet av re
spektive kategori vid förstagångsinventeringen var utomordentligt lågt. Sett i ett större per
spektiv kan sägas att de områden som redan tidigare har karaktär av centralområden under 
förhistorisk tid, har fått detta drag ytterligare förstärkt. Särskilt tydligt gäller detta för 
Vårgårda-Herrljungaområdet på vattendelaren mellan Nossan och Säveån. Alltjämt fram
står dock området mellan Göta Älv och Halle- och Hunneberg, som länets, jämsides med öv
re Ätradalen, mest betydande fornlämningsbygd, tydligt skönjbar även i ett regionalt 
Perspektiv.

73



Referenser

Andersson, S.

Beiwert, I
(med bidrag av Haasum, 
S och Eriksson L)

Bertilsson, U.

Bertilsson, U.

Bertilsson, U.
Winberg, B.
Hyenstrand, Å.

Jönsson, S.
Löthman, L.
Lidén, O.

Lindqvist, S-O.

Rex-Svensson, K.

(Efter manuskript 
av Selinge. K-G).

Welinder, S.
Hultén, B 
Wigforss, J.

1967. Stenåldersboplatser i Backa i Nödinge. Göteborgs och 
Bohusläns Fornminnesförenings Tidskrift FYND. 1967. 
Göteborg.
1981. Fasta fornlämningar och förhistoriska miljöer 3. Över
siktlig fornlämningsanalys Älvsborgs län. Riksantikvarieäm
betet Fornminnesinventeringen. PM och arbetshandlingar 
1981:18. Stockholm.
1984a. Storhögar och småkungar. Historiska nyheter. Nr 26. 
Temanummer om Västergötland i Statsbyggartid. Stockholm. 
1984b. Fossil åkermark i Älvsborgs län. Västgötadal. 1984. Vä
nersborg.
1984 Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport 
nr 10. Länsstyrelsen. Göteborg.
1984. 1984. Fasta fornlämningar och arkeologiska regioner. 
Riksantikvarieämbetet. Rapport 1984:7. Stockholm.
1978. Gotländska fornlämningar. Gotländska kulturminnen. 
Inventering 40 år efteråt. Fornvännen 73. Stockholm.
1914. Hällgröpningstudier i anslutning till nya sydsvenska fynd. 
Lund.
1975. Fossilt kulturlandskap som agrarhistorisk källa. Väster
götlands Fornminnesförenings Tidskrift 1975-1976. Skara.
1981. Den andra båtyxegraven i Långared. Västergötlands Forn
minnesförenings Tidskrift. 1981-1982. Skara.
1984. 30 000 fornlämningar kvar i Västergötland. Historis
ka nyheter. Nr 26. Temanummer om Västergötland i statsbyg
gartid. Stockholm.
1981. A Stone Age economy. Theses and papers in North 
European Archaeology.
1967. Kring ett inlands flintplatser. Göteborgs och Bohus läns 
Fornminnesförening. FYND. 1967. Göteborg.

74



Summary

As shown in the introduction, the increase both for presumed sites and the number of ancient 
monuments within the area were considerable. No fewer than 16 parishes have after the revisi
on more than 100 registered sites. Six of them have 200 sites or more. The parishes with the 
greatest number of sites are as before: Västra Tunhem parish with 291, followed by Vänersnäs 
with 263, Gärdhem with 262, Huddene with 260, and Väne-Åsaka with 253 sites. This group 
is followed by: Långared with 247 sites, Trollhättan with 223 sites and Siene with 213. Other 
parishes with more than 100 sites are Erska, Hol, Kvinnestad, Hov, Od, Algutstorp, Väners
borg and Alingsås. Thus, the domination of the parishes in the areas around Vänersborg and 
Trollhättan has been further strengthened. The same is true of the parishes in the Vårgårda 
area which had large numbers of sites after the first inventory.

If one looks instead at the number of monuments marked on the economic map one sees 
a somewhat different picture. Hoi parish has incomparably the greatest number with 1082, 
followed by Västra Tunhem with 738 and Siene with 660 monuments. In Hoi they consist ma
inly of prehistoric graves and fossil fields with ridge and furrow. Västra Tunhem is still domi
nated by prehistoric graves and cup-mark sites, with a significant new addition of ruins of 
lime-kilns. Finally, Siene has new additions of prehistoric graves, cup-mark sites, with a signi
ficant new addition of ruins of lime-kilns. Finally, Siene has new additions of prehistoric 
graves, cup-mark sites, as well as ancient fields. This is followed by Gärdhems parish with 523 
and Väne-Åsaka with 512 monuments. More than 300 R- or (R)-marked monuments have 
been registered in Kvinnestad, Molla, Vänersnäs and Hudene. Thus even here the emphasis 
falls on the Vänersborg-Trollhättan area and the Vårgårda-Herrljunga area although the 
sequence has been changed somewhat. It is remarkable that Kvinnestad parish should have 
such a large number of sites as well as ancient monuments in relation to its inconsiderable 
size. In percentages the increase in the number of sites is greatest in Ornunga parish with 525 
and the number of monuments in Fölene parish with 173%. These figures mainly reflect the 
fact that the recorded number of each category had been unusually low after the first inven
tory. Seen in a wider perspective it can be said that the areas which had the character of central 
areas during the prehistoric period have been further emphasized. This is particularly true of 
the Vårgårda-Herrljunga in the area between the rivers Nossan and Savean. The area between 
Göta älv and Halleberg and Hunneberg, along with the upper Atran valley, still appears as 
the most important prehistoric settlement area even in a regional perspective.
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So Resultat av den reviderade fornminnesinventeringen inom P-län, år 1983

II III
a b C d

IV V
a b

VI VII
a b

VIII

a b
IX X XI

a b C

XII
a b

Alboga 33/7 — — 33/7 — — 1/1 — — — — 4/4 34/8 47 31/7 2 6 23 24
Algutstorp 95/48 21/12 — 116/56 1/1 — 30/1 1/1 2/2 — — 7/7 150/61 117 63/38 53 84 51 66
Alingsås 57/15 1/1 — 58/16 15/15 i/i 2/1 — 4/4 5/4 — 6/6 80/37 101 31/14 27 87 37 64
Asklanda 18/7 8/5 — 26/12 — — 1/1 — 4/4 — — 13/13 31/17 50 16/6 10 63 16 34
Bergstena 78/23 1/1 — 79/24 — 2/1 2/2 1/1 3/3 2/2 — — 87/31 67 47/11 32 68 32 35
Broddarp — — — 0/0 — — — — — — — 1/1 0/0 2 0/0 — — 0 2
Bråttensby 31/10 1/1 — 32/11 — — 37/2 — 3/3 — — — 72/16 36 18/5 14 78 12 24
Bälinge 34/25 — — 34/25 — — — 1/1 — 1/1 — 2/2 35/26 39 32/23 2 6 30 9
Eggvena 51/14 13/9 — 64/23 — — — — 1/1 — — — 65/24 35 41/8 23 56 11 24
Eriksberg 34/3 — 2/1 36/3 — — 2/1 — — — — 4/4 38/4 29 31/2 5 16 5 24
Erska 159/11 8/1 — 167/12 — 1/1 17/5 — 5/5 5/5 — 3/3 190/23 163 142/7 25 18 26 137
Fors 127/19 2/2 1/1 130/22 2/2 — 98/10 — 2/2 1/1 2/2 1/1 232/36 82 140/17 —10 —7 32 50
Frändefors — — — 0/0 — — — — — — — — 0/0 2 0/0 — — 2 0
Fullestad 68/23 3/3 — 71/26 — 2/2 — — 1/1 — — — 74/29 43 42/10 29 69 15 28
Fölene 29/18 12/11 — 41/29 — — 28/3 1/1 2/2 — — — 72/35 52 15/22 26 173 26 26
Grude 136/30 2/2 — 138/32 — — 1/1 — 4/4 — — 7/7 143/37 73 151/26 —13 —9 45 28
Gärdhem 94/32 36/29 1/1 131/62 8/8 2/2 374/76 — 8/8 2/2 — 6/6 523/106 262 112/45 19 17 104 158
Herrljunga 32/26 5/4 — 40/30 — 1/1 4/4 — 2/2 2/1 1/1 11/11 47/37 107 18/12 22 122 25 82
Hol 250/35 4/4 4/1 258/40 3/3 — 815/46 — 6/6 1/1 — 2/2 1082/93 145 222/27 36 16 49 96
Horla 78/22 2/2 — 80/22 1/1 1/1 69/4 — — 1/1 — 6/6 151/28 73 63/21 17 27 38 35
Hudene 190/49 4/4 — 194/53 3/3 2/1 4/4 — 16/15 1/1 2/2 22/22 219/76 260 184/44 10 5 131 129
Hålanda — — — 0/0 — — — — — — — 0/0 2 0/0 — — 2 0
Jällby 138/25 3/1 — 141/26 — —

vi
— 1/1 —

' 1/1 7/7 143/28 56 106/18 35 33 24 32
Kullings-Skövde 56/25 3/3 — 59/27 3/2 — 8/1 — 2/2 1/1 — 2/2 72/32 53 42/14 17 40 26 27
Kvinnestad 253/38 25/25 — 278/61 1/1 1/1 108/10 — 3/3 1/1 — 3/3 391/76 142 179/21 99 55 35 107
Källunga 1/1 — — 1/1 3/3 1/1 2/2 — 2/2 — 1/1 16/16 9/9 96 0/0 1 100 38 58
Lagmansred 16/8 — — 16/8 — 1/1 52/4 — 4/4 1/1 — 22/22 73/17 57 10/4 6 60 16 41
Landa 69/21 4/4 — 73/24 1/1 — 107/8 — — — — — 181/83 64 62/17 11 18 22 42
Lena 51/13 — — 51/13 5/4 2/2 167/7 1/1 4/4 — — 3/3 230/30 67 42/9 9 21 20 47
Ljur 11/10 i/i — 12/11 — 1/1 1/1 — 2/2 4/3 — 6/5 16/15 56 7/6 5 71 19 37
Långared 53/18 — — 53718 22/21 12/5 23/5 — — 2/2 — 6/6 109/49 247 32/15 21 66 35 212
Magra 8/8 4/4 — 12/11 — 1/1 42/5 1/1 3/3 — — 2/2 59/21 62 8/8 4 50 16 46
Mjäldrunga 9/3 — — 9/3 — — 1/1 2/2 — — — 3/3 12/6 33 11/5 —2 —18 12 21

c

104
129
173
213
109

200
30

218
480
527
156

0
187
100
62

152
328
196
92
98

0
133
104
306
153
256
191
235
195
606
288
175



Molla 329/33 2/1 — 331/33 — — 3/2 — 4/4 — — 14/14 338/39 98 240/30 91 38 50 48 96
Murum 1/1 — — 1/1 — — — — — — — 7/7 1/1 7 0/0 1 0 7
Norra-Björke 57/7 2/2 — 59/9 — — 19/7 — 2/2 — 1/1 3/3 80/18 56 65/6 —6 —9 14 42 300
Norra Säm 59/19 2/2 — 61/21 — 2/1 19/1 — — 1/1 — 3/3 82/23 35 54/17 7 13 25 10 40
Nårunga 59/17 2/1 — 61/18 — — 6/5 — — 3/3 — 1/1 67/23 68 46/9 15 33 18 50 278
Od 193/23 3/3 — 196/26 — — 3/3 — 6/6 1/1 1/1 19/19 205/35 130 151/22 45 30 55 75 136
Ornunga 77/9 2/1 — 79/10 — 1/1 4/3 — 1/1 1/1 3/3 8/8 85/15 75 54/7 25 46 12 63 525
Remmene 65/39 20/15 — 85/52 — — — — 1/1 1/1 — — 86/53 123 35/21 50 143 29 94 324
Rommele 60/5 — — 60/5 — — 35/4 — — 2/2 — 1/1 95/9 43 97/4 —37 —38 17 25 147
Rödene 26/12 — — 26/12 — — 6/2 — 2/2 — — — 34/16 27 26/12 0 0 22 5 23
Siene 287/91 15/14 — 302/102 — — 349/23 — 9/9 1/1 — 16/16 660/134 213 177/50 125 71 64 149 233
Skogsbygden 4/4 — — 4/4 — — 1/1 — — 1/1 — 4/4 5/5 32 0/0 4 8 24 300
Skölvene 51/9 — — 51/9 — — 4/4 — 4/4 1/1 1/1 9/9 59/17 91 57/8 2 4 39 52 133
Stora Mellby 107/22 2/1 1/1 110/24 — — 39/3 — 5/5 2/2 1/1 1/1 154/32 90 122/23 —12 —10 40 50 125
Södra Björke 48/3 — — 48/3 — — — — 1/1 1/1 — — 49/4 24 38/3 10 26 12 12 100
Södra Härene 134/30 13/12 — 147/40 — 2/1 27/3 — 1/1 6/3 — — 177/45 75 124/21 23 19 28 47 168
Tarsled 291/31 4/4 — 296/35 — 1/1 1/1 — — 2/1 — — 298/37 53 151/21 145 96 28 25 89
Trollhättan 57/30 55/44 3/3 115/77 12/12 1/1 4/4 — 3/3 14/14 3/3 7/7 135/97 233 76/51 39 51 100 123 126
Tumberg 69/29 4/3 — 73/32 — 2/1 30/2 — 1/1 1/1 — — 106/36 42 60/23 13 22 30 12 40
Tämta 29/8 — — 29/8 — 2/1 4/1 — — 1/1 — 6/6 35/10 43 22/6 7 32 9 34 378
Upphärad 9/4 — — 9/4 — — 2/2 — — — — — 11/6 44 6/3 3 50 9 35 389
Vesene 43/10 — — 43/10 — — 3/1 — 4/4 — 1/1 9/9 50/15 76 38/6 5 13 19 57 300
Väne-Åsaka 60/17 62/33 — 122/50 1/1 — 381/36 — 8/7 2/2 1/1 31/31 512/94 253 83/24 39 47 51 202 396
Vänersborg 58/5 11/5 — 69/10 1/1 3/3 17/2 1/1 1/1 10/10 — 4/4 92/18 109 36/6 33 92 56 53 95
Vänernäs 146/79 53/33 1/1 200/113 19/19 l/l 122/18 1/1 6/6 4/2 — 16/16 349/159 263 107/70 93 87 113 150 133
Västra Tunhem 362/44 58/35 1/1 421/78 2/2 1/1 301/43 1/1 12/12 19/9 2/2 18/18 738/137 291 347/53 74 21 129 162 126
Åsbräcka 30/20 — - 30/20 — — 14/3 — — — - 1/1 44/22 41 24/19 6 25 23 18 78

Summa 5283/1232479/342 14/14 5776/1562 102/101 47/34 3393/403 11/11 169/167 105/90 21/21 354/353 9498/2254 5480 4470/1006 1306 29 2047 3433 168

(För förklaring av kolumnerna I—XII se sid 288—289)
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Resultat av den reviderade fornminnesinventeringen mom P-län, ar 1982
(För förklaring av kolumnerna I-XII se sid 288—289)

ooo
II m IV V VI Vll VIII IX X XI Xll

a b C d a b a b a b a b C a b c

Ale-Skövde 24/15 3/3 — 27/18 6/6 — 157/12 — — __ 19/19 190/36 182 15/13 12 80 33 149 452
Alingsås 38/12 — 1/1 39/14 3/3 — 7/3 — 4/4 4/4 — 11/11 53/24 129 40/14 —1 —3 38 91 239
Bollebygd 5/4 — — 5/4 9/9 — 2/2 — 3/3 — 2/2 10/10 19/18 126 6/5 — 1 —17 15 m 740
Borås 3/3 — — 3/3 — — — — — — 3/3 — 3/3 21 1/1 2 200 2 19 950
Bredared — — — — — — 1/1 — — vi — 5/5 1/1 21 — — — 4 17 425
Bälinge — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Fors 3/3 — — 3/3 — — 76/5 — — i/i — — 79/8 27 3/3 0 0 4 23 575
Fuxerna — — — — — — 1/1 — — — — 3/3 1/1 7 — — — — 7 —
Hemsjö
Hol
Hålanda

69/32 — — 69/32 29/49 1/1 19/6 — 4/4 4/4 — 10/10 122/72 254 63/29 6 10 67 187 279

25/13 1/1 26/14 8/8 3/3 64/13 5/5 3/3 17/17 106/43 176 13/7 13 100 24 152 633
Kilanda 11/6 1/1 2/2 14/9 1/1 — — — 2/3 — — 6/6 18/13 76 11/6 3 27 18 58 322
Lagmansered 4/4 2/1 — 6/5 2/3 — 4/1 — — — — 7/7 13/9 33 3/2 3 100 5 28 560
Lerum 14/10 5/3 — 19/13 1/1 — 4/4 — 3/3 5/5 1/1 6/6 27/21 133 11/10 8 73 66 67 102
Nårunga — — — — — — — — — — — 1/1 — 7 — — — — 7 —
Nödinge 6/6 — — 6/6 11/11 1/1 2/2 — — 1/1 — — 20/20 72 4/4 2 50 14 58 414
Rommele 1/1 — — 1/1 — — — — — 1/1 — — 1/1 11 i/i 0 0 5 6 120
Sandhult 5/5 — — 5/5 — — 11/9 — 4/4 1/1 — 19/19 20/18 98 5/5 0 0 20 78 390
S:t Peder 8/6 — — 8/6 — 1/1 177/5 — — — — i/i 186/11 32 3/3 5 167 11 21 191
Skallsjö 42/25 7/7 1/1 50/33 23/23 4/4 122/11 — 3/3 15/12 2/2 12/12 202/74 180 35/40 15 43 65 115 177
Skepplanda 239/58 24/9 4/4 267/81 5/5 — 25/8 — 2/2 4/4 — 1/1 299/96 187 220/59 47 21 110 77 70
Skogsbygden — — — — — — i/i — — i/i — — 1/1 18 — — — 7 11 157
Starrkärr 105/47 15/12 1/1 121/60 5/4 2/2 31/2 — — 3/3 3/2 3/3 159/68 175 99/43 2 22 95 80 84
St Lundby 125/48 3/2 -t 128/50 45/45 1/1 11/5 — 5/5 — 2/2 15/15 190/106 325 99/28 29 29 53 272 513
Tunge 3/2 — — 3/2 — — 22/2 — — — i/i 3/3 25/4 28 2/2 1 50 10 18 180
Tämta — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Töllsjö 1/1 — — 1/1 — 1/1 2/2 — 6/6 2/2 — 6/6 10/10 75 — 1 — 13 62 477
Upphärad 24/9 4/4 1/1 29/14 3/3 1/1 117/6 — — — — 1/1 150/24 70 24/12 5 21 21 49 233
Vänga — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Ödenäs 1/1 — — 1/1 6/6 — — — — 3/3 — — 7/7 64 1/1 0 0 4 60 1500
Östad 164/38 — 3/2 167/40 17/17 — 51/8 — — 2/2 — 4/4 235/65 200 171/43 —4 —2 63 137 217
Kungälv O-län 9/5 — — 9/5 — 1/1 — — — 4/4 — vi 10/6 21 6/2 3 50 4 17 425
Romelanda O-län 27/12 — 1/1 28/13 i/i — 16/2 — 2/2 2/2 — i/i 47/18 58 21/9 7 33 39 19 49
Rödbo O-län 3/3 — — 3/3 i/i 2/2 — — 1/1 — — — 7/7 33 2/2 1 50 27 6 22
Ytterby O-län 4/4 1/1 1/1 6/6 i/i — — — 1/1 — — — 8/8 14 5/5 1 20 9 5 56

963/374 66/54 15/14 1044/442 178/177 18/18 923/111 46/46 57/54 14/14 162/162 2209/793 2853 864/329 180 21 846 2007 237



Principer för registrering av stenåldersboplatser 
i Västergötland — exempel Mj örn och Stora

Lövsjön

av Per-Eric Ullberg Ornell

Stenåldersboplatser och fynd av stenålderskaraktär intar sedan tidigare (förstagångsinvente- 
ringen) en betydande kvantitativ del av registrerade lokaler i fornlämningsregistret. Beskriv
ningar på stenåldersboplatser i förstagångsinventeringens material är ofta ojämnt och in
skränker sig i bland till korta sammanfattningar av tidigare gjorda fynd. Ofta saknas utförli
ga beskrivningar över lokalernas läge i topografin eller om gjorda återfynd. Likaså har 
möjligheten att redovisa stenåldersboplatser på den tryckta kartan saknats fram till revi
deringen.

Ett av syftena med revideringen av den ekonomiska kartan är att komplettera och förbättra 
förstagångsinventeringens beskaffenhet, beskrivningsmässigt och kartografiskt. Genom re
videringen har det även blivit möjligt att på den tryckta kartan redovisa ej begränsningsbara 
dolda fornlämningar med (R)-markering. En stor kategori fornlämningar som redovisas på 
detta sätt är stenålderboplatser.

Fornminnesinventeringen arbetar inom olika kulturlandskapsavsnitt med skiftande förut
sättningar att bearbeta ovan nämnda fornlämningar. De bakomliggande faktorer som styr 
den antikvariska bedömningen inom varje naturtopografisk nisch (insjöar, sprickdalar, ful- 
låkersbygd etc.), där stenåldersboplatser kan tänkas förekomma, framkommer inte alltid i be
skrivningarna. Det har därför föranlett mig att i det följande redogöra för de principer som 
utgör grunden för ett ställningstagande i ena eller andra riktningen angående detta. Jag tän
ker inte här närmare gå in på någon resultatsammanställning utan bara redogöra för princi
perna. Som referensområde har jag valt två insjöområden inom 1982 års fältarbetsområde i 
Västergötland. Dels den sedan tidigare väldokumenterade sjön Mjörn intill Alingsås och dels 
St Lövsjön i St Lundby socken nordväst om samhället Gråbo, som fram till revideringen var 
helt okänd som boplatssjö.

Excerperingen
Innan fältarbetet kan starta sker en ordentlig genomgång av tidigare upptecknat material. 
Excerperingen innebär en systematisk genomgång av varje sockenkapsel i ATA av invente- 
ringsområden. Materialets innehåll skiftar, men principen har varit att allt material skall ko
pieras, även om uppgifter om fyndomständigheter eller exakta lägesangivelser saknas. Det
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innebär att även sådant material kommer med som med säkerhet ej går att åtgärda i fält. Syf
tet med att ta med allt material, är att få en så samlad bild som möjligt över påträffade fynd 
inom en socken. Eventuellt kan fyndkoncentrationer framskymta, som sedan kan vara vägle
dande vid det kommande fältarbetet. Åldern på det upptecknade materialet har ingen bety
delse. Det har visat sig vid ett flertal tillfällen vara fullt möjligt att lokalisera och registrera 
lokaler från mycket gamla uppteckningar.

Den centrala excerperingen, där även tryckta skrifter ingår, följs vid säsongstart upp med 
ytterligare excerpering på regional nivå. På de regionala museerna finns ett betydande kom
pletterande material, där främst ”främmande samling” och ajourhållningskartor med in
prickade fyndplatser utgör de två viktigaste informationskällorna. I den regionala excerpe
ringen ingår även kontakter med privatsamlare och deras uppteckningar. Ofta har seriösa 
privatsamlare lång kontinuitet i tid vad det gäller terränggranskning, vilket ger det insamlade 
materialet större säkerhet.

Sammanfattningsvis innebär excerperingen före fältarbetet en systematisk genomgång av 
centrala och regionala arkiv samt även i en del fall privata arkiv. Det framtagna materialet 
struktureras sedan så att en mer samlad bild över ett aktuellt inventeringsområde 
framkommer.

Fältarbetet
Inventeringen i fält innebär systematisk terränggranskning av lämpliga topografiska lägen. 
Före sökandet efter stenåldersboplatser göres en analytisk granskning av topografin. Princi
pen är att från tillgängligt kartmaterial, tillsammans med framtaget grundmaterial från äldre 
uppteckningar, styra inventeringen så att största möjliga täckning av presumtiva boplatslä
gen görs. Eftersom terränggranskningen är tidsbegränsad och i många fall ej anpassningsbar 
till övrigt landskapsutnyttjande medför detta en resursbegränsning. Följden blir att vissa ter
rängavsnitt ej kommer att inventeras, vilket medför att inventeringen av stenåldersboplatser 
blir selektiv. Dessutom måste hänsyn tagas till terrängavsnittens beskaffenhet i övrigt. Med 
det menas åkergrödor, vattennivåer och andra faktorer som begränsar de reella inventerings- 
möjligheterna. Vidare är möjligheten att återkomma eller följa upp vissa terrängavsnitt i ett 
senare skede inom ramen för en inventeringssäsong ytterst begränsad. Följden blir att den an
tikvariska bedömningen av en lokal måste göras på plats och vid ett tillfälle, eller fördelad på 
ett inventerings- och ett granskningstillfälle genom assistent resp. arbetsledare.

Exemplet Mjörn

Mjörn är sedan en lång tid tillbaka ett begrepp inom svensk stenåldersforskning. Ett stort an
tal bo- och fyndplatser har påträffats runt sjön under årens lopp. Några av dessa har även un
dersökts vetenskapligt t ex boplatserna vid Solveden, Bokö och Östad säteri. Jag tänker här
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ALINGSÅS

MJÖRN

vst lövsjön

iGRÅBO

MJÖRN

BOKÖ

SUNNERÖ

Fig 1. Stenåldersboplatser runt Mjörn inom 1982 års fältarbetsområde. Mellan boplatserna är ett stort 
antal fyndplatser registrerade.
Stone age settlement sites by Lake Mjörn.
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Fig 2. Stenåldersboplatser (fyllda kvadrater) och fyndplatser (kryss) runt sjön Stora Lövsjön i Stora 
Lundby sn enligt fornlämningsregistret.
Stone age settlement sites (filled squares) and single finds (crosses) by Lake Stora Lövsjön.

inte närmare gå in på resultaten från dess undersökningar eller ta upp olika problemställning
ar kring dessa, utan hänvisar till berörd litteratur (Fredsjö, Wigforss).

Mjörn har inventerats vid minst tre tillfällen under 1900-talet och det samlade framtagna 
materialet är betydande. Första gången denna region inventerades var i samband med den s k 
Göteborgsinventeringen 1919. En inofficiell programförklaring till metodik för boplatsletan- 
det går att utläsa i en av rapporterna från Göteborgsinventeringen. Där står bl a följande: 
”Stränderna av Mjörn undersöktes noggrant, såväl själva strandlinjen som för rekognose
ring tillgängliga sluttningar. Blott i ett par fall påträffades flinta!’ (St Lundby sn, Gbg.inv 
1919 nr 3). M a o inventerades stränderna runt sjön relativt noggrant och systematiskt. Vikti
ga komplement var även intervjuer av kringboende om tidigare gjorda fynd. Beskrivningar
na innehåller fyndomständigheter och belägenhet. Alla lokaler markerades på Generalstabs- 
kartan i skala 1:50 000. Begreppen stenåldersboplats och fyndplats användes. Lokaler där ett 
relativt stort antal fynd tillvaratagits betecknades som stenåldersboplats, i en del fall med 
kompletterande återfynd. Övriga lokaler registrerades som fyndplats för någon eller några 
objektstyper.
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Fig 3. Stenåldersboplats vid Mj örn. Boplatsen är belägen vid Näset i Hemsjö sn. Foto E Svensson. 
Stone age settlement site by Lake Mjörn.

I perioden mellan Göteborgsinventeringen och förstagångsinventeringen i ämbetets regi på 
1960-talet pågick en oberoende inventering baserad på privat initiativ. Det var Fritz Gaebel 
från Alingsås, som under en lång tidrymd genomsökte stränderna vid Mjörn. Parallellt med 
ren ytplockning upptog han även i en del fall mindre provgropar på lämpliga lägen. Allt fram
taget material beskrevs och lokalerna markerades på Generalstabskartan över området. Han 
besiktigade även öarna i Mjörn, vilket inte Göteborgsinventeringen kunnat genomföra i lika 
stor utsträckning. Gaebels material finns samlat på Göteborgs Arkeologiska Museum 
(GAM).

Ämbetets inventering 1960 för den ekonomiska kartan medförde inget påtagligt nytt, efter
som stenåldersboplatser då ej stod på inventeringsprogrammet. Göteborgsinventeringens 
material överfördes till ekonomiska kartan i viss omfattning. Gaebels inventering var okänd. 
Vid ett senare tillfälle har Gaebels och Göteborgsinventeringens resultat överförts till ekono
miska kartan av GAM. Lokalerna har fått löpnummer inom varje socken med enkla beskriv
ningar därtill.

Problemet med Mjörnlokalerna har alltså inte varit avsaknaden på tidigare upptecknat
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material (Gbg.inv, Gaebel, förstagångsinventeringen, GAM) utan snarare utvärderingen och 
den antikvariska bedömningen av materialet. I de bedömningskriterier av det äldre materia
let som måste vägas in för slutgiltig redovisning i någon form ingår bl a följande; det äldre 
materialets exakthet vad beträffar lägesangivelser, det äldre fyndmaterialets mängd och art, 
lokalens topografiska belägenhet, lokalens beskaffenhet i dag, frekvensen av nya fynd. Prin
cipen vid revideringsinventeringen av Mjörn var att terränggranska hela strandzonen runt 
sjön samt intillliggande öppna terrängavsnitt såsom åkrar, tomtmarker, vägrenar etc. Vidare 
att tolka det äldre materialets lägesangivelser för att uppsöka och besiktiga lokalerna. Läges
angivelsernas exakthet varierar naturligtvis, från en mer allmän beskrivning till en mer preci
serad. Exempel på allmän beskrivning är denna; ”Bel. å stora Bokö i östra delen av ön” (hem
sjö sn, Gbg.inv 1919 nr 3). Som art redovisas denna typ av lokal som ”fyndplats för”. Exempel 
på preciserad lägesangivelse är denna: ”Bei. utmed Lilla Lången ca. 10 m. N.N.O. från stran
den, ca. 75 m. O. om bron och ca. 150 m. N.N.O. om kraftstationen, i ”Solvedens lycka” mel
lan körvägen och strömmen” (Hemsjö sn, Gbg.inv 1919 nr 21).

Vid revideringen blev den antikvariska bedömningen av dessa två lokaler att det första 
exemplet redovisades som fyndplats och det andra exemplet som stenåldersboplats med to
pografiskt anpassad begränsning och (R).

När väl platsen är lokaliserad vidtar den antikvariska bedömningen, där de ovan nämnda 
faktorerna vävs samman till en slutgiltig redovisning. Miljöns topografiska avgränsbarhet ut
gör delvis grunden för den slutgiltiga redovisningen. I en del fall måste hänsyn tagas av kart
tekniska skäl. Vidare måste lokalens beskaffenhet vid besiktningstillfället vara i sådant skick 
att det kan anses rimligt att boplatslagret kvarligger i någorlunda ostört läge. Om ingrepp 
skett inom lokalen anpassas begränsningen efter detta.

De kvantitativa aspekterna på materialet innebär alltid en tvistefråga om vad som skall an
ses rimligt för att benämna platsen stenåldersboplats eller fyndplats. Det har nämligen vid 
ett flertal tillfällen visat sig att lokaler med mycket få ytplockade fynd vid en senare undersök
ning givit ett omfångsrikt material men även det omvända förhållandet finns. Mängden på
träffade fynd styr ändå bedömningen, men det är viktigt att det ställs i relation till lokalens 
topografiska belägenhet. Att sätta upp generella tal i antal tillvaratagna fynd går ej att ge
nomföra inom ramen för en fornminnesinventering.

Kravet på återfynd på redan tidigare kända fyndplatser behöver heller inte vara avgörande 
för den antikvariska bedömningen. Eftersom revideringen är säsonganpassad och förekom
mer endast vid ett tillfälle inom en region bör inte eventuella ogynnsamma förhållanden eller 
likande vid besiktningstillfället vara det avgörande. De äldre fynden måste dock vara säkert 
lokaliserade.

Sammanfattningsvis kan man strukturerna upp kraven på den antikvariska bedömningen 
och redovisningen för den ekonomiska kartan, baserat på tidigare upptecknat material, en
ligt följande:
1. Säker lägesbestämning av lokalen
2. Lokalens topografiska avgränsbarhet
3. Kvalitativa aspekter på det äldre materialet
4. Aterfyndsfrekvensen
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Fig 4. Eftersom stenåldersboplatser och andra fornlämningar utan synlig begränsning numera aviseras 
på den ekonomiska kartan inventeras särskilt åkermark och sjöstränder där fynd kan förväntas. Vid in
venteringen framkom ett flertal stenåldersboplatser, som här vid Stora Lövsjön i Stora Lundby sn. På 
platsen tillvaratogs ett hundratal bearbetade flintor samt en lihultyxa. Foto L Gren 1982.
Surveying for stone age settlement sites is primarily concentrated to fields and lake shores where finds 
can be expected to be found.

Givetvis gäller samma förhållanden som ovan för platser där fynd påträffats av privatper
soner och som först kommit till kännedom genom fornminnesinventeringen.

Exemplet St Lövsjön
St Lövsjön i St Lundby socken är inte känt i något tidigare sammanhang vad det gäller tidiga
re gjorda fynd av stenålderskaraktär. Inga uppteckningar vare sig på centrala eller regionala 
arkiv finns. Ej heller har området varit uppmärksammat genom privata forskares intressen. 
I fornlämningsregistret finns inga uppteckningar från området.

St Lövsjön är en km2och belägen i höglänt terräng nordväst om Gråbo samhälle i det s k 
Alefjällsområdet. Sjön avvattnas åt sydväst genom åförbindelse med Lärjeån. Strandområ-
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Fig 5. Lihultsyxan som hittades vid Stora Lövsjön. Foto E Svensson. 
Lihult axe found by Lake Stora Lövsjön.

dena längs sjön består av bergsavsatser med mellanliggande flacka sandiga strandpartier. 
Vid fornminnesinventeringen besiktigades hela strandzonen runt sjön. Terränggranskningen 
pågick 1—2 dagar. Resultaten av inventeringen blev att 12 lokaler registrerades som stenål- 
dersboplatser och 8 som fyndplatser. Vidare markerades på fotokonceptkartan ett empiriskt 
givet begrepp ”bra boplatsläge”. På dessa platser gjordes inga fynd.

Bedömningen för vad som skulle registreras som stenåldersboplats eller fyndplats var i 
princip beroende av två faktorer. Dels antalet påträffade fynd dels lokalens topografiska av- 
gränsning.

Antalet påträffade och tillvaratagna föremål varierar mellan 4—104 föremål för de lokaler 
som registrerades som stenåldersboplatser. Föremålen utgörs bl a av 1 Lihultshyxa, yxfrag- 
ment, kärnor, spån, skrapor och ett stort antal avslag av flinta. På en del lokaler påträffades 
även större bearbetade flintstycken. De lokaler som betecknats som fyndplatser innehåller 
enstaka tillvaratagna fynd, ofta påträffade inom svåravgränsade topografiska miljöer. Före
målen utgörs nästan uteslutande av flintavslag.

Mängden av tillvaratagna fynd beror givetvis på olika faktorer. En faktor var lokalens all
mängiltiga beskaffenhet vid besiktningstillfället. Besiktningsförhållandena försvårades i
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en del fall av vegetationen, t ex stora mängder vass. Sandöverlagringar som uppkommit ge
nom skiftande nivåförhållanden försvårade också besiktningen. Inom vissa lokaler måste då 
mindre provgropar göras för att påträffa några föremål.

Den begränsade inventeringstiden i förhållande till det faktum att inventering av stenål- 
dersboplatser ofta är tålamodsprövande, påverkar också rekognoseringsresultatet.

Genom exemplet med St Lövsjön har jag velat visa på de principiella ställningstaganden 
som görs vid inventeringar av områden utan tidigare äldre uppteckning. De typer av problem 
som omnämnts här ovan stöter fornminnesinventeringen ständigt på när det gäller invente
ring av stenåldersboplatser. Generellt gäller detta för alla typer av landskapsavsnitt som in
venteras. Sammanfattningsvis innebär detta att inventering och registrering av stenålders
boplatser hela tiden är beroende av olika faktorer som sedan styr den antikvariska be
dömningen.
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Summary

Revision of the inventory of Stone Age settlements is always preceded by extensive prepara
tory work, the principle being to assemble all recorded information on sites, stray finds, spe
cial registration, etc. Prior to fieldwork supplementary exerpting from archives is also done 
at a regional level.

Fieldwork entails systematic survey of the terrain for suitable topographic sites, and the 
following up of earlier material. The aim is to check critically the reliability of the earlier evi
dence and then to make an archaeological assessment. There should be no doubt as to the 
exactitude of the evidence, for example, when locating the precise positions of the find-spots.

By using two examples, lakes Mjörn and Stora Lövsjön in Västergötland, I have tried to 
elucidate the principles which direct an archaeological assessment within the framework of 
the inventory of ancient monuments.

Many of the sites of settlements and stray finds around Mjörn have been known for some 
time and earlier information about them is extensive. At the time of revision a critical evalua
tion of the earlier evidence was made where various factors modified the judgement of what 
should be considered as a Stone Age settlement of find-spot. Some of the factors which must
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be taken into account are: good knowldge of the site location, the topographical limits of the 
site, its general character, quantitative aspects of the earlier evidence, along whith frequency 
of subsequent finds.

The conditions for Stora Lövsjön were different. Until the revision the lake was totally un
known as a settlement location. There were no earlier records. The registration was complete
ly new, with systematic checking of the terrain in the shore-line zone. Archaeological assess
ment was dependant on two factors: the number of finds found at the time of survey and the 
topographical limitations of the site.

Mjörn and Stora Lövsjön are examples af areas with differing basic premises where dissi
milar factors work together and direct the final archaeological assessment.
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An area with Ancient Terraces in Norra Säm parish, 
Älvsborg province, Västergötland

by Phyllis Anderson

In 1983, a 3,975 km2 area in the province of Älvsborg in Västergötland was surveyed for 
ancient monuments. The total area of survey stretched from the areas around Vänersborg to 
Vårgårda and Herrljunga. With the exception of parts of only a few parishes on the very 
eastern and southern borders, all of Herrljunga commune was surveyed that year. In central 
and western Herrljunga commune there are several small parishes only 10—15 km2 large. One 
of the most attractive and accessible sites with ancient monuments — including an ancient 
field system, a prehistoric cemetery, along with several single graves — recorded during the 
survey in that area is located in Norra Säm, one of these small parishes in central Herrljunga 
commune. A description of this site and its nearby surroundings are briefly presented below.

The ancient monument site is located on Sämsholm 1:3 and Säm 1:1 and lies primarily on 
a nearly 500 m long moraine and bedrock rise 0,5 km northeast of the northern tip of Lake 
Sämsjön in the heart of the parish. As seen on both the topographic and economic maps of 
the area (7 C Borås SÖ resp 7 C 6i) the main part of the site lies parallel to a flat, now cultiva
ted, moraine ridge (NE-SW) to the northwest, which is separated from the main part of the site 
by av low-lying marshy area. Northeast of the site, the terrain flattens out to form a broad 
tongue-shaped land area, partially cultivated in modern times, bordered on the northeast and 
southeast by the same low-lying marshy area just mentioned. An area adjacent and parallel 
to the southeastern border of this land tongue along with another area south of the main site 
are yet two additional flat, tongue-shaped land areas which also belong to the ancient monu
ment site, of which even the latter is partially bordered by a low-lying marshy area to the south 
towards Sämsjön.

The main part of the site, located today immediately northwest of the main road through 
Norra Säm parish, includes a prehistoric cemetery, one grave lying separately in the south
western part of the site along with an ancient system of cultivation terraces. The cemetery, si
tuated on the crown of the rise is 45 x 35 m large and includes six round stone settings, 5—14 
m in diameter and 0,3—0,5 m high. All of the graves have a stone fill and two of the largest 
graves have a central cairn, one of which also has a central boulder. Both of these graves also 
have large and carefully constructed edge chains of boulders up to 1,0 m long. The grave lying 
separately in the southwestern part of the main site area is also a round stone setting, 12 m 
in diameter and 0,4 m high. It also has a stone fill of the same type as the graves in the ceme
tery and around the perimeter there is a tendency to a low, wall-like construction, 1,0 m wide 
and 0,1—0,2 m high. Accordning to elders, “...urns have been found here..”, information pro
vided by Carl Andersson, Sämsjöholm, and recorded at the time of the first survey in Nor-
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Map 1. The parish of Norra Säm, Herrljunga county, showing the farms, modern farm boundaries, and 
ancient monuments after the 1983 revision, along with marshy areas. Drawing by P Anderson based on 
the economic map 7 C 6i Hov.
Karta som visar gårdar, moderna ägogränser, fornlämningar samt sankmarker, efter 1983 års re
videring.
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ra Sam in 1961. In addition to the graves, there is a system of approximately ten terraces lying 
in a stairstep fashion clustered on to the southeastern slope of the main site area which was 
documented for the first time during the survey in 1983. All of the terraces are rectangular, 
25—70 m long, 10—30 m wide, and generally 0,4—1,5 m high. The short sides of the terraces 
are delimited by smaller terrace edges or by low stone and earth walls, and in some places by 
shallow ditches (’åkerhak-Sw).

The tongue-shaped land area northeast of the main part of the site contains sections of 
ancient field terraces, today partially destroyed by modern cultivation. These terraces are 
larger than the ones previously mentioned in the site’s main area, and are 70 and 210 m long, 
30 and — at least in places — up to 70 m wide, and 0,3—1,0 m high.

The land tongue parallel to and southeast of this area consists of one long terrace, 290 m 
long, 50—70 m wide, and 0,5 m high. This terrace is divided into five smaller areas lying in 
bands across the large terrace which are separated by parallel, low stone and earth walls at a 
distance of 30—90 m. Here, there is also a large, cairn-like stone setting 15 m in diameter and
1,0 m high with a bulky stone fill. Southwest of this stone setting, there is a long and very 
narrow, partially stone-free area, 200 m long and only 4—10 wide with a terrace edge on its 
southeastern side, 0,5 m high.

The remaining area southwest of the main site is approximately 150—200 m long and 
100—150 m wide with a terrace edge on the northwest and southwestern sides. This area bears 
little certain evidence for cultivation in terms of terraces or cultivation areas with low stone 
and earth walls as evident in the other areas described above. There is, however, an abundance 
of stone heaps throughout the area which is a good indication that even this area has been 
attractive for use.

In all of the areas described there is an abundance of heaps of clearance stones, generally 
3—5 m in diameter, although some, especially in the main part of the site and the area to the 
northeast, reach sizeable demensions 7—10 m in diameter and 0,5—1,0 m or more high. Seve
ral, in the main site area, near the single stone setting, are very cairn-like and may, upon exca
vation, prove to be prehistoric graves partially or completely covered with stones removed 
from the terraces cleared for cultivation of perhaps even habitation.

It is, at this time, impossible to date this ancient monument area and incorporate it into a 
detailed description of the development of Norra Säm and its neighboring parishes. But 
some general suggestions may, at any rate, be made. Norra Säm was, as evidenced through 
single finds of flint and stone debris and artifacts along with the well-known excavated cist 
grave at Skogsbo, inhabited during the late Stone Age. The numerous stone cairns located on 
the northern borders of the parish as well as in its central area, along with the large, flat stone 
settings and at least two locations with cup-marks speak for a continuous habitation during 
the Bronze Age and early Iron Age. This impression is further strengthened by the existence 
of raised stones and stone circles from three, relatively periferal areas in the parish’s N,S, 
and NE areas. Additionally, only a few hundred meters northeast of the area with ancient 
terraces in central Norra Säm is the parish’s largest cemetery with 20 graves including not-
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only raised stones and round stone settings but also mounds which should indicate a per
manent settlement in Norra Säm even during the late Iron Age. To my knowledge, there are 
no records of any runic stones in or missing from Norra Säm. Runic stones are very scarce in 
this area of Herrljunga commune and the nearest known runic stone is located at Fröstorp 
in Hov parish (Raä 52) some 25 km directly west of Norra Säm.

The earliest medieval evidence of settlement in Norra Säm is the ruin of the early church 
allegedly from the 1100’s AD (Ahlström, 1967 and Ewald, 1925), located by the northern 
shore of Lake Sämsjön and only one kilometer east of the parish border and one kilometer 
southwest of the site with ancient terraces. The earliest written records of the name Säm are 
‘Sääm’ from 1382 and ‘Sam’ 1407 and it is supposed to be a combination of two old words 
‘sä’ — ‘sjö’ or lake and ‘hem—‘bygd’ or, freely translated, place of settlement which would 
refer to the location of the old church village of Säm by the lake. The other farms in the parish 
have the following early dates: Bastorp (Bastatorp) 1500; Sverkelstorp (Swärkelstorp) 1471; 
Skogsbo 1550; Björstorp (Biörstorp) 1462; Säm (Sääå) 1307; Sämsholm estate (sätesgården 
Säm) from the 1400’s; Tångarp (Tångatorp) 1471; Vimle (Wimblene) 1545; and Västlycke 
(probably Stommen) 1540 (Ewald, 1925).

There are two early land survey maps of the properties of Säm and Sämsholm, one of 
which is by F. Sixtus from 1687 and the other drafted in a similar style although both the name 
of the surveyor and the date are unknown. On the map from 1687, the site with ancient terra
ces was used as a meadow with heather and juniper bush vegetation belonging at that time 
to Sämsholm, then used by Catharina Bjelke (Ewald, 1925). And the undated map also shows 
that the area was covered with juniper bushes and young birch forest. Since none of the later 
maps from this area indicate that any cultivation took place after 1687, then it must be conc
luded that the terraces on the ancient monument site may be of an earlier date — from the 
medieval period or perhaps, in part, even contemporary with the cemetery and single graves 
in the area. Additionally, the property boundaries which clearly cross the terraces south of 
the main site area and the northeastern tips of the two tongue-shaped terraces east of the 
main site area are yet another indication that the system of terraces belongs to a different 
settlement structure no longer in existence. Even in the main site area there are indications of 
a stratification in the concentration of heaps of cultivation and clearance stones and their lo
cation within the terrace area and, at least in one clear case, their conglomeration to one parti
cular terrace in the southwestern part of the system.

In 1983, the site was totally covered with forests. The main part of the site and the eastern 
and southern terrace areas were covered with a relatively dense predominately deciduous 
forest with mature oak trees and a similar younger vegetation. The area farthest to the east 
was covered with a mature coniferous forest. Since resurvey and new documentation, this 
ancient monument area has come to the attention of interested persons on both local, 
regional, and national levels as a place of cultural historical interest to be cared for and made 
accessible for the general public within the program regulating the care and preservation of 
ancient and historical monuments in Sweden.
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Map 2. Map drawn from an early survey map of the area at Sam and Sämsholm showing the land use 
in 1687. Area A — meadow with heather and juniper — corresponds to the area with ancient terraces, 
shaded area on Map 1.
A = shows all of the property belonging to Sämsholm estate;
B = shows all of the property belonging to both of the Sam farms; and 
C = shows all of the property belonging to Västerlycke.
Land survey Map, Akt T2,Sämsholm nr 1 säteri, Geometrisk avmätning, by F Sixtus, 1687.
Drawing by P Anderson.
Karta efter äldre lantmäteriakt som visar markanvändningen 1687. Område A — ängsmark med Ijung- 
och enbuskvegetation som motsvarar det skrafferade fornlämningsområdet på karta 1.

Map 3. Map showing the property of Norra Säm parish within the 17th century Våthult kronoallmän- 
ning. The area on this map corresponding to the area with ancient terraces on Map 1 lies in the area with 
the specification ”juniper and small birch trees”, between Sverkerstorp and Bastorp. Both the map’s 
surveyor, date and scale are unknown. Land Survey Map, Akt 7', Sämsholm nr 1 säteri, Redovisning av 
ägoområden på kronoallmänning Våthult, Obekant, Drawing by P Andersson 
Karta som visar ägostrukturen inom Våthults Kronoallmäning under 1600-talet, Norra Säms sn. Områ
det på denna karta betecknat ”en med små björk skog beväxt” motsvarar det skrafferade fornlämning
sområdet på Karta 1.
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Sammanfattning
Artikeln behandlar ett område i Norra Säms socken i centrala Herrljunga kommun, vilket be
står av gravar och terrasser. Det registrerades under revideringsinventeringen 1983.
Det centrala området består av ett gravfält med sex runda stensättningar, röseliknande, samt 
i sydvästra delen en ensamliggande stensättning, även denna röselikande. Dessa var regist
rerade vid förstagångsinventeringen 1961. Två av stensättningarna i gravfältet har mittröse 
och en av dessa har också ett stort mittblock.

I anslutning till gravarna samt på moränkullens sydöstra sluttning finns ett 10-tal terrasser. 
Dessa är rektangulära, 25—70 m långa, 10—30 m breda och 0,4—1,5 m höga. På dessa ligger 
också enstaka, större och mindre odlings- eller röjningsrösen, varav de största är 7—10 m i di
ameter och 0,5—1 m höga.

På en utskjutande höj drygg nordöst om det centrala området finns ytterligare 2 terrasser, 
delvis förstörda av sentida odling. Dessa är 70 respektive 210 m långa, 30—70 m breda och 
0,3—1 m höga. Ännu ett område med en stor terrass, 290 m långa, 50—70 m bred och 0,5 m 
hög, är beläget sydöst om de två ovan beskrivna. Denna terrass är indelad i sektioner av sten- 
och jordvallar med 30—90 m mellanrum. Även här finns en röseliknande stensättning. Ter
rasserna är i detta läge svåra att datera. Fynd och fornlämningar finns i området från hela 
forntiden, från stenålder till yngre järnålder. De tidigaste skriftliga beläggen är från medeltid 
och den tidigaste lantmäterikartan är från 1687. Ägogränserna på denna karta löper tvärs 
igenom terrassområdena och ansluter inte alls till dessa. Områdena med terrasser och odlings- 
eller röjningsrösen måste alltså tillhöra ett betydligt äldre skede än vad 1687 års karta utvisar.
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Landet mellan Larva Basing och Skalundahögen

av Gerhard Flink

Inledningsvis kan konstateras att i Västergötland var och är revideringsbehovet stort. I statis
tiken för länsdelen märks en fördubbling av det totala antalet fornlämningar från 3811 till 
8173. Ökningen är i storleksordningen 114%. För att få perspektiv på siffrorna kan jämföras 
med det totala resultatet år 1980. Ökningen blev det året 21%, för året därpå kan som jämfö
relse nämnas att i revideringsområdet inom Örebro län blev ökningen 35%. Bakom dessa siff
ror döljer sig till största delen de fornlämningskategorier vilka beslutades i samband med re
videringsinventeringens påbörjade. För revideringsområdena i Skaraborgs län består den hu
vudsakliga delen av nyregistrerad fossil åkermark. Emellertid kan en kraftig ökning noteras 
även vad gäller förhistoriska fornlämningar. De siffror som är jämförbara med resultatet 
från förra inventeringen ger en ökning på 12% — då är att märka att stenåldersboplatser inte 
är medräknade, eftersom dessa inte kunde noteras vid förstagångsinventeringen med R på 
kartan.

Det statistiska förhållandet mellan inventeringarna är emellertid missvisande på ett sätt 
som inte framgår i kolumnerna. Under revideringsarbetet kunde konstateras att i flera sock
nar var gravfälten kraftigt överdrivna i antal anläggningar och även areal. I de allra flesta fall 
kunde klart konstateras att besiktningsförhållandena inte kan ha nämvärt förändrats sedan 
början av 1960-talet. I många fall resulterade revideringen i nedrakning av antalet synliga 
gravar med upp till 50%, i något fall mer. Orsakerna till dessa förhållanden kan sökas i det 
förhållandet att man vid förstagångsinventeringen insåg att man vid utgrävningar skulle 
komma att få som resultat ett betydligt större antal gravar än de synliga och att man på en del 
håll försökte kompensera för detta genom höga skattningar. I statistikens sista kolumner 
framgår att antalet lokaler också har ökat starkt. En stor del av dessa består av nyfynd av 
älvkvarnsförekomster och enstaka stensättningar och andra förhistoriska gravar. Det är 
dessa mycket talrika lokaler som har kompenserat för de stora statistiska bortfallen på de för 
högt räknade gravfälten. De tidigare kända gravfälten kunde alltså korrigeras, oftast med 
nedrakning men också i många fall genom en uppräkning i antal. Sammanlagt antecknades 
163 gravfält vid inventeringen varav ca hälften är belägna i nordvästra delen av området. 
Dessutom tillkom ett 20-tal tidigare okända gravfält. Ett av dessa som anmäldes genom en 
ortsbo visade sig bestå av ett 20-tal fornlämningar, däribland några högar med diameter upp 
till 15 meter. Det är beläget någon kilometer söder om Mellby och kan ha varit det förhistoris
ka Mellbys bygravfält (raä 52).
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Bygravfält

I forskningen kring centrala Västergötlands äldre historia har ofta det förhållandet påpekats 
att bygravfält av östsvensk modell i stort sett saknas här. Det har påpekats att den täta bybild
ningen och de förhållandevis stora byarna har medfört att bygravfälten kom att förstöras ti
digt och att därför inga spår finns kvar (Selinge 1980). Det har även talats om att de fåtaliga 
stora gravfält som faktiskt finns skulle representera någon typ av bygdesammandragning un
der yngre järnålder (Hyenstrand 1971). Kristendomens tidiga införande med därmed föränd
rat gravskick har också anförts som skäl till att yngre järnålderns gravfält är så fåtaliga.

Genom revideringsområdenas lokalisering i Skaraborgs län i sinsemellan mycket olika 
landskapstyper kan lite förenklat sägas att höggravfälten framträder olika tydligt i förhållan
de till uppodlingsgraden i omgivande landskap. I den helt uppodlade slätten omkring och 
nordöst om Vara är gravfälten mycket sällsynta och framträder oftast bara som notiser om 
föremålsfynd, som kan antas ha kommit från gravar. Ett intressant exempel är här kyrkbyn 
Saleby, belägen mitt ute på slätten. Från byn, som är belägen på en grusås, finns fynd från för
romersk järnålder (Sandström 1910). Från yngre järnålder finns inga notiser om gravar, men 
med all säkerhet borde bebyggelsen ha kontinuitet i ett sådant utpräglat bebyggelseläge. Kon
tinuiteten framträder också men här i form av ortnamnet. Från 1400 och 1500-tal finns 
namnformen ’Salabyhögha’ som direkt anvisar förekomst av högar i Saleby (Lunddahl
1963).

Förhållandena är liknande i andra slättbyar med inga eller enstaka fornlämningar. Några 
undantag finns, främst då Levene med stort gravfält och ett stort område med fossil åkermark 
(Lindqvist 1975). Levene har varit en kungsgård och har sannolikt gravfältet bevarat av det 
skälet att området lagts ut till t ex betesmarker, och odlingen har inte fått svälla ut på samma 
sätt som i de fria bondbyarna. Ett annat undantag på slätten finns i Hovby socken vid Västby, 
som har ett bevarat gravfält med stora högar (raä 2). Dessa punktvisa nedslag med gravfor
mer och belägenhet av östsvensk karaktär antyder förhållanden som bör ha varit av generell 
art även för dessa bygder ute på slätten.

Den uppodlade lerslätten begränsas mot nordväst genom en mycket skarp naturgeografisk 
gräns. Denna har bildats genom en förkastning, som från Kinnevikens innersta del sträcker 
sig i rät linje i sydvästlig riktning mot Nossebro. Nordväst om förkastningen, som bitvis bil
dar kalbergsterräng, är ett omväxlande landskap med åkermarker och skogar som småning
om öppnar sig helt till helåkerbygd vid Dättern och Brandsfjärden.

I norra delen av detta område är en välkänd fornminnesplats. Det stora röset vid Tun, ett 
av landets största, har varit känt sedan 1600-talet och har därvid dragit till sig intresse från 
fornforskare genom tiderna. Genom detta förhållande kan upplysningar, adekvata för by- 
gravfältsdiskussionen, fås som en sidoeffekt. Från 1600-talet får vi upplysningen att förutom 
det stora röset fanns två stora högar samt ”många ättebackar på en liten ås, även sydväst” 
(HadorphrReseanteckningar). En skiss av Peringsskiöld illustrerar området på ett utmärkt 
sätt. På hans skiss syns med hjälp av hans beskrivning minst två höggravfält och kanske rest 
av ett tredje. Ytterligare ett gravfält finns söder om röset. Några hundra meter nordväst om 
röset kunde så ett femte gravfält registreras vid revideringen. Centralt i området, ett par hund-
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Fig 1. Renritning från Peringskiölds Mounumenta Sveogothorum.
Beskrivning: (Stavningen normaliserad)
A. Är Tuns Stenröret en hög all övertäckt med sten men överst uppå är grönt där stenen är bortfallen.
B. Är en fyrkant av sten, där en fast grundval varit haver som ännu synes av kalken.
C. En källa kringlagd med gråsten som finnes inom samma grundval 3 alnars djup.
D. Finnes en plats med en hop små backar och däromkring stängd med gärdsgård.
E. Är trenne små högar som synes emellan kyrkan och gärdsgården mitt emot prästgården.
F. Synes litet av prästgården som ligger nordväst från kyrkan dock mer i nordan.
G. Är en hög som är i sin vidd 160 alnar, nämligen runt omkring och höjden åtta alnar.
H. Kyrkan är i sin längd 45 alnar, i bredden 12 alnar, sånghuset av täljsten, kyrkan av gråsten.
I. Är en grav eller stort dike som synes igenom kyrkogården tvärt över och löper ut till högen.
K. Högen där klockstapeln står uppå är runt omkring 137 alnar och 6 alnar hög, men förr har han varit 
12.

L. Är högar eller små ättebackar som synes längst bort gent över kyrkogården.
M. Äro och små högar som synas somliga större, somliga mindre, tillhopa L och M 16 styck.
In the sketch by Peringskiöld from 1670, at least two prehistoric cemeteries with barrows may be seen 
by the large cairn at Urn.

101



Fig 2. Det stora röset vid Tun. Bilden tagen från norr. Foto E Enström. 
The large cairn at Tun.

ra meter nordväst om storröset, antecknades vid revideringen även en övergiven bytomt (raä
5). Denna, som är belägen på en moränrygg som f ö fortsätter bort mot det nyupptäckta 
gravfältet, bör vara den plats som även varit det forntida Tuns bebyggelseplats. Vad som kan 
verka förvånande i sammanhanget är att en stor hög, som har tjänat som grund till en klock
stapel, helt kan ha försvunnit. Tydligen togs högen liksom gravfältet öster om kyrkogården 
bort i samband med prosten Silvius verksamheter här under 1760-tal (Johansson 1972). Sam
manfattningsvis får vi även i detta fall genom uppteckningar och kvarliggande fornlämnin- 
gar en fornlämningsstruktur som stämmer med erfarenheter från andra landskap med komp
lettare fornlämningsbestånd.

Den lilla byn Täng, belägen på en höjd och med en ödekyrkogård mitt i byn, kunde även 
uppvisa rester av ett centralt gravfält. Arten av förfall kan här spåras mycket långt tillbaka i 
tiden. Gravarna är här till största delen utplånade i sina former av ett åkersystem med svagt 
ryggade åkrar. Åkerformen kan genom dateringar från andra håll i landet visas tillhöra me
deltid och därmed kan den tidiga förstörelsen av fornlämningar beläggas i detta fall. I anslut
ning till gravfältet är f ö en grustäkt som bör ha medfört borttagande av ännu fler gravar.

Några km norr om Tun är den förhållandevis stora byn Friel som i den lokala traditionen 
anses ha varit en stad i äldre tid. I den sydöstra delen av den gamla byplatsen är rester av den 
försvunna bebyggelsen i form av stensträngar och några otydliga grunder. Även här kan rester 
av ett bygravfält (raä 31) spåras, svårt skadat genom äldre odling och bebyggelse. Sedan gam-
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malt var några stensättningar kända av samma typ, vilka sannolikt också utgör rester av ett 
annat bygravfält (raä 4).

På samma vis kan socken för socken redovisas mot norr till Kållandsö.

Storhögar

Terrängen blir här mer bruten med bergknallar och moränpartier omväxlande med odlade se
dimentdalar. Fornlämningarna är här bättre bevarade än på de flesta håll i landskapet och till 
varje bebyggelseenhet med namn av förhistorisk art kan i regel beläggas gravar. Här kan näm
nas bland de större, välbevarade exemplen det stora gravfältet vid Sunnerby i Otterstad soc
ken med en stor hög, Kungshögen (raä 59). Man kunde vänta sig att en stor hög med ett så
dant appelativ skulle ha varit belägen i sockencentrum vid kyrkan. Någon km sydöst om den
na är ett par gravfält (raä 17,19) samt en ödekyrkogård, som troligen utvisar platsen för det 
gamla sockencentrum. P g a ”Söderbyns” strategiska läge vid Ullersundet har tydligen går
den redan i förhistorisk tid varit betydande. Inom revideringsområdet är annars inte ovanligt 
med stora högar i sockencentrum. Den stora Skalundahögen (raä 3), 65 meter i diameter och 
7 meter hög är f ö en av landets största. Högen drog tidigt till sig intresse och delundersöktes 
redan 1761 genom greve Ekeblad till Stola (Flink 1984). En annan hög, mindre än hälften så 
stor, Kung Skjolms hög (raä 8) är belägen ett stycke ifrån. Bägge är belägna på samma åspar- 
ti, som är en del av den mellansvenska ändmoränbildningen, vilket höjer sig över den omgi
vande flacka lerslätten.

Andra fornlämningar med hög social status är Kung Rackes sten (raä 47) och Onshögen 
(raä 67) i Rackeby sn, Kung Hebbes grav (raä 2) i Norra Kedum. Den sistnämnda har f ö en 
ännu större hög som granne, 30 meter i diameter. Högarna som ansluter till ett gravfält (raä 
2) är belägna vid gränsen mellan N Kedum och Tådene och indikerar troligen den centrala de
len av en förhistorisk större enhet, som sedan delats under medeltid.

Söder om de stora högarna vid Tun har tydligen vid Nossans mynning varit en betydelsefull 
plats i äldre tid. En anläggning som tidigare bedömts vara en naturbildning kunde under revi
deringens gång bevisas vara en storhög (raä 7), 50 meter i diameter, på vilken Ås kyrka och 
kyrkogård nu är belägen (Ohlsson & Vretemark 1984). Storhögen är tillkommen under vikin
gatid eller vendeltid enligt C 14-prov (muntl A Hildén, SGU, Gbg). Högen kan vara den sista 
resten av ett gravfält med anknytning till en hypotetisk förhistorisk bosättning med kontroll 
över den strategiskt viktiga Nossan och Lannaån. Flera andra storhögar finns i länsdelen, 
t ex Larva Basing (raä 22) och Lumbers hög i N Vånga sn (raä 3). Även i Älvsborgsdelen är 
samma mönster med storhögar i sockencentrum (Bertilsson 1984).

Hällkistor
Bland de förhistoriska gravarna som antecknades finns utöver de spektakulära storhögarna
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Fig 3.1 bildens nedre del syns den stora Skalundahögen. Dess proportioner kan jämföras med de mo
derna ekonomibyggnaderna intill. 1 bildens mitt kan Skalunda kyrka anas. Intill och i riktning mot stor
högen är två runstenar intill vilka f ö en tidigare oregistrerad hög upptäcktes. Intill vägen i bildens övre 
del är gömd i grönskan Kung Skjolms hög. Inte långt ifrån denna har enligt uppgift funnits två domar
ringar. En stor domarring finns alldeles intill Skalundahögen och skyms i bilden delvis av skogsbrynet. 
Skalundahögens flacka toppyta kan anas i bilden liksom den framträder på Ekeblads skiss. Foto J Norr
man. Godkänd för publicering av Försvarsstaben.
The large mound at Skalunda is seen in the lower part of the photo.

Fig 4. Skalunda hög — en av Sveriges största, 65 m diam och 6—7 m hög. Foto L Gren 1974. 
Skalunda mound — one of the largest in Sweden — is 65 meters in diameter and 6—7 meters high.



SKALUNDA HÖG
Renritning efter uppförstorad originalskiss av 
CJ. Ekeblad 1761.
a. Högen
b. Där gräfningen börjar
c. Murens öfra brädd
d. Nedra brädden
e. Andra stället varpa gräfdes
f. Tredje stället eller kullen varpa gräfdes

Fig 5. Grävningen, som tydligen pågick under sommaren och hösten 1761, gav inga redovisade fynd ut
över en notis om att man påträffade en kalkslagen mur i ett tidigt skede av grävningen. Ekeblad ville 
dock dokumentera sina iakttagelser och förde därför dagbok. I marginalen på denna finns ovanstående 
skiss. Skissen är här kraftigt uppförstorad och kan ha delvis feltolkats, men rapporten som sådan är ett 
intressant historiskt dokument såsom ett av de äldsta i sitt slag i vårt land.
Enlarged sketch of the Skalunda mound from the margin ofa diary from 1761.

Fig 6. Den nyupptäckta storhögen i Ås sn har sina begränsningar vid de största träden i bildens ytter
kanter och ungefär vid grusgången som syns mitt i bilden. Kyrkan är belägen på krönet av den stora 
gravhögen som enligt C14-dateringar är från yngre järnålder. Foto U Bertilsson.
The church is situated on the crown of the newly discovered large mound in Ås parish.



och rösena en annan mycket äldre grupp, nämligen de glest förekommande hällkistorna. Av 
hällkistorna finns de flesta i anslutning till Nossans dalgång. Främmestad socken har t ex 9 
hällkistor, Bäreberg, Fåglum, m fl socknar har en eller flera. Av länsdelens 35-tal hällkistor 
är över hälften i dessa socknar. De flesta är skadade, men i regel syns sidohällar och i några 
fall portstenar, dvs resta stenar som markerar ingången. Flällkistorna är ofta kända sedan 
gammalt och har ofta namn. Jättestugan, (Bäreberg raä 20) med tydliga portstenar är en av 
de mest kända (Selinge 1984). Ibland syns andra konstruktioner som t ex Främmestad (raä 
8) med gavelhål. Bland nyupptäckta hällkistor kan nämnas Jung raä 47, belägen inte långt 
från E-3 på ett impediment i åkern. Gravfältet vid Fröslunda (Sunnersberg 4) med ett varierat 
bestånd av stora högar, stensättningar och domarringar kunde vid revideringen kompletteras 
med en liten hällkista i anslutning till övriga fornlämningar. Detta gravfält med ca 100 forn- 
lämningar har skadats i äldre tid genom insprängda ryggade åkrar. Gravfältet har därför san
nolikt omfattat betydligt fler gravar under forntid.

Älvkvarnar och hällristningar

Älvkvarnsförekomsterna har som nämnts utökats starkt genom den nya inventeringen från 
ett 50-tal lokaler till 312. I länsdelen var tidigare noterad en hällristning, nämligen den nu 
imålade och inhägnade raä nr 5 i Fåglum. Denna har varit känd sedan länge och omfattar ca 
75 fotsulor och ett 20-tal älvkvarnar. Vid revideringen påträffades ytterligare 6 hällristningar. 
Motivvalet på dessa är likartat, ofta med fotsulor och älvkvarnar. Den största av de nyupp
täckta hällristningarna är i Otterstad socken inte långt från Ullersundet. Ristningen (raä 103) 
visade sig omfatta fotsulor, koncentriska cirklar, rännor, några obestämda figurer samt ca 
350 älvkvarnar. På Kållandsö upptäcktes sedan ytterligare två hällristningar med liknande 
motivval (raä, 101, 153). Den ena av dessa är belägen nära Otterstad kyrka och har i närheten 
en skärvstenshög. I nästan samtliga socknar väster om förkastningen finns älvkvarnsföre- 
komster. Det tätaste området torde vara öster och söder om det stora röset vid Tun, inte helt 
oväntat. Inom Tun och Särestad socknar är över 50 älvkvarnsförekomster med tillsammans 
flera hundra älvkvarnar. Centralt i området inte långt från Gammalstorp är ytterligare en ny
upptäckt hällristning (Särestad 64) med ett tiotal fotsulor och ca 35 älvkvarnar. Ett annat om
rådet med talrika älvkvarnsförekomster är vid Pilebo, nära gravfältet N Kedum 2 med kung 
Hebbes grav. Nära vägen är här en liten hällristning med en skeppsformig figur samt älvkvar
nar (raä 34).

Skärvstenshögar

Skärvstenshögar har tidigare varit praktiskt taget okända i Västergötland. De är däremot väl
kända i andra delar av landet som t ex Mälardalen och i Östergötland. Under senare års revi
dering har flera nyupptäckta områden kommit till som t ex i Misterhultsområdet i Kalmar 
län (Magnusson 1984) och Tjustbygden i samma län (Winberg 1979). Gemensamt för dessa
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Fig 7. Del av den nyupptäckta hällristningen vid Ullersundet i Otterstad sn, Kållandsö. Vid rekognosce
ringen syntes endast älvkvarnen i bildens nedre högra hörn. De mycket välbevarade cirklarna och fotsu
lorna framkom vid avtorvningen. Hällristningen är belägen endast någon meter över Vänerns normal
vattenstånd. Foto G Flink.
Part of a newly discovered rock carving.

Fig 8. Älvkvarnar utgör en stor del av de vid revideringen nyregistrerade fornlämningarna. Här ett 
exempel från Larv sn, där antalet älvkvarnsförekomster utökades från 6 till 49. Foto L Gren 1983. 
Many of the newly registered ancient monuments found during the revision are finds of cup marks.



miljöer är att skärvstenshögarna verkar ha en utpräglat maritim anknytning. I Mälardalen 
är de i tusental anslutna till 20- och 25-metersnivåerna tillsammans med älvkvarnsförekoms- 
ter, hällristningar och i högre terrängpartier rösen eller röseliknande stensättningar. Försök 
har gjorts att knyta samman de olika komponenterna till enheter, som skulle ha utgjort 
bronsålderns bebyggelseplatser inom ett givet landskapsavsnitt (Kjellén, Hyenstrand 1977). 
De bakomliggande orsakerna till miljöer av detta slag har dryftats. Vad som är gemensamt 
med de nyupptäckta västgötska är bara deras anknytning till vattenmiljö. De flesta finns norr 
om ändmoränen på Kållandsö (Flink 1984) och av dessa ca 20 är en klar koncentration vid 
Rackeby kyrka. Här var tidigare såsom gravhögar antecknade tre fornlämningar. Genom 
ytprov kunde dessa visas vara av annan typ (raä 41, 43).

Kållands skärvstenshögar fördelar sig i klungor med inbördes avstånd på ca 4—6 km, i- 
bland med älvkvarnar i närheten, ibland med rösen eller stensättnignar. Slående i samman
hanget är att Västergötlands största gravmonument med sannolik datering i perioden ligger 
just i anslutning till detta stråk med skärvstenshögar. Senare inventeringar har visat att 
skärvstenshögar är något exklusivt för Kållandsområdet i Västergötland. Endast undantags
vis har de senare registrerats i inlandet. Vad som mystifierar i sammanhanget är att inte 
skärvstenshögar också finns i andra rösemiljöer, som t ex Bohuslän och efter Norrlands 
kustland. Norrlandskustens rösen har visats vara belägna i anslutning till bronsålderns 
strandnivåer (Baudou 1968). Rösena har här visat sig vara i en del fall sammanhållna i lösa 
grupper, som i några fall kan visa på bebyggelselägen för en bronsåldersbosättning (a a). 
Längre söderut, vid Medelpads kuster, har genom nivåstudier påvisats bronsåldersmiljöer 
vid den dåtida fornkusten liksom att en kustanknuten fångstkultur skulle ha funnits kvar här 
in i äldre järnålder. Kustanslutna rösen av olika former finns exempel på längs de flesta av vå
ra kuster. Det som alltså skiljer är förefintligheten av skärvstenshögar och ristningar i samma 
miljöer.

Neolitikum och bronsålderns näringsliv har ansetts bygga på ett rörligt näringsliv med 
åkersystem brukade genom långtidsträda (Boserup 1968). Tänkbart är att territorier med 
stor variation i energiutbudet kan ha spelat en mer framträdande roll än andra mer enformiga 
miljöer (kanske med inbyggda bristsjukdomar). Detta förhållande kan då ha resulterat i in
tensivare boende på samma plats, som då resulterar i avfallshögar av viss storlek beroende av 
t ex folkmängden och tiden eller någon annan variabel. Dessa rikare områden kan då ha haft 
potential att åstadkomma synliga uttryck för sitt välstånd antingen genom påkostade häll
ristningar och/eller monumentala gravar. Västra Skaraborg med Lilla Flyhovsristningen som 
en pendang och Tunröset i söder kan ha bildat en sådan miljö. I många fall kan landets 
skärvstenshögmiljöer betraktas utifrån aspekten av sådana inslag av extravagans. I Uppland 
bildar områden öster om Enköping en sådan miljö med talrika hällristningar, skärvstenshö
gar och gravar. Å andra sidan är en ännu större koncentration några mil nordöst härom med 
ännu talrikare skärvstenshögar men inga hällristningar. (Jensen 1984). Emellertid uppvisar 
landets mäktigaste hällristningsområde i norra Bohuslän en nästan total avsaknad på skärv
stenshögar. Högst ett tiotal är registrerade, men vid undersökningar de senaste åren har dock 
ytterligare ett antal påträffats. Genom kritisk granskning av fornlämningsregistret kan dock 
förekomsten av ännu fler skärvstenshögar diskuteras (muntl U Bertilsson). Avsaknaden av 
bohuslänska skärvstenshögar kan alltså delvis bero av en kunskapslucka. Ändå kvarstår
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en besvärande brist på boplatslämningar av denna typ för att ovan antydda modell skulle va
ra giltig.

Fornlämningar utan synlig begränsning

Inom den västra Skaraborgsdelen påträffades nästan ett hundratal stenåldersboplatser. De 
förekommer i nästan alla socknar men har en klar anknytning till vattendrag. Sedan gammalt 
har varit kända rika boplatser vid Vänersnäs i strandkanten i Vänern. En yxform av närmast 
mesolitisk typ av diabas har kanske uppstått här (Sarauw & Alin 1923). Vid revideringen kun
de också konstateras att talrika stenåldersboplatser är att finna i strandområdena invid Dät- 
tern, mittemot Vänersnäs. I Ås socken i anslutning till Nossan och Lannaån registrerades ett 
15-tal stenåldersboplatser (t ex raä 36-50) eller fyndplatser med stenåldersindikationer. Bo
platserna kunde beläggas genom fynd av flintavslag, kärnor, enstaka keramik och några red
skap, bl a en välbevarad senneolitisk dolk. På de flesta boplatserna kunde skärvsten iakttas 
och/eller sotig jord, sannolikt från överplöjda härdar. Ett annat relativt rikt område är belä
get vid Elian och dess talrika tillflöden i Skallmeja och N Härene socknar. Här registrerades 
kvartsbladsvis minst en stenålderboplats i medeltal. Intressant är att här konstatera antalet 
fyndplatser av stenålderskaraktär i förhållande till boplatsfrekvensen. Inom samma yta som 
de tiotal boplatser som registrerades är över 80 indikationer i form av lösfyndsplatser. Många 
av dessa markerar endast platser för borttappade redskap, men sannolikt utgör flertalet ändå 
indikationer på över/eller bortplöjda stenåldersboplatser. Ett tredje område med stenålders
boplatser är de sandiga områdena vid Larvs hed. Här kunde registreras ett tiotal lokaler, ofta 
belägna vid bäckar, som ibland är överplöjda och utdikade. Fynd kunde här konstateras av 
mesolitisk karaktär.

I statistikens kolumn för förhistoriska fornlämningar utan synlig begränsning ovan jord 
finns utom stenåldersboplatserna även andra fornlämningar. En av dessa har varit känd se
dan länge. Vid Finnetorp i Larv socken undersöktes år 1904 en offerplats, varvid framkom 
förgyllda silverbeslag, doppskofragment och delar av betselkedjor av brons (Stenberger
1964). Vid efterundersökningar genom U-E Hagberg påträffades hästtänder och järnföre
mål på platsen (ATA, Rapport, Hagberg). På samma sätt som ovannämnda grupper registre
ras nu även gravar under flat mark. I Västergötland har sedan länge varit kända ett flertal ur- 
negravfält från förromersk järnålder. Ett av de mest kända är beläget i Horns socken söder 
om sjön Östen. Detta undersöktes under en följd av år och omfattade ett par hundra gravar 
med rikliga fynd (Sahlström/Gejvall 1948). Ett liknande gravfält fanns ett par hundra meter 
väster om det nyupptäckta höggravfältet vid Mellby (raä 52), kanske en föregångare till detta. 
Örnegravfältet vid Mellby (raä 19) noterades redan 1884, då O Montelius iakttog obetydliga 
lämningar av en förmodad hällkista, (Sahlström 1915), som f ö ett tjugotal år senare iakttogs 
av GM Blomqvist. På platsen som användes till grustäkt påträffades lerurnor och delunder
sökningar skedde. En större undersökning kom till stånd år 1948 genom K-E Sahlström, som 
även publicerade denna (Sahlström 1951). Den gamla grustäkten är nu nedlagd och inget
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syns längre på platsen. På grund av topografiska förhållanden och gravfältets kända ut
sträckning markerades dock ett område väster om detta, där det kan förmodas fortsätta. Ur
negrav fältet vid Stora Ro (raä 1) i samma socken har även det varit känt sedan länge. Redan 
vid mitten av 1800-talet påträffades här urnor. Liksom Mellbygravfältet kom en pågående 
grustäkt att leda till en undersökning som även här genomfördes av Sahlström. Rika fynd da
terar gravfältet till förromersk järnålder (Sahlström/Gejvall 1954). Vid revideringen påträf
fades ben i åkern intill den gamla grävningsplatsen, varför det kan förmodas att delar av grav
fältet finns kvar i den nuvarande åkern. Vid Essunga var sedan 1930-talet känt ett flatmarks- 
gravfält (raä 7) och i en grustäkt påträffades så sent som under revideringen 1983 en nästan 
hel gravurna.

Flygspaning

Eftersom de vidsträckta fullåkersbygderna i västra Skaraborgs län ingick i arbetsområdet be
slöts att medel skulle anslås till dokumentation genom flygspaning. Metoden att upptäcka 
överodlade fornlämningar har tidigare prövats i Skåne genom E Eriksson sedan 1950-talet 
och på Öland fotograferade M Stenberger fornborgar från luften så tidigt som i början av 
1930-talet. England är det land där metoden att dokumentera fornlämningar från luften har 
nått längst. I södra England i Wessex har man sedan 1920-talet tagit tusentals flygfoton över 
fornlämningsrika områden söder om Salisbury omkring bl a fornborgen Danebury. Genom 
att kombinera iakttagelser från marken (att jämföra med vår inventering), grävningsresultat, 
arkivstudier samt sist men inte minst utvärdering av flygfoton tagna under de senaste 50 åren 
har man här kunnat sammanställa en grundkarta med spår av kulturutvecklingen i området 
under 3000 år. Bl a har här vidsträckta områden fossil åkermark registrerats liksom upptäckt 
av tidigare okända gravar, som framträder som vegetationsspår i åkrarna. Av 618 runda an
läggningar kunde 187 upptäckas genom flygspaning (Palmer 1984).

Ett 50-tal flygtimmar anslogs åt försöksverksamhet i Skaraborgs län. Resultatet bestod i 
registrering av ett mindre antal överplöjda fornlämningar, sannolikt högar eller stensättnin 
gar. I Larv socken registrerades en sådan (raä 39) i en klövervall, intill vilken finns spår av yt- 
begränsningar av samma slag som kan jämföras med de sydengelska anläggningarna från 
förromersk järnålder. Spåren framgår i Larv som positiva vegetationsspår, dvs växtligheten 
är kraftigare där fornlämningen haft t ex en begränsning som sedan fyllts med matjord 
(Norrman 1984). Även i Längjum registrerades ett par liknande lokaler (raä 63,64) samt en 
lokal i Edsvära av mer komplicerad natur. I Edsvära syntes spår av en överodlad grav (raä 143) 
och ett 50-tal meter söder om denna en större oval cirkel. Denna skulle kunna utgöra spår av 
en försvarsanläggning. Väl att märka i sammanhanget är att fastigheten har namnet Borga. 
(Edvinger 1984). Ovan beskrivna fornlämningar markeras med (R) liksom t ex flatmarks- 
gravfälten.

Metoden med flygdokumentation är intressant och väl värd att pröva även i Sverige men 
knappast enligt nuvarande modell. De goda resultaten i England har tagits fram genom att 
ett otal bilder har tagits under årens lopp över samma områden. Flera miljoner bilder finns 
med arkeologisk information och minst en halv miljon bilder finns i arkiv och kan användas
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som exemplet i Wessex. Svårigheten med de blygsamma svenska försöken framgår också av 
rapporten från Västergötland (a a). Dåligt väder under de tider när av olika orsaker flygtid 
var disponibel medförde att adekvata bilder kanske inte kunde tas eller också kunde inga me
ningsfulla iakttagelser göras. Skall metoden ha en framtid i Sverige måste antingen mycket 
större resurser ställas till förfogande så att tillräcklig tid kan anslås till flygning eller också får 
den vidare verksamheten inskränkas till strödda regionala iakttagelser. En meningsfull vida
reutveckling av flygarkeologi kan främjas genom inrättande av en särskild avdelning med 
egen budget. Här bör en samordning ske genom den kompetens som finns i landet. Vidare 
bör ett fast samarbete ske med andra myndigheter med egna flygbildarkiv, t ex lantmäteriar- 
kivet och flygvapnet, samt inventeringar av arkiv enligt den engelska modellen genomföras. 
Först när de spridda regionala insatserna samordnats i en centraliserad organisation med 
långsiktig planering kan ekonomiskt försvarbara resultat uppnås.

Fornlämningar från historisk tid

Av de registrerade fornlämningarna från historisk tid var de flesta ödekyrkogårdarna och ko
lerakyrkogårdarna kända sedan tidigare. Västergötland har sedan länge varit känt för sina 
många och små kyrksocknar. Av de närmare 90 socknar som ingick i revideringsområdet in
nehåller ett trettiotal bevarade ödekyrkogårdar. Sockensammanslagningen började emeller
tid redan under högmedeltid (Sahlström 1958) varför anledning finns att förmoda att åtskil
ligt fler övergivna kyrkplatser finns än de nu registrerade.

Många socknar har alltså en ödekyrkogård, ofta belägen i en del av socknen som fortfaran
de kan uppfattas som en egen bygd. Så är fallet t ex i Järpås socken, som har sin huvudbygd 
nere på slätten med kyrka och fornlämningar och kanske rester av bygravfält. Efter en stig
ning uppför förkastningsbranten öppnar sig efter ett par kilometer mot väster en öppen dal 
med fornlämningar belägna i sluttningarna och på impedimenten här. Centralt placerat i dal
gången är en kyrkplats (raä 10) med en minnessten med text till minne av Vedums medeltids
kyrka. På platsen kunde f ö vid revideringen återupptäckas vad som sannolikt är grunden till 
medeltidskyrkan, nämligen en husgrund, 18 meter lång, tyvärr mycket otydlig. Ytterligare en 
medeltidskyrka har funnits, nämligen Höra (raä 15), som nu markeras genom en minnessten 
från början av 1800-talet, då kyrkan revs. I närheten är i detta fall en fastighet som just heter 
Höra Stommen och alltså utvisar den medeltida prästens boställe. Geografiskt kan noteras 
hur de två kyrkplatserna och nuvarande kyrka är belägna så att socknen bildar tre jämnstora 
delar. Samma förhållande kan iakttas i N Härene socken som även den har varit delad i tre 
jämnstora delar under medeltid; i väster Skofteby med bevarad ödekyrkogård och kyrkgrund 
(raä 7), i söder Resville, även här med bevarad ödekyrkogård (raä 23) och i norr den nuvaran
de kyrkan. Även den stora Otterstad socken på Kållandsö har under medeltid varit delad på 
tre delar. Här kan man följa ortnamnet Otterstad ända till 1200-talet i formen ”Otars sta- 
dum” 1283 (aal 963). Söder om Otterstad vid Ullersundet var socknen Senate, känd från 
1300-tal. Här är ödekyrkogården med bogårdsmur bevarad (raä 9). Den tredje socknen var 
under medeltid Torsö, vars medeltidskyrka förföll under 1500-tal men återuppbyggdes på
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de la Gardies tid som kapell.
De i mälarlandskapen inte ovanliga avhysta bytomterna är i Västergötland mer ovanliga. 

Säteribildningen som i Södermanland och Uppland var omfattande, fick aldrig någon större 
omfattning i Västergötland. De adelsgårdar som fanns här hade oftast medeltida anor och 
berörde tydligen de gamla bondbyarna på ett skonsammare sätt än i Östsverige. En av dessa 
slott är sedan 1700-talet ruin och är registrerad i fornlämningsregistret (Strö 66). Lindhol
mens slott innehades på 1500-talet av Ture Jönsson Tre Rosor, som efter att ha deltagit i en 
misslyckad resning mot Gustav Vasa fick fly ur landet. Längre västerut vid Ullersundets ut
lopp i Vänern är en annan nu mera känd medeltidsgrund, Jarlehus (Rackeby 1) eller Järnehus 
som den kallas i äldre källor (Rannsakningar 1969). Uppenbarligen har Ullersundet haft en 
strategisk betydelse i äldre tid, vilket förstås genom förekomsten av en av Västergötlands fåta
liga fornborgar, som är belägen vid sundets östra del. I den trängsta passagen vid nuvarande 
bron till Kållandsö är en 1600-talsskans (Otterstad 1) med välbevarade vallar.

Den andra orsaken till uppkomsten av avhysta bytomter var ett resultat av skiftena under 
1800-talet. I en del fall kunde den gamla gemensamma byplatsen uppfattas som olämplig och 
man sökte helt nya gårdslägen. I de flesta fall resulterade skiftena dock endast i en begränsad 
avflyttning, så att luckor bildades i den gamla sammangyttrade bybilden. Detta kan idag 
iakttas i de flesta av Västgötabyarna. I några fall har dock hela bylägen övergivits. Ett exem
pel på detta är Bragnum bytomt i Lekåsa socken (raä 74) som före 1847 bestod av 6 gårdar. 
Namnformen är av förhistorisk art med ändeisen -hem, som i Västergötland ofta förekom
mer i sockennamn. Förleden i detta fall syftar på den bergshöjd invid vilken tomten ligger 
(Linde 1982) och på vilken f ö ett par gravfält fullständigar byns förhistoriska genes.

Fossil åker

Av de närmare 10 000 fornlämningarna som registrerades i länsdelen utgörs över hälften av 
fossil åkermark. Termen fossil åkermark åsyftar sinsemellan olika ålderdomliga åkerformer. 
De olika åkerformerna har behandlats i främst den kulturgeografiska litteraturen (t ex 
Lindqvist 1975, Sporrong 1978). Eftersom varje individuell brukningsyta (en åkerrygg = en 
fornlämning) räknas för sig kan ett begränsat antal lokaler med fossil åkermark som omfat
tar stor areal betyda mängder av statistiska fornlämningar. De absolut vanligaste formerna 
utgöres av ryggade åkrar. Ofta är de belägna i sluttningar intill nu odlade marker och framträ
der som mer eller mindre välvda ytor, parallellt belägna, några meter breda och några tiotal 
till hundratal meter långa.

Den mest välbevarade fossila åkerlokalen är i Larv socken vid Karlsberg (raä 330), nu belä
gen i granskog och omfattande 45 åkerryggar. De flesta är 3—6 meter breda och endast ett 
par decimeter höga, men ett halvdussin ryggar är bredare och upp till 1,3 meter höga. Områ
det har uppmärksammats i äldre tid och förekommer som en anteckning på en lantmäteriakt 
från mitten av 1700-talet och uppfattades då som gammal igenlagd åkermark. Endast sällan 
är åkerryggarna så utpräglade som vid Karlsberg. I regel har de gamla åkersystemen plöjts 
över så att de forna åkerryggarna har utjämnats. Att man kan ha haft problem framgår i be-
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Fig 9. En av Västergötlands många försvunna medeltidskyrkor. Höra kyrksocken uppgick 1805 i Järpås 
sn och den medeltida träkyrkan revs. Socknens förhistoriska ursprung framgår av namnet som är ett 
hem-namn. Foto ATA från teckning i Peringskiölds Monumenta Sveogothorum.
One of the many medieval churches from Västergötland that no longer exist. Drawing from Pering- 
skiöld’s Monumenta Sveogothorum.

Fig 10. Ryggade åkerparceller vid Karlsberg i Larvs sn (fornl 330). Området består av ca 45 parceller, va
rav några är intill 12 m breda och 1,3 m höga. Foto K Edvinger 1983.
Ridge and furrow.



stämmelserna i ett arrendekontrakt från 1848, där det stadgas att arrendatorn forbindes att 
utjämna åkerytorna så att det blev jämnare åkrar (Kinberg 1958).

Uppenbarligen har ryggade åkrar varit mycket vanliga i äldre tid. Under Per Kalms resa år 
1742 uppmärksammade han vid flera tillfällen åkerryggar och på ett ställe mellan Hova och 
Hasslerör såg han ryggade åkrar som hade framkommit i samband med en svedja, som tydli
gen var nygjord. Kalm frågade då en följeslagare hur detta hängde ihop och fick som svar att 
det fanns sådana ryggar överallt i skogen (Kalm 1977). Sannolikt påträffas nu vid reviderin
gen sådana åkerryggar som legat öde sedan kanske medeltid, blandat med sådana som odlats 
över i större eller mindre grad (jfr Larv 330). Det finns olika teorier om varför åkerryggarna 
ser ut som de gör (aa -75, -78). Kalm fick till svar på samma fråga under sin resa att ryggarna 
var funktionellt betingade och skulle säkerställa skörd. Vid extrem torka gavs skörd mellan 
ryggarna och vid extremt regnig väderlek skulle skörden komma i de dränerade övre delarna 
av ryggarna. Ungefär samma resultat har man vid undersökningar i Danmark kommit fram 
till. Här hävdas att ryggarna kom till i samband med klimatförsämringen under 1300-talet 
och att de 1 kulle motverka att rötterna frös sönder på höstsäden i samband med tjällossnin
gen (Steensberg 1984). Orsakerna till formerna verkar logiska. Tillvägagångssättet för hur 
man åstadkom dessa former kan ha varit skiftande. Vissa ryggar kan omöjligen ha plöjts till 
sin form utan måste ha lagts upp med spade, andra kan ha bildats genom systematisk plöj
ning med vändskiva.

Andra fossila åkerformer kan var svårare att särskilja och är också sällsyntare. Bandpar
celler med begränsningar i form av jord- och stenvallar är sällsynta, antagligen därför att så
dan åkermark har varit lätt att förvandla till moderna jordbrukarealer med större samman
hängande ytor. Endast i sådana områden där marken har förblivit oplöjd sedan parcelle- 
ringstekniken övergavs kan man påträffa dessa former. Inom länsdelen finns en sådan lokal 
i Levene. Troligen har Levene äng, som området med fossil åkermark kallas, blivit brukat som 
betesmark i stor utsträckning och åkerformerna har på så sätt bevarats. Som jämförelse kan 
nämnas att Brunsbo Storäng öster om Skara har ett likartat förlopp, som här är bättre belagt 
i historiska källor, (a.a 1975). Bägge dessa lokaler, som sannolikt lagts igen till betesdrift un
der medeltid, saknar signifikativt nog ryggade åkrar. Däremot finns i anslutning till en fäga
ta, som genomtvärar Levene äng, ett flertal åkerparceller belägna vinkelrätt till fägatan. Fler
talet av dessa är emellertid så otydliga att man vid okulär besiktning i många fall frågar sig 
om de alls existerar. Platsen är karterad genom kulturgeografiska institutionen i Stockholm 
och är nu lättillgänglig genom betning. Strax intill och söder om det vidsträckta området med 
fossil åkermark är ett för västgötaförhållanden stort gravfält omfattande lite över hundra 
gravar fördelade på ett tjugotal högar och ca 80 runda, övertorvade stensättningar (raä 11). 
Sannolikt har den närbelägna fossila åkern (raä 101) brukats under den tid gravfältet använts. 
I norra delen av det omfattande området är åkerformer av äldre typ i form av terränganpassa- 
de former med svagt skålad profil och begränsningar i form av terrasser (raä 102). I anslut
ning till detta parti av åkrarna är betecknande nog en älvkvarnsförekomst samt några gravar, 
varav åtminstone en är av äldre järnålderstyp. Leveneområdet har varit av central betydelse 
under järnåldern vilket framgår av det ovanligt stora gravfältet med bl a en hög som kallas 
Kungshögen eller Håkan Rödes grav. Vid den närbelägna kyrkan står Sveriges högsta runsten
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(raä 29), 4,5 meter hög. Runstenen är kristen och har en text om en Härulf, som reste stenen 
till minne av sina söner. Möjligen dog ätten ut eller också är Härulf en anfader till den stenkil- 
ska ätten, som enligt traditionen skall ha bott här sedan 1066 (Skaraborgsbygden 1931).

Platser med lågteknisk järnframställning förväntades komma i de södra delarna av arbets
området, där redan tidigare järnframställning varit känd. I Essunga socken hade rapporte
rats talrikt förekommande slagg i åkrarna och man förmodade att detta kom sig av att områ
det innehöll rikligt med myrmalm. Redan på 1920-talet hade J Nihlén och Sahlström under
sökt en förmodad blästerugn vid Essunga. I samarbete med Skara länsmuseum undersöktes 
denna under ledning av Gert Magnusson, Raä, på ett mer noggrant sätt än den äldre under
sökningen. Vid utgrävningen framkom keramik av äldre järnålderstyp och C 14-prov har se
dan visat att ugnen (raä 6) användes under förromersk järnålder (Magnusson & Johansen 
1985). Det torde höra till undantagen att en järnframställningsplats är så pass välbevarad 
som denna. Den hade närmast formen av ett slaggvarp, under det att de flesta övriga lokaler 
består av spridd slagg kringplöjd i åkermark. I Essunga socken har ett tiotal sådana lokaler 
registrerats (raä 36—40 m fl). Sammanlagt är ett 30-tal järnframställningsplatser noterade 
och markerade antingen med R eller (R). Slaggplatser förekommer endast undantagsvis i de 
nordliga delarna av länsdelen. Områdena väster om Essunga är mycket myrlänta och sanno
likt har den kemiska miljön varit lämplig för utfällning av järnmalm. I liknande miljöer i Ler
dala m fl socknar öster om Skånings-Åsaka har talrika järnframställningsplatser under 
årens lopp letats fram genom makarna Mac Key, Skövde. En av dessa vid Lunnekulla under
söktes f ö och lämnade dateringar från vikingatid/tidig medeltid (Magnusson & Millberg 
1983).

I statistikens kolumner döljer sig en hel mängd fornlämningar som här inte kan närmare 
beskrivas. I gravkolumnen Illa finns de flesta varianterna av förhistoriska gravar utom dös 
och gånggrift. Mindre vanliga är också skeppssättningar och treuddar eller andra varianter 
än domarringar. Den vanligaste och också mest svårupptäckta fornlämningen i arbetsområ
det var nog den i markplanet knappt märkbara, stora, flacka stensättningen med oftast över- 
torvad yta. Tyvärr ligger största delen av rekognocseringstiden sommartid med tät grönska i 
terrängen. Anledning finns därför att förmoda att en del av sistnämnda typ har förblivit 
oupptäckta. Samma sak gäller stenåldersboplatser. Emellertid har de flesta bondgårdar bli
vit besökta av inventerare och förhoppningsvis finns åtminstone uppgifter om lösfynd, som 
kan indikera boplatser. I kolumn Vb finns förutom den stora massan fossil åkermark en hel 
del andra företeelser. Bl a är tämligen talrika fångstgropar noterade. I nästan varje socken 
finns en och oftast flera sådana. De har enligt traditionen använts till vargfångst. Vid Råda
åsens östra del var tidigare känd en fångstgrop (Råda 32). Utöver denna antecknades i sock
nen två till (raä 54, 75), den sista med tradition om att man hade fångat varg med en gris som 
lockbete. I

I sista kolumnen med fornlämningar, Vila, finns också sentida fornlämningar i form av 
ristningar. Här finns de för Västergötland tämligen standardiserade milstolparna av kalk
sten. Dessa stöter man f ö på i Kalms reseberättelse. Vid Västerplana på Kinnekulle iakttogs 
vid hans resa hur talrika stenar låg kvar vid tillverkningsplatserna. Milstolparna är välgjorda 
och förtjänar sin plats i landskapet.
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Sista kolumnen i statistiken omfattar namn av kulturhistoriskt intresse. Talrika bebyggel
selämningar av torpkaraktär finns med bland dessa. Intressantare kan dock många gånger 
namnskicket kring de förhistoriska gravarna te sig. Namnen har naturligtvis många gånger 
kommit till relativt sent, som t ex under göticismen. Andra namn har tillkommit i äldre tid. 
I Rannsakningarna nämns t ex Larva Basing och kallas där ”Bässingen”. Storhögen i N Vån
ga är även den känd under namnet ”Lummers hög”. Överhuvudtaget märks ett intresse bland 
allmogen för de iögonfallande fornlämningarna, vilka ofta har namn som kan förknippas 
med ett ledande samhällsskikt. Detta har varit en naturlig tolkning av en samhällsklass som 
såg sin tids stora män manifestera sin samhällsställning genom byggande av t ex påkostade 
gravvårdar eller till och med egna gravkor i kyrkorna. Andra namn har förknippats med he
dendomen och fornlämningar har fått namn efter de fornnordiska gudarna. Onshögen i Rac- 
keby är bara ett exempel. Det största gravfältet på Kållandshalvön är beläget i Sunnersbergs 
socken som också var en förhållandevis stor enhet under medeltid med ett tiotal namn av för
historisk karaktär med gravfält till. Dessa gravfält är ordinära och omfattande något tiotal 
fornlämningar till skillnad från det stora gravfältets minst hundra fornlämningar. Beteck
nande nog heter intilliggande fastighet Fröslunda och man kan svårligen undgå reflexionen 
att gravfältets särställning har att göra med hednakulten som den framgår av både gudanam- 
net och lunden.
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Summary

The part of Skaraborg which was revised in 1983 comprised a landarea 1,724 km2 in size, in 
addition to a widespread archipelago with large stretches of water. The terrain varies greatly, 
from totally agricultural regions to broken moraine with limestone outgrops. The existing an
cient monuments is similarly variable, with Stone Age settlements and occasional historical 
monuments in the agricultural areas and cemeteries and small groups of monuments on the 
moraine hills and rocky outcrops. The large end-moraine formation which stretches from 
Hinden bank across the area to Råda is particularly prolific in ancient monuments, including 
the great barrow at Skalunda. Revision of the north part of the working area produced a radi
cally changed picture of the pattern of ancient monuments. Numerous heaps of brittleburnt 
stones were discovered, which was, prior to the revision, an unknown ancient monument ca
tegory in the county. The number of Bronze Age monuments was also increased through the 
discovery of many cup-mark sites and the registration of six new rock carvings. The majority 
were discovered on Kållandsö but there is also a Bonze Age concentration in the south at Så- 
tenäset, mainly evident through the great cairn at Tuna. Numerous cup-mark sites, a new rock 
carving, and several heaps of brittle-burnt stones form an impressive concentration here. Re
mains from the Iron Age have been found as in other ancient cultural areas in association 
with modern occupation, that is to say the scattered agrarian settlements, often with ancient 
place-names. A number of gaps in this structure were filled in by the revision. For instance, 
it was possible to trace ’missing cemeteries’ through archive descriptions and careful inspec
tion of the respective sites. Rather extensive changes also occurred in the already registered 
ancient monuments, primarily concering cemeteries. Many had too high an ancient monu
ment figure in the first registration and therefore, in some parishes, there has been an overall 
decrease in the numbers of ancient monuments even though there have been many new finds. 
As a whole the revision has resulted in an increase of 12% in the total number of ancient mo
numents, 420 ancient monuments being newly recorded. Numerous finds of fossil field- 
systems (almost half the total number of recorded monuments) were discovered in almost all 
parishes. The best example of these was that at Karlsberg, Larv parish. Ridge and furrow are 
the most common. Numerous sites of primitive prehistoric iron production were registered in 
the southern parts of the area, the majority in Essunga parish. One of these was excavated 
and dated to the Pre-Roman Iron Age.

Finally, a very large number of stray finds were recorded. These have not been marked on 
the official maps but many of them may be indicative of Stone Age or later settlement sites. 
An increase of 131% in the total number of sites has been recorded. This increase can be said 
to reflect the rather high standard of the revision. Now most of the ancient monuments or re
mains similar to ancient monuments ought to be recorded.
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Bäreberg 31/15 — — 31/15 — — 43/4
Edsvära 94/51 10/10 — 104/61 2/2 2/2 228/9
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Essunga 6/4 — — 6/4 2/2 ___ 14/4
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Gillstad 9/6 — — 9/6 — 59/3
Grästorn 87/3 3/1 — 90/4 _ 1/1
Gökhem — — — 0/0 _
Gösslunda 116/22 3/2 — 119/24 1/1 2/2
Hasslösa — — — 2/2 1/1
Hovby 35/1 — — 35/1 2/2 1/1
Hyringa 19/13 5/3 — 24/16 — 2/2 44/4
Håle 4/4 4/3 — 8/7 — 1/1 1/1
Häggesled 29/18 3/2 — 32/20 2/2 _
Hällestad — — — 0/0 _
Hällum — — — 0/0 1/1 _
Härjevad i/i — — 1/1 1/1 _
Härlunda — — — 0/0 ___

Jung 8/4 — — 8/4 —

Järpås 69/20 1/1 — 70/21 3/3 2/2 39/4
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1/1 1/1 1/1 1/1 11/11 84/25 75 76/21 4 5 24 51 213
1/1 3/3 — — 1/1 268/29 106 198/15 —18 —9 44 62 141
1/1 4/4 3/3 — — 5/5 18 0/0 — — 10 8 80
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Norra-Härene 5/3 —

Norra-Vånga 158/42 7/7

Otterstad 336/104 26/16 7/7

Rackeby 140/49 3/3 9/7
Ryda 2/2 1/1 —
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Sal — 1/1 1/1
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Tådene 23/18 5/3 1/1
Täng 54/19 8/8 2/2
Ullene 1/1
Uvered 1/1
Vara
Vilske-Kleva 8/6
Vinkål 5/5 3/3
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5/3 4/4 3/3 — — 6/6
165/48 1/1 1/1 33/4 — 4/4
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3/3 — 2/2 38/8 1/1 2/2
192/23 3/3 — 20/6 — 14/14

2/2 5/5 — — — —

24/12 — 1/1 1/1 — 1/1
5/5 6/6 — — —

38/8 1/1 — 90/2 —

2/1 i/i 2/2 — — 3/3
18/8 — — — — 2/2
52/25 — — 21/2 — 6/6

117/58 2/2 2/1 21/2 — 10/3
248/45 1/1 2/2 110/7 — 7/7

1/1 — — — —

106/50 2/2 1/1 8/2 — 2/2
0/0 — — — —

7/6 — 1/1 — 4/4 2/2
34/24 — 1/1 22/2 — 1/1
86/28 4/4 — 62/5 — ___

28/18 2/2 — 35/4 — —
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1/1 — 2/2 75/3 — 3/3
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8/6 — — , — —
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20/5 — — 229/8 — 1/1

107/29 — — 58/8 — —

0/0 — — — — ___

31/21 12/12 — 3/1 — 1/1
6/3 2/2 2/2 111/5 — 5/5

42/25 — 3/3 159/9 — 4/4
55/38 — 1/1 14/4 — 1/1
14/9 1/1 — 24/3 ___ 1/1

Summa 3873/1262 353/284 58/37 4284/1532 99/99 66/64 3501/258 23/23 200/191

— — 3/3 18/16 84 7/ ■2 —29 31 53 171
6/6 1/1 35/58 204/58 177 189/46 —16 —9 92 85 92
3/3 — 6/6 483/151 225 370/ —1 0 95 130 137
— — 1/1 208/64 145 144/ 8 6 90 55 61
ui 1/1 1/1 46/16 146 3/3 0 0 42 104 248
1/1 — 6/6 229/46 100 207/ —15 —7 47 53 113
— — — 7/7 18 1/1 1 100 2 16 800
1/1 1/1 2/2 27/95 76 24/10 0 0 45 31 69
— — — 11/11 45 4/ 1 25 15 30 200
— — — 129/11 46 33/ 5 15 35 11 31
— — — 8/8 25 0/0 2 200 7 18 257
1/1 — — 20/10 28 13/5 5 31 9 19 211
— — — 79/32 64 39/ 13 33 48 16 33
— — — 152/67 110 100/ 17 17 74 36 49
— — — 368/60 84 141/ 107 76 28 56 200
— — — 1/1 1 1/1 0 0 1 0 0
3/3 — 2/2 119/55 90 69/ 37 54 33 57 173
— — — 0/0 2 0/0 — — 0 2 200
1/1 — 1/1 14/13 36 8/7 —1 —13 16 20 125
— — 4/4 58/28 74 29/18 5 17 34 40 118
vi 1/1 3/3 152/37 78 76/ 10 13 64 14 22
2/2 — 1/1 65/22 56 17/9 11 65 24 32 133
— — — 32/10 28 4/ 7 175 15 13 87
i/i — — 17/16 25 5/3 1 20 13 12 92
— — 2/2 3/3 40 0/0 — — 14 26 186
— — — 6/2 10 5/1 0 0 4 6 150
— — — 216/27 49 231/ —10 —4 31 18 58
1/1 — 1/1 271/57 91 103/ 32 31 36 55 153
— — 1/1 40/26 37 18/ 11 61 23 14 61
1/1 — 1/1 264/40 90 16/ 48 300 42 48 114
— — — 4/4 7 0/0 1 100 2 5 250
— — — 81/8 41 1/1 0 0 4 37 925
— — — 1/1 53 1/1 —1 100 9 44 489
— — 2/1 8/6 27 10/7 —2 —20 19 8 42
1/1 3/3 — 55/11 38 5/5 3 60 7 31 443
— — — 250/14 49 46/ —26 —57 5 44 880
2/2 2/2 1/1 165/37 78 96/29 11 11 46 32 70
— — — 0/0 0 0/0 — — 0 — ___

— — — 47/35 70 17/11 14 82 35 35 100
— — — 126/17 50 6/3 0 0 16 34 213
1/1 — 2/2 208/41 76 50/ —8 —16 38 38 100
1/1 — 4/4 71/44 87 45/31 10 22 47 40 85
1/1 1/1 — 40/14 48 13/6 1 8 22 26 118

58/58 52/46 153/153 8173/2147 5385 3894/665 390 10 2342 3043 130
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Revidering mellan Bolmen och Fegen

av Lars Löthman

Områden

Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering för Lantmäteriverkets (LMV) fullständiga 
revidering av ekonomiska kartan i Jönköpings län inleddes 1983 med rekognoscering av 56 
kartblad nere i den sydvästra länsdelen och omfattande en total areal av 1 400 kvkm. Första- 
gångsinventeringen för nämnda kartverk utfördes 1953 under ledning av framlidna antikva
rierna Berndt Einerstam och Gunnar Ekelund.

1983 års kartläggningsområde ingår i äldre administrativt hänseende till största delen i 
Västbo härad i folklandet Finnveden. Efter den senaste kommunreformen på 1970-talet bil
dades de två storkommunblocken Gislaved och Hylte, varvid samtidigt det senare kom att 
överföras till Hallands län. Därigenom kom av de totalt 28 berörda socknarna 10 eller 45% 
av hela ytan 1983 att tillhöra N län, medan 13 ingår i F län, samt marginella gränsbitar berö
rande 3 socknar i G län och 2 socknar i P län utgjorde resten. Endast 3 socknar kunde rekog- 
nosceras helt 1983, medan 11 inventerades till större delen och 14 till mindre delen beroende 
på LMV:s bladrutevisa utgivningsplaner.

Personal

Sammanlagt deltog 10 inventeringsassistenter med anställningstider på 1—4 månader under 
perioden maj till september, varav en även deltog i förstagångsinventeringen 30 år tidigare. 
Platsledare var i det södra arbetsområdet med 13 socknar L Klang och för det nordliga med 
15 socknar L Löthman.

Täckningsgrader

De anslagna medlen för kartläggningen räckte till en rekognosceringstakt av i genomsnitt 
1,64 kvkm per assistent och anställningsdag, 1,8 för det nordliga och 1,5 kvkm för det sydliga 
arbetsområdet. Den reella inventeringstakten blir åtskilligt högre, i genomsnitt 2,8 kvkm per 
arbetsdag, dvs på den ekonomiska kartan i skala 1:10000 en något större yta än vad den tryck
ta texten på en helsida i denna bok upptar. Denna arbetstakt — motiverad med hänsyn till att 
täckningen under 1953 års inventering ansågs vara tämligen god var givetvis otillräcklig för 
att täcka av de stora skogsområdena och medgav ej heller riktigt god tid till att klara mera sys
tematiska rekognoseringar efter boplatser, slagg mm i odlingsmarkerna.
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Underlagsmaterial

Ansvariga för excerpering och sammanställning av underlagsmaterialet var P Norman och 
författaren. Få landskap torde kunna uppvisa en antikvarisk-topografisk litteratur av samma 
omfång som Småland, trots avstånden från de akademiska lärosätena och huvudstaden G fr 
Claesson 1938 s. 74 ff). Totalt excerperades ett 50-tal boktitlar, varibland 5 riksöversikter, 30 
med huvudsakligen regionalt och 15 med lokalt innehåll. Antalet genomgångna volymer var 
i själva verket betydligt större, då flera årsskrifter ingick.

Av den äldre litteraturen bör som särskilt värdefull framhållas lantmätaren Jonas Allvins 
beskrivning över Västbo härad 1846, intendenten N G Djurklous antikvariska resor 1870 (tr 
1926 och 1932) och kyrkoherden L F Palmgren med undersökningar på 1870-talet inom ett 
flertal västbosocknar publicerade i SFFT bd II-IV samt Ny Smålands beskrivning 1897— 
1913. Jönköpings Läns Hushållnings-Sällskaps Handlingar från 1815 med ett flertal socken
beskrivningar av arkeologiskt intresse var tyvärr ej tillgängliga.

Aktarkivet på ATA gav mera normalt utfall liksom motsvarande på länsmuseerna i Jönkö
ping och Halmstad. Punktvis efterkontroll av äldre lantmäteriakter utfördes på lantmäte- 
riet i Jönköping och på LMV:s forskningsarkiv. Av äldre officiella kartverk fanns General
stabsbladet 19. Landeryd 1871 och Geologiska bladet Ser. Ab 5 Ölmestad 1879 i skala 
1:200 000. Äldsta belägg togs delvis från Ortnamnsarkivet i Uppsala och kompletterades 
med A Hellboms jordeboksexcerperingar av västbosocknar 1973. Spridda uppgifter hämta
des även från Nordiska museets folkminnessamlingar och Krigsarkivet.

Det positiva med ett omfattande underlagsmaterial kan emellertid samtidigt utgöra ett di
lemma för inventeraren och gå ut över de övriga två hörnstenarna i inventeringsmetodiken, 
terränggranskningen och de nödvändiga kontakterna med ortsbor och talrika hembygdsföre
ningar, som välvilligt tillhandahöll digra torpinventeringar av olika utformning för uppfölj
ning i fält.

Resultatstatistikkommentar

Av resultattablån över den reviderade fornminnesinventeringen 1983 i de fyra berörda länen 
framgår att det vid förstagångsinventeringen 1953 registrerade antalet platser nu ökat från 
769 till 3 413, eller med 344% (spalt XII), av vilka 1 844 utgöres av R-markerade förhistoriska 
fornlämningar på 524 platser (III + IV), dvs en ökning med 11% för de fullt jämförbara forn- 
lämningstyperna och med 22% inkl de (R)-markerade. Antalet R-markerade fornlämningar 
från historisk tid uppgår till 781 på 226 platser (V-VIIa). Med enbart olika upplysningstexter 
har antecknats 70 olika företeelser på 68 platser (VII + Villa). Slutligen har upptagits 922 
platser med enbart namn av kulturhistoriskt intresse (Vlllb).

Totalt uppgår antalet på ekonomiska kartan i någon form redovisade platser till 1 740 eller 
51% av alla registrerade platser. De övriga, på samma karta ej redovisningsbara registrerade 
platserna, utgöres främst av sentida bebyggelseplatser och bebyggelselämningar utan namn,
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fyndplatser, fornlämningsliknande bildningar/lämningar, platser med borttagna fornläm- 
ningar, småindustrilämningar m m. Alla dessa upptar alltså hälften av fornlämningsregistret 
men har i princip krävt samma inventeringsinsats med rekognoscering och källkontroll som 
de på kartan tryckta. Fornlämningskalker kompletterade med dessa övriga lokaler distribue
ras efter hand till den regionala kulturminnesvården. Prov på ”baksidestexter” med kul
turtopografisk beskrivning till det nya reviderade ekon. kartbladet Burseryd 5C:88 (Gula kar
tan i skala 1:20 000) har utförts.

Kartbladens kulturminnesinnehåll

Med tidigare använd metod att mäta kulturminnesinnehållet (jfr Löthman 1984 ss 17—19) 
per ekonomisk kartbladruta om 25 km2 har totalsumman av antalen för de R- och (R)- 
markerade platserna, för de med olika upplysningstexter eller med kulturhistoriskt värdeful
la namn utsatta platserna samt för de märkliga fornminnesplatserna för topografiska kartan 
beräknats. Resultatet redovisas på områdeskartan, på vilken de täta bladens summor inrin
gats (Fig. 1).

Ett för regionen (V delen av sydsvenska höglandet) särskilt högt kulturminnesinnehåll 
uppvisar följande 12 ekonomiska kartbladrutor: Väcklinge (78 markeringar), Reftele (76), 
Bröttjestad (73), S. Unnaryd (64), Unnebäcksås (61), Färgaryd (60), Kinnared (56), Godhult 
(53), Vä (51), Villstad (50), Gryteryd (49) och Kållerstad (47).
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Fig 1. Kartbladrutornas kulturminnes
innehåll (R+upplysningsskrifter + kul
turhistoriskt intressanta namn+urval 
för top. kartan) inom 1983 års smålands
område. De 12 tätaste bladens summor 
har inringats. Karta L Löthman 1985. 
Cultural content of each economic map 
sheet (number of ancient monument sites 
+ explantory notes + names of cultu
ral/historical interest + selected objects 
specified on topographical maps) for the 
area in Småland revised in 1983.
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Medeltalet för de 56 bladen är 36 markeringar, dvs betydligt högre än t ex Gästrikland 1981 
(18) och Östnärke-V Västmanland 1982 (21), sannolikt beroende på främst ett större antal 
sentida bebyggelselämningar samt en något mera varierat fornlämningsbestånd. Om det to
tala allmänna kulturminnesinnehållet, dvs även de på ekonomiska kartan ej redovisnings- 
bara registrerade platserna inräknas, så blir detta i medeltal 61 markeringar. Jämte övriga 
onumrerade anteckningar kommer de tätaste bladen då upp i över hundra olika markeringar 
var.

Stenålder
Inom 1983 års inventeringsområde var tidigare kända högst ett 15-tal stenålderslokaler (Sun
delin 1920 samt ortsbor). Åkerrekognosceringar före grödorna gav spridda nyfynd. Tillsam
mans med under sommaren framintervjuade flintfynd och stenyxor började mönstret klarna 
ifråga om frekventa nivåer (145—150 m ö h för de äldre strandlinjerna kring Storbolmen i ös
ter och 100—132 m ö h för Nissans dalgång i sydväst och Fegen i väster) och lägen (låga avsat
ser och platåer en bit från vattendraget, endast vid Fegen i väster förekom rent strandbundna 
lokaler) samt fyndmaterial (ljus till mörkgrå flinta och ljus eller vit kvarts på ungefär var 
femte).

Efter höstplöjningarna rekognoscerades avsevärda ytor med ställvis gott utfall. Totalt kun
de inkl de tidigare kända registreras 160 boplatser av stenålderskaraktär, varav tätast i Reftele 
(48), Ås (28), Färgaryd (24), Långaryd (20), Bredaryd (7), S. Flestra (7), S. Unnaryd (6), Bur- 
seryd (4) och Gryteryd (4). Två större koncentrationer kan urskiljas geografiskt, dels i sock
narna öster kring Storbolmens forna strandlinjer (Fig 2) med totalt ett 75-tal, dels kring Nis
sans nedre lopp i sydväst med ett 45-tal. Totalt registrerades inom de 28 berörda socknarna 
även närmare 150 lösfynd och fyndplatser för stenåldersföremål, vilket innebär att det har re
gistrerats 1983 sammanlagt ca 300 platser med olika indikationer av stenålder.

Man skall emellertid ej — trots det ställvis goda resultat — tro att det mesta i stenåldersväg 
nu är känt. Ytterligare goda lägen var ej tillgängliga för besiktning, ortsbor med uppgifter om 
fynd kan ha gått bort, flyttat eller ej varit anträffbara för inventeraren. Registreringen av 
stenålderslokaler är och förblir därför i vissa avseenden slumpmässig.

Bronsålder
Sannolikt kan en del av de nyss nämnda platserna för flintfynd, och då främst uppe bland 
gårdarna i höjdläge, också tillhöra bronsåldersbosättning. Bland de fasta fornlämningarna 
bör främst de större högarna kunna föras dit, bl a fem inom Väcklinge (en med täktfynd av 
bronssvärd), Reftele sn, 5—6 inom Bröttjestad, Bredaryds sn, lika många inom Ås sn och ett 
par inom Slättö, Torskinge sn. I socknarna längs Nissans dalgång i väster kan enstaka större 
rösen också vara samtida, t ex raä 11, Gryteryd sn. I Reftele och Ås påträffades älvkvarns- 
block och i den senare socknen även en skärvstenshög.
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Fig 2. Utsikt från höjdsträckningen nordöst om ödekyrkogården i Ås sn ut över den flacka dalgång som 
den under 1800-talet sänkta sjön Storbolmen en gång uppfyllde. På åkerterrassen med björkarna fram
kommer slagen flinta (stora pilarna). I bakgrunden och följande 145-metersnivåkurvan på dalgångens 
östra sida syns ett halvt dussin liknande boplatslägen (medelstora pilarna), varav den klassiska 
Draftinge-boplatsen längst bort till höger och de övriga nyupptäckta vid 1983 års fornminnesinvente
ring för revidering av ekonomiska kartan. De små pilarna betecknar fyndplatser för flintföremål. Foto 
L Löthman 1983.
Pieces of worked flint were found on the cultivation terrace (large arrows). In the background and along 
the contour line for 145 meters above sea level, are another six similar settlement site locations 
(medium-sized arrows). The small arrows show locations for finds of flint artifacts.

Järnålder

Den vanligaste fornlämningskategorin som togs upp vid ”förstagångsinventeringen” var gra
var och det visade sig även 1983 att dessa var tämligen väl redovisade. I fullt normal omfatt- 
ning gjordes nyupptäckter av enstaka eller grupper av gravar, i några fall även av smärre grav
fält. Totalt utgör dessa nyregistreringar ca 150 eller ca 10% av de ca 1 500 redan kända. 
Främst Långaryd, Burseryd, Jälluntofta, Färgaryd, S. Unnaryd och Villstad svarade för de 
större procentuella ökningarna.

Av de 62 registrerade gravfälten 1983 med huvuddelen av områdets gravar är ett 50-tal loka
liserade till de östliga socknarna: Reftele (17), S. Unnaryd (14), Ås (11) m fl, alla socknar i an
slutning till Bolmens forna stränder. De västliga socknarna utom Villstad (9) saknar däremot 
genomgående gravfält och har i stället rösen, stensättningar med fyllning, stenkretsar, resta 
stenar etc, vilka skiljer sig även markant vad gäller uppbyggnadsmaterialet, som i de östliga 
socknarna oftast utgöres av sandjord.

Bland de mera märkliga gravfälten kan nämnas höggravfältet vid Mälby i Reftele med ca 
80 anläggningar, ett liknande med 52 anläggningar Ö om Villastads kyrka, det stora domar- 
ringsgravfältet i Smålandsstenar och ytterligare ett vid Isberga i samma socken med över 30 
anläggningar, huvuddelen med kantränna, Bröttjestadslundsgravfältet i Bredaryd och 
Bedjarör med bl a flera järnåldersdösar i S. Unnaryd.
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F ö förekommer som enstaka gravar kvadratiska stensättningar, treuddar, domarringar 
och resta stenar, huvudsakligen i de V socknarna. På Kvarnaryds marker i Villastad finns ett 
stort ringformigt rose (fig 3) med motsvarigheter endast i Röshult, Månsarps sn och Ekeryd 
i Byarums sn. I Långaryd har registrerats en ”svärdslipningssten”.

Lågteknisk järnframställning

Trots stor uppmärksamhet på spåren av sådan verksamhet 1983 framkom ej så många sådana 
lokaler som väntat med tanke på tillgången på naturlig sjö och myrmalm. I flertalet socknar 
finns vanligen en eller ett par platser. En koncentration kan dock ses kring sjön Fjällen i S. 
Unnaryd med mindre slaggvarp på ett 15-tal platser, där också Aminne bruk enligt uppgift 
haft sjömalmstäkt. Totalt registrerades närmare 40 slaggvarp och -förekomster på 30 platser. 
Spridda kolningsgropar kunde endast antecknas Ö om Nissan på Nennesmo marker i Reftele 
sn.

Fornåkrar. Röj ningsröseområden

1983 har totalt nyregistrerats 571 fornåkrar på 36 platser, varav huvuddelen inom S. Unnaryd, 
Långaryd, Femsjö, Färgaryd och Kållerstad samt många i anslutning till bokhult eller annan 
kuperad mark, som gynnar uppkomsten av vissa åkerformer, t ex terränganpassade terrass
ytor vid ensidig brukning. Gemensamt för dem är vanligen vidare deras läge ej alltför långt 
från byn/gården och förekomst av röjningsrösen. De bör ändock ej förväxlas med de i utmar- 
kerna ställvis talrika röjningsröseområdena utan varje spår av åkerbruk, vilka snarare torde 
hänga samman med kortvarigt svedjebruk med efterföljande ängshävd, exempelvis söder om 
Fållinge i Villastad. I Sandviks sn förekom svedjebruk omkring år 1900 (Larsson 1979-80, s. 
76).

Bebyggelselämningar. Namnlokaler

Av ödelagda by- och gårdstomter med senmedeltida belägg har R-markerats ett tiotal, varav 
en efter en sätesgård. IS. Unnaryd har 3 platser med husgrunder av medeltida befästningska- 
raktär R-markerats, alla belägna på öar och utan inägomarker. I Kållerstad och Ås finns öde
kyrkogårdar med svaga spår av äldre kyrkogrunder. På många av häradets kyrkogårdar finns 
f ö samlingar av äldre gravvårdar med årtal från 1600- och 1700-talen.

Synnerligen talrika är de sentida bebyggelselämningarna efter torp och backstugor, där de 
lokala torpinventeringarna varit till god hjälp vid registreringen. De med synliga grunder och 
namn utgör huvuddelen av de över 900 föreslagna namnlokalerna på ekonomiska kartan. I 
dessa ingår vidare ett antal olika naturföreteelser med namn och tradition (vanligast är ”jät-
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Fig 3. Ringformigt rose på Västra Kvarnaryd, väster om Smålandsstenar, Villstads sn (fornl 73:1) med 
spår av kallmurning och tomt inre. Intill är terrasskant efter tidigare brukning. Foto L Löthman 1983. 
Ring-shaped cairn with traces of dry-stone walling and a stone-free interior.

tekast”). Vidare kan nämnas att även fornlämningslokaler åsätts namn och detta har skett i 
ett 90-tal fall. Vad slutligen ortnamnsbeståndet beträffar, så tycks namn på -bo, -hult, -ryd 
dominera.

Kommunikationslämningar

Av de ca 110 platserna med sådana lämningar utgöres huvuddelen av milstolpar, därnäst 
märkligare väghållningsstenar i ursprungligt läge. Särskilt talrika är dessa längs den gamla 
”Nissastigen” på västra sidan om ån uppströms Villstad med äldre stolpar av kalksten från 
1674 och av gjutjärn från 1871. Av de 7 platserna med 12 hålvägar 1983 har flertalet registre
rats parallellt med ”Nissastigen” i norra delen av Långaryd och längs gamla vägen öster om 
Nissan vid L Hyltan mellan Smålandsstenar och Villstad i nämnda socken, där passerande 
ett litet gravfält med resta stenar.

129



Övrigt
Antalet förtecknade fångstgropar är endast sju och av varggropstyp varav 3 inom Villstads 
sn. En förklaring kan vara att man bedrev jakt med skallgångskedja och nät. Den sista vargen 
skall ha skjutits uppe i gränstrakten mellan Anderstorp och Bredaryd (Lönshult) efter 1800- 
talets mitt. Antalet offerkällor är 6, varibland Lörje källa i Anderstorp och S:t Sigfrids källa 
i Kållerstad är de mest omtalade. Vid Villstads brunn har tidigare hälsobrunnsverksamhet fö
rekommit. Tjärbränning i större skala har tidigare förekommit i dikesformade rännor i slän
ter, så t ex vid Ö. Kallset, Villstads sn, till husbehov i s k ”tjärbrännor”, uppmurade metersto
ra hällar med inhuggna avrinningsskåror och avtappningshål, varpå tjärved i en uppochned
vänd järngryta placerades med brasved runt omkring.

Bebyggelseutvecklingen

1983 års område berörs från öster till väster av flera vattendrag, vilka delvis kommit att sätta 
sin prägel på de olika bygdernas bebyggelseutveckling. De östliga socknarna ansluter till 
Storbolmens forna strandlinjer och speciellt dalgången i norr, där sjön Draven och några 
större mossar avvattnas av främst Lillån. Allt talar här för en god kontinuitet i bebyggelsen 
från minst yngre stenålder: Ca 75 stenåldersboplatser; ett 20-tal större högar, 2 älv- 
kvarnsblock och 1 skärvstenshög samt 8 framkomna fynd av bronsåldersföremål (Oldeberg 
1976); ett 40-tal järnåldersgravfält och ungefär lika många byar/gårdar med senmedeltida be
lägg, varibland de ur ortnamnssynpunkt intressanta Bröttjestad i Bredaryd och Karaby i As. 
Noterbart är även att Storbolmen under tidigare förhistoriska perioder kan ha haft sitt ut
lopp norr ut mot Nissan.

Vid Nissan finns längs sträckan Långaryd—Färgaryd i söder ett 40-tal stenåldersboplatser, 
längs villstadsavsnittet i norr endast någon enstaka men i stället gott om lösfynd. Längs hela 
åsträckan finns enstaka rosen och gravar av äldre typ, medan yngre järnåldersgravfält och en 
del äldre ortnamntyper förekommer endast i det centrala Villstad. Längs sidodalgångarna till 
Västerån och Österån uppträder spridda stenålderslokaler samt rösen och andra gravar av 
äldre typ jämte ortnamn av medeltida typ. Huvuddelen av den sedan länge ödelagda, svårda- 
terade åkermarken har registrerats i de sydliga socknarna.

Slutligen finns vid sjön Fegen uppe i nordvästra kanten av området några strandbundna 
boplatser med flinta och ljus kvarts samt ett rose av bronsålderstyp.

Sammanfattningsvis kan konstateras att stora delar av 1983 års inventeringsområde var be
sökta redan under stenålder, att man i vissa stråk längs vattendragen dröjt sig kvar under 
bronsålder och in i äldre järnålder för att sedan återkomma och ta upp de nuvarande historis
ka gårdarna någon gång under medeltid. Endast i områden med lättbrukade sand- och mjä
lajordar och goda beten, främst vid Bolmens forna dalgång norr ut, har man kontinuerligt 
stannat kvar. Under troligen främst den tidiga medeltidens expansionsfas utgår från Storbol- 
menområdet med den vikingatida centralorten Bolmsö (som av en ödets nyck troligen ej blir 
reviderad) en kolonisation av områdets västra delar.

130



Referenser

Artelius, T. & 
Streiffert, J.

Claesson, C.

Einerstam, B. 
Winberg, G. 
Kjellmark, K.

Klang, L.

Larsson, L J. 
Löthman, L.

Oldeberg, A.

Sundelin, U.

Tagesson, G.

Träff, U.

1980. Bolmsö — centralort? Ett försök att lokalisera central
orter i Finnveden under yngre järnåldern. Arkeologiska instituti
onen Göteborgs universitet. Stencil.
1938. Äldre litteratur rörande Jönköpings läns fasta fornminnen. 
Meddelande nr XI från Norra Smålands Fornminnes- och Jönkö
pings läns Hembygdsförening.
1980. Jönköpings län. Småland. Med arkeologen Sverige runt. 
2:a uppl.
1924. Stenåldersboplatsen vid Draftinge i Västboås. Meddelande 
från Norra Smålands Fornminnesförening VII.
1984. Hylte kommun — flertusenårig kulturbygd med mer än tu
sen fornlämningar. Årsboken. Halland.
1979—80. Svedjebruket i Småland. Kronobergsboken.
1984. Kulturminnesinnehållet på de officiella kartorna i Gästrik
land efter 1981 års revidering. Arkeologi i Sverige 1981.
1976. Die ältere Metallzeit in Schweden II. KVHAA Monografier 
53.
1920. Om stenåldersfolkets och sjönötens invandring till småländ
ska höglandet. Ymer.
1983. 1500 år i Västbo härad, Småland. Bebyggelseutvecklingen 
under äldre och yngre järnålder. Arkeologiska institutionen, Lunds 
universitet.Stencil. C-uppsats.
1973. Bidrag till Villstads historia.

Summary

In 1983 1,400 km2 were reconnoitred — 28 parishes and 56 economic map sheets located be
tween lakes Bolmen and Fegen in the western part of the Småland highlands. The number of 
registered sites increased by 344% to 3,413, of which 1,740 were recorded on the economic 
map and 274 on the topographic map. The average number of markings on each sheet of the 
economic map is 36, the twelve greatest concentrations being in NE, S, and W.

Most of the monuments in the 1983 area lay on areas with the easily-worked sandy soil 
along the prehistoric shoreline of lake Bolmen to the north, with half of all the Stone Age sett
lements, about 20 large mounds and two-thirds of all the cemeteries, plus many villages and 
farms with Late Medieval records and place-names of early type.

Along the river Nissan there were many Stone Age settlements in the south and almost only 
stray finds in the north. Along the main river and the valleys belonging to the tributaries of 
the two rivers Västerån and Österån there were scattered cairns and graves of an early type, 
along with farms with Medieval place-names. Late Iron Age cemeteries and early place-name
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forms were found only in the central parts of Villstad parish. In the north-west, by lake Fegen, 
there were some shoreline settlements and one cairn.

Large parts of the area had been utilized from the Stone Age to the Early Iron Age and the 
majority of parishes had been fully colonized during the Middle Ages, probably primarily 
from the Bolmen-Bolmsö area.

Arbetsområde inom F- och N-län under år 1983.
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Resultat av den reviderade fornminnesinventeringen inom F- och N-län, år 1983

(För förklaring av kolumnerna I-XII se sid 288—289)

II III
a b C d

IV V
a b

VI VII
a b

VIII
a b

IX X XI
a b c

XII
a b C

F-län
Anderstorp — — — 0/0 ' — — 1/1 — — — — 12/12 1/1 14 0/0 — — i 1 1300

Bredaryd 101/21 __ __ 101/21 7/7 — 10/1 — 4/4 — 2/2 48/47 122/33 197 101/18 0 0 33 164 497

Burseryd 19/14 __ — 19/14 4/4 — 1/1 — 5/5 3/3 2/2 71/70 29/24 183 11/9 8 73 28 155 554

Bäraryd — — 0/0 — — — — 1/1 — — — 1/1 1 0/0 — — 1 0 0

Gryteryd 10/8 — — 10/8 4/4 — 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1 38/38 18/16 115 10/8 0 0 28 87 311

Kulltorp __ __ 0/0 — — — — — 1/1 — 1/1 0/0 4 0/0 — — 2 2 100

Källerstad 22/6 __ — 22/6 — i/i 22/6 — 4/4 1/1 1/1 32/31 47/17 96 24/7 — 2 — 8 18 78 433

Reftele 424/68 2/2 __ 426/69 48/45 4/4 1/1 8/8 3/3 4/4 100/100 487/127 510 418/68 8 2 105 405 386

Sandvik 3/3 __ 3/3 4/4 — 2/1 — — — — 25/24 9/8 62 3/3 0 0 11 51 464

Södra Hestra 28/21 __ __ 28/21 7/7 i/i 1/1 2/2 4/4 4/4 1/1 73/71 43/36 225 22/18 6 27 57 168 295

Torskinge 43/6 — — 43/6 2/2 — — — 2/2 — — 1/1 47/10 23 54/7 — 11 — 20 9 14 156

Villstad 212/42 __ — 212/42 1/1 — 14/8 1/1 7/7 5/5 12/5 68/67 235/59 302 185/34 27 15 76 226 297

Ås 269/49 1/1 1/1 271/51 28/28 3/2 15/4 — 9/9 1/1 1/1 50/50 326/94 268 244/39 27 11 57 211 370

N-län
Breared — — — 0/0 — — — — — — 1/1 — 0/0 1 0/0 — — 0 1

Drängsered — — — 0/0 — — — — — — — — 0/0 — 0/0 — — 0 — —

Femsjö 11/10 _ 11/10 2/2 1/1 92/8 1/1 3/3 3/3 3/3 41/41 110/24 127 11/10 0 0 38 89 234

Färgeryd 17/11 _ _ 17/11 24/23 2/2 28/5 — 9/9 1/1 1/1 57/57 80/50 242 12/8 5 42 44 198 450

Gunnarp 3/2 _ — 3/2 — — — — — — — — 3/2 4 1/1 2 100 2 2 100

Jälluntofta 48/10 — — 48/10 1/1 — . 11/2 — 5/5 1/1 1/1 33/33 65/18 97 28/9 20 71 26 71 273

Kinnared sn 6/4 _ — 6/4 3/3 — 24/1 — 2/2 — — 10/10 35/10 57 5/3 1 20 10 47 470

Långaryd sn 372/48 3/2 _ 375/50 6/6 3/3 266/30 1/1 23/22 5/4 2/2 116/116 674/112 398 335/48 40 12 133 265 199

Torup sn 3/2 - - 3/2 — — — — — — — 2/2 3/2 8 2/2 1 50 4 4 100

G-län
Bolmsjö — — — 0/ — 1/1 — — — — — 1/1 1/1 1 0/0 — — 1 0 0

Lidhult _ _ — 0/0 — — — — — — — 2/2 0/0 2 0/0 — — 0 2

Odensjö — — — 0/0 — — — — — — — 1/1 0/0 2 0/0 1 1 100

P-län
Häcksvik _ — 0/0 — — — — — — — 2/2 0/0 2 0/0 — — 0 2

Kalv _ 0/0 _ — — — — — — 2/2 0/0 5 0/0 — — 0 4 400

Summa 1672/360 10/7 1/1 1683/367 161/157 25/23 640/88 7/7 109/108 35/33 35/35 922/915 2625/749 3413 1514/310 169 11 769 2644 344





Hälsingland runt på två år

av Sune Jönsson

Under mitten av 1950-talet fornminnesinventerades hela Hälsingland i samband med den 
ekonomiska kartläggningen av landskapet. Vid denna tidpunkt kan man säga att i stort var 
fornminnesinventeringen liktydigt med en inventering efter förhistoriska anläggningar och 
då med en naturlig koncentration på gravar. Vad som därutöver registrerades i Hälsingland 
var t ex milstolpar, minnesstenar och labyrinter. Fångstgropar registrerades, men då nästan 
alltid efter tips från lokalbefolkningen. Någon efterforskning av stenåldersboplatser före
kom överhuvud taget ej, bl a med anledning av att man vid denna tidpunkt ej kunde få dessa 
fornlämningar markerade på den tryckta ekonomiska kartan.

Under de 25-30 år som sedan har förlöpt har både kulturlandskapet som sådant och synen 
på fornlämningsbegreppet förändrats. Den av Statens lantmäteriverk (LMV) beslutade full
ständiga revideringen (E4-versionen) av landskapets ekonomiska kartor under åren 1982 och 
1983 medförde att man vid den parallellt följande fornminnesinventeringen hade högt ställda 
förväntningar om en kraftig ökning av antalet registrerade fornlämningslokaler.

Under år 1982 reviderades landskapets östra del, från Gnarp i norr till Ljusne i söder, totalt 
128 ekonomiska kartblad omfattande ca 2 300 km2 landareal. Under 1983 fortsatte revide
ringen utmed Ljusnans dalgång upp till Korskrogen, i Voxnans dalgång in till Edsbyn, samt 
Dellen- och Hasselabygden, totalt 133 kartblad och ca 3 000 km2. Som synes är reviderings- 
områdena koncentrerade till de bebyggelsetätaste områdena, d v s där de största landskaps- 
förändringarna har ägt rum sedan 1950-talets kartläggning. De stora områden som finns här
utöver inom landskapets södra, västra och norra delar samt i området kring Nianfors kom
mer endast att beröras av en förenklad, s k partiell revidering av E2-modell, som innebär att 
det här ej företas en fältrekognoscering.

Fångstboplatser

I och med att de stora skogsområdena med sina omfattande vattensystem i landskapets västra 
hälft ej berördes av revideringsarbetena, erbjöds det ej heller några möjligheter att följa upp 
de tendenser, som Knut Tinnbergs arbeten under 1930-talet vid bl a sjöarna Långrösten och 
Lillrösten hade aviserat, liksom fyndet av mesolitiskt boplatsmaterial vid sjön Rossen (Tinn- 
berg 1934 resp Nilsson 1975). Området som sådant är topografiskt likt Ljusnans övre vatten
område i Härjedalen, där inventeringar under 1970-talet har givit ett mycket stort antal re
gistrerade stenålders- eller fångstboplatser, vilka är lägeskoncentrerade till vattensystemens 
strandområden (Jönsson 1978:16ff). Boplatsindikationerna utgöres av artefakter och avslag 
av vanligen kvarts och kvartsit, men framförallt av skörbränd sten. Dessa boplatser utmed in-
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landets vattendrag har en lång spridning utmed tidsaxeln. Läges- och utseendemässigt företer 
de ej några skillnader, men fynden kan visa tidsdifferenser. De äldsta boplatserna hör hemma 
i äldre stenålder, medan de yngsta är daterbara till järnålder.

Inom 1983 års reviderade områden framkom endast ett drygt 10-tal lokaler, som gav så 
mycket material att man kan klassificera dem som boplatslokaler, och i samtliga fall är den 
skörbrända stenen den viktigaste boplatsindikationen. Flera av lokalerna registrerades vid 
sjön Växnan, som har sitt utlopp i Ljusnan vid Ljusdals tätort. Boplatserna ligger på solex- 
ponerade, väldränerade stränder, vilket är typiska boplatslägen. Endast ett fåtal avslag och 
skrapor av kvarts och flinta kunde iakttas på lokalerna. Av övriga boplatser inom landskaps
delen kan nämnas Dalaudden vid Kalvsjön, Järvsö sn (raä 157) och i sjön Galven inom Arbrå 
och Bollnäs snr.

Under 1960- och 1970-talen förtogs en del smärre sjöregleringsinventeringar utmed Ljus
nan inför förestående vattenregleringar, varvid några boplatser kunde registreras. Flertalet av 
dessa är idag överdämnda eller utspolade. Ljusnan bör ha varit en utmärkt kommunikations
led under denna berörda tidsepok och fynd av framförallt trindyxor och skafthålsyxor stöder 
detta. Antalet kända boplatser inom området ger alltså sannolikt ej någon rättvisande bild 
av den faktiska aktiviteten.

Under revideringen registrerades den första s k insjögraven inom området. Insjögravarna 
är en gravtyp som, när den förekommer, alltid finns i samma ekologiska miljö som fångsbo
platserna. Arkeologiska undersökningar har visat att de vanligen är anlagda under romersk 
järnålder och folkvandringstid (se t ex Hyenstrand 1974:181 f). Den aktuella graven ligger på 
krönet av en mot norr utskjutande, mycket smal och brant grusryggsudde på Ljusnans eller 
Tevsjöns västra strand vid Lövvik i Undersviks sn (raä 73). Graven är en närmast rund sten- 
sättning, 3,5 m i diameter och 0,2 m hög, som har en fyllning av 0,1-0,35 m stora stenar. An
läggningens utseende och läge på en iögonfallande plats är mycket typiskt för denna gravtyp.

I landskapets nordöstra del samt i Dellen-bygden har ett 30-tal havsanknutna stenålders- 
boplatser registrerats, vilka genom den postglaciala landhöjningen nu ligger långt in i landet 
på nivåer från 40 m ö h upp till 80 m ö h. I dag har de flesta återfunnits i åkermark, men några 
även i marksår i skogsterräng. Fyndmaterialet utgöres av avslag och avfall av kvarts och myc
ket obearbetad flinta. På boplatser på de lägre nivåerna kan man också finna bearbetad flinta 
i större omfattning samt en del keramik. Ett par av dessa boplatser hör till den gropkeramiska 
kulturen.

Det bör här även framhållas att en del av dessa f d kustanknutna boplatser har hittats av 
hembygdsforskaren Ove Åkerström i Harmånger, som med stort intresse och kunskap har de
lat med sig av sina erfarenheter och visar hur amatörarkeologi bedrives när den är som bäst.

Förhistoriska kustfornlämningar

På berg och i blockrika moränområden längs med hela hälsingekusten ligger på en 10-15 km 
bred zon omkring 600 gravar. Lokaliseringen i landskapet, långt från bondebygdens sedi-
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Fig 1. Åkerparti utmed Växnans östra strand vid Norrgärde i Ljusdals sn. Ett flertal fångstboplatser och 
slaggförekomster finns utmed sjöns stränder. I nederkanten av denna åker ligger tre slaggförekomster 
(raä 11, 118 och 119). Foto S Jönsson 1983.
Pitfalls and slag are commonly found along the lake shores. Three accumulations of slag are located at 
the lower edge of the field.

Fig 2. S k insjögrav vid Lövvik, Underviks sn (raä 73). Stensättningen är 3,5 m i diameter och ligger på 
den smala åsryggens högsta punkt. På båda sidor om åsryggen syns Tevsjön. Foto S Jönsson 1983. 
Smalt grave at Lövvik, so-called ”insjögrav”.



Fig 3. Två rösen på ett gravfält vid Vattingen, Gnarps sn (raä 1). Rösena är 12 m och 15 m stora och om
ges av 8 runda stensättningar, vilka endast är 1—1,5 m i diameter. Nivån är ca 16 m ö h. Foto R Jensen
1982.
Two cairns in a prehistoric cemetery.
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mentjordar, visar tydligt att man här ej har varit knuten till jordbruk, utan till kustens fiske- 
och fångstmöjligheter och ev boskapsskötsel. Gravarna ligger oftast ensamma, någon ensta
ka gång samlade till ett litet gravfält. Ett gravfält innanför Skatudden i Gnarps sn (raä 81) med 
7 rösen och 23 runda stensättningar samt ett nyfunnet gravfält norr om Lönnångersfjärden 
i Jättendals sn (raä 204) med 12 runda stensättningar utgör två av det fåtal större gravfält, 
som är klart atypiska för denna gravkultur. Nivåmässigt urskiljes två koncentrationer för 
dessa gravar, dels 30—35 m ö h och dels 10—20 m ö h. Ofta ligger gravarna ej på bergskrönens 
högsta punkt — som ofta har angetts — utan neddragna på bergssluttningarna. Troligen har 
de varit strandanknutna vid anläggandet på öar eller utmed havsvikar (jfr t ex Baudou 
1968:85ff).

Gravformerna utgöres av runda rösen, långrösen och runda stensättningar med stenfyll- 
ning. Ett fåtal rektangulära stensättningar förekommer. De runda rösena utgör uppskatt
ningsvis 60-70% av det totala gravbeståndet. Långrösena uppgår till ett 25-tal, varav de störs
ta ligger vid Ljusne i Söderala sn (raä 141) och Svartvik i Norrala sn (raä 19). De är 44 x 7 m 
resp 43 x 6 m stora.

Ett ganska stort antal nyfynd av gravar tillhörande denna kultursfär gjordes vid revidering
en. Ensamliggande, halvstora rösen i storlek upp till 8—12 m i diameter kunde påträffas, men 
oftast var det runda stensättningar som kunde framrekognoseras vid en intensiv och kraft- 
krävande kustskogsinventering. Ett särskilt stort antal nyfynd gjordes inom Rogsta sn, som 
har ett både långt och brett bälte som är eller har varit kustanknutet från äldre bronsålder och 
framåt. Jämfört med inventeringsomgången på 1950-talet är det idag dessutom lättare att ta 
sig fram inom området på grund av att flera vägar har anlagts här sedan dess. Sannolikt har 
det då funnits områden som har betraktats som för avlägset belägna för att inventeraren skul
le ha haft tid och resurser att ta sig dit. Ett belysande exempel på detta är Yttre Bergön, till 
vilken man idag behändigt åker bil. På denna f d ö, genom landhöjningen idag en halvö, 
fanns ingen fornminneslokal tidigare antecknad. Vid 1982 års revidering kunde bland annat 
9 gravlokaler antecknas. Härav är ett runt röse Ilmi diameter och 1,6 m högt (raä 146), samt 
ett gravfält bestående av 1 röse och 22 runda stensättningar (raä 150). Stensättningarna är
1—5 m i diameter och 0,1—0,35 m höga och har en fyllning av vanligen 0,2—0,3 m stora ste
nar. Gravfältet ligger på krönet av en långsträckt, smal moränrygg strax ovanför 10- 
metersnivån.

Vid Västanbäck i Rogsta sn ligger på sydostsluttningen av en bergshöjd en treudd (raä 66), 
som är 9 m i sida och 0,3—0,4 m hög. Treudden har en mycket tydlig och kraftig kantkedja 
av intill 0,7 m långa stenar och i varje hörn resta stenar, 0,4—0,6 m höga. Den jordfria fyll
ningen består av 0,2—0,4 m stora stenar. Uppbyggnaden av denna grav samt dess lokalisering 
i skogsbevuxen, blockrik moränmark gör att den uppenbart hör till samma kulturgrupp som 
de omkringliggande rösena och stensättningarna.

Bondebygden
Under 1860- och 1870-talen utförde skolläraren Eric Mickelsson i Bölan och Tosätter, En
ångers sn, fornminnesinventeringar i Hälsinglands socknar på uppdrag av Helsinglands
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Fig 4. Onbacken i Bollnäs (raä 7). Den stora högen till höger är 11 m i diameter och 1,3 m hög. Båda hö
garna undersöktes partiellt av Gustaf Hallström 1923. Gravarna hade blivit plundrade i äldre tid, varför 
Hallström endast kunde konstatera att liken hade blivit brända. Foto S Jönsson 1983.
Two mounds both of which were partially excavated by Gustaf Hallström in 1923.

Fig 5. Den största högen på gravfältet raä Segersta 18 vid Heden, Landa utmed Ljusnans norra strand. 
Högen, 6 m stor, är försedd med en markant kantränna. Gravfältet ligger på plan sandmark intill den 
branta nipkanten mot älven. Foto S Jönsson 1983.
The mound in the prehistoric cemetery has a well-defined depression around the perimeter.



Fig 6. En genom nipras kraftigt skadad hög på gravfältet vid Heden. En något otydlig kantränna syns 
också kring denna hög. Två av gravfältets fem högar undersöktes av A Enqvist 1924, varvid det konsta
terades att det var vikingatida brandgravar med fynd av bl a järnkniv, eldstål och kam fragment Foto 
S Jönsson 1983.
Mound damaged by erosion.

fornminnessällskap. Den största delen av hans antecknade lokaler utgöres av järnålders- 
gravar, vilka är lägesmarkerade på sockenkartor med byredovisning. Dessa kartor och tillhö
rande texthäften har varit flitigt använda vid inventeringen. De har i många fall lett till upp
teckningar av tidigare förbisedda lokaler eller gravar som nu är bortodlade, men där det kan 
finnas gravrester kvar under markytan. Inom Forsa och Högs socknar har prosten Nils Wet- 
terstens skrift ’Om Forssa och Högs socknars ålder och wärde’ från 1761 likaledes varit till 
stor användning inom järnåldersbygden.

Av Hälsinglands ca 3 500 registrerade gravar på drygt 1 200 lokaler kan man beräkna att 
cirka 2 900 tillhör bondebygden och järnåldern, vilket gör Hälsingland till den gravrikaste 
järnåldersbygden i Norrland. Revideringsarbetet har ej gett någon förändrad bild av järnål
derns bygdekoncentrationer. Folklandet Alirs centrum har drygt 200 gravar, Sunded är klart 
störst med ca 1 600 gravar och Nordanstigs centralbygd har omkring 400 gravar. Gravbestån
det domineras av små och halvstora högar samt runda, övertorvade stensättningar. Kvadra
tiska stensättningar förekommer mycket sporadiskt, rikligast företrätt på ett gravfält på Räv
berget vid Rolfsta i Forsa sn (raä 38).
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Fig 7.1 Högs kyrkas södra långvägg är två ornerade gravklot inmurade, av O J Broman jämförda med 
’qwinno-bröst’. Ett tredje gravklot ligger på marken. Foto S Jönsson 1983.
Two decorated round grave stones built into a church wall. A third grave stone lies on the ground.
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Fig 8. Högar med kraftiga kantkedjor på det fornvårdade Narsta-gravfältet i Hälsingtuna (raä 48). På 
detta gravfält är det ofta enbart en smal gångpassage emellan gravarna. Foto S Jönsson 1983. 
Mounds with large edge chains in a prehistoric cemetery cleared from over-vegetation.

Av anläggningselement kan man ofta urskilja kantkedja och kantränna — en detalj som 
ofta var förbisedd i förstagångsinventeringen. En del högar, troligen från äldre järnålder, har 
mycket kraftiga kantkedjor. Som exempel kan här nämnas det fornvårade Narsta-gravfältet 
i Hälsingtuna sn (raä 48) och ett gravfält vid Tåsta i Högs sn (raä 14), där flera högar — som 
ligger på sluttande mark — på nedre sluttningssidan har kantkedjeblock som är intill 2,5 m 
långa och upp till 1,3 m höga.

Ett litet gravfält vid Hälistä i Högs sn (raä 30) är idag den enda gravlokal, där ett gravklot 
fortfarande ligger på plats på en högs krön. Gravklotet är naturligt rundat och är 0,9 x 0,6 m 
stort. Att det har funnits fler gravklot får anses troligt. Bland annat har två ornerade gravklot 
murats in i Högs kyrkas södra långvägg. Olof Johan Broman skriver i Glysisvallur (11:2650 
om Högs kyrka att den’. . .är och hållna för ena Fylkis-elr Moder-kyrka här i Sundhede. . . 
therföre finnas än 2ne runde stenar, som stor qwinno-bröst, med inhuggen korsritning, sitti- 
anda fästa i muren. . . ’ . Nedanför de två gravkloten har på marken placerats ett tredje 
gravklot med likartad ornering.
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Fig 9. Den största högen, 12 m i diameter, på en gravlokal utmed Ljusnans västra strand vid Valista, 
Arbrå sn (raä 53). Lägg märke till den ovanligt kraftiga kantrännan, som har blivit något skadad vid 
vägdikesgrävning. Foto S Jönsson 1983.
Large mound with unusually large depression around the perimeter.

Uppskattningsvis ligger normalt 30—50% av gravarna på gravfält. De gravfältsrikaste 
socknarna är Jättendal med 14 gravfält, Rogsta med 7 gravfält, Hälsingtuna med 39 gravfält, 
Hög med 21 gravfält, Forsa med 26 gravfält och Söderala med 6 gravfält. De ovan nämnda 
gravfälten vid Narsta och Tåsta tillhör med sina 26 resp 33 gravar landskapets största gravfält. 
Bland de övriga finns gravfälten vid Västanåker (raä 2 + 3) och Kalista (raä 29) i Högs sn med 
36 resp 26 gravar; vid Haista (raä 54) i Hälsingtuna sn med 33 gravar; vid Lunde i Jättendal 
(raä 1) med 29 gravar och vid Berge i Bergsjö (raä 27) med 22 gravar.

Flera socknar har bara ett eller två järnåldersgravfält. De är då, som ofta är förhållandet, 
belägna i närheten av sockenkyrkan och tyder på att den tidigaste och kraftigaste kolonisatio
nen under vikingatiden har legat på den plats, som sedan blev centrum i den kristna bygden. 
Exempel på socknar med sådana gravfält är Njutånger, Enånger, Norrbo, Delsbo och Hasse
la. I Bjuråker finns det uppgifter om att ett gravfält har legat omedelbart norr om kyrkan.

Vid revideringen har det vid ett 20-tal gamla lokaler skett en antikvarisk ombedömning. I 
de flesta fall rör det sig om ensamliggande, gamla röjningsrösen, vilka vid förstagångsinven- 
teringen uppfattades som gravanläggningar. Detta är speciellt fallet inom Norrbo och Berg
sjö socknar.
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Vid förstagångsinventeringen registrerades ett 60-tal husgrundsterrasser från äldre järnål
dern. Samtliga var lokaliserade till de nordöstra socknarna med undantag för en husgrunds- 
terrass på Onbacken vid Bollnäs. Denna undersöktes av Gustaf Hallström år 1923 och var 
den enda som vetenskapligt undersöktes i hela Norrland under drygt 50 års tid. Under slutet 
av 1970-talet och början av 1980-talet har arkeologiska institutionen vid Umeå universitet fö
retagit långtgående undersökningar på den nu välkända gårdsplatsen (raä 71) vid Trogsta i 
Forsa sn (Liedgren 1984). Undersökningarna av terrasserna och de kringliggande gravhögar
na har under de senare åren stått under Lars Liedgrens ledning. En mindre undersökning har 
också skett på en lokal (raä 90) vid Bälingsjöns östra strand. Liedgren har både självständigt 
och i fornminnesinventeringens tjänst gjort inventeringar i nordöstra Hälsingland.

Vid revideringen under 1982 och 1983 har totalt ca 200 husgrundsterrasser registrerats på 
drygt 100 lokaler och svarar därmed för den mest markanta förändringen i den förhistoriska 
agrarbygdens kvarlämnade fornlämningsbestånd i jämförelse med förstagångsinventerin
gen. De på husgrundsterrasser rikaste socknarna är Gnarp med 24 terrasser, Bergsjö med 33 
terrasser, Jättendal med 37 terrasser, Harmånger med 31 terrasser, Hälsingtuna med 23 ter
rasser, Hög med 12 terrasser och Forsa med 26 terrasser. Den största koncentrationen av hus- 
grundsterrasser är på sluttningarna ned mot Bälingsjöns östra strand, där det i brytzonen 
mellan morän- och sedimentmark ligger ett 20-tal terrasser. Andra koncentrationer finns väs
ter om Gnarp vid Gnarpsån, på Storön och vid västra stranden av Storsjön samt runt Älge- 
redssjön inom Bergsjö socken, samt i centrala bygderna vid Hälsingtuna och Forsa. Utanför 
detta kärnområde har enstaka lokaler med nyupptäckta husgrundsterrasser registrerats vid 
Gammelsträng i Norrbo, vid Korsnäs i Röste norr om Bollnäs, norr om Villsjön i Mo sn och 
söder om Östersjön i Österböle i Rengsjö sn.

Vid flertalet lokaler med husgrundsterrasser förekommer enstaka gravar eller små gravfält 
av små eller medelstora högar, vilka ligger på boplatsområdet eller högst 75—100 m därifrån. 
Högarnas diameter överstiger sällan 10 m och de har ej sällan försetts med kantränna. En del 
av de tydligaste husgrundsterrasserna har tidigt varit kända och omnämns i den äldre topo
grafiska litteraturen, ofta som kyrkogrund, Kyrkhagen, Kyrkan och Gammelkyrkan (t ex 
Rannsakningar 1:203).

Flera gravlokaler har nyregistrerats i områden som ligger utanför den egentliga agrarbyg
den. I Bergsjö sn kan nämnas en ensamliggande hög (raä 326) vid stranden av Flentjärnarna. 
Högen, 7 m i diameter, 0,8 m hög och försedd med tydlig kantränna, ligger 5 km från närmsta 
nuvarande jordbruksbygd. Söder om Locktjärn i Högs sn nyregistrerades ett flertal gravar 
och gravfält, vilka nu ligger en god bit in på tallmon. Vid Dånsjöbodarna i Forsa sn och Tan- 
navallen i Högs sn ligger högar i anslutning till fäbodbebyggelsen. Vid en jämförelse med O 
J Bromans beskrivning av gårdarna och deras fäbodvallar under 1600- och 1700-talen fram
går det att flera, både nyupptäckta och tidigare kända gravlokaler, ligger på eller i anslutning 
till fäbodvallarna. I många fall har det sedan under 1800-talet blivit en fast agrarbebyggelse 
På området. Det finns på så sätt klara belägg för att den agrara bebyggelsen under kanske 
framförallt äldre järnålder har varit betydligt större än vad den varit senare. En ödeläggelse 
har sedan ägt rum under troligtvis yngre järnålder. Områdena har därefter i viss omfattning 
åter tagits upp form av fäbodvallar och i en del fall under 1900-talet ånyo blivit åretrunt-
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Fig 10a + b. Efter revideringsinventeringen är ganska precis 200 husgrundsterrasser från äldre järnålder 
kända på drygt 100 lokaler. Koncentrationerna finns utmed Gnarpsån, Älgeredssjön, Bälingsjön, Jät- 
tendalssjön, Storsjön och Långsjön. Kartritning A Boklund.
As a result of the revision, 200 early iron age settlement terraces are known from approximately 100 
sites.
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Fig 11. En av de tydligaste och största lokalerna med husgrundsterrasser är det fornvårdade området vid 
Vattrång i Harmånger sn (raä 38). Här ligger 7 terrasser och 7 gravhögar. På bilden syns tydligt den pla
na boendeytan ovanför långsidans stenskodda terrasskant på den största anläggningen. Den är 37 m 
lång och 10 m bred och kallades av N J Ekdahl för ’Kyrkruinen’. Foto R Jensen 1982.
Settlement terraces in a cleared area. The flat habitation area above the tong stone-lined terrace edge 
on the largest terrace is clearly seen.

148



Fig 12. Gravfältet Gubbåkern i Delsbo (raä 12) med 7 högar, vilka är 8—12 m i diameter. Foto S Jönsson 
1983.
Prehistoric cemetery with seven mounds.

gårdar.
En parallell till denna bebyggelseutveckling i nordöstra Hälsingland kan man ha vid Tjärn

berget, Koldemo i Arbrå sn. Området utgörs idag av ett par torp med enstaka uppodlade åk
rar och ligger i skogen cirka 3 km från Ljusnan-dalgångens agrarbebyggelse. I anslutning till 
dagens torp ligger här totalt 10 högar och runda stensättningar. Vid grävningar i en del av gra
varna på 1870-talet hittades bland annat två ovala eldslagningsstenar (Montelius 1902:22).

Ytterligare två husgrundslokaler bör i detta sammanhang omnämnas. De tillhör ej den typ 
av bebyggelse med terrasser som har omnämnts ovan, men kan tidsmässigt tillhöra järnål
der/medeltid. Den ena lokalen ligger vid Blästa i Rogsta sn (raä 115) och består av fyra mera 
ordinärt husgrundsliknande lämningar samt fyra högar. Den omnäms som en ’kyrkiogrun- 
dewall’ vid Rannsakningar. . . år 1684 (1:202) och platsen kallas för Runsta — ett namn som 
också Broman (1:177) använder.

Den andra lokalen är Hansebacken (raä 6) i västra delen av Färila kyrkby. På en krönplatå 
högt över Ljusnans vattenflöde ligger i en björkdunge minst två husgrunder, varav den störs
ta har både spismursrest och terrassbegränsning. Någon gårdsbebyggelse här finns ej om
nämnd i någon äldre topografisk litteratur och ej heller på äldre lantmäterikartor. Däremot 
finns även här uppgifter om att den äldsta kyrkan var lokaliserad hit.

Under 1982 kunde till landskapets tidigare kända fornborgar läggas återupptäckten av en 
fornborg vid sockenmötet mellan Ilsbo, Hälsingtuna och Högs snr (raä Ilsbo 50). Platsen är 
benämnd ’Borgberg’ på en karta av Anders Gadd från år 1652.
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Fig 13. På tallhedarna vid Mågamon väster om Ljusdal finns en av Sveriges kraftigaste koncentrationer 
av kolningsgropar. Kartritning A Boklund.
In the pine forest west of Ljusdal is one of Sweden’s most dense concentrations of pits for 
charcoal-burning.
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Lågteknisk järnframställning

Gästrikland är känt för sin rikedom på förhistorisk slagg från utvinnandet av järn från sjö- 
och myrmalm. I Hälsingland har man vid gravundersökningar vid Borg i Norrala sn och 
Smedjenäset i Alfta sn (Varenius 1961 resp ATA, dnr 4190/1939, A Enqvist) funnit primitiv 
slagg i och kring järnåldersgravar, på samma sätt som i Gästrikland. En handfull antecknade 
slaggförekomster i förstagångsinventeringens material samt fynd av ämnesjärn i framförallt 
Voxnan-dalgången har också antytt att det har förekommit en järnframställning inom land
skapet (Selinge 1978:83).

Vid revideringen har en stor arbetsinsats lagts ned på just efterforskningar av primitiva 
järnframställningsplatser, och resultatet får sägas vara långt över förväntan. Utmed Ljus
nans dalgång, från sjön Marmen i Söderala sn och upp till Färila, samt in i Voxnans dalgång 
har det kunnat registreras omkring 400 anläggningar eller förekomster med primitiv slagg. 
Slagglokalerna ligger nästan undantagslöst inom ett avstånd av högst 200—300 m från Ljus
nans eller Voxnans vattenflöde. Förekomsterna är vanligen mycket oansenliga okulärt sett, 
emedan de vanligen enbart utgör ett enkelt lager av slagg under torvytan. Det hör till undan
tagen att det har ansamlats regelrätta varp, såsom vid Kyrkbyvikens badplats i Undersviks sn 
(raä 45). Sannolikt beror detta på att man har använt samma blästerugn till enbart en eller 
ett par smältor, varefter man har flyttat på processplatsen. Följaktligen är det i dagens öppna 
åkermark som det är lättast att framrekognoscera slaggförekomsterna. I skogsterräng vill det 
till öppna marksår, såsom vid rotvältor och stigar, för att kunna finna slagglokalerna. Alter
nativet är en tidskrävande provgrävning, till vilket fornminnesinventeringen normalt ej har 
medel.

Vid revideringen under 1983 observerades till fullo ytterligare en möjlighet till att lokalise
ra järnframställningsplatser. Inom en zon av 1 km på vardera sidan av Ljusnan med tillhöran
de sjöar registrerades det från Färila ned till Segersta och in i Voxnan-dalgången drygt 600 
kolningsgropar. Dessa är runda till ovala, har en dagöppning som vanligen är 3—5 m i diame
ter och är 0,4—1 m djupa. Gropen har oftast ett rektangulärt bottenplan, 1—2,5 m långt och 
0,3—1 m brett, och omges kring öppningen av en vall. Vid provstick i dessa gropar finner man 
ett kolblandat jordlager, som kan variera mellan några centimeter och upp till flera decimeter 
i mäktighet.

Erfarenheterna under inventeringssäsongens lopp visade så småningom att på platser där 
man fann kolningsgropar kunde man finna slaggförekomster inom några hundra meters av
stånd, och vice versa. Fann man en slagglokal kunde man vara säker på att finna kolningsgro
par i närmsta skogsområde. Många gånger ligger slaggen och kolningsgropen kant vid kant, 
såsom t ex vid Mågamon vid Ljusdal, Uddens vid Tevsjön i Järvsö och Jon-Ers i Forneby i 
Arbrå sn.

Det största antalet registrerade slaggförekomster är kring sjön Marmen, där det efter en in
tensiv terränggranskning har antecknats 84 lokaler; kring sjön Bergviken; vid Kalvsjön och 
Uddens i Järvsö sn; Växnan vid Ljusdal; Viksjön i Alfta samt Voxsjön och Varpen vid Boll
näs. Sandområdet väster om Ljusdal, norr om älven kallat för Mågamon, rymmer en av Sve
riges största koncentrationer av kolningsgropar. Inom ett ca 4 x 2 km stort område är här re-
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Fig 14. Den mest markanta blästerugnsgropen på raä 227 på Mågamon. Lokalen, med 11 blästerugns- 
gropar och 1 kolningsgrop, är belägen på en avsats invid en kraftig sluttning ned mot Ljusnan, som 
skymtas mellan trädstammarna. Foto S Jönsson 1983.
One of the 11 ovens used for iron-production located on a flat area near a steep slope leading down to 
the river Ljusnan.

Fig 15. En av de få registrerade primitiva järnframställningsplatserna av medeltida och historisk karak
tär inom det reviderade hälsinglandsområdet är belägen vid Linsjöns norra strand i Sörlia, Bjuråkers 
sn (raä 43). Hitom det stora stenblocket ligger två slaggvarp. Foto S Jönsson 1983.
One of the few registered sites for low-technical iron-production of medieval and historical character 
in the revised area in Hälsingland. Two heaps of slag lie in front of the large boulder.



gistrerat 125 kolningsgropar. Den största av dem är hela 15 x 12 m stor och gropen är 1,2 m 
djup (raä 191). Antalet observerade slaggförekomster är dock ej så stort, endast åtta stycken. 
Ett par-tre av dessa skiljer sig dock markant från övriga slagglokaler. I väggar och vallar till 
grunda gropar, 3—6 m i diameter och 2—5 dm djupa, framkommer under torven mycket tal
rikt med slaggklumpar, varav en del med påsintrad lerklining. De 5 resp 11 groparna på raä 
76 resp 227 utgör därför sannolikt det synliga beviset på var blästerugnarna är belägna. Kring 
dessa gropar med slagg finns sedan kolningsgropar. På den ena lokalen förekommer även rek
tangulära liggmilor, vilket kan tyda på att här även finns ett något yngre skede i järnframställ
ningen. Antalet liggmilor tycks för övrigt öka i frekvens ju längre uppströms Ljusnan man 
kommer. Nedströms Ljusdal är de myckte ovanliga, medan den största registrerade koncent
rationen är vid Yg i Färila sn.

Genom markexploatering i kanterna av Mågamo-komplexet har det under 1983 och 1984 
företagits undersökningar av sammanlagt 6 kolningsgropar. Genomgrävning av anläggning
arna har ej gett några påvisbara konstruktioner, medan däremot C14-provtagningar av den 
kolade veden har gett mycket intressanta resultat. En grop, som hade ramponerats vid pågå
ende grustäkt i norra delen av Mågamon, gav C14-resultaten 1370±80 BP (St 9083) och 
1310+75BP (St 9084). Vid flygplatsen söder om älven har provtagningar i 5 gropar gett re
sultat från 650 e Kr fram till 910 e Kr (St 9668-9672) och vid provtagning av två kolningsgro
par vid Borr erhölls resultaten 995±75BP och 1305±75BP (St 9673-9674). Ett kolprov från 
en liggmila på den stora slagglokalen raä 76 gav 420±65 BP (St 9660), vilket kan tyda på att 
åtminstone liggmilorna har använts under en betydligt längre och/eller senare tidpunkt. Vid 
C14-datering av kol i en slaggklump från Voxsjön erhölls dateringen 1190± 100 BP (St 9656) 
och en kolningsgrop vid Bergviken daterades till 1235 + 70 BP (St 9658).

Sammanfattningsvis kan sägas att 1983 års inventering gav besked om att den primitiva, 
förhistoriska järnframställningen i Hälsingland har varit av en omfattning som är betydligt 
större än vad som kunde förmodas. Frågor kan här ställas om denna omfattande produktion 
enbart har varit för att täcka det ’inhemska’ behovet, eller om den till stor del har varit avsedd 
för avsalu, vilket ämnesjärnsfynden låter antyda. Förutsättningarna härför har naturligtvis 
varit mycket goda med sjömalm, barrskogar för kolningen och ypperliga transportmöjlighe
ter på och utmed Ljusnan.

Järnframställningsområdet når med säkerhet längre norrut utmed Ljusnan än vad som 
skulle inventeras under 1983. Fynd av slagg inom de nordöstra socknarna under 1982 års in
ventering visar på att även här har en järnproduktion ägt rum, om än i betydligt mindre om
fattning.

Fångstgropar

Under förstagångsinventeringen registrerades gropar för älgfångst, som tidigare nämnts, of
tast efter uppgifter från lokalbefolkningen och någon aktiv fältrekognosering skedde ej efter 
dessa lämningar. Fångstgroparna betraktades vid denna tidpunkt ej heller som lagskyddade 
fornlämningar, varför det fåtal lokaler som antecknades endast försågs med upplysningstext
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Fig 16. Närbild på föregående bilds ena slaggvarp. Rikligt med slaggstycken ligger i torvytan. Stenarna 
utgör sannolikt de synliga resterna av blästerugnen. Foto S Jönsson 1983.
Detail of one of the heaps of slag in the preceeding photo.

Fig 17. En mycket flack kolningsgrop, 8 m i diameter, tillhör järnframställningsplatsen vid Linsjön. 
Kolmngsgropen ligger mellan flyttblocket på fig. 15 och sjöstranden. Foto S Jönsson 1983.
A very shallow charcoal-burning pit.



Fig 18. Typisk lidbebyggelse utmed Ljusnan — byn Edänge på Ljusnans östra strand. I bakgrunden den 
lättigenkännliga silhuetten av Hyboklack, 280,9 m ö h, på vars norrsluttningar det ligger ett fångst- 
gropssystem med totalt 42 gropar. Foto S Jönsson 1983.
Typical settlement along the Ljusnan river.

Fig 19. En Sillerbo skans norr om Ljusdal omnämns redan i en sockeninventering från 1790 (Bringéus 
1961:302). Lämningen utgörs av en ojämn stenvall, ca 40 m lång, 1—2 m bred och intill 0,5 m hög (raä 
1). Vallen löper nedför bergssluttningen i bildens mitt. Stenvallen kan omöjligt ha tjänstgjort som en 
försvarsanläggning. Däremot upptäcktes vid revideringsarbetet 3 fångstgropar (raä 106), belägna ned
anför stenvallen. Det kan ej uteslutas att vallen har utgjort en stängselanordning i fångstsystemet, vilket 
med stor säkerhet har fortsatt ned mot dalgången enligt vissa lokaluppgifter. På den andra sidan vägen 
är det numera en mycket stor grustäkt. Foto S Jönsson 1983.
In the center of the photo is a stone wall from the supposed fortification at Sillerbo. During resurvey 
three trapping pits were discovered below the stone wall. The wall may have comprised part of a fence 
contraction for the system of trapping pits.



Fig 20. En större del av den gamla hamnbassängen vid Idenorsolmens f d fiskeläge (raä Idenor 100). 
iQS?nm8ar efter den säsonSsartade bosättningen finns uppe på åskrönet till höger. Foto S Jönsson

Remains of a former fishing village.

Fig 21. Området kring Idenorsolmens gammelhamn är fullt med gistgårdsrösen. Foto E Enström 1982 
Small stone cairns remaining from the constructions once used for drying nets.



på den ekonomiska kartan (Winberg 1978:96). Det var i stort sett enbart i landskapets västra 
delar som man hade registrerat några fångstgropar. Ofta var det ensamliggande gropar och 
endast ett par fångstgropssystem. Landskapets största kända system öster om Storsjön i 
Ljusdals sn, och som har minst 55 gropar, var dock medtaget.

Vid revideringen visade det sig att flertalet av förstagångsinventeringens ensamliggande 
gropar var felaktigt bedömda kolningsgropar. Så var till exempel fallet med samtliga upp
tecknade gropar på Mågamon och vid Forsbro i Arbrå sn.

Antalet nyupptäckta fångstgropar vid revideringen blev även betydligt mindre än vad som 
var väntat. Ett flertal system kunde dock nyregistreras. De längsta är dels på Hyboklacks 
nordöstra sluttningar med totalt 42 gropar och dels från Bodberget i Arbrå sn och ned till 
Sjörgråberget i Bollnäs sn, bestående av totalt 29 gropar. Fångstgropssystem med 10—15 gro
par har därutöver registrerats vid Tallberg öster om Kalvsjön, Järvsö sn, och vid Linsjön i 
Sörlia, Bjursåkers sn, från Långberget och ned till Gårdsjöån i Färila, vid Flentjärnarna på 
Älgereds ägor i Bergsjö samt parallellt med Björsbobäcken vid N Dellen i Norrbo sn.

På Klossbergets sydsluttning vid Moviken i Bj uråker (raä 77) och på Flögkälsbergen i Berg
sjö (raä 325) finns det fångstgropssystem som delvis ligger i en sådan stenig terräng så att man 
har varit tvungen att plocka upp gropanläggningarna i klapperstensfälten.

Endast ett par fångstgropar var tidigare kända i nordöstra Hälsingland. Revideringen har 
gett som resultat att i socknarna Norrbo, Forsa, Hög, Ilsbo och Bergsjö är det nu kąnt ett 80- 
tal gropar. I de fåtal fall där ortsbefolkningen kände till dessa fångstanläggningar uppfatta
des de som gropar för vargfångst. Det skall dock nu, efter 1983 års erfarenheter inom land
skapet, påtalas att enstaka av de som ensamliggande fångstgropar registrerade anläggningar
na kan utgöra kolningsgropar med tanke på att en viss järnframställning har skett även i den
na landskapsdel. Norr om Hyboklack i Ljusdal har för övrigt ’kolarefolket’ utnyttjat några 
av groparna i det långa fångtsgropssystemet. Det har naturligtvis varit bekvämt att använda 
de redan grävda groparna vid kolningsarbetet.

Vid Ljusdals sopstation vid Lappmyran upptäcktes vid revideringsarbetet att en del 
fångstgropar hade blivit utsatta för skadegörelse. Länsmuseet gjorde här en undersökning, 
som visade att groparna hade haft de sedvanliga sparkkistorna i gropens botten. 04- 
datering av de tre undersökta groparna gav resultat mellan 740—1050 e Kr (St 9665—9667).

Skärgårdsfornlämningar

’Boldsön, belägen norr om Hornslandet till Rogstad Sockn. . . äger förutan Skuthamnen för 
fartygen i BoldsöSundet, en fiskare hamn i Nordvästan, hwarest 20: st: fiskare ligga öfwer he
la somaren, allesaman Hudickswalls Borgare, förutan 2: el. 3: ifrå NorrTälje; hwilke alle idka 
Strömingsfiske. . ! Så beskriver Broman (111:718) vid 1700-talets början fiskehamnen och 
-läget på Bålsön utanför Hornslandet. Fiskeläget låg i en skyddad vik på öns västra sida. Ge
nom landhöjningen fick man först flytta från vikens innersta delar, där kapellet är beläget, 
till området omedelbart innanför hamnöppningen. Landhöjningen gjorde dock att man
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Fig 22. Romerskt bronsmynt, präglat 64—66 e Kr under kejsar Neros tid. Skala 2:1. Myntet har, mycket 
överraskande, hittats under torven inom Bergöns gamla fiskeläge. Ritning B Zachrisson.
Roman bronze coin, minted in 64—66 AD, found at Bergön’s old fishing village.
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Fig 23. Område med 48 tomtningar och ett 60-tal stensträngar på Hornslandsudde (raä Rogsta 119). He
la området är beläget på klapperstensvallar, idag delvis beväxt med tallar och ljung. Ritning M 
Carlsson.
Area with 48 house foundations and stone enclosures situated on a rubble-stone deposit.
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även fick överge detta läge under slutet av 1800-talet och flytta ned till öns södra del, där fiske
läget idag är beläget.

Detta gamla hamnområde, som på 1900-talskartor kallas för Gammelhamn, uppvisar Häl
singlands största och bäst bevarade ansamlingar av detta slag. Inom ett 500 X 250 m stort om
råde med den gamla hamnen i mitten, finns här talrika grunder efter sjöbodar och svinhus, 
små husgrunder med eldstadsrester, gistgårdar, båtlänningar och brunnar (raä 251+252).

Bålsöns gamla fiskeläge är bara ett exempel på de talrika tillfälliga fiskehamnar och -lägen, 
som har funnits utmed hela hälsingekusten (jfr Enström 1984). De äldsta av dessa går med 
säkerhet tillbaka till medeltid och det mest välbekanta av dem är S:t Olofshamn på Drakön. 
Vid fornminnesinventeringen har dessa övergivna arbets- och tillfälliga boplatser systema
tiskt efterforskats, då de idag är att betrakta som lagskyddade fornlämningar. Ett drygt 30-tal 
av detta slag helt övergivna lokaler har registrerats och R-markerats från Vitörarna i norr till 
Enskär i söder. Vid efterforskandet har Bromans beskrivningar av fiskehamnarna varit till 
ovärderlig hjälp, liksom det äldre kartmaterialet över kusten. Flera övergivna hamnar låg re
dan på Bromans tid uppe i skogsmark och man har hela tiden vid terrängrekognoseringen 
fått lägga till de senaste 250 årens landhöjning till Bromans topografiska beskrivningar och 
eventuella årtalsangivelser för hamnens övergivande, för att man skall komma in på rätt höjd- 
nivå vid efterforskandet. Redan Broman skrev att ’långt up i Bärgs slutningen . . .rudera eller 
säkra teckn finnas til Siöbodtomter, Gistgårdar, etc fast än stor trän nu ther wäxa’. Beskriv
ningen gäller Björnsundets äldsta fiskehamn (raä 224), som enligt Broman skall ha anlagts 
redan under 1200-talet (111:71 lf).

Att dessa fiskehamnar kan rymma många intressanta fynd visar icke bara fynden från S:t 
Olofshamn (Lundström 1981). En privatperson överlämnade till inventeringspersonalen ett 
romerskt bronsmynt från kejsar Neros tid (54—68 e Kr), vilket han funnit under torven på 
platsen för Bergöns äldsta fiskehamn, i området där kapellet fortfarande står idag. Bland öv
riga fynd denna man hade gjort på detta hamnområde finns kritpipor, en mångfald knappar, 
blykulor och mynt från 1600- och 1700-talen.

I anslutning till dessa boplatslämningar i skärgården finns ibland även kapellgrunder, öde
kyrkogårdar, kompassrosor och labyrinter. Inga nyfynd av labyrinter gjordes, men labyrint
ansamlingen utanför Hornslandet är märklig, med fyra labyrinter på vardera Bålsön och 
Hästholmen och en labyrint på Kuggören (Kraft 1981). De fyra kända kompassrosorna ligger 
på Agön, Innerstön och Jättholmarna.

I detta fångstområde kunde också en del nya lokaler med s k tomtningar registreras, dvs 
mycket enkla bebyggelselämningar efter en troligen kortvarig säsongsbosättning. En av lan
dets största och mest kända förekomster är den som är belägen längst sydöstut på Hornslan
det, vid Hornslandsudde (raä 119). En kartering av området gjordes 1973 (Eriksson 1975), 
delvis i samband med att man arkeologiskt undersökte tre tomtningar, vilka dock var fynd- 
tomma (Ambrosiani 1971). Vid karteringen registrerades 27 tomtningar och ca 35 enkla sten- 
rader, vilka löper vinkelrätt över de öppet liggande klapperstensvallarna. Vid revideringen 
kunde efter noggran genomgång av terrängen registreras ytterligare 21 tomtningar och ett 20- 
tal stensträngar samt 40 stolpstödsliknande stenansamlingar. Tomtningar kunde även re
gistreras på bl a Yttre Bergön, där några ligger i mycket nära kontakt med det stora gravfältet.
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Fig 24. En av de tydligaste tomtningarna på Hornslandsudde. Foto Ö Hermodsson 1982. 
One of the more distinct house foundations.

Fig 25. De enkla stensträngarna på Hornslandsudde är lagda vinkelrätt över klapperstensvallarna och 
har med stor sannolikhet använts vid fågelfångst. Foto S Jönsson 1982.
Single stone enclosures were built across the rubble-stone deposits and have probably been used in bird 
hunting.



Fig 26. Stolpstödsrösen på Hornslandsudde. På flera av lokalerna med stensträngar för fågelfångst fö
rekommer dessa sto'pctödsrösen. Foto S Jönsson 1982.
Pole supports in the form of cairns appear on several sites with stone enclosures for bird hunting.

skyddat läge i en svacka i urberget, innanför en nu helt uppgrundad havsvik. Foto G Magnusson 1982. 
A large house foundation well-protected in a depression in the bedrock now lying by a completely silted 
up bay.



Fig 28. En av hälsingekustens fåtaliga kompassrosor dokumenteras av Ronnie Jensen, Df. Denna lagda 
kompassros på Västerön av Jättholmarna (raä Jättendal 66) har N-S och Ö-V markerade med kraftiga 
stenrader, 4 m resp 3,5 m långa. Foto E Enström 1982.
One of the few compasses on Hälsingland’s coast.

Ett samband utöver det rumsliga får ej anses uteslutet. Tomtningar är kända utmed stora de
lar av kusten i Sverige och Norge och har vid undersökningar givit daterbara fynd från vi
kingatid till 1600-/1700-tal (Varenius 1978).

Eftersom tomtningar som anläggningstyp är oansenlig och mycket svårupptäckta i den 
hälsingska skogsterrängen, får de vid revideringen funna anläggningarna betraktas som en 
mycket ringa del av det faktiska materialet.

På kala områden, såsom klapperstensfält och bergskrön, framkom vid inventeringen ett 
25-tal lokaler med stensträngar och/eller stolpstödsliknande smårösen. På klapperstensfäl- 
ten är strängarna raka, såsom vid Hornslandsudde, och löper vinkelrätt över stormvallarna. 
På kala och ganska jämna bergskrön kan de däremot bilda oregelbundna figurationer. Bland 
de största lokalerna utöver Hornslandsudde är de på berget Klongran i Rogsta, på Tannaber- 
get i Hög, på N Vålmyrknallen i Jättendal och vid Laxhällan och Vattingen i Gnarp. Flera av 
lokalerna ligger alltså på höga nivåer och en god bit in i landet. Funktionen av dessa sten
strängar är ej helt säkerställd. Den lokala förklaringen har vid ett par fall varit att sockenlap
parna har anlagt dem — dock okänt i vilket syfte. Ett par uppgifter från Rogsta sn ger där-
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Fig 29. Hälsinglands äldsta och enda socken
gränsstolpe av gjutjärn står utmed den gamla vä
gen Kalvstigen mellan Delsbo och Järvsö (raä 
Järvsö 29). Foto S Jönsson 1983.
Hälsingland’s oldest and only existing parish 
boundary marker made of cast iron.

Fig 30. Välkänd sockengränsmarkering för alla 
vägfarande i Hälsingland. Denna sten står utmed 
riksväg 84 mellan Ljusdal och Delsbo (raä Ljus
dal 98). I bakgrunden syns sjön Gryttjen. Foto S 
Jönsson 1983.
Famous parish boundary stone.

emot sannolikt en sann bild av funktionen. Det uppges att man har fäst buskar vid stenrader- 
na och sedan med snaror fångat orre. Med tanke på att orrspelet sannolikt har försigått på 
dessa i skogsterrängen öppna platser är förklaringen mycket trolig. Att det förekommer ett 
så stort antal tomtningar i anslutning till stensträngarna på Hornslandsudde kan tyda på att 
detta område måste ha varit en mycket givande fångstplats.

Kyrkogrunder, vägmärken m m

Bland tidigare ej registrerade fornlämningar och andra kulturlämningar skall här endast 
nämnas några exempel ur det vida spektrum som idag täcks av fornminnesinventeringen.

I åssluttningen nedanför Rogstas nya kyrka ligger den gamla kyrkogården, nu ödekyrko
gård, avgränsad av en kraftig bogårdsmur (raä 320). Inne på kyrkogården kan man se svaga 
förhöjningar i marken, vilket är det enda som nu ses av Rogstas gamla kyrka. Kapellgrunden 
vid Arnön (raä 135) syns som en 8x6,5 m stor och intill 0,3 m hög vall. Däremot avtecknar
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Fig 31. Gruvhål markeras idag på de ekonomiska kartorna vanligen med upplysningstext eller ev före
kommande namn. Detta gruvhål vid Lappmyran i Ljusdal (raä 138) är omnämnt redan av O J Broman 
(1:229), som redogör för några bönders fåfänga försök till järnmalmsbrytning på platsen. Foto S Jöns
son 1983.
Mine cavity.

sig grunderna efter Hudiksvalls gamla kyrka (raä 20) mycket tydligt i kyrkogårdens gräsmat
ta. Enligt Broman (II:195ff) uppfördes denna träkyrka 1590 på bondbyn Vallens ägor, som 
kom att ingå i staden. Efter det att den nya kyrkan hade tagits i bruk år 1672 nedtogs timret 
år 1718 och användes till uppbyggandet av stadens trivialskola.

Gjutjärnsmilstolparna från landshövdning F AU Cronstedts tid är mycket välbekanta för 
alla vägfarande i Hälsingland, likaså de gränsstenar från åren kring 1930, som står där lands
vägarna idag skär över sockengränserna. Betydligt ovanligare och tidigare oregistrerade är de 
väghållningsstenar, som markerade hur lång vägsträcka de olika gårdarna skulle hålla i far
bart skick. Vanligen kvarstår idag endast någon enstaka sten på sin funktionella plats. De har 
ofta ’försvunnit’ vid vägbreddningar eller vid snöplöjning, någon gång har de hamnat på en 
bostadstomt genom en felriktad bevarandetanke. Endast i Forsa sn och utmed stora landsvä
gen från Töven och mot Håvra i Färila sn står ett flertal stenar kvar, väl resta och imålade. Det 
är helt klart att någon eller några ortsbor här har månat om bevarandet av dessa minnen från 
1800-talets vägunderhåll.
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Fig 32. Surbrunnskällan, en offerkälla vid Åsbo i Ljusdal (raä 8). Såsom ofta är fallet med offer- och 
hälsokällor har denna källa avrinning mot norr och har ett mycket järnhaltigt, rostfärgat vatten. Redan 
1790 sägs att ’En hälsobrunn vid Åsbo bodeland. . . har länge varit både af ut- och insocknes med för
del nyttjad’ (Bringéus 1961:303). Foto S Jönsson 1983.
A votive spring with drainage toward the north.
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Fig 33. Klockvändningsstenen vid Kulthammar i Järvsö (raä 19). Detta enorma flyttblock, cirka 8x7 
m och 7—8 m högt, skall enligt sägnen ha slängts av ett troll på Öjeberget mot Järvsö kyrka. När kyrk
klockorna hörs lär stenen vända på sig! Foto S Jönsson 1983.
According to tradition, this huge boulder was thrown at Järvsö church by a trod. When the churchbells 
ring, it is said that the boulder turns around.

Fig 34. Utmed de gamla fäbodstigarna förekommer ibland inskrifter i stenblock. Denna sten, med in
skriften 1759 EMS ikritad, ligger utmed en idag närmast igenvuxen stig mellan Froms och Tjärnberget 
i Arbrå sn (raä 30). De övergivna fäbodstigarna och kalhuggning med efterföljande skogsplantering bi
drar till att dessa stenar utmed gamla stigar snabbt faller ur folks minne, om de idag ej efterfrågas 
och/eller upptäcks av fornminnesinventerarna. Foto S Jönsson 1983.
Inscription in stone by the old path leading up to the mountain farm.



Fig 35. Strax innan inventeringsarbetet avslutas på senhösten vill vanligtvis de regionala kulturminnes- 
vårdarna erhålla en genomgång i terrängen av de viktigaste upptäckterna inom länets olika fornläm- 
ningskategorier. På bilden finns representanter från länsmuseet, Hälsinglands museum och länsantik- 
varien tillsammans med Peter Norman, Df vid en i klappersten upplockad fångstgrop på Klossberget 
i Bjuråkers sn (raä 77). I bakgrundens regndis skymtar man N Dellens vattenspegel. Foto S Jönsson 
1983.
Review of the most important new discoveries of the different ancient monument categories in the coun
ty together with those persons responsible for the care and preservation of ancient and historical monu
ments in the region.

Sammanfattning

1982 och 1983 års revideringsinventeringar av Hälsingland har medfört att ett stort antal tidi
gare ej kända fornlämningar har registrerats. Kunskapen om landskapets förhistoriska och 
historiska lämningar har härigenom ökats, samtidigt som detta har medfört nya frågeställ
ningar som blottlägger andra brister med inventeringsresultatet.

I kustzonen har det skett en förtätning av antalet gravlokaler. Till största delen har nyfyn
den utgjorts av runda stensättningar i detta rösedominerande gravstråk. Förhållandet kan 
faktiskt vara så att den rösedominans som är känd utmed hela norrlandskusten i denna eko
logiska nisch är skenbar och är beroende av inventeringstekniska orsaker. Rösena är förhål
landevis lätta att finna i dessa skogsområden, medan stensättningar fordrar avsevärd rekog- 
noseringstid, och därmed stora ekonomiska insatser, för att bli upptäckta.

Den stora ökningen av antalet kända husgrundsterrasser har accentuerat uppfattningen 
att det är i de nordöstra socknarna som man finner dessa bostadslämningar. Enstaka fynd i 
sydväst pekar dock på att här går att finna fler husgrundsterrasser.

De stora nya, tidigare okända eller oregistrerade fornlämningskategorierna utgörs av skär- 
gårdsfornlämningarna, i viss mån av de kustbundna stenåldersboplatserna, men framförallt 
av de primitiva järnframställningsplatserna. Dessa nya kategorier är dock samtidigt de, där
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man kan förvänta sig att i framtiden finna de flesta ännu ej registrerade lämningarna. Både 
kustanknutna stenåldersboplatser, tomtningar och slaggförekomster är så resurskrävande 
vid fältrekognosceringar att man omöjligt kan finna ens merparten av befintliga lämningar 
vid den ordinarie fornminnesinventeringen. Inte ens på de lättigenkännliga kolningsgropar- 
na har det funnits möjlighet att satsa resurser för att försöka erhålla en så fullständig täck
ning som möjligt. De uppnådda resultaten skall istället ses som indikationer på att de nämn
da fornlämningskategorierna är rikligt förekommande inom landskapet. I de fall där mark
exploatering berör områden med kolningsgropar, bör särskilda insatser göras för att 
kontrollera förekomsten av slagg och blästerugnar under marknivå.

Landskapets mest tätbefolkade områden är genom de två årens revideringsarbeten i stort 
täckta. Dock får man för mer än halva landskapsarealen hålla till godo med ett inventerings
resultat som är 30 år gammalt, vilket varken gagnar kulturminnesvård, forskning eller all
mänhet. Problemet synes dock ur ekonomisk synpunkt vara olösligt under överskådlig 
framtid.
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Summary

Hälsingland was first surveyed in the middle of the 1950’s. In 1982 and 1983 there was a revi
sion of about half the province, a total of 5,300 km2, comprising the coast and the river valleys 
of Ljusnan and Voxnan — that is to say, the most densely populated parts of the province.

In the north-eastern parts of the province Stone Age settlements along the coast have been 
recorded, which through post-glacial land elevation now lie 35—80 m above sea level. Finds 
consist of waste and artifacts, usually of quartz, but the primary indication of the settlement 
sites is the occurrence of brittle-burnt stones.

A large number of new discoveries were made along a 10—15 km wide coastal zone between 
10 and 35 m above sea level, mainly round stone settings with stone infill and many cairns 
10—12 m in diameter. The earliest graves in the area belong to the Early Bronze Age while the 
latest are probably late Iron Age. The economy must have been based on hunting and fishing, 
supplemented by cattle-breeding.

About 60 building terraces from the Early Iron Age were known before the revision, lying 
on the sediments forming the present agricultural regions of the north-east. Today more than 
200 are known on more than 100 different sites, still with a concentration in the north-east alt
hough with a few isolated examples in Ljusnan river valley. These settlements often lie toget
her with small or medium-sized burial mounds, quite often with a shallow ditch-like depres
sion around the perimeter.

Comparatively few pitfalls for elk have been recorded within the areas. A number of the 
isolated pits recorded in the 1950’s proved to have been charcoal-burning pits belonging to the 
primitive iron production in the area. Many heaps of slag were found in a narrow zone around 
the headwaters of Ljusnan and Voxnan and there was a dense concentration around lake 
Marmen including about 80 sites. Radiocarbon dating of some of the charcoal pits associated 
with the iron production is between 1375 and 995 B.P.

Many fishing and harbour sites have been discovered in the province’s coastal zone, which 
must have been abandoned because of post-glacial land elevation, and today lie several met
res above sea level. Settlements and features used in bird trapping occur in the area in the form 
of simple stone enclosure and small cairns. The largest and most well known location of this 
type is Hornslandsudde.

Many new discoveries of circular stonesettings in the coastal area, ancient fishing settle
ments, Stone Age habitation sites and remains of low-technical iron production may only be 
seen as indications of the fact that these ancient monuments commonly occur in their respec
tive environments, which cannot be fully registered today for economic reasons.
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Resultat av den reviderade fornminnesinventeringen inom X-län, år 1982

I II m
b C d

IV V

a b
VI VII

a b

VIII
a b

IX X XI
a b C

XII
a b C

Bergsjö 205/110 1/1 36/20 242/115 6/6 — 58/16 — 16/16 2/2 14/8 30/30 322/153 338 219/104 23 11 174 164 94

B j uråker — — — — — — — — 11/11 1/1 — 2/2 1/1 4 — — — 2 2 100

Delsbo — — __ — — — — — — — — — — — — — — — — —

Enånger 110/44 — — 110/44 — 5/5 2/2 — 12/11 3/3 9/9 129/62 144 99/35 11 11 80 64 80

Forsa 443/126 — 28/14 471/140 — 1/1 12/7 — 13/13 5/5 1/1 14/14 497/161 413 473/131 — 1 —1 224 189 84

Gnarp 184/57 — 24/15 208/65 — 2/1 50/6 — 6/6 2/2 3/3 9/9 266/78 150 203/66 5 2 83 67 81

X Harmånger 114/59 — 33/14 147/60 11/11 1/1 5/3 2/1 4/4 2/2 1/1 8/8 170/80 160 91/45 56 62 70 90 129

Hassela — — — — — — — — 1/1 — — — 1/1 6 — — — 3 3 100

X Hudiksvall 11/5 — — 11/5 — 2/2 — 1/1 1/1 4/4 — 1/1 15/9 23 9/5 2 22 9 14 156

X Hälsingtuna 654/182 2/2 24/12 680/187 8/7 4/2 12/9 — 10/10 8/8 — 8/8 714/214 325 655/178 25 4 227 98 43

X Hög 382/91 5/2 13/7 400/95 1/1 — 30/11 — 7/7 4/4 3/3 4/4 438/111 140 339/81 61 18 102 38 37

X Idenor 88/39 — 3/3 91/39 — 15/11 9/8 — 2/2 3/3 — 3/3 117/60 102 66/32 25 38 50 52 104

X Ilsbo 36/13 — 11/5 47/15 — 1/1 70/12 — 3/3 2/2 1/1 3/3 121/31 68 30/10 17 57 25 43 172

X Jättendal 308/103 — 37/18 345/106 5/5 10/3 11/6 — 8/8 2/2 1/1 19/19 379/127 229 287/75 58 20 98 131 134

Mo 41/7 — — 41/7 — 2/1 16/9 — 4/4 4/3 — 8/8 63/21 92 33/6 8 24 42 50 119

Nianfors — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

X Njutånger 77/41 — 1/1 78/42 — 3/3 1/1 — 7/7 3/3 1/1 2/2 89/53 138 59/37 19 32 83 55 66

X Norrala 99/56 2/1 3/1 104/58 — 6/1 1/1 — 9/9 4/4 1/1 10/10 120/69 172 99/44 5 5 60 112 187

Norrbo 3/1 __ 2/1 5/1 — — 19/6 1/1 2/2 3/2 1/1 13/13 27/10 36 5/1 0 0 13 23 177

X Rogsta 280/110 — 6/2 286/110 — 77/22 102/16 — 12/12 5/4 — 37/37 477/158 328 199/73 87 44 113 215 190

Segersta — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Skog 1/1 — — 1/1 1/1 2/1 7/5 — 5/5 2/2 2/2 3/3 16/13 50 2/2 — 1 —50 37 13 35

Söderala 135/58 — 1/1 136/58 — — 197/76 8/8 11/11 12/12 11/10 21/21 352/153 363 166/64 —30 —18 144 219 152

Söderhamn 12/9 — 12/9 — 12/6 3/2 — 1/1 5/5 — — 28/16 56 7/5 5 71 14 42 300

Trönö 14/11 __ 14/11 — 1/1 7/7 — — 1/1 — — 22/19 65 7/5 7 100 17 48 282

Summa 3197/1123 10/6 222/114 3429/1168 32/31 144/62 612/203 12/12 135/134 77/74 40/33 204/204 4364/1600 3402 3048/999 381 13 1670 1732 104



Resultat av den reviderade fornminnesinventeringen inom X-län, år 1983

I 11 III
a b C d

IV V

a b
VI VII

a b
VIII
a b

IX X XI
a b c

XII
a b C

Alfta 13/2 ___ 13/2 1/1 19/6 8/8 3/3 7/7 9/2 22/2 44/20 157 15/1 —2 —13 22 135 614
Arbrå 18/10 — — 18/10 2/2 — 46/13 24/24 9/9 7/7 2/2 2/2 99/58 152 17/8 1 6 52 100 192
Bergsjö — — — — — — 3/1 — — — — 8/8 3/1 16 0/0 0 0 0 16 00
Bj uråker 1/1 — — 1/1 2/2 — 113/33 l/l 9/9 4/4 11/11 56/56 126/45 173 1/1 0 0 42 131 312
Delsbo 24/8 1/1 — 25/9 5/5 — 3/3 — 13/13 7/7 1/1 9/9 46/30 110 29/10 —4 —14 39 71 182
Forsa — — — — — — — — — — — — — 3 0/0 0 0 2 1 50
Färila 2/1 — — 2/1 — vi 25/10 3/3 13/12 5/5 3/2 i/i 44/27 77 1/1 1 100 23 54 235
Gnarp 13/10 — 1/1 14/10 — — 13/5 — 1/1 1/1 3/3 8/8 28/16 45 9/7 5 56 13 32 246
Hanebo 15/4 — — 15/4 — i/i 11/5 17/15 12/12 4/4 2/2 16/16 56/37 157 12/3 3 25 45 112 249
Hassela 7/1 — — 7/1 — 2/1 13/6 — 1/1 3/2 1/1 5/5 23/9 39 7/1 0 0 4 35 875
Järvsö 13/6 1/1 — 14/7 1/1 — 59/14 51/48 14/14 11/11 10/10 29/29 139/84 290 16/8 —2 —13 57 233 409
Ljusdal 3/1 — — 3/1 7/7 — 68/15 26/25 11/11 7/7 3/3 26/25 115/58 358 7/2 —4 —57 64 294 459
Mo 1/1 — 1/1 2/1 — — 26/6 — 1/1 2/2 4/3 2/2 29/8 23 2/1 0 0 4 19 475
Norrbo 30/11 — — 30/11 — 1/1 13/6 — 5/5 1/1 — 10/9 49/23 75 38/15 —8 —21 27 48 178
Ovanåker 13/7 — — 13/7 — — 7/5 3/3 4/4 4/4 4/4 14/14 27/19 105 13/8 0 0 40 65 163
Rengsjö 1/1 — 1/1 2/1 — — 55/20 1/1 3/3 10/10 2/2 10/10 61/25 174 1/1 1 100 34 140 412
Segersta 33/10 — 4/2 37/11 — — 12/7 18/16 3/3 3/2 6/4 9/9 70/37 123 70/37 —1 —3 25 98 392
Skog — — — — — — 1/1 — 1/1 1/1 — 1/1 2/2 18 — — — 9 9 100
Söderala — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Trönö — — — — — — — 1/1 — — — — 1/1 3 — — — 1 2 200
Undersvik 2/2 — — 2/2 — 1/1 6/5 21/21 4/4 1/1 2/2 1/1 34/33 80 1/1 1 100 12 68 567

Summa 189/76 2/2 7/5 198/79 18/18 6/5 493/166 174/161 107/106 78/76 62/52 228/207 996/533 2178 207/82

7T

515 1663 323

(För förklaring av kolumnerna I—XII se sid 288—289)
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Från hav till fjäll 
AC-län

av Gerhard Flink

Av den totala arealen som inventerades 1982 utgjordes nästan hälften av områden i Väster
bottens län. Delar av länet inventerades under åren 1956-61 för Ekonomisk karta. Stora om
råden i fjällen inventerades endast punktvis för utgivning av Topografiska kartan. Reviderin
gen av länet påbörjades 1980 och kommer att pågå även under kommande år om än i mindre 
omfattning. Arbetsområdena 1982 var uppdelade i fyra skilda delar av vilka en del, den väst
ra fjälldelen, var att betrakta som ren nyinventering. Ett stort område mellan länsgränsen till 
Västernorrland och upp mot Vindeln reviderades, liksom fjällområdet, för utgivning i kart
skala 1:20000. Slutligen reviderades två kustområden i anslutning till Umeå och Skellefteå i 
den vanliga skalan 1:10000. Den stora geografiska spridningen av arbetsområdena kan jäm
föras med motsvarande spridning i fornlämningstyper. Fornlämningsbeståndet har en 
spännvidd från tomtningar och kompassrosor i skärgården via fångstgropar i inlandet till sta- 
lotomter och lapska offerplatser i fjällvärlden.

Rösen vid kusten

Av statistiken framgår att av det totala antalet fornlämningar utgör den vanligen stora grup
pen ”förhistoriska gravar” endast en mindre del i länet. De är belägna i bestämda topografi
ska lägen och är tämligen ensartade i typ. I likhet med övriga kustområden är gravarna av rö- 
setyp. Vanligt är att bland de runda formerna finns enstaka ovala eller långrösen. Rösena är 
belägna på i regel 35 m ö h eller högre. Nästan samtliga är omplockade så att mittpartiet är 
skadat. Oftast består mittdelen av en stor grop, i vilken man i flera fall kan urskilja kistkonst
ruktioner. Därvid kan konstateras att i likhet med ångermanländska kuströsen (Baudou 
1968) syns i ovala eller långrösen ofta flera kistor. Om kistorna är samtida begravningar eller 
härrör från senare tillbyggnader går ej att avgöra utan undersökning. En rösegrupp som ti
digt drog till sig intresse är rösegravfältet vid Yttervik i Bureå sn. Redan år 1877 undersöktes 
här ett långröse genom riksantikvarien H Flildebrand. Från undersökningen finns en skiss 
bevarad som visar rösets indelning i 4 (?) lika stora kistor (se skiss). Möjligen är den andra kis
tan från vänster påbyggd genom ytterligare en kista. Detta gravfält kom att undersökas ännu 
en gång genom A F Ekewall år 1882. Denne, som tydligen inte var arkeolog till yrket, under
sökte de rösen som fanns kvar efter en skadegörelse som berott av grustäktarbeten. I några 
fall tillvaratog Ekewall vad han trodde var avbrutna stenyxor (Ekewall 1882). Gravfältet är nu 
restaurerat och åtskilligt förändrat sedan 1877. Ett annat restaurerat fornminne är beläget sö-
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Fig 1. Röse vid Yttervik, Bureå, Undersökt av H Hildebrand 1877. 
Cairn.

der om Umeå vid Mjösjön. Här är två runda rosen, en rund stensättning och en skeppsformig 
stensättning. Den sistnämnda fornlämningen är unik så tillvida att den har en skeppssättning 
av resta hällar inskriven i den yttre stensättningen. Vid restaurationsarbetet byggdes tydligen 
denna inre anläggning upp efter sydliga förebilder (Anesäter 1978). Fornlämningen är till
sammans med en liknande i Grundsunda sn, Ångermanland, de enda kända av denna art i 
övre Norrland. Grundsundaskeppssättningen (raä 133:2) är dock mindre och har en oval 
form.

I analogi med undersökta kuströsen längs kusten i Ångermanland får även de västerbottni
ska rösena antas vara anlagda under bronsålder. Några platser med särskilt många rösen 
finns och kan kanske i likhet med motsvarande ångermanländska miljöer antas ha varit hem
materritorier för befolkningsgrupper av storfamiljskaraktär (Baudou 1968). Detta gäller sär
skilt områden sydväst om Röbäck inte långt från Umeå. Raä nr 39, 40, 76, 77 är samtliga be
lägna inom ett tämligen begränsat område och kan ha tjänat som gravplats för en befolk
ningsgrupp i anslutning till Umeåälvens nedre lopp. En annan grupp kan ha varit bosatt i 
området norr om nuvarande Norrmjöle. Umeå raä nr 41—48 består av en löst sammanhållen 
grupp rösen, i ett fall samlat till ett gravfält med ett par monumentala rösen (raä 42). I den 
dåtida skärgården med anslutning till Umeälvens nedre lopp bör levnadsbetingelserna ha va
rit goda med fiske och sälfångst på programmet.

Kustområdena i Västerbottens län kunde år 1982 åsättas tämligen stora resurser för rekog
noscering i terrängen. Täckningsgrader motsvarande 2 km2 per anställningsdag medgav för 
inventerarna möjligheter att noggrant leta igenom markerna. En 42 — procentig ökning i an
tal gravar visar att detta var motiverat.
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Fig 2. Den skeppsformiga stensättningen vid Mjösjön utanför Umeå. Foto G Flink 1982. 
Stone setting in the shape of a ship.

Stenåldersboplatser

Mindre resurser tilldelades arbetsområdena i inlandet och i fjällvärlden. Resultatet visar att 
fornlämningstätheten dock är hög även här, särskilt i inlandet, med talrika fångstgropar. En 
annan stor grupp fornlämningar utgörs av stenåldersboplatser och fyndplatser. Tyvärr är de 
flesta större vattendrag i Umeälvens vattenområde förändrade genom regleringar i samband 
med vattenkraftutbyggnad. I vissa fall kan nyligen företagna uppdämningar spola av strand
kanterna så att boplatsmaterialet kan vara exceptionellt lätt att identifiera, om man råkar 
komma vid lågvatten. Naturligt nog uppträder sådana ideala förhållanden sällan. Vanligast 
är att inventeraren kan konstatera att en föregiven boplats ligger på flera meters djup i ett vat
tenmagasin. Längs den oreglerade Vindelälvens övre lopp kunde dock talrika stenåldersbo
platser registreras. Vid stränderna av Storvindelns västra del och vid Nedre Sandselets strän
der registrerades över 20 boplatser. Fyndmaterialet består övervägande av mörk kvartsit samt 
skärvsten. Sammanlagt kunde i Sorsele socken inom Vindelälvens vattenområde ett 40-tal 
stenåldersboplatser registreras med fynd av ett 50-tal föremål, vanligast skrapor och pilspet
sar. I Umeälvens vattenområde med dess sönderdämda stränder kunde endast ett fåtal bo
platser registreras, vanligen med redskapsmaterial i ljus kvarts. Samma material förekommer
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även vid några boplatssjöar i Bjurholm socken, t ex Angsjön, Bjärtsjön. I detta relativt stora 
arbetsområde (1500 km2) är dock stenåldersboplatserna ganska få. Området som genomrin- 
nes av tre av de s k skogsälvarna och de två stora Ume- och Vindelälvarna borde med tanke 
på boplatsernas strandbundenhet förväntas ha talrika sådana. Så är inte fallet och detta har 
sannolikt att göra med att vattendragen flyter genom dessa trakter utan att bilda system av 
sjöar och sidosjöar med lämpliga lägen för boplatser. Typiskt nog är den tätaste boplatsföre
komsten vid en mindre sjö med flacka sandstränder, som i dag har dragit till sig både en badp
lats och talrika sommarstugor. Vid Angsjöns norra strand (Bjurholm nr 331, 332, m fl) har 
förutom kvartsföremål även redskap i flinta påträffats. Vid Umeälvens nedre lopp kunde ef
ter tips och anmälan från den kunnige amatörarkeologen G Wahlberg ett tiotal boplatser re
gistreras vid Kåddis, Baggböle och Brännland. Vid besiktningstillfället var flera av platserna 
gräsbeväxta eller besådda, varför inga iakttagelser kunde göras på platsen. De entydiga fyn
den från tidigare besiktningar gör dock sannolikt att här finns ett lokalt boplatsområde. In
tressant är anslutningen till rösegrupperna några km söderut. Ett samband mellan rösebyg- 
garna och boplatskoncentrationen kan inte uteslutas. Boplatsmaterialet är dock mest av vit 
kvarts och beläget mellan 50-80 meter över havet och skulle enligt resultat från undersöknin
gar vid Anundsjö i Ångermanland (Baudou 1978) vara ett äldre inslag till skillnad från kvart- 
sitförande boplatser med inslag av flinta och keramik. Möjligt är att boplatserna vid Umeäl
vens nedre lopp har mycket lång kontinuitet, eftersom här har påträffats både flinta, slipade 
bergartsredskap och skifferpilspetsar. En av boplatserna (Umeå nr 248), var belägen på 42 m 
ö h och hade inslag av sälben m m. Detta framkom vid seminariegrävningar utförda genom 
Umeå Universitet. Utöver de tidigare rapporterade boplatserna upptäcktes ett flertal tidigare 
okända lokaler vid rekognosceringen i fält.

Tomtningar

Nästa kategori fornlämningar i statistiken, byggnadslämningar och liknande från historisk 
tid, omfattar i antal ungefär lika många. Den största gruppen grunder utgörs avs k tomtnin
gar, vanligen belägna i havsbandet. Tomtningar har varit kända sedan länge och finns inte en
dast i den svenska skärgården, då framför allt på västkusten, utan även på den norska sidan 
(Varenius 1978). De största samlingarna i de kustavsnitt som reviderades under året var kon
centrerade till Umeälvens utlopp i havet, särskilt på ön Tarv samt på Lövölandet, Brännölan- 
det och Kroklandet öster om Holmsund. De tre senare områdena hänger nu samman med 
fastlandet i en halvö, men har för några hundra år sedan utgjorts av särskilda öar. De sam
manlagt över 50 tomtningar som finns här är av samma typ som vid övriga kusten (Löfgren 
& Ohlsson 1983). De är runda till närmast rektangulära med rundade hörn och består av val
lar som begränsning. Vallarna är av kullersten och 0,5—1 meter breda och 0,1—0,3 meter hö
ga. Inte ovanligt är med flera tomtningar i grupper om mellan 5—10 i vardera. I ett fall är 
dessutom en stensättning i omedelbar närhet och kanske daterar intilliggande grunder. I sin 
genomgång av daterande fynd från tomtningar har Varenius (1978) kunnat finna dateringar 
från förhistorisk tid (vendeltid-vikingatid) och medeltid. Detta gäller dock endast ett fåtal 
fall och de allra flesta tomtningarna är säkert inte förhistoriska i sin datering. Uppenbarligen
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är dessa grunder vittnesbörd om säsongsvis vistelse ute i havsbandet. En parallell fast i geo
grafiskt motsatt riktning kan kanske dras till fäbodväsendet, som var den fasta bondebydens 
utpost i storskogarna för att tillgodogöra sig skogsbetena. Tomtningarna var i bruk under 
särkilt intensiva fiskeperioder och kanske på vårvintern när sälkutarna var lätta att komma 
åt.

Stalo

Tomtningar av annan karaktär registrerades i fjällen. Ett femtontal s k stalotomter ligger i 
björkskogsregionen, i regel flera tillsammans. De skiljer sig något från vanliga kåtatomter i 
form och storlek. Stalotomterna har en något oval form och är större än kåtatomter. Dessut
om har de ett något försänkt golvplan. Stalotomternas ålder och härkomst har debatterats 
genom åren. Myten om Stalo har anförts som ett belägg för att de skulle vara tillkomna i sam
band med expeditioner, vilka skulle ha utgått från kustbygderna. Stalo beskrivs i de lapska 
sagorna som en person vilken är av betydligt större längd än lapparna, dessutom är han stål
eller järnklädd. I sagorna framstår Stalo som lättlurad och grym men anses ändå vara rik och 
bofast. Stalotomterna är förhållandevis få om man jämför med kåtatomter och andra läm
ningar efter lapparna. Detta och stalotomternas något avvikande lägen i terrängen har lett till 
åsikten att de skulle vara grunder till en eventuell vikingatida expansion i fjällvärlden i avsikt 
att t ex jaga vildren och idka handel med lapparna. (Kjellström 1983). Dateringar från under
sökta stalotomter i Tärnafjällen har också givit dateringar från 900-tal (Kjellström 1982).

Fig 3. Stalotomt i Tärnafjällen. Foto G Flink 1982. 
Stalo dwelling foundation.



En annan härkomst har Stało i en lapsk sång som handlar om Pissjanpassjans son. Denne, 
vars far dödats av Stało, har som vuxen tagit hämnd på Stało och Stało säger innan han dör: 
”Biltog går jag, lämnar skatten/ägaren må hjorden taga/mig en liten flock nog närer/där på 
Baikals östra sida/vid Staiberne, vid Reppe,/övre grenarna av Amart/Lena-strandens Iaxe- 
kistor,/” (von Düben 1873). von Düben upptecknade lapska sånger från en lapsk präst, som 
var född i slutet av 1700-talet och som översatte dessa för von Düben . Översättningen har tro
ligen inte kontrollerats av denne och ortnamnen kan vara feltolkningar. Om inte är här Stalo 
och Stalomyten förknippad med en helt annan miljö än den norröna.

En mer udda bebyggelselämning är belägen på Klosterholmen i Bureå socken. ”Bure klos
ter” (raä 11) omnämns redan 1601 av vår förste riksantikvarie Johannes Bureus med som 
namnet antyder släkt och härkomst i Bureå. Enligt Bureus syntes en källare och husgrunder, 
vilket han anknöt till ett kloster från katolsk tid. Vid undersökningar i samband med upp- 
snyggning av området under slutet av 1960-talet och 1981 framkom fynd som är av medeltida 
typ, bl a keramik och en stiliserad tupp av brons. (Vesterlund 1971).

Fångstgropar

Den talrikaste fornlämningsgruppen utgörs i de stora norrländska skogssocknarna vanligen 
av fångtgropar. Så var även fallet i 1982-års områden. Kustsocknarna däremot hade få eller 
inga fångstgropar. Ett par fångstgropssystem framkom dock i Umeå f d landsförsamling. Ett 
av dessa är f ö beläget i anslutning till 35 metersnivån. Fångstgropar av den norrländska in
landstypen är sällan belägna så nära kusten (Selinge 1974). De delar av Bjurholm och Deger- 
fors socknar som reviderades har däremot talrikt förekommande fångstgropar, i regel anord
nade i system. Fångstgropar i Norrland skiljer sig betydligt från de fångstgropar som finns 
i anslutning till de öppna bygderna i Syd- och Mellansverige och som använts till att fånga 
varg i. Varggroparna är oftast betydligt större än älggropar och har gärna kallmurade kanter, 
som i bevarade fall visar att man konstruerade dessa gropar så att bottendiametern var större 
än öppningen i markplanet. Älggroparna, som de lokalt ibland benämns i Norrland, har där
emot en trattformig profil och har diameter i markplanet på vanligast 3—4 meter. Djupen va
rierar kraftigt, beroende av vilken jordart groparna är grävda i, men är ofta 0,5—1 meter. Sto
ra skillnader finns, beroende av att groparna är anlagda under ett mycket långt tidsperspek
tiv. Dateringarna varierar mellan 4000 och 100 år med förhoppningsvis inga efter 1865, då 
gropfångsten förbjöds. Medelstorlekarna varierar mellan fångstgropar i fjällen och sådana i 
skogslandet. (Selinge 1974, Manker 1960). Detta kan sannolikt jämföras med bytesdjurens 
storlekar. Skogslandets större gropar har varit avsedda för älg, vilket också den lokala tradi
tionen ofta anför, medan fjälltrakternas är mindre, vilket också passar till renens mindre for
mat. De uppteckningar som gjorts om groparnas användning är här inte lika entydig. Ibland 
har groparna ansetts vara stalotomter. Det svaga traditionsstödet för fångstgropstolkningen 
har ansetts visa på dessa gropars höga ålder (Manker 1960). En C14-datering 1240±70 BP 
från gropsystem i Veije-Jaure-Veijenäs (Manker nr 35) kan stöda denna tanke. Denna grop
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skiljer sig f ö genom sin större diameter från de övriga groparna i systemet och är sannolikt 
en kokgrop.

Fångstgroparna är i regel belägna flera i rad så att de spärrar en passage där bytesdjuren 
kan förväntas passera. Fångtgroparna är därför konstruerade så att i botten är en rektangulär 
förträngning i form av en kista som vinkelrätt mot gropsystemet avses att låsa det nerfallna 
djurets ben. I folktraditionen är dock denna detalj aldrig känd utan man hänvisar ofta till att 
uppgillrade spjut skall ha funnits i groparnas botten. Enligt Selinge (1974) är en tendens till 
senare dateringar knutna till enstaka fångstgropar och just enstaka gropar har förmodligen 
konstruerats på detta sätt och med lockbete i form av för älgen begärliga lövkvistar. I äldre 
uppteckningar finns också detta fångtsätt beskrivet (Lagercrantz 1933).

De talrika fångstgroparna inom skogsområdena i Bjurholms och Degerfors socknar är 
nästan alltid flera i rad och har oftast bottenplan med längdutsträckning. Påfallande var att 
vid inventeringen kunde endast undantagsvis fångstgropar lokaliseras genom tips från orts
bor. De allra flesta framkom genom rekognoscering i lämpliga terränglägen. Ett mindre antal 
var kända sedan tidigare, bl a ett tiotal gropar vid Hednäs i Degerfors sn (Raä nr 20—22). 
Fångstgroparna vid Tegsnäset är väl kända genom skyltar och har talrika besökare beroende 
av sin närhet till turistleden ”Blå vägen”. Ett par gropar är här restaurerade på olika sätt, den 
ena har ett tak av slanor med hål i mitten (se foto) och den andra har form av en stor timmer
kista med svagt inåtlutande sidor. De kända groparna visade sig emellertid vara endast den 
sydligaste delen av ett mycket omfattande fångstgropssystem. På grund av mellanliggande

Fig 4. Restaurerad fångstgrop vid Hednäs i Degerfors sn. Fångstgropen har ingått i ett storsystem om 
ca 90 fångstgropar. Gärdsgården som syns i kanterna av bilden symboliserar den säkert mycket kraftiga
re konstruktion som funnits urpsrungligen. Foto G Flink 1982.
Restored pit fall.



myrar har det uppdelats på flera raä-nr. Sammanlagt omfattar dock storsystemet ett 90-tal 
fångstgropar och är ca 5 km långt. Belägenheten gör att gropsystemet kan anses ha stängt av 
passagen mellan Umeälven och högre liggande partier vid Kulbäcksliden. Markerna är här 
mycket lämpliga med tallhedar som varit lättgrävda. I anslutning till de rekonstruerade gro
parna har man även satt upp trästängsel mellan fångstgroparna. Så har säkert ursprungligen 
varit fallet, vilket också påvisats från t ex Jämtland (Selinge 1974). Inom storsystemet kan ses 
skillnader mellan groparna i storlek och igentorvning. Så är t ex raä 450 bestående av en rad 
grunda gropar med mindre diameter än övriga gropar i storsystemet. Olika förklaringar 
finns: de är äldre och de övriga har tillkommit senare, de kan också samtliga vara någorlunda 
samtidigt anlagda, men att terrängpartiet med raä 450 har varit mindre givande och därför 
övergivits, kanske har jägarnas boplats legat här. Ett liknande fångstgropssystem finns mel
lan Vindelälven och Lappkåtaberget. Detta (raä 323) är mindre och omfattar 21 gropar, men 
spärrar effektivt passagen längs södra älvstranden. Ett stort fångstgropssystem är beläget på 
Kallnäsheden vid Umeälvens södra strand. Dessa gropar är anlagda parallellt med älven och 
bör ha spärrat ett övergångsställe. Liknande system finns även vid Vindelälven (raä 327 m fl). 
Kallnäsets gropar är belägna där älven är som smalast men har ändå en märklig placering ge
nom att här är höga, branta raskanter direkt ner i älven. Möjligen har stränderna varit till
gängligare innan regleringarna höjde vattennivån. Ytterligare ett storsystem är beläget några 
km norr om Vindelälven på Skataheden, som bildar en platå mellan den långsamma stignin
gen från Vindelälven och branta åsar vid Missutjärnen mot vilka systemet slutar. I Bjur- 
holmsdelen av inventeringsområdet finns liknande stora system, dock ej så många som vid 
Elednäs. Ett ovanligt välplanerat skall dock nämnas och som betecknande nog är beläget vid 
Gravaberget vid Lögdeälven. Gravaberget har lodräta stup mot söder där ett fångstgropssys
tem börjar som sedan sträcker sig mot älven och på partier där underlaget är sand stänger av 
älvdalen i älvens längdriktning. Älvdalen utgör en utomordentlig älgbiotop med örtrik vege
tation av närmast tropisk karaktär i de avsnörda korvsjöar, som älvens meanderslingor bildat 
i äldre tid.

Namnet på berget kan i detta fall ha härletts ur det äldre namnet på älggrop som har varit 
”älggrav”. Ett stort system med ovanligt stora och välbevarade fångstgropar är beläget mel
lan Mjösjön och myrområden vid gränsen till Västernorrlands lån. Dessa (raä nr 60, 62, m fl) 
är till skillnad från flertalet gropar i älvdalarna anlagda i en terräng som uteslutande består 
av hårdpackad morän och där groparna sannolikt behåller sina former och mått under myc
ket långa tidsrymder. Sannolikt kommer kommande revidering i Västernorrlands län att re
sultera i liknande stora ökningar som nu blev fallet i Västerbottens län vad gäller denna forn- 
lämningskategori. På gränsblad i Björna socken i Ångermanland kunde inom mycket be
gränsade områden längs Gideälven ett 60-tal fångstgropar antecknas.

Ålderdomliga minnesinskrifter, milstolpar etc betecknas numera med R på kartan. Denna 

sista kategori fornlämningar i statistiken finns representerade främst i kustlandet i form av 
ett 20-tal platser med flera minnesinskrifter från 1809 års krig, som kom att beröra Umeå- 
trakten djupt.

En intresseförskjutning har ägt rum inom arkeologin under de senaste 20 åren från 
grav/fyndinriktning till ett ökat intresse för funktionella fornlämningar och den information
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Fig 5. Talrika fångstgropar stänger av Lögdeälvens dalgång söder om Storgravaberget. Namnet på be
rget har sannolikt härletts ur det gamla namnet för fångstgrop (älggrav).
Numerous pit falls close off Lögdeälven river valley.
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som dessa kan ge. Ett gott exempel på dessa förhållanden är de områden som reviderades bl a 
i Västerbotten 1982. Vid förstagångsinventeringen anslogs resurser som räckte till en nöd
torftig rekognoscering i kustlandet och till stickprovsvis inventering i inlandet. Reviderings
programmet med stark tonvikt på just funktionella fornlämningar har nu resulterat i en fler- 
dubbling av antalet R-lokaler. Trots en sämre täckningsgrad i inlandet har resultatet nu visat 
att andelen fornlämningar/km2 är likartat. Det totala landskapsutnyttjande, som påvisats 
genom tidigare arbeten i Jämtland (Selinge 1974) med en stark koncentration av fångtgropar 
till områdena nordöst om Storsjön, kanske är fallet även i skogszonen i anslutning till kust
landet på samma sätt som visats för 1982 års områden. Kommande revideringar i t ex Väster- 
norrlands län kan visa om så är fallet.
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Summary

The revision of ancient monuments in Västerbotten had fairly large resources at its disposal 
for terrain survey. The work also had in part the character of an entirely new registration as 
the areas contained monuments which had not been recorded during the first registration.
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Pitfalls were recorded only slectively and Stone Age settlements hardly at all. The great in
creases in the monument statistics lie in these categories. In the coastal region the areas a- 
round Skellefteå and Umeå were revised. Here the monuments consist mostly of cairns, often 
long-cairns and, even though many were already known, an increase of 42% was noted. A 
large inland area of wooded valleys from the border area at Västernorrland to the river Vin- 
delälven in the north was revised. The first registration in 1960 had been only very summary. 
Here the revision resulted in considerable increases in the number of ancient monuments. The 
extremely numerous pitfalls dominate and many extensive systems were discovered including, 
at Tegsnäset, a system c. 5 km long with a total of about 90 pits. This very extensive system 
effectively blocked passage along the river bank. There is another large and well-planned 
system at Storgravaberget, Öreälven. The name of the mountain, which is the old name form 
for a pitfall for elk (älggrav), suggests that the pitfalls were already there at the time the area 
was given its name. There were two areas of registration in the high mountain area of Väster
botten: Ammarnäs, in connection with the unregulated river Vindelälven, and the area around 
the source of Umeälven at Tärna. There had been no previous registration for the economic 
map in this area so the present work was in effect totally new. Numerous Stone Age settlement 
sites with finds of scrapers and arrow-heads of dark quartz were discovered along the course 
of the upper Vindelälven. Settlements along the regulated Umeälven were mostly flooded. 
Many pitfalls were also recorded here, most of them in systems. In the birchwood region on 
the edge of the tree-line a number of stalo (foreign giant) dwelling foundations were already 
known, although many were discovered through co-operation with R. Kjellström, surveyor 
for Nordiska Museet. Pitfalls were also recorded in association with the stalo foundations, 
possibly used here for trapping wild reindeer. Some unusual monuments were also discovered 
in the area. One of these, in fact a stray find, consisted of something as rare as the frame of 
a Lappish shaman drum.
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00
oo Resultat av den reviderade fornminnesinventeringen inom AC-län, år 1982

I II III
a b C d

IV V
a b

VI VII
a b

VIII
b

IX X XI
a b C

XII
b c

Bjurholm — — — — 10/10 — 218/76 — — 5/5 16/16 228/86 321 — — — 7 314 4486
Bureå 94/43 — 1/1 95/44 — vi 10/2 — 2/2 1/1 2/2 — 108/49 67 67/26 28 42 27 40 148
Byske 37/24 — — 37/24 — 6/4 5/4 — 4/4 2/2 1/1 5/5 52/36 95 26/17 11 42 37 58 157
Degerfors — — — — 4/4 — 200/50 — — — — 25/25 204/54 246 — — — 8 238 2975
Hörnefors 25/16 — — 25/16 — — 1/1 — 4/4 vi — 2/2 30/21 37 20/14 5 25 21 16 76
Nordmaling — — — — — — 57/14 — — — — 1/1 57/14 32 — — — 8 24 300
Skellefteå 147/71 — — 147/71 — 1/1 14/8 — — 1/1 5/3 — 162/80 131 122/53 25 20 65 66 102
Sorsele - — - — 36/36 3/1 35/6 - - 3/3 — 3/3 74/43 190 — — - 2 188 9400
Stensele — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Sävar 9/5 — — 9/5 — — — — 1/1 — — 2/2 10/6 14 7/4 2 29 6 8 133
Tärna — — — — 9/9 13/5 114/26 — — — 2/2 18/18 136/39 225 — — — 44 181 411
Umeå 100/45 — — 100/45 14/13 53/22 30/12 1/1 6/6 10/6 2/2 11/11 204/99 274 48/25 52 108 50 224 448
Vännäs — — — — — — — — — — — — - 4 — — — 0 4 —

Y-län
Björna — — — — — — 66/27 — 3/3 — — — 69/30 35 — — — 1 34 3400
Trehörningsjö — — — — — — — — — — — — — 1 — — — 0 1 506

Summa 412/204 - 1/1 413/205 73/72 77/34 750/226 1/1 20/20 23/19 12/12 83/83 1334/557 1672 290/139 123 42 276 1396 506

(För förklaring av kolumnerna I—XII se sid 288-289)



Arbetsområde inom AC-län under år 1982.
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Från Sjnjaptja till Kåge — från fjäll till kust

av Lars Z Larsson

1983 års fornminnesinventering i norra Norrland bestod av två delar. Den östra, inom Väster
bottens landskap, omfattande delar av Skellefteå stad och landsförsamling samt Byske sn om 
sammanlagt 500 km2. Den västra uppdelades i ett nordligt och ett sydligt område. Det norra 
innehöll sockendelar av Tärna, Stensele och Vilhelmina inom Lappland. Det södra området 
berörde delar av Dorotea och Vilhelmina snr i Lappland samt delar av Frostvikens sn i Jämt
land. Sammanlagt för den västra delen berördes 3300 km2 varav 372 km2 inom Jämtland.

Den östra delen inventerades för den ekonomiska kartan första gången 1956-57 under led
ning av Harry Thålin. Revideringen 1983 förestods av antikvarie Anders Persson som dess
utom ansvarade för det norra området i västra delen.

Det södra området i västra delen inventerades under ledning av förf. Västra delen hade tidi
gare ej inventerats för den ekonomiska kartan. Stora delar var dock föremål för sporadisk in
ventering i samband med utgivande av topografisk karta under perioden 1970-75. Den sked
de dock med mycket låg ambitionsnivå.

Östra delen

Boplatser
Förutsättningen att vid revideringen finna kustanknutna stenåldersplatser var god då stora 
områden utmed Kåge- och Skellefteälven var belägna på lämpliga nivåer från 40 m ö h. Vid 
förstagångsinventeringen var enligt dåvarande inventeringsprogram endast fyra fyndplatser 
antecknade inom området. En av dessa är fyndområdet vid Kusmark där man inom ett be
gränsat område påträffat minst 75 flintyxor. Provundersökningar som företagits under
1965-66 har dock ej givit ytterligare fynd.

Revideringen har registrerat 37 (R)-markerade stenåldersboplatser varav den klart övervä
gande delen utmed Skellefteälvens dalgång på 50-105 m ö h (vanligen 55-75 m). Ett stort 
antal lokaler har framkommit tack vare insatser från Skellefteå museum samt genom Noel 
Broadbents arbeten i Lundforsområdet (Broadbent 1975). Boplatserna är belägna på platåer 
och avsatser i den lättdränerade sandiga åkermarken och har i de flesta fall varit kust- och 
strandbundna. Några boplatser framkom även på lämpliga lägen i avnötta partier i kraftled- 
ningsgator och vägskärningar.

Boplatser från bronsålder är ej kända inom området. Några av de lägst belägna kring 50 
m ö h kan dock närma sig bronsålder men ligger med största sannolikhet i yngre stenålder.
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Förhistoriska gravar
Kustanknutna rösen och stensättningar på nivåer mellan 30-40 m ö h hör sannolikt till 
bronsåldern till (Thålin 1966). Inom området var tidigare sammanlagt 34 gravar registrerade 
varav den övervägande delen på ”bronsåldersnivå”. Vid revideringen registrerades 54 gravar 
fördelade på 28 platser varav två gravfält om vardera fem anläggningar. Några stensättningar 
är belägna kring 100 m ö h och är mer svårdaterade okulärt. Sannolikt är de dock yngre än 
de kustanknutna bronsåldergravarna.

Inom området är inga kustanknutna gravar från järnålder kända, vare sig med hänsyn till 
nivåförhållanden eller fornlämningstyper.

Fångstgropar m m
Fångstgropar var kända främst inom Medie- och Myckleområdet där redan Manker i 
”Fångstgropar och stalotomter” (Manker 1960) registrerat ett stort antal gropar. Dessa var 
vid förstagångsinventeringen endast markerade med upplysningsskrift på ekonomiska kar
tan. Numera betraktas dessa som fornlämningar och R-markeras således. Inom området var 
registrerat sammanlagt 74 gropar fördelade på 49 nummer.

Flera tidigare enstaka gropar har nu förts samman till fångstgropssystem. Trots ökat antal 
gropar till 154 har antalet nummer minskat till 21. Flertalet av de nyfunna påträffades i Mull- 
backaområdet.

I Skellefteå stad R-markerades Lejonströmsbron, en drygt 200 m 1 unik träbro från 1737, 
anlagd över Skellefteälven utmed gamla kustlandsvägen. I övrigt kan nämnas två R- 
markerade bebyggelselämningar, en i Byske och en i Skellefteå. Dessa utgöres av övergivna 
primärenheter vilka bör ha kontinuitet ner i medeltid.

I Skellefteå finns dessutom fem byggnadsminnen markerade med Mb på ekonomiska kar
tan, däribland ”bonnsta’n” Skellefteå kyrkstad med 120 byggnader.

Västra delen
Den ekonomiska kartläggningen i fjällområdet kom att beröra 32 blad utmed Ume- och Ån
germanälvens källsystem. Umeälven i Tärna och Stensele snr, Ångermanälven i Vilhelmina, 
Dorotea (Korp-Långseleån) och Frostvikens (Fax älven) snr. Samtliga kartor har skalan 
1:20 000.

Boplatser och fyndplatser av stenålderskaraktär
Även om områdena ej inventerats för den ekonomiska kartan innebär det inte att de tidigare 
inte blivit föremål för undersökningar. Förutom den sporadiska top-karteinventeringen var 
redan på 1930-talet Knut Tinnberg aktiv i området och kunde konstatera förekomsten av 
boplatser av stenålderkaraktär i Ankarvattnet och Stora Blåsjön (Frostvikens sn), i Arksjön
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(Dorotea sn), Gika- och Kultsjön (Vilhelmina sn) samt Gautajaure (Tärna sn).
Kring Kultsjön, i närheten av Saxnäs, fann Tinnberg 1941 på två närliggande boplatser två 

ofta omnämnda norrlandsfynd. Dels påträffades, på boplats raä 117, bl a ett flertal bitar as
bestkeramik vilka visade sig kunna sammanfogas till en i det närmaste komplett kruka, den 
s k Kultsjökrukan. Dels påträffades, på boplats raä 116, bl a en skifferplatta med en ristning 
tolkad som en valfigur.

Ytterligare boplatser kunde konstateras inom områdena i samband med de inventeringar 
som utfördes vid sjöregleringarna under främst 1940—50 talen då en kraftig vattenkraftsut
byggnad genomfördes. Detta påverkade och förändrade till stora delar helt strandkonturen 
längs ett flertal vattendrag.

1969 utförde journalisten Stig Anesäter en kulturhistorisk inventering av Vilhelmina kom
mun åt länsmuseet för att kommunen skulle ha ett planeringsunderlag vid nybyggnation och 
fritidsutbyggnad. Resultatet överfördes byråmässigt till raä-nummer.

I sammanlagt sex dagar under 1977 utförde Västerbottens läns museum, genom författa
ren, Anders Huggert och Ulf Hultberg, en inventering kring Saxnäs vid Kultsjön som en del 
av projektet ”Arkeologiska undersökningar vid reglerade sjöar och vattendrag i Västerbot
tens län”. Samtliga Tinnbergs tidigare kända boplatser återfanns. Dessutom påträffades yt
terligare boplatser. Arbetet bedrevs under idealiska förhållanden tre dagar direkt efter isloss
ningen i juni samt tre dagar i augusti vid lågt vattenstånd.

Tyvärr var förutsättningarna mindre goda vid 1983 års inventering då vattenståndet var 
ovanligt högt hela sommaren som följd av riklig nederbörd. Trots detta kunde de tidigare 
kända boplatserna identifieras samt ytterligare några nya registreras. Inga boplatser kring 
Kultsjön var dock så pass bevarade att en (R)-markering kunde företagas eftersom samtliga 
var belägna under högsta dämningsgränsen. Dessutom saknades indikationer i strandhaken 
som skulle kunna tyda på att boplatsen fortsätter upp under torven ovan högsta däm- 
ningsgräns.

Ett annat mer anmärkningsvärt resultat är det kring Marssjöarna S om Marsfjällen i Vil
helmina sn där inga boplatser tidigare varit kända, sannolikt p g a att sjöarna är relativt små 
samt saknar direkta strandplan av sand eller grus och därför ej ansetts som lämpliga boplats
sjöar. På norra sidan av V Marssjön hade antecknats ”ett gravfält från vendel/vikingatid”. 
Det visade sig vid inventeringen bestå av en kokgrop samt rotstalp. Detta gav dock anledning 
att misstänka att boplatser av stenålderkaraktär kunde finnas runt sjön. Försök gjordes då 
att med hjälp av spade ta provgropar på lämpliga lägen, företrädesvis på naturliga terrasser 
och avsatser intill sjön. Detta resulterade i att, runt sjöarna, registrerades inte mindre än 21 
indikationer på boplatser. Av dessa R-markerades kokgropen och ytterligare 10 boplatser 
kunde (R)-markeras på ekonomiska kartan. (Fig. 1)

Inom Vilhelmina sn påträffades (R)-markerade boplatser även vid Gikasjön, som är belä
gen mellan Ransaren och Kultsjön och har ett tämligen oförändrat vattenstånd. Före invente
ringen fanns här tre indikationer på boplatser registrerade av Tinnberg 1941. En av dessa in
nehöll 6 halvfabrikat till skifferspetsar, i övrigt enstaka spetsar och 20-30 avslag av kvartsit. 
Vid inventeringen kunde förutom dessa sju nya indikationer registreras. Sammanlagt kunde 
dock bara tre (R)-markeras. De övriga är att betrakta som fyndplatser.

Inom Dorotea sn berördes mindre delar av Saxån samt Korp/- Långseleån. Saxån är
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dämd på ett flertal ställen och gav inga fynd av boplatser. Tidigare fanns registrerat ett 10-tal 
platser med boplatsindikationer framtagna före regleringen i samband med sjöregleringsin- 
venteringen. Boplatserna var belägna vid Dabb- och Borgasjöarna och blev föremål för un
dersökning 1950,1960 och 1968. (Ambrosiani 1973). Dämningen har gjort att boplatserna nu 
ligger mellan 100 och 200 meter ut från nuvarande strand.

Utmed Korp/- Långseleån, fanns 23 boplatser boplatser antecknade av Tinnberg från 
1942—44. Vid sjöregleringsinventeringen 1968 påträffades 6 boplatser varav 3 Tinnbergslo- 
kaler. Tinnbergs övriga lokaler redovisas ej i sjöregleringsrapporten.

Samtliga lokaler var belägna vid Stora och Lilla Arksjön. 1983 identifierades samtliga tidi
gare kända. Några är dock helt sönder- och delvis bortspolade, men inte mindre än 18 är så 
pass bevarade att en (R)-markering är motiverad. Runt Arksjöarna hittades ytterligare 24 in
dikationer på boplatser varav 6 (R)-markerades. Uppströms Korpån vid Mevattnet, Löv- och 
Gubbsjön påträffades 13, 7 och 2 boplatsindikationer av vilka 8, 2 respektive 1 (R)- 
markerades. Försök gjordes att vid lämpliga lägen finna ytterligare boplatser med hjälp av 
provgropar. Inga fler påträffades dock.

Stenåldersboplatser inom Frostvikens sn var kända genom Tinnberg som på 1930—40- 
talen och vid sjöregleringsinventeringen på 1950-talet registrerade sammanlagt 4 lokaler vid 
Stora och Lilla Blåsjön samt Ankarvattnet. Dessa vattendrag hade ovanligt högt vattenstånd 
hela sommaren 1983 och inga (R)-markerade boplatser kunde återfinnas. Dock registrerades 
10 platser med uppgifter om fynd av boplatskaraktär. Samtliga dessa lokaler är sannolikt helt 
borteroderade. En för området ovanligt fyndrik plats är Smalsundet mellan Stora och Lilla 
Blåsjön (Janson & Hvarfner 1960). Där har ett 40- 50-tal pil-/spjutspetsar av röd eller svart 
skiffer hittats vid extremt lågvatten i samband med byggandet av dammen nedströms. En
dast 8 spetsar har återfunnits hos boende i orten. De flesta lär ha tagits om hand av en för
man.

Inom norra områdets västra del var boplatsproblematiken en annan än överdämning. Fle
ra boplatser nedströms kraftverksdammen vid Gardiken ligger här nu uppe på land och är 
kraftigt överväxta av sly och markvegetation, långt från nuvarande strandlinje. Även inom 
detta område finns en inventering från länsmuseet i Umeå där man med hjälp av provgropar 
lyckats lokalisera ett flertal boplatser. Dessa samt ett 5-tal nyfunna sammanlagt ca 25 boplat
ser kunde (R)-markeras.

Fyndmaterialet på samtliga boplatser inom västra delen utgörs till övervägande delen av 
avslag och redskap av mörk och ljus kvartsit. Endast ett fåtal fynd av flinta har gjorts. Skiffer 
förekommer främst i Dorotea sn kring Arksjöarna samt inom Frostvikens sn.

Fångstgropar
Inom hela den västra delen var före inventeringen endast ett fåtal lokaler med fångstgropar 
kända. En av dessa är antecknad i Mankers ”Fångstgropar och stalotomter”. Denna bestod 
av 7 gropar vid Blåsjösundet i Frostvikens sn. Efter inventeringen är nu antalet i Frostviken 
43 fångstgropar fördelade på 12 lokaler. Förutom Blåsjösundets 5 kvarvarande (2 är numera 
överdämda) finns tre koncentrationer med gropar: 5 gropar NÖ om Klumpfjället och Ö om
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Fig 1. Översikt från Marsfjället över Marssjöarna. Västra Marssjön vid 1) och Östra Marssjön vid 2). 
I bakgrunden till höger Kultsjön vid 3) och Bielite till vänster vid 4). Foto L Z Larsson 1983.
View of the Marssjöar lakes from Marsfjäll.

Gubbelsjön, 15 gropar kring Ankarede kapell intill sammanflödet med Lejarälven och An
karvattnets utlopp mot Stora Blåsjön samt 13 gropar N och S om älven mellan Sannaren och 
Borgasjön. Samtliga är strategiskt placerade vid smala passager och övergångar för ren- och 
viltstråk.

Inom Vilhelmina sn fanns en mindre del av ett gropsystem inrapporterat V om Marsliden. 
Detta gropsystem visade sig bestå av 23 gropar vilka spärrar effektivt mellan två fjälltoppar. 
Dessutom påträffades 17 gropar i ett område strax SÖ härom kring en mindre tjärn.

Inom Vilhelminadelen är nu sammanlagt 97 gropar kända på 12 lokaler. I området kring 
Gikasjön registrerades förutom 5 gropar vid sjöns SÖ ände två fångstgropssystem om 31 re
spektive 14 gropar utmed Ransaråns V sida N om Gikasjön. Dessutom registrerades ett antal 
ensamliggande... bl a kring Kultsjön.

Inom Stensele sn registrerades ett gropsystem vid Slussfors om 12 gropar samt tre lokaler 
om 2, 3 respektive 1 grop.

Fångstgropar klassificieras i statistiktabellen som fornlämning från historisk tid. I många 
fall kan dock bruket gå ner i förhistorisk tid (Selinge 1974). Så torde fallet vara med flertalet 
av de ovan nämnda systemen vilka ligger i anslutning till områden med stort antal stenålders- 
boplatser.
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Stalotomter
En annan kategori fornlämning från historisk eller obestämbar tid är den s k stalotomten. 
Den består av ett runt, ovalt eller rektangulärt nedsänkt bottenparti, ca 3—5x4—7 meter 
stor med omgivande vall intill 0,5 meter hög. I flera kan i mitten spåras rester av härd. Dessa 
grunder skiljer sig från traditionella kåtatomter främst genom att de är större samt att de har 
nedsänkt bottenparti och vanligen är samlade i grupper 4—7 stycken. Diskussionen om ålder 
och vilka som använt grunderna ska här ej närmare relateras. Vad gäller dateringen kan näm
nas att Kjellström daterat stalotomter vid Mattokjaure i Tärna sn till vikingatid 1600-tal.

O P Petterson omtalar ”staloringar” i en handskrift från 1913 vilken inkom till Vitterhets
akademien, flertalet i Tärna sn. Vilhelminasamen Torkel Tomasson intresserade sig redan 
1919 för denna fornlämningskategori. Under 1920-talet resulterade detta i uppmätningen av 
tre tomtgrupper, två inom Vilhelmina och en i Frostvikens sn.

Ernst Manker redogör i sitt arbete ”Fångstgropar och stalotomter” ingående för resultaten 
av tidigare undersökningar av Pettersson och Tomasson. 1949 och 1954 undersöktes två 
tomtgrupper om tre respektive fem tomter i Vilhelmina sn (raä nr 60 och 61) av bl a Manker. 
Inga daterade fynd gjordes dock.

Vid inventeringen 1983 registrerades en stalotomt i Dorotea sn, fyra respektive en i Stensele 
sn, en i Tärna sn samt 27 tomter på sju platser i Vilhelmina sn. Samtliga registrerade stalo
tomter låg i likartade terränglägen, på platåer eller avsatser intill eller i anslutning till bäckar 
på fjällsluttningen, oftast straxt nedan eller i något fall omedelbart ovan trädgränsen. (Fig. 
2).

En av Tomasson registrerad tomtgrupp om fem tomter kunde trots intensiva efterspanin
gar ej återfinnas på avsedd plats eller i dess närhet. Tomasson anger platsen till 800 meter N 
om Fiskonbäcken och 700 meter S om Boimetjolte.

Fig 2. På platån strax nedanför trädgränsen ligger stalotomtsområde fornl 1021 i Vilhelmina sn. Foto 
L Z Larsson 1983.
An area with stało dwelling foundations is located on the plateau just below the tree-line.



Fig 3. Under klipputsprånget syns den ackjeliknande träkistan fornl 287 i Tärna sn. Foto P Pettersson 
1982.
Below the overhang there is a sled-like wooden coffin.
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Fig 4 a + b. Grav fornl 376 i Tärna sn byggd av skifferhällar. Foto A Persson 1983. 
Grave built of slate slabs.

Samiska och övriga sentida lämningar
Vid inventering i fjällområden är man mycket beroende av lokala meddelare för att på så sätt 
kunna täcka upp de stora arealer man arbetar inom. Trots att vissa lokaler är beskrivna i tidi
gare skrifter kan det vara problem att lokalisera platsen exakt. Detta gäller i hög grad de sami
ska lämningarna.

Bland de samiska lämningarna hör gravarna till de mer spektakulära. De kan vara av olika 
typ, dels s k lappgravar och dels sommargravar.

En sommargrav hittades i Stensele sn tack vare uppgift på orten. Graven lär ha tjänstgjort 
som tillfällig förvaringsplats för en drunknad same.

Två gravar av samisk typ påträffades i Tärna sn. Den ena var känd redan hos Petters
son. Manker, som tillsammans med Gunnar Westin undersökte den 1950 (Manker 1961) på
träffade rester av en lasso och skelettdelar efter två individer, en manlig och en kvinnlig. Vissa 
skelettdelar bortfördes för osteologisk undersökning, bl a ett helt och delar av ett kranium. 
Pettersson observerade vid sitt besökt 1912 dessutom rester av en skinndräkt samt en järnyxa 
av sen typ. Yxan som daterats till tidigast 1700-tal togs in till Nordiska museet (N M inv nr 83 
776). Graven består av en ackjeliknande träkista placerad under ett utskjutande klipparti. 
Skelettdelar kvarligger men skallarna saknas fortfarande. Fig. 3.

Den andra graven är av annan typ. Byggd av ovanpå varandra lagda skifferhällar. Inga res
ter av skelett påträffades. Även denna anvisad av boende på orten. Fig. 4.

200



Fig 5. På en holme i den omgivande blötmyren ligger offerplatsen fornl 263 i Dorotea sn. Foto Ö Her- 
modsson 1983.

Till de samiska lämningarna räknas också offerplatserna. Vanligen indikerade av i naturen 
väl synliga formationer, ibland försedda med trä- eller stenseitar.

Inom Dorotea sn kunde två tidigare ej kända offerplatser registreras tack vare gott sam
arbete med de lokala samerna. Platserna är utmärkta av större block varav det ena bildar ett 
människoliknande ansikte i profil. (Fig. 5)

Inom samtliga områden i den västra delen är dessutom registrerat rikligt med lämningar 
efter samisk kultur. Vanligast är ren- och mjölkningsvallar, visten, kåtatomter, källargropar, 
förrådsgropar samt bengömmor.

En för inventeringen ovanlig typ av lämning påträffades i Frostvikens sn. Det rör sig om 
surfodergropar, vilka använts främst under 1800-talet. Uppgifter om användande fram till 
1920-talet finns. Dessa surfodergroar skiljer sig inte nämnvärt, utseendemässigt, från 
fångtsgropar. De är 1,5—4 meter i diameter och 1—2 meter djupa med vall kring kanten. Vad 
som skiljer dem från fångstgropar är främst läget i terrängen. De ligger tämligen isolerade 
vanligen i vattensjuka sluttningar med örtrik vegetation. Groparna användes som lagrings- 
och surningsplats för grovt gräs, bl a toka, vilket användes som foder. De fylldes med gräset 
och täcktes därefter med näver och torv för att få det lufttätt. Man lät sedan gräset surna till 
vintern då man körde hem det på släde. Det var ett välkommet tillskott för korna som ej åt 
tolta färsk utan endast om den var syrad. En av de registrerade surfodergroparna blev under-
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Fig 6. Mellan de olika områdena krävdes långa transportsträckor. Här vägen mellan Vilhelmina och 
Dorotea snr. I bakgrunden Malgomaj. Foto L Z Larsson 1983.
The different areas under revision were separated by great distances.

sökt av Jämtlands läns museum enär den låg i planerad ny vägdragning.
Sammanfattningsvis kan sägas att täckningsgraden för rekognosceringen varit i stort sett 

tillfredställande. För östra delen gäller att man sannolikt kunde ha hittat ytterligare stenål- 
dersboplatser om man haft längre tid. Tyvärr försvåras ofta rekognosceringen p g a att en 
stor del av åkerarealen ligger i vall. Endast en kort period under våren, innan grödan gror, har 
man till sitt förfogande för att framleta eventuella boplatser. Inom fjällområdet rådde ovan
ligt högt vattenstånd, vilket försvårade möjligheterna att finna boplatser som tidigare ej varit 
kända. Även här återstår säkert många att bli funna. Fjällregionen är mycket svår att täcka 
genom terrängrekognoscering med befintliga resurser, och man blir därför tvungen att re- 
kognoscera selektivt samt ha god kantakt med lokalbefolkningen, vilka ofta känner terrän
gen mycket väl. (Fig. 6)

I genomsnitt rekognoscerades 4,5—5 km2 per arbetsdag.
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Summary

The registration of ancient monuments in north Norrland was located in two areas, one in the 
east, west of Skellefteå including 20 economic map sheets at a scale of 1:10,000 and one in the 
west including economic map sheets at a scale of 1:20,000 in the high mountain regions of 
Tärna, Vilhelmina, and Dorotea in Lappland, and Frostviken in Jämtland.

The eastern part was a revision and resulted in a great increase in numbers of Stone Age 
settlements, and for the other ancient monument categories there was a more normal increase 
in the numbers of new registrations.

The western part had not previously been surveyed for the economic map. Settlements of 
Stone Age character occurred along all the larger waterways although many areas had been 
dammed and destroyed through the regulation of lakes. Thirty-four stalo dwelling founda
tions were recorded, many of them in Vilhelmina parish.

Many recent Lappish remains were discovered. Two new votive sites were recorded in Doro
tea parish along with two Lappish graves, one in Tärna and one in Stensele parish.

Pit-falls were recorded in both areas.
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204 Resultat av den reviderade fornminnesinventeringen inom Z och AC-län, år 1983

I II m IV V VI VII VIII IX X XI XII

a b C d a b a b a b a b C a b C

Byske 3/2 — 3/2 — vi 49/6 — — 1/1 1/1 53/9 34 2/2 1 50 7 27 386
Dorotea — — — — 36/36 i/i 2/2 — — — — 8/8 39/39 134 — —

Skellefteå 51/26 — — 51/26 37/32 1/1 106/16 — — — 2/2 5/5 195/75 170 32/17 19 59 36 134 372
Stensele — — — — 24/19 5/2 22/8 — — 1/1 — 2/2 51/29 128 — —

Tärna — — — — — 1/1 3/3 — — — — 3/3 4/4 107 — —

Vilhelmina — — 1/1 1/1 16/16 27/7 97/12 — — 2/2 — 7/7 141/36 339 — —

Z-län
Frostviken 43/12 3/3 4/4 43/12 102

Summa 54/28 — 1/1 55/29 113/103 36/13 322/59 - - 4/4 6/6 29/29 526/204 1014 34/19 21 62 43 971 2258

(För förklaring av kolumnerna I—XII se sid 288-289)



Arbetsområde inom Z- och AC-län 1983.
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Nyregistrering av hällbilder i Bohuslän 1982—83

av Ulf Bertilsson

De bohuslänska hällristningarna har länge varit föremål för antikvariskt intresse. Redan un
der 1700-talet inleddes systematiska efterforskningar. Under 1800-talets första del fortsatte 
denna tradition genom Brunius och Holmbergs arbeten (Nordbladh 1980). Därvid kom att 
upptecknas flera av de mest figurrika ristningarna, som t ex den s k Skomakaren vid Backa 
i Brastads socken på Stångenäset. Under förra århundradets sista fjärdedel, kom ristningar 
att eftersökas, dels i samband med den sedermera benämnda Göteborgsinventeringen och 
dels i samband med Baltzers systematiska teckningar och avgjutningar (Bertilsson&Winberg 
1978). Huvuddelen av detta arbete berörde dock endast Tanums socken, även om de mest 
framträdande ristningarna i ytterligare några socknar medtogs. Även Oskar Almgrens inven
tering koncentrerades till Tanum. Först i samband med den av Sverker Jansson inledda och 
sedermera av Åke Fredsjö slutförda inventeringen i Kville härad (Fredsjö 1966—70, Nord
bladh & Rosvall 1971,1975 o 1981) kunde konstateras att hällristningarna var synnerligen rik
ligt förekommande även i detta härad. Detta ledde i sin tur till att medvetenheten om före
komsten av ett stort oregistrerat hällristningsmaterial ökade. Då rekognosceringen av denna 
kategori kunde förväntas bli synnerligen tidskrävande även vid en översiktlig dokumenta
tion, beslutade Riksantikvarieämbetet att föregripa den ekonomiska kartläggningen av länet 
med en specialinventering av ristningarna. Den kom att äga rum under åren 1971—1975 med 
Gunnar Ekelund som drivande kraft. Ekelunds inventering visade sig vara synnerligen givan
de och totalt antecknades under dessa år omkring 600 nya lokaler med hällristningar och 
älvkvarnsförekomster. En starkt bidragande orsak till det framgångsrika resultatet utgjorde 
Ekelunds rekognosörer, Göran Andersson, Torsten Högberg och Åke Jonsson. Arbetet kom 
att omfatta i stort sett hela norra Bohuslän utom Bullarens och Sörbygdens härader. Rika ny
tillkomster påträffades i hela området. Detta inte minst i Tanum och Kville. Framför allt 
framstår dock Sotenäset med socknarna Askum, Tossene och Bärfendal, som ett synnerligen 
givande område. Där upptäcktes totalt inte mindre än 186 nya lokaler med hällristningar och 
älvkvarnsförekomster, fördelade på Tossene med 100, Askum med 76 och Bärfendal med 11 
lokaler. Hällristningslokalerna utgör därvid den dominerande kategorien. På så sätt fram
stod plötsligt Sotenäset som ett hällristningsområde väl i paritet med såväl Tanums- som 
Kvilleområdet. Genom det valda tillvägagångssättet undvek man också att ristningsinvente
ringen kom att utgöra en tung arbetsbelastning på den ordinarie inventeringen. Denna ägde 
rum i norra Bohuslän under åren 1976—77 och kom att visa sig oerhört arbetskrävande, både 
på grund av ytterligt talrika nyfynd och en topografiskt varierad terräng med mycket kraftig 
vegetation. Genom denna arbetsinsats kom ett betydande, tidigare okänt källmaterial att om
fattas av fornminneslagens skyddande hägn. Dessutom kom ekonomiska kartan att tillföras 
ett material av betydande publikt och vetenskapligt intresse. Få fornlämningskategorier tor-
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Fig 1. Karta över Bohuslän med socknar berörda av kompletteringsinventeringen av hällristningar 
1982—83. Karta C Bertilsson.
Map of Bohuslän showing the parishes with newly discovered rock carvingsfrom the inventory revision 
in 1982—83.
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de tilldra sig ett sådant turistintresse och dessutom ge en sådan närkontakt med forntidsmän- 
niskans idéer och världsbild som hällristningarna. Bland de mer betydande ristningarna, 
som tillfördes ämbetets fornlämningsregister kan nämnas, den av Göran Andersson år 1966 
upptäckta ristningen vid Åby säteri (raä nr 73). Ristningen som är en av landskapets mer 
framträdande, innehåller sammanlagt 105 figurer och 14 älvkvarnar, däribland ytterst märk
liga människofigurer och vapenavbildningar samt en rad med 13 björnspår. En intressant pa
rallell till den senare finns för övrigt vid Himmelstalund i Norrköping. Denna ristning, som 
för övrigt är landets mest figurrika innehåller ett tjugofemtal sådana, varav större delen upp
täckta vid ämbetets revideringsinventering 1979 (Selinge 1980:210 0- Förutom de talrika ny
upptäckterna, ”återupptäcktes” ett flertal ristningar registrerade av Gabriel Gustafsson på 
1880-talet och sedan dess utan framgång eftersökta. En bidragande orsak till detta utgjordes 
av Göran Anderssons mångåriga erfarenhet av det bohuslänska landskapet. En lång verk
samhet som stenhuggare har också skänkt honom en ovärderlig kunskap om den bohuslän
ska graniten. 1 samband med Gunnar Ekelunds bortgång avstannade tillfälligt efterforskan- 
det under några år, men återupptogs redan år 1977. På så sätt förelåg efter några år åter ett 
oregistrerat material av avsevärd omfattning. Därmed uppstod också ett behov av att detta 
tillfördes ämbetets fornlämningsregister.

1982 års kompletteringsinventering.

I samband med 1982 års organisationsplanering beslutade därför ämbetet om fältarbeten 
med målsättningen att ajourföra fornlämningsregistret över norra Bohusläns hällristnings- 
område. Arbetet kom att genomföras under två och en halv månad under april-juni under 
detta år, under artikelförfattarens ledning med hjälp av Göran Andersson och Torsten Hög
berg. Fältarbetet gynnades av en tidig, varm och torr vår och ledde till att ett material av bety
dande omfattning kunde registreras. Det kom att omfatta delar av socknarna Tanum, Kville, 
Tossene, och Askum. I Kville berördes endast ett fåtal lokaler och tyngdpunkten i arbetet 
kom därför att ligga på Tanum och Sotenäset. Detta på grund av att Andersson och Högberg 
huvudsakligen varit verksamma i dessa områden sedan år 1977. Totalt kom materialet att 
omfatta 152 helt nyregistrerade lokaler och ytterligare 68 med tillägg på tidigare registrerade 
lokaler. Sammanlagt alltså 220 lokaler. Av dessa utgörs 116 av hällristningar och 104 av rena 
älvkvarnsförekomster. De fördelar sig på respektive socknar enligt följande:

Nyregistrerade Hällr. Älkvf. Tillägg Hällr. Älvkvf.
Tanum 30 30 36 19
Kville 3 1
Tossene 35 42 3 4
Askum 5 4 3 1

S:a 70 79 43 24
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Materialets omfattning, som utgör närmare 10% av det totala kända från landskapet, kan 
förefalla förvånande. Det ska dock inte tas som ett belägg på att de tidigare inventeringarna 
brister i kvalitet, utan istället tas som en mätare på svårigheterna att helt täcka in denna kate
gori. Dessutom att det totala materialet är av en tidigare okänd omfattning. Sannolikt har in
te heller nu en heltäckande inventering åstadkommits. Även om en sådan målsättning kan fö
refalla ouppnåelig, måste den likväl vara målet för verksamheten. Ett generellt problem med 
rekognoscering efter hällristningar, är landskapets igenväxning som en följd av minskat 
bete. Därigenom sker en snabb humusbildning, som ger upphov till en avsevärd tillväxt av 
markytans torvtäcke varje år. Som ett exempel kan nämnas en ristning belägen längs vägen 
mellan Tossene och Askums kyrkor (raä nr 2, Askums sn). Ristningen är en av områdets 
största och ytterst välkomponerad med bl a ett 318 cm långt skepp med ”lurblåsare”, adoran- 
ter och en hornhövdad mansfigur, ett brudpar, fem falliska voltigörer och två ormar. Den är 
med undantag av brudparet och voltigörerna tydlig och djupt huggen. Den upptecknades re
dan år 1886 av Gabriel Gustafsson, dock med tidstypiskt vaga orienteringsuppgifter. Efter 
flera säsongers idogt sökande återfanns den 1970 av Ekelund och Andersson tack vare nog
granna anvisningar av en äldre man i bygden. En förklaring till svårigheterna att återfinna den 
bestod av att den täcktes av ett 25—35 centimeter tjockt torvlager. Detta hade följaktligen 
bildats på endast åttiofyra år. Det utgör en slående illustration till de svårigheter hällristnings- 
inventeringen i Bohuslän och annorstädes brottas med. Därtill kommer också problemen 
med huggningsdjupet. I många fall är ristningarna så grunt utförda att de endast går att re
gistrera och dokumentera vid speciella ljusförhållanden t ex låg kvällssol eller genom nattbe
lysning. I flera fall har därför kompletteringsinventeringen fått inriktas på att prioritera kart
markering och registrering för att säkerställa lagskyddet. En utförligare dokumentation har 
däremot fått anstå till senare tillfälle. I många fall är det också omöjligt att definitivt faststäl
la en ristningsytas utsträckning utan omfattande avtorvningsarbeten. Generellt måste därför 
sådana arbeten utföras i samband med dokumentation före eventuellt borttagande. Som ett 
exempel kan här nämnas en nyregistrerad ristning vid Assleröd i Askum (raä nr 41). Denna 
registrerades för första gången år 1971, och då som en obetydlig älvkvarnsförkomst med 8 
älvkvarnar, belägna nära krönet av en, i en beteshage, låg uppstickande berghäll. Vid komp- 
letteringsarbetet sommaren 1982 bedömdes området som intressant med flera nyfynd. Där
för beslutades om en försiktig avtorvning av närliggande ytor på hällen. Därvid kunde kons
tateras att ristningsytan hade avsevärt större utsträckning, ca 5,5 x3,5 meter, och att ristnin
gen bestod av 12 skepp, 35—118 cm 1, 2 vagnsfigurer, 26—41 cm 1, 1 fotsulepar, 23—25 cm 
1, 1 sicksacklinje, 26 cm 1, 1 cirkelformig figur, 38 cm diam (med ”ben” och då 48 cm h) och 
56 älvkvarnar, 2—10 cm diam och 0,2—2 cm dj. Genom läge, figurkomposition och hugg- 
ningskvalitet framstår den som en av områdets mer framträdande och dessutom forsknings
mässigt ytterst värdefull. Bl a förekommer en i Bohuslän mindre vanlig komposition med 
älvkvarnar symetriskt utplacerade mellan spanten på ett dubbellinjigt skepp. En när parallell 
till detta finns på Ekenbergsristningen i Norrköping. Ett fotografi av ristningen med imålade 
figurer och dess upptäckare, Göran Andersson, pryder omslaget till denna volym. Här fram
går vikten av en noggrann och fullständig dokumentation; utan avtorvning framstod hällen 
med älvkvarnsförekomsten, som synnerligen oansenlig. Vid en eventuell exploatering skulle
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ett tillstånd till borttagande efter eventuell avkalkering och fotografering ha ansetts som fullt 
tillräcklig dokumentation för att uppfylla kulturminnesvårdens krav. I sitt nu dokumentera
de skick framstår den nu istället som en ristning av omistlig karaktär med ett värde långt ut
anför det lokala. Ett flertal liknande exempel skulle lätt kunna anföras. Avsikten här är dock 
endast att fästa uppmärksamheten på problemets generella natur. Ett annat problem med 
konsekvenser för kulturminnesvården, som hittills har behäftat dokumentation och forsk
ning kring hällristningarna är att de i allmänhet endast har beaktats med utgångspunkt i det 
bildmässiga upplevelsevärdet. I själva verket torde ristningar och älvkvarnsförekomster, ge
nerellt ge anvisningar om förekomst av andra aktiviteter och lämningar, som boplatser gravar 
m m. Dessutom har nyare undersökningar visat att aktiviteter av skilda slag, kan ha före
kommit och givit upphov till fysiska spår i direkt anslutning till ristningarna. En undersök
ning intill den berömda skeppsristningen vid Hörnes i Skjebergs socken i Östfold, avslöjade 
förekomsten av en stenhägnad i anslutning till ristningen (Johansen 1980). Innanför hägna- 
den påträffades ett stort antal krukskärvor från kärl, som förefaller att ha avsiktligt krossats 
mot ristningen, som ett led i rituella aktiviteter. På så sätt påminner den om den typ av aktivi
teter som många gånger kunnat iakttas utanför megalitgravar. Större block med älvkvarnar 
har i flera fall visat sig vara centralt placerade i en omgivande stenpackning eller stensättning 
(Bertilsson 1983). Betraktade i ett övergripande perspektiv ger därför ristningarna, dels an
visningar om ett specialiserat landskapsutnyttjande och bebyggelsemönster, dels också sig
naler om förekomsten av dolda fornlämningar. Undersökningar av liknande slag har också 
företagits i Bohuslän (muntlig upplysning av Carl Cullberg) dock hittills med förhållandevis 
klent resultat beroende på att markytan i anslutning till de undersökta ristningarna uppen
barligen har varit störd av plöjning.

Kommentar till de nyregistrerade lokalerna

Tanum intar som tidigare nämnts en särställning i fråga om rikedom på hällristningar och ti
digt startade inventeringar. Mot den bakgrunden är det på intet sätt anmärkningsvärt att ny
tillskotten också har avsevärd omfattning. Dessutom framgår av tabell 1 att tilläggen på re
dan tidigare registrerade lokaler också är avsevärda. Här är inte tillfälle att göra någon fulls
tändig presentation av dessa. Några lokaler ska dock kommenteras. Vid Lycke registrerades 
i samband med ämbetets ordinarie inventering 1977 en märklig älvkvarnsförekomst (raä nr 
1112) .Den består endast av 5 älvkvarnar, 4,5—8 cm i diamter och 0,25—1,5 cm djupa, men 
är märklig såtillvida att de är belägna ute i fåran till en mindre bäck. Vid kompletteringsin 
venteringen 1982 registrerades 40 meter uppströmst ytterligare en älvkvarnsförekomst med 
12 älvkvarnar på ett mindre block. Strax intill detta i en långsluttande häll väster om bäckfå
ran påträffades året innan en märklig hällristning. Ristningsytan är 2,9 X 1,8 meter och inne
håller 2 skepp, 9 människofigurer och 1 älvkvarn. Skeppen är 54 respektive 60 centimeter lån
ga och i det ena står två människofigurer, 14 resp 20 cm höga, i adorantställning. Av de övriga
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människofigurerna är 6 samlade på en linje, ovanpå varandra. Samtliga är falliska med ar
marna i adorantställning. En är möjligen beväpnad med svärd och en annan möjligen med 
en klubba. Samtliga är vända mot norr. Den nionde människofiguren är belägen öster om de 
övriga. Hällen är översilad av två mindre vattenflöden, varav det ena passerar över det största 
skeppet. Ristningens märklighet består av två faktorer, dels belägenheten invid bäcken (och 
älvkvarnarna direkt i bäckfåran) och dels motivet med de sex adoranterna. Det har klara lik
heter med processionsmotiv förekommande t ex på en av de stora Aspebergsristningarna, 
men också på en av de nyregistrerade hällmålningarna vid Allestorp i Kville socken. Liknan
de motiv finns också tidigare kända på Ekenbergsristningen vid Norrköping och på Munk- 
torpsristningen vid Köping. Belägenheten i östra kanten av den stora Tanumsslätten bär i sig 
en viss prägel av fångstmiljö. Inte så långt därifrån vid Fossum invid stora landsvägen ome
delbart norr om avtagsvägen mot Lycke finns några tidigare registrerade ristningar (raä nr 
253—255) med sammanlagt 32 skepp, ca 35 människofigurer, ca 15 djurfigurer, 2 fotsulepar, 
en cirkelformig figur, flera svårtydbara figurer och ett 60-tal älvkvarnar. Av de sistnämnda 
är större delen inskrivna i ett hjulkors. Ristningarna har varit kända åtminstone sedan Balt- 
zers dagar. Den större skadades vid sprängningsarbeten i samband med vägbreddning på 
1950-talet. De båda mindre ristningarna var belägna på en högra hällavsats och delvis över
täckta av en husgrund och röjningssten. I avsikt att undersöka förekomsten av figurer under 
denna hade torpgrunden gradvis bortbrutits av Högberg under föregående år. Glädjande 
nog gav detta mödosamma arbete anledning till omfattande kompletteringar av ristningar
na. Nr 253 omfattar nu en yta av 8 x 0,5—4 meter och består av 5 skepp, 1 människofigur, 1 
fotsula, 2 cirkelfigurer, några obestämbara figurer och 152 älvkvarnar. Hällen är delvis vat- 
tenöversilad och ytterligare figurer finns sannolikt under en kvarliggande blocksamling. Nr 
254 omfattar efter komplettering en yta av 8,5 X 4,3 meter och består av 29 skepp, 1 djurfigur, 
5 fotsulor, 1 hand, 1 stång med cirkelformiga uthuggningar i ändarna och 130 älvkarnar. Fle
ra av motiven är märkliga bl a handen och stången och av hög kvalitet i det tekniska utföran
det. Ristningen innehåller också flera tydliga överhuggningar. Här är alltså ytterligare ett 
tydligt exempel på det stora kompletteringsbehovet. Exemplens rad är mångfaldig, här ska 
dock blott nämnas ytterligare tre från Tanum. Det första är hämtat från Kringleheden 
vid Finntorp, där en serie ristningar är kända, de äldsta redan under Brunius tid. En av 
dessa (raä nr 184) är ofta omnämnd i litteraturen bl a av Oskar Almgren. Trots detta har 
ristningen saknat en korrekt verbal beskrivning med antalsuppgifter för figurerna. I sam
band med registrering av två nyupptäckta skålgropsförekomster på samma bergklack 
kunde en sådan äntligen upprättas 1982. Ristningen består följaktligen av 10 skepp, 34—78 
cm långa, 7 människofigurer, 12—30 cm höga, 6 djurfigurer, 16—20 cm långa, 2 hjulkors 
, 16—50 cm i diameter, 1 kosfigur, 12 cm högt och 482 älvkvarnar, 2—7 cm i diameter och 
0,5—1 cm djupa. I ett av skeppen är två adoranter vilka består endast av överkroppar. Tre 
av de övriga människofigurerna utgörs också av helt uthuggna adoranter. Av djurfigurerna 
föreställer en en hjort med hornkrona. I det mindre hjulkorset är 1 skålgrop inskriven och i 
det större 100.1 hällen, som är kraftigt översilad är flera jättegrytor och issliprännor. I en av 
de senare är flera skålgropar och ett skepp. Strax öster om ristningen påträffades ytterligare 
en med 1 skepp, 4 människofigurer och 75 älvkvarnar. Den är belägen omedelbart öster om 
en avklyftning och en isslipränna i bergklacken östra kant. Strax intill är ytterligare minst 2
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älvkvarnar i issliprännor. Det kan tyckas förvånande att en så framträdande ristning, som 
den tidigare kända delen av nr 184 inte tidigare erhållit en fullständig beskrivning.Anlednin
gen torde vara, att Baltzers i stort sett detaljriktiga avbildning utgjorde grunden för Almgrens 
registrering, varvid inget behov av en utförlig,verbal beskrivning ansågs föreligga. Ekelunds 
inventering i början av 1970-talet, utfördes i sin tur under stor tidspress. Som en följd därav 
prioriterades i många fall inmätning och markering på fotokartan medan beskrivningen en
dast omfattar en hänvisning till Baltzers planschverk. Detta gäller i huvudsak för de största 
och mest figurrika ristningarna, vilka självklart också var de mest tidskrävande att doku
mentera. Totalt saknar därför fortfarande ett trettiotal av de större ristningarna i Tanum, 
Kville, Svenneby och Bottna en adekvat, verbal beskrivning. Vikten av att sådana snarast kan 
upprättas kan inte nog understrykas. En av de lokaler som tillfördes registret 1982 är belägen 
strax nordväst om Hällristningsinstitutet vid Västerby, mittemot den berömda Vitlyckerist- 
ningen. Den upptäcktes av Torsten Högberg 1979 och består av 15 skepp, 3 människofigurer, 
3 djurfigurer och 28 älvkvarnar. Ristningsytan är 11,8x4,4 meter.

En av de nya tendenser, som följde av kompletteringsinventeringen är att ristningar nu på
träffades längre västerut, mot havet, än tidigare. En sådan lokal finns vid Kärra mellan Greb- 
bestad och Bohusbanan, där en lokal med 2 hällristningar och 4 älvkvarnsförekomster regist
rerades. Den består sammanlagt av 6 skepp och 21 älvkvarnar och har ett intressant läge helt 
nära ett mindre rösegravfält (Bertilsson 1984). Ingen av de lokaler som nyregistrerades i Kville 
socken år 1982 var särskilt framträdande. Däremot påträffades 1983 några ristningar vid 
Krokbräcke i denna socken, bl a med hjulkors belägna under ett klippöverhäng. Denna lokal 
är dock endast delvis dokumenterad, varför vidare kommentarer får anstå. I Bottna socken 
utfördes endast smärre kompletteringar under en dag i oktober 1983, varvid några älvkvarns
förekomster kunde nyregistreras. Kompletteringsbehovet torde dock vara avsevärt även i 
denna socken. I Svenneby har hittills inget kompletteringsarbete utförts. (Se nästa sida). 
Ytterligare några lokaler och ristningar av märkligt slag på Sotenäset, ska avslutningsvis pre
senteras. En av dessa upptäcktes av Göran Andersson i augusti 1982. Den är belägen högt 
upp på en och en halv meter hög bergvägg, svagt inåtsluttande under ett 2—3 meter brett 
överhäng, ca 5 meter över bergets fot (raä nr 413), strax norr om Tossene kyrka. Läget är 
utomordentligt ovanligt (fig 2). Ristningen i sig är föga märklig, bestånde av 3 enkellinjiga 
skepp, varav ett med upprullade stävar och 10 bemanningsstreck. Nere vid bergfoten är sam
manlagt 6 älvkvarnar. Det intressanta med ristningen, förutom läget är att den visar på möj
ligheten av förekomsten av flera liknande lokaler. Generellt sett har denna typ av terrängläge 
ej rekognoscerats vid tidigare inventeringar. En likaledes märkligt belägen hällristning, dess
utom med märkligt figurinnehål, påträffades av Andersson vid Gatemarken i Tossene unge
fär ett år senare. Ristningen består endast av 2 människofigurer, 1 yxfigur?, 1 cirkelfigur och 
1 älvkvarn. Den är belägen ca 1,5 meter över marknivån på en hög, lodrät bergvägg, vid vars 
fot är en mindre klyfta i berget. Figurkompositionen är ovanlig och bl a har de två människo- 
figurerna toppiga huvudbonader av samma slag som förekommer på Abyristningen. Flera 
märkliga figurer med bl a stiliserade tjurhuvuden av en typ på ristning i Enköpingsområdet 
(Kjellén & Hyenstrand 1977:47, fig. 31) finns på en närbelägen häll. Dokumentationsarbetet
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Fig 2. Den nyupptäckta hällristningen under klippöverhäng i Tossene. Ristningen upptäcktes i augusti 
1982. Foto U Bertilsson.
Newly discovered rock carving beneath a rock outcrop in Tossene.

Fig 3. Den nyupptäckta hällristningen på lodrät berghäll (vid pilen) vid Gatemarken i Tossene. Foto U 
Bertilsson.
Newly discovered rock carving on a vertical rock face (by the arrow).



är dock ännu ej avslutat på lokalen, varför ytterligare figurer kan finnas. De stiliserade tjur- 
huvudena uppvisar likheter med figurer förekommande på italienska ristningar.

Vid Åby i Tossene, på krönet av en moräntäckt bergrygg med utsikt mot Åby fjorden ligger 
en stor hög, 22 meter i diameter och åtminstone 2,5 meter hög. I dess slänt, strax nedanför 
krönet, sticker upp en rest, kantställd häll, på vars ovansida är en ristning. Den består av 1 li
tet, enkellinjigt skepp och 4 älvkvarnar (fig. 4). Motivet är inte ovanligt, men däremot dess 
placering. Hällen står fast, djupt in i högen och dess översta del sticker upp omkring 15 
centimeter ovanför grastorven. Hällristningar på lösa hällar och stenar är inte särskilt vanliga 
i Sverige, men åtminstone ett liknande fynd är känt från Haland och ytterligare paralleller 
finns i Danmark (Bertilsson 1984). Även om motivet inte har samma dignitet är Åbyristnin- 
gen sannolikt ett exempel på samma idétradition, som kommer till uttryck i både Kiviksröset 
och Sagaholmshögen. Ytterligare ett exempel från Sotenäset av detta slag är värt att uppmärk
sammas. Ristningen i fråga upptäcktes sommaren 1983 vid Anneslätt i Askums socken. Den 
består av en komposition av 3 skepp, 1 fotsulepar, 1 cirkelfigur och 1 älvkvarn. Skeppen är 
30—90 centimeter långa. I omedelbar anslutning är ett litet rose, med 5 meters diameter. Ro
set har tidigare täckt ristningen. Den borttogs delvis i mitten av 1940-talet. Ytterligare figurer 
kan finnas på hällen under röset. Om detta är ett gravröse eller ej är svårt att avgöra utan ut
grävning. Att det är förhistoriskt framgår dock tydligt av att slagen flinta förekommer talrikt 
bland rösestenarna.

År 1980 påträffades två tidigare okända hällmålningar i Bärfendals respektive Kville sock
nar. Båda är karakteristiskt belägna vid foten av höga, svagt inåtlutande bergväggar. Motiven 
är dock helt olikartade liksom miljösammanhanget. Bärfendalsmålningar, som möjligen är 
landets största både vad avser yta och figurantal är belägen invid en bred moränavsats högt 
ovan den dåtida Bärfendalsfjorden, nu ca 75 meter över havsytan. Läget liksom förekomsten 
av fiskar och rovdjur bland figurerna antyder ett fångstsammanhang under mesolitisk tid. 
Allestorpsmålningen däremot ligger endast ca 25 meter över havet i kanten av en mindre ler
dal, i ett mycket hällristningsrikt område i centrala Kville. Läget liksom motivet bl a en pro
cession av människor uppvisar stora likheter med hällristningarna och dessas bildvärld och 
tyder på en datering till bronsålder. Vid en undersökning av moränavsatsen nedanför Bärfen- 
dalsmålningen påträffades enstaka flintavslag, vilka dock ej kan bringa klarhet i dateringen. 
På grund av dessa båda sensationella nyfynd, båda påträffade av Göran Andersson och Tors
ten Högberg, och en tidigare funnen, svårtolkad målning på en brant bergvägg invid Åbyfjor
den, beslutades om ytterligare inventering efter hällmålningar under en vecka i oktober 1982. 
Otroligt nog påträffades under denna tid ytterligare en välbevarad och en fragmentarisk häll- 
målning i Bro socken, inte långt från Åby fjorden och ytterligare en fragmentatisk målning 
inte långt från Allestorp i Kville. Ingen av dessa hällmålningar är ännu fullständigt dokumen
terade, men så mycket kan sägas att den välbevarade Bromålningen är av sensationell karak
tär. Den föreställer bl a flera stiliserade parningsscener med älgar och innehåller dessutom en 
mycket svårtolkad figur bestående av målade linjer i ett komplicerat mönster. Målningen är 
belägen på en bergvägg i en mycket trång klyfta med en framförliggande moränterrass med 
vid utsikt. Klyftan i sig höjer sig närmare 25 meter ovanför målningen. Den ena av de nu frag
mentariska målningarna är belägen på en lodrät bergvägg ca 25 meter väster om klyftan. I av-
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Fig 4. Den nyupptäckta hällristningen på en rest häll i en gravhög vid Åby säteri i Tossene. Ristningen 
påträffades av Göran Andersson år 1982. Teckning C Bertilsson.
Newly discovered rock carving on a stone slab erected in a mound.
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Fig 5. Den nyupptäckta hällristningen vid Anneslätt i Askum. Hällristningen täcktes tidigare av det in
tilliggande röset. Teckning C Bertilsson.
Newly discovered rock carving which was previosly hidden by the adjacent cairn.
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vaktan på en mer fullständig dokumentation får vidare presentation anstå. Det finns dock sä
kert stor anledning att återkomma till Bromålningen. Denna plötsliga ökning av antalet kän
da hällmålningar inom ett område, som tidigare ansågs ligga utanför dessas utbredningsom
råde, ger antydningar att många ännu oupptäckta hällmålningar existerar. Det är dock få
fängt att tro att dessa skulle kunna upptäckas utan ett mödosamt och delvis farofyllt 
efterforskningsarbete. Totalt ligger många hundra arbetstimmar av idogt och resultatlöst sö
kande bakom de nu kända. Ur kulturminnesvårdens synpunkt bör källmaterialet uppmärk
sammas som en fornlämningstyp, vilket bör specialinventeras vid eventuell framtida exploa
tering av ödemarksbetonade bergsområden.

Sammanfattning av 1983 års inventering

På grund av ett arbets- och tidskrävande inventeringsarbete i Älvsborgs läns fullåkerbygder 
kunde kompletteringsinventeringen av hällristningar i Bohuslän inte bedrivas med samma 
resurser detta år. Insatsen koncentrerades därför huvudsakligen på Sotenäset, under sam
manlagt ca 10 dagar. Dessutom ägnades två dagar åt nyregistrering i Tanum och Kville. Ny
fynden från detta år fördelar sig enligt följande:

Nyregistrerade Hällr. Älvkvf. Tillägg Hällr. Älvkv.
Tanum — 2 1 —

Kville 4 — — —

Bottna — 2 — 2
Tossene 8 5 3 —

Askum 8 4 1 —

S:a 20 13 5 2
Totalt 33 7 40

Därtill påträffades i Hålta socken i södra Bohuslän en hällristning av en privatperson. 
Denna ristning är belägen högt upp på en bergvägg ovanför en lerfylld dalgång. Ristningarna 
(lokalen har två) är nu kraftigt vittrade och består av fyra människofigurer och ett skepp re
spektive tre skepp. Flera figurer har sannolikt funnits. Båda ristningarna är översiladeav vat
ten och på berget ligger ett större röse och några obetydliga stensättningar. I närheten finns 
också en rikt flintförande boplats och en mindre domarring. Ristningens läge på bergväggen 
och i ett hällristningsfattigt södra Bohuslän är båda anmärkningsvärda. De ger anvisning om 
att ytterligare nyfynd kan förväntas i denna del av lanskapet. I samma riktning pekar Johan 
Pettersons framgångsrika arbete på Tjörn. Hällristningsinventerandet i Bohuslän kan därför 
absolut inte betraktas som avslutat, även om ett oerhört rikt och omfattande material redan 
är känt. Inför en stundande revidering av länets ekonomiska karta och fornminnesinvente-
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Fig 6. Riksantikvarieämbetets hällristningsinventerare, Torsten Högberg (t v) och Göran Andersson, i 
färd med att undersöka en nyuppmålad hällristning vid Gerum i Tanum. Foto U Bertilsson. 
Surveyors in the process of investigating a newly painted rock carving.

ring, måste stor hänsyn tas till detta faktum. En viktig del av detta arbete måste därför kon
centreras på totalinventering av vissa områden efter ristningar, främt då i södra delen. Andra 
områden åter i norra delen måste istället bli föremål för kompletteringar och tillägg, samti
digt som i synnerhet den verbala dokumentationen måste göras fullständig. Det är dock sam
tidigt inte osannolikt att talrika nyfynd kan påträffas t ex i delar av Vette härad. I många om
råden torde dessutom finnas goda förutsättningar för att kunna registrera ytterligare häll- 
målningar t ex i höglänta bergområden i Idefjordens närhet.
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Summary

The Bohuslän rock carvings have been the subject of archaeological interest since the 18th 
century when they were first recorded. Systematic notations were first made at the end of the 
19th century in connection with the ’Göteborg inventory’, which was mainly concentrated to 
the Tanum area. Only the most well-known carvings outside this area were included. Registra
tion of Kville hundred, which was begun in the 1930’s, showed that that hundred was as proli
fic in rock engravnings as Tanum. In order to avoid too heavy work-load in connection with 
ancient monument registration for the economic map, a special registration of the rock car
vings of Bohuslän was carried out between 1971 and 1975. An extraordinarily rich material, 
comprising more than 600 sites was discovered. About 200 sites lie on Sotenäset in Askum, 
Bärfendal, and Tossene parishes and this area came to be seen as the equivalent of Tanum and
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Kville. A further 182 new rock carvings and cup-mark sites were discovered during the supple
mentary registration in 1982—1983. Additions to another sixty carvings were also noted. Ma
ny of the newly-registered carvings are remarkably rich in figures, many with more than a 
hundred. Many are also situated in topographically unusual sites, for example beneath over
hanging cliffs or on steep mountain paths. One lies on a site which was previously covered 
with a cairn and another is on an upright slab in a burial mound. It is also noteworthy that 
one new carving of this type has been recently discovered in an otherwise poorly represented 
area in south Bohuslän. All these circumstances seem to show that many new rock carvings 
remain to be discovered in Bohuslän. The same is true of rock paintings, of which no fewer 
than 5 have been discovered in the 1980’s. Two of these occurred in a definitely Mesolithic 
context and depict wild animals. One of the others, though, had a distincly Bronze Age cha
racter, with a procession of human figures.
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Ryssugnar i Stockholms skärgård

av Gerhard Flink

Under åren 1976—1981 skedde en omfattande fornminnesinventering i Stockholms län. I 
skärgårdsdelen av Stockholms län upptäcktes därvid talrika fornlämningar som tidigare inte 
beaktats. I den inre delen av skärgården på de stora öarna med fastlandsanknytning ändra
des den översiktliga bilden av det förhistoriska gravbeståndets föga. Vissa tidigare förbisedda 
gravtyper upptäcktes dock, t ex låga, oansenliga stensättningar som troligen indikerar en ko
lonisation så tidigt som under äldre järnålder på t ex Värmdön. De talrika nyfynden kom i 
form av miljöer med ristningar och lämningar efter äldre övergiven säsongsbosättning samt 
labyrinter. Svenska Högarna, Skarv, Lillö kan nämnas i det sammanhanget. Furusund är en 
annan central plats med en tydlig labyrint som kallas Jungfruringen samt en kompassros med 
adelssköldar. P g a sköldarnas utformning kan konstateras att den danska kungen Kristian 
I uppehöll sig här den andra juli 1463 inför en planerad resa till Åbo. Vid sundet mellan Blidö 
och Yxlan är en annan fornlämning från historisk tid, nämligen en skansanläggning som bör 
ha utgjort en spärr för fientlig sjötrafik där.

En hittills ganska lite omtalad fornlämningsgrupp skall här närmare beröras. ”Ryssugnar” 
är en företeelse som finns omnämnd i förbigående i monografier om skärgården, t ex E Alfred 
Jansson: Skärgårdsliv i forna tider och B Hedenstierna: Från rysshärjningarna i Stockholms 
skärgård 1719. På den finska sidan har ämnet tilldragit sig större intresse. I Finskt Museum 
1937 har Svante Dahlström utförligt behandlat frågan. I två artiklar i samma publikationsse
rie år 1954 och 1956 har ryssugnsfrågan ytterligare behandlats. Åren 1976—77 uppflammade 
en livlig debatt kring ämnet i Vasabladet i ett 20-tal artiklar.

Dahlströms artikel är som nämnts den mest utförliga. Han behandlar den geografiska 
spridningen, konstruktion, tradition och förklaringar samt jämför med de ryska flottstyr
kornas aktioner åren 1713—29.1 Finland finns ryssugnar från Viborg i öster längs kusterna 
ända upp till Gamla Karleby i norr. De platser där ryssugnar förekommer i större antal visar 
sig därvid ha anknytning till sjömilitära aktioner där ryska flottan var inblandad. Vid Ryssö 
var t ex 12000 ryssar förlagda. Efter krigsslutet gjordes en besiktning och det konstaterades 
att en åker var ”af ugnar och stora uppkastade gropar mycket fördärfad”. Vid Po jo väster om 
Helsingfors var ett likadant läger. Ett annat viktigt fyndområde är skärgården väster om Vasa 
med öarna Replot och Björkö. Här finns enligt uppgift hundratals ugnar av gråsten. Området 
tjänade som bas för framryckning över havet mot svenska sidan varvid Umeå brändes för för
sta gången år 1714. Även Åbo tjänade som bas för operationer mot Åland och Sverige. Dessa 
ägde rum under sommaren 1719. Företaget inleddes med samling på Åland varefter flottstyr
kan omfattande uppemot 150 fartyg med 26000 man ombord seglade mot Rådmansö. De 
åländska ugnarna har behandlats i Finskt Museum 1954. Enligt denna artikel kan man vid
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Flakahamn på Åland iaktta stora mängder av ugnar. Även på andra platser i den åländska ar
kipelagen finns ryssugnar, då framför allt vid segellederna i sydöst. De åländska ryssugnarna 
härrör från två skeden. Även 1743 vistades ryssar på Åland för en planerad flottoperation 
mot Sverige. Därvid låg en galäreskader i bivack under sommaren på ett skattehemman på 
Ängsö. Efter fredsslutet den 21—26 augusti 1743 upprättades ett syneprotokoll över den ska
da bonden på Ängsö lidit. Vid synen konstaterades stora skador på åker och äng. Ryssarna 
hade tydligen inrättat sig väl. De hade byggt 275 kojor, 8 badstugor, 5 sjukhus, 42 brunnar 
samt 69 ”baakugnar somblige på ängen och en dehl på berget” (Andersson 1954). På en ö till
hörande hemmanet hade byggts 136 kojor, 2 badstugor, 36 brunnar, och 32 ”baakugnar”. 
De finländska och åländska ugnarna har tydligen anknytning till de platser där ryssarna en
ligt litterära belägg uppehållit sig. Enligt Dahlström är ugnarnas mått vanligen 3x2 meter 
och intill 1 meter höga, ofta med en öppning i kanten. En ugn undersöktes år 1901 av en ama
törarkeolog varvid konstaterades att stenarna var skörbrända och att i bottenlaget fanns ett 
omsorgsfullt lagt golv. På många ställen fanns kol. De åländska ugnarna är tydligen av sam
ma mått, i regel 2x1,5 meter och 1 meter höga, välvda och ofta byggda mot en sten eller en 
brant bergvägg. Ugnsbotten kan vara belagd med stenflisor eller med stenar som har en slät 
yta. Kol kan ibland iakttas.

Liknande iakttagelser gjordes vid en smärre undersökning av ryssugnar i norra Roslagen 
(Juel 1956). Här kontrollerades ett område vid Östanå, där ryssarna slog läger den 16 augusti 
1719.1 området fanns ett tjugotal ugnar. Efter att ha bränt Östanå slog ryssarna läger på Vä- 
ringsö. Här finns vid södra stranden ett område 430 x 30—70 meter där vid revideringen 34 
ryssugnar registrerades.

De ryska operationerna inleddes som nämnts med en samling vid Rådmansö. Där delades 
styrkorna upp så att en avdelning seglade mot norr längs Upplandskusten mot Gävle, medan 
större delen av styrkan blev kvar i Stockholms skärgård eller drog sig ner mot kusten till Sö
dertörn och mot Östergötlands skärgård. Syftet med aktionen tycks ha varit att genom terror 
mot skärgårdsbefolkningen tvinga Sverige till ett oförmånligt fredsslut. Ett allvarligt försök 
att inta Stockholm gjordes också. Den 13 augusti 1719 trängde en stor rysk styrka fram ge
nom Baggensstäket för att nå huvudstaden den vägen. Den norra leden in till Stockholm var 
spärrad genom Vaxholms fästning och de där stationerade örlogsskeppen. Dessa tycks för 
övrigt ha varit anmärkningsvärt overksamma under den fem veckor långa period där fientli
ga styrkor uppehöll sig bara några sjömil därifrån. Efter hårda strider vid Baggensstäket drog 
sig ryssarna tillbaka. Några dagar senare lämnade den ryska flottan skärgården. Härjningar
na sommaren 1719 var av oerhörd omfattning. Enbart i Stockholms län beräknades omkring 
450 hemman, 50 säterier, 3 järnbruk och 3 städer ha förstörts. Sammanslaget med övriga 
härjningar längs kusterna beräknades omkring 20000 familjer ha blivit husvilla (Jansson
1965). Värst drabbad blev Stockholms skärgård. Uppenbarligen tjänade detta område som 
bas och de ryska galärerna kunde ostört verka här. Området har också den största koncentra
tionen av ryssugnar längs kusterna.

Utö var en särskilt utsatt plats. De järngruvor som fanns där förstördes systematiskt. 
Samtliga byggnader brändes och revs. Uppfordringsanläggningarna störtades ner i dagbrot
ten och i de största gruvhålen störtades mängder av sten ner. Betecknande nog finns på Utö
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Fig 1. Fri rekonstruktionsteckning av ryssugn. M Carlsson. 
Drawing showing the reconstruction of a Russian oven.
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de talrikaste förekomsterna av ryssugnar. Någon kilometer sydväst om gruvorna är en av de 
tätaste koncentrationerna av ryssugnar i hela skärgården. Sextiotvå ugnar är samlade i en för
tätning kring Kyrkviken, dels på Näsudden och Ängsholmarna, dels på nordvästsluttningen 
av huvudön. Måtten varierar mellan 1,5 till 4 meter i diam och 0,3 till 0,8 meter höga. I regel 
kan urskiljas ett bottenlag av i krets lagda stenar, 0,5—1 meter stora. Mindre stenar, ofta skör
brända, ligger nu som instörtad fyllning i mitten. Genom att samtliga ugnar är svårt skadade 
genom hoprasning kan endast i enstaka fall urskiljas en ugnsöppning. Troligen har fler ugnar 
funnits men på platsen har sentida betongvärn byggts, vilket har orsakat förstörelse av områ
det. På Ängsholmarna är ett område med 20 ugnar belägna på sydvästsluttningen av en 
morän- och bergrygg. En av dessa ugnar är urplockad så att ungsbotten är blottad. Botten är 
anlagd så att ett plant golv bildas genom lagda stenplattor. I detta kan kolfläckar urskiljas. 
Om en lägerplats funnits i området bör denna ha varit belägen på ängen öster om bergyggen. 
Man kan jämföra med uppgifterna från Åland där ”baakugnar” omtalas ha varit belägna 
dels på ängen dels på berget. Att ugnarna betecknar själva lägerplatsen är inte troligt, då man 
knappast kan ha valt att bo på de utsatta lägen där ugnarna ligger. Man kan däremot tänka 
sig att ugnarnas belägenhet medfört att vinden hjälpt att få kraftig eldutveckling vid de akti
viteter som förekom.

Nästa större samling ryssugnar är vid västra stranden av Rånö. Längs en kilometerläng 
sträcka mellan 20—100 meters avstånd från stranden är 59 ugnar utspridda. I områdets mitt 
är fyra större samlingar med 8—10 ugnar vardera. Ugnarna är generellt bättre bevarade på 
Rånö än på Utö, troligen beroende av att området avsatts som friluftsområde och således inte 
utsatts för åverkan under senare tid. Ett antal ugnar har här urskiljbar kvadratisk eller rek
tangulär form även om flertalet har den vanliga ovalt rundade formen. I många ugnar kan 
ses en öppning ofta med en överliggare över öppningen. Flera ugnar är även här belägna i blå
siga lägen på bergryggen och en lägerplats bör ha varit belägen i anslutning till den skyddan
de vik, Skutviken, som är i områdets mitt.

Mot söder kommer nästa större förekomst av ugnar vid norra stranden av Nåttarö. Även 
vid södra stranden är en samling ugnar. På Djurshagslandet vid den gamla örlogshamnen 
Älvsnabben är en koncentration av ryssugnar. På bägge sidor om en dalsänka mellan branta 
berg är i blockterräng ett tjugotal ugnar. De är i regel byggda mot block och har ibland beva
rade takhällar. Formen är här ofta rektangulär. Ugnarna är belägna så att man kan förmoda 
att en lägerplats kan ha funnits i dalgången ner mot Uggleviken som kan ha tjänat som tillfäl
lig hamn.

I inloppet till Ingaröfjärden på ön Stendörren är nästa stora förekomst. På sydsidan av ön 
är fem ugnar samlade i en ravin och på den övriga delen av ön är 9 ugnar. På ett par öar i när
heten finns enstaka ugnar. Utöver de ugnar som är säkra finns ett flertal stensamlingar, som 
i många fall är rester av helt utrivna ugnar. På norra delen av Ornö finns en ovanligt välbeva- 
rad ugn i en ravin med en röjd yta framför som troligen tjänat som fundament till någon 
byggnad. Västsidan av Ornö har till skillnad från de övriga stora öarna inga ryssugnar. Detta 
har samband med att ryssarna inte ville vara i närheten av Dalarö skans från vilken de kunde 
frukta beskjutning. Därför gick den ryska styrkan på utsidan av Ornö. På Nämdö är enstaka 
ugnar liksom även på Runmarö. Här är dessutom ett större område med 14 ugnar. Platsen
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är känd under namnet Ryssflykten. Spridda förekomster uppträder sedan norrut med kon
centration på Möja, där efter västra kusten flera samlingar med närliggande ugnar finns.

Som framgår av denna översikt är ryssugnarna spridda över hela inre skärgårdsområdet 
med koncentrationer på de större öarna. Av dessa har Utö de flesta, omkring hälften av alla 
kända. Nästan alla är belägna på västra sidan av öarna i fråga. Inga ugnar är kända i ytter- 
skärgården och ytterst få är belägna i anslutning till fastlandet utom i fallet Östanå (jfr karta).

Vad gäller den rumsliga spridningen på båda sidor Bottenhavet sammanfaller ryssugns- 
oinrådena med vad som är känt i stort om ryssarnas flottaktioner i 1700-talets början. Ser 
man på spridningen i Stockholms skärgård enbart finns även här ett klart samband med de 
platser som i skriftligt källmaterial visar på rysk närvaro (t ex Utö, Östanå). Detaljlägena har 
samband med innerskärgårdens segelleder som ryssarna bör ha varit angelägna att hålla upp
sikt över. Utös nästan samtliga ugnar är belägna på västra stranden med kontroll över farle
den upp mot Stockholm. Endast en mindre samling ligger längst i söder med utsikt mot öpp
na havet i sydöst. Även de längre norrut belägna ugnarna fördelar sig på liknande sätt. Från 
Möjas västkust bevakas Kanholmsfjärden liksom från Ryssflyktens ugnar på Runmarö. Bå
de den stora storskaliga och den småskaliga spridningsbilden visar således klart samband 
med de historiskt belagda uppgifterna om ryssarnas operationer.

Traditionsmaterialet har på den finska sidan en klar anknytning till den ryska närvaron i 
skärgården (Dahlström 1937). Det östliga sammanhanget förstärks av uppgifter om att fri- 
luftsugnar av beskriven typ varit allmänna i de trakter av Finland vilka gränsar mot Ryssland. 
De har då tydligen använts både till matlagning och bakning. Benämningen ryssugn tycks va
ra allmän både längs Finlands och Sveriges berörda kustavsnitt. Om ugnarna varit inhemska 
borde man kunna återfinna lokala namn och traditioner som kunde stödja detta. Debatten 
i Vasabladet visar hur skärgårdsbefolkningen kring Björkö och Replot sammankopplar ug
narna med ryssarnas närvaro där. Så sent som 1918 iakttog en ortsbo i Tjärlax hur ryssar 
gräddade bröd i en utomhusugn. Iakttagelser från ryska Karelen under krigsåren 1940—44 
ger vid handen att nästan all mat tillagades i lerkärl inne i stora ugnar i husen. Tesen att ugnar
na skulle vara ryska har på sina håll betvivlats och man har velat tro att de skulle ha använts 
till fisktorkning. Uppgifter om export av torkad fisk från Bottenviksområdet under 1500- 
talet har därvid anförts. En debattör i Vasabladet gör sig särskilt till tolk för denna uppfatt
ning. Bristen på folklig tradition för denna tolkning förklaras med att ugnarna skulle vara 
från 1500-talet och att minnet av deras användning skulle ha försvunnit ur folks medvetande.

Sammanfattningsvis kan dock konstateras att det mesta talar för att ugnarna byggdes av 
ryssarna i Stockholms skärgård 1719 och i viss mån 1744 samt att de finska kan ha använts 
även vid senare rysk vistelse i Finland. Skälen till denna uppfattning är: 1. Storskalig sprid- 
ningsbild som stämmer med skriftliga källor (jfr karta). 2. Småskalig spridning med samma 
kriterier. 3. Entydig folklig tradition. 4. Etnografiska paralleller. 5. Beteckningen ”ryssugn” 
både på finsk och svensk sida.

Avslutningsvis kan konstateras att fornlämningarna i Stockholms skärgård representerar 
vitt skilda tidsepoker från bronsålder till sen historisk tid. De representerar dels konventio
nella fornlämningsmiljöer med gravfält och tillhörande bosättningar, dels mer särpräglade 
sådana med eventuell säsongsvistelse. Till historisk tid hör lämningar efter tillfällig vistelse
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i form av ristningar, tomtningar etc. Ryssugnar representerar därvid en form av främmande 
”kulturyttring” som Sverige lyckligtvis förskonats från i större omfattning.
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Summary

There is a group of monuments in the Stockholm archipelago unknown in the rest of the 
country. They are termed Russian ovens (ryssugnar), in the archipelago, on Åland, and along 
the coasts of Finland. They appear as small stone cairns, usually 2—3 m in diameter, often 
somewhat oval in shape and all from a few centimetres to 1 m in height. They are seldom well 
preserved but in some cases the original construction can be distinguished. Undamaged 
ovens have an opening in the edge sometimes as much as 1 m in diameter and in some cases 
an opening in the roof can be seen. The bottom layer consists of rough stones but the sides 
are built with smaller slabs. Almost 300 features of this type were recorded in the ancient mo
numents register of the Stockholm archipelago carried out in the late 1970’s and almost half 
of them lay in Utö parish. Their distribution corresponds quite well with what is known about 
the actions of the Russian fleet in Roslagen in the summer of 1719. Their intention was to for
ce Sweden to a peace treaty advantageous to the Russians which they tried to accomplish by 
burning the settlements. There was also an unsuccessful attempt to reach Stockholm. About
20,000 families were made homeless as a result of this action. The ovens have been interpreted 
by some as early fish-drying constructions but the distribution pattern suggests that they 
were constructed by the Russians. An early interest was taken in three constructions in Fin
land and parallels with open-air ovens in Karelia, for instance, show that they could have been 
used for preparing food. The same may be true of the ’Swedish’ ovens. Official eye-witness 
reports after the raids mention baking-ovens among other remains in the Russian en
campments.

1954. Ryssugnar vid forna hamnar på Åland. Finskt Museum.
1937. Ryssugnarna och den ryska skärgårdsflottan. Finskt Museum. 
1943. Från rysshärjningarna i Stockholms skärgård 1719. Sjöhistori
ska samfundets skrifter 3. Uppsala.
1965. Skärgårdsliv i forna tider.
1956. Rysshärjningar och ryssugnar i Upplands skärgård.
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Fossil åkermark 
En morfologisk översikt

av Leif Gren

Agrarhistoriska lämningar dokumenterades, om än mer selektivt, redan av riksantikvarie
ämbetets förstagångsinventering. Det var då främst stensträngar, men också vissa fossila åk
rar samt norrländska ödesböl som uppmärksammades. Då revideringsinventeringen inled
des i mitten av 1970-talet vidgades intressefären på det agrarhistoriska planet med en mer sys
tematisk dokumentation som följd. Omfattande nyregistreringar av stensträngar och olika 
former av fossil åkermark har på senare år gjorts på Öland och Gotland; i Östergötland; de
lar av Uppland; Småland; Närke och Västergötland. Det rika fältmaterialet har, med kom
plettering av studier av historiskt källmaterial och vissa arkeologiska undersökningar, givit 
väsentliga tillskott till forskningen om äldre kulturlandskap.

För att klassificeras som kartaviserbar fornlämning krävs normalt dels att åkermarken re
presenterar ett ålderdomligt och övergivet odlingssätt, och dels att den företer något slag av 
formelement d v s att marken skall ha varit brukad på sådant sätt att dess naturliga yta mer 
eller mindre tydligt omdanats. Något krav på att åkermarken skall ha övergivits under förhis
torisk tid kan knappast ställas eftersom vissa åkrar med markanta formelement både till
kommit och övergivits under historisk tid. Dessutom har i en del fall åkrar som sannolikt till
kommit under förhistorisk tid varit i kontinuerligt eller återupptaget bruk in i historisk tid.

Vid en uppdelning av fossil åkermark enbart utifrån formelementen kan man urskilja bas
sängåkrar, terrasserade åkrar, ryggade åkrar, dikesavgränsade, vallavgränsade samt sten- 
strängsavgränsade åkrar. Man kan även skilja på åkrar som är regelbundet parcellerade res
pektive oregelbundna (parcell = minsta brukningsenhet). Regelbunden parcellering kan dels 
förete blockform, där förhållandet längd/bredd är mindre än 2.5, och dels bandform där 
samma förhållande är mer än 2.5. Parcellering kan bero på såväl brukningstekniska orsaker 
som ägoförhållanden. Oregelbundna former är i regel betingade av terränganpassning.

Här presenteras utifrån formelementen de grundtyper av fossil åkermark som hittills är 
kända i Sverige. Det kan påpekas att många fossila åkrar i verkligheten snarast utgör en kom
bination av de här upptagna typerna t.ex. är det vanligt att terrasserade åkrar var en vallfor- 
mig kant.

Bassängåkrar (celtic fields, blockåkrar) har sitt namn av att odlingsytan är skålformigt för
sänkt. Formen antas ha uppkommit genom att man ärjat i växlande riktning och liksom ur
holkat marken. Genom att jord dragits till åkerkanterna har odlingsytorna blivit skenbart 
djupare. Bassängåkrar förekommer i såväl regelbunden parcellerad som oregelbunden form. 
Omfattande områden med bassängåkrar är kända på Gotland, men på fastlandet är åkerty
pen ovanlig. Kronologiskt kan den möjligen hänföras till bronsålder-äldre järnålder.

Terrasserade åkrar är en följd av erosion och/eller en medveten markomdaning för att ut
nyttja en eljest alltför kraftig sluttning. Det vanliga är att terrasserna är oregelbundna och
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helt terränganpassade, men större områden med regelbundna bandparceller är kända. Ter
rasserade åkrar är svåra att datera även om vissa områden, av sekundära forntida gravar att 
döma, övergivits redan under äldre järnålder. Åtskilliga områden, särskilt med större terras
ser, är dock i recent bruk. Typen är förhållandevis vanlig, särskilt i Älvsborgs län.

Ryggade åkrar är generellt bandparcellerade. De kan delas in i två huvudtyper: dels mar
kant högvälvda och något oregelbundna, dels vanligen smala, flackt välvda och regelbundna. 
De förstnämnda är mycket ovanliga och upptar då ej några större ytor. Det är omdiskuterat 
huruvuda de formats genom långvarigt bruk med vändplog eller genom uppskottning. Dock 
finns i Skaraborg ett par lokaler där bruk med plog är uteslutet då åkrarna är belägna i extrem 
langsgående sluttning. Åkertypen har troligen varit i bruk från medeltid till 1600—1700-tal.

Den mindre, flackt välvda typen av ryggar är, åtminstone för Västergötlands vidkomman
de, den vanligaste fossila åkermarken, där även de sammanhängande områdena kan vara av
sevärda. De anses ha uppkommit genom bruk med vändplog, och är sålunda inte äldre än me
deltid. Då de inte endast förekommer i centralbygder utan även mer perifert torde ha anlagts 
ända in i sen tid. Typen är vanlig på lättare jordar i Västergötlands slättlandskap.

Dikesavgränsade åkrar åkrar förekommer mestadels i regelbunden bandparcellerad form, 
och mera sällan i oregelbunden. De regelbundna påminner mycket om de flacka ryggade åk
rarna, och kan vara en analog variant av dessa. Oregelbundna dikesavgränsade åkrar torde 
vara rent terränganpassade och av sent dato.

Vallav gränsade åkrar är nästan uteslutande regelbundet bandparcellerade, och torde ha 
uppkommit genom att både torv och odlingssten lagts i vallform mellan parcellerna. I flera 
fall är åkrarna belägna i kraftigt sluttande och synnerligen stenig mark där bruket eventuellt 
fått ske helt för hand. Stora sammanhängande områden är kända i Småland. Tidsställningen 
synes vara järnålder, främst yngre, och tidig medeltid.

Stensträngsavgränsade åkrar förkommer i såväl regelbunden bandparcellerad som oregel
bunden form. I vissa fall är de svåra att skilja från vallavgränsade åkrar. Eventuellt har sten
strängarna utgjort hägnadsgränser. I en del fall torde mer blockformiga stensträngsavgränsa- 
de åkrar typmässigt snarast vara identiska med bassängåkrar fastän skålad form ej utvecklats. 
I dessa fall kan stensträngarna vara mera av röjningskaraktär. Tidsställningen är troligen all
mänt järnålder särskilt äldre. Typen är främst känd på Öland, Gotland och i Östergötland.
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Summary

Since the middle of the 1970’s different types of fossil field systems have been systematically 
recorded by the Central Board of National Antiquities and classified as ancient monuments 
protected by law. To qualify for this protection the field systems have to represent an earlier, 
abandoned method of cultivation with some form-elements still present, although they need 
not have been abandoned in prehistoric times.

Morphologically the fields can be divided into those with form-elements, where the field 
itself regulates the form, and those with form-elements where the boundaries of the field 
regulate the form. Celtic fields, terrace fields, and ridge and furrow belong to the first type. 
The latter include fields defined by ditches, banks, and stone walls. Fields can also be diffe
rentiated depending upon whether or not they are regularly parcelled or irregular in form.

Celtic fields are very uncommon and primarily known on Gotland. Terrace fields and ridge 
and furrow are relatively common in Västergötland, while fields surrounded by stone walls 
occur most frequently in Östergötland and on Gotland and Öland.
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Fornminnesinventering från höga höjder

av Kjell Edvinger

Revideringsinventeringen tog 1983 sin början i Skaraborgs läns västra delar, vilket innebar att 
stora delar av Västergötlands slättbygder kom att inventeras. Till fältsäsongen avsattes me
del, av sektionen för fornminnesinventering, för flygrekognocering av främst Varaslätten, 
men också av området söder därom som omfattar brytbygden mellan slätten och skogsbyg
den. Fotodokumentationen av de områden som hittades gjordes av Jan Norrman, UV-C, 
som vistades i området under olika perioder av fältarbetssäsongen.

Varaslätten, med sin tunga och mäktiga ishavslera, är i det närmaste helt uppodlad. Denna 
uppodling skedde till största delen efter mitten på 1800-talet och i detta skede förstördes och 
bortodlades ett stort antal fornlämningar. I dag saknas i stort sett helt fornlämningar synliga 
ovan mark. Förutsättningarna för denna försöksverksamhet var alltså mycket goda.

Sommaren 1983 var mycket torr i Västergötland. Skillnader i markens fuktighet återspeg
lades mycket bra i den växande grödan. Nästan varje täckdike på slätten gick att urskilja och 
detta innebar att även rester av bortodlade eller överodlade fornlämningar borde kunna sy
nas tydligt.

Arbetets uppläggning
Genom den excerpering som alltid görs, sockenvis, inför varje fältarbetssäsong försökte vi få 
fram områden som kunde vara av intresse ur flygarkeologisk synpunkt. Det gällde fyndplat
ser, uppgifter om s k ”svarta fläckar” i åkrarna, bortodlade fornlämningar etc. Detta gav 
oss en viss ide om vad vi skulle söka efter när vi väl satt i flygplanet.

I ett försöksskede måste man försöka finna ut vilken typ av fornlämningar som överhu
vudtaget ger några spår efter sig, antingen det gäller jordspår eller vegetationsspår. Vi kunde 
f ex ganska snabbt konstatera att stenåldersboplatser gav mycket svaga spår eller inga spår 
alls i detta område och under dessa förhållanden. Under fältsäsongens början hade en del ar
bete lagts ner på att försöka hitta stenåldersboplatser genom traditionell inventering. Flera 
Platser hade funnits och dessa kunde vi ha som referens vid flygrekognoceringen. Detta gäller 
naturligtvis även för andra typer av fornlämningar, varför kända platser med bortodlade 
lämningar är av stort värde.

Den praktiska flygningen förbereddes genom att flygstråk drogs upp på den topografiska 
kartan. Även den ekonomiska kartans indelning ritades ut på denna. Stråken lades ut i öst
västlig rikning och med en bredd på 1 km, dvs 500 m på vardera högra respektive vänstra 
sidan om flygplanet. På så vis kom de överflugna områdena att rekognoceras två gånger vid
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Fig 1. Longs by, Longs sn. Byn samlad runt kyrkan och den i det närmaste totalt uppodlade slätten. 
Runt Longs by ligger enstaka utflyttade gårdar. Foto J Norrman 1983. Godkänd för publicering av För
svarsstaben.
Long village is located by the church and is surrounded by almost totally cultivated land.

varje flygning en gång i västlig rikning och en gång i östlig riktning.
Höjden under flygningen varierade mestadels mellan 500 fot och 1000 fot över marken, vil

ket är mellan 150 m och 300 m. Varje plats som tilldrog sig vårt intresse markerades på kartan 
och varje fotodokumentation som utfördes antecknades i en fotobok. Att i efterhand försöka 
identifiera bilder kan vara mycket svårt, framförallt om det bara är en åker som syns i bilden. 
Vi kunde sedan med lätthet återkomma till de olika platserna under olika perioder av säsong
en och se på vilket sätt spåren hade förändrats eller försvunnit. Förutom att flyga i stråk före
togs också lite ”fri flygning”, när vi på måfå rekognocerade över området. En stor del av 
kvällsflygningarna, när solen stod lågt, gjordes som ”fria flygningar” och tre av de områden 
som sedemera kom att (R)-märkas hittades under kvällsflygningar. Den skuggeffekt som 
uppstår vid låg solvinkel förstärker på ett effektivt sätt bl a de skillnader i höjd som grödan 
får vid t ex ett vegetationsspår.

238



Fig 2. Lockeled, Larvs sn. a) är ett igenfyllt grustag, där man vid grustäkt hittat gravurnor, b) är en bort
odlad grav. I dess mitt syns en mörk prick, troligen gravgömman, c) kan vara begränsningsdiken till ett 
äldre åkersystem. Fortsätter upp i det ljusare fältet. I nedre vänstra hörnet av bilden en borttagen do- 
marring, vilken registrerats vid inventeringen 1961. De borttagna stenarna ligger i en hög vid trädet. 
Klövervall. Foto J Norrman 1983. Godkänd för publicering av Försvarsstaben. 
a) A former gravel pit, now refilled, where burial urns were found during quarrying, b) Ploughed grave. 
The dark spot in the center probably indicates the actual burial, c) Boundary ditches of an ancient field 
system.

Resultatet vid 1983-års flygning
Sammanlagt 5 platser (R)-märktes under 1983 som ett resultat av flygrekognoceringen. Av 
dessa har 2 platser enbart gravar, 2 platser har en kombination av gravar och andra, ej slutgil
tigt tolkade spår, och en plats enbart ett åkersystem. Det ena ej slutgiltigt tolkade spåret, Loc
keled i Larvs socken, kan vara begränsningsdiken till ett äldre åkersystem och det andra, Bor
ga i Edsvära socken, kan det röra sig om en försvarsanläggning. Namnet Borga har här varit 
ett led i tolkningsförsöket. På båda dessa platser fanns också gravanläggningar. De två plat
serna med enbart gravar låg i Längjums socken vid Längjums by och Vässby. Platser med en
bart ett åkersystem av celtic-fieldtyp, var beläget i Västerbitterna socken.
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Fig 3. Längjums by, Längjums sn. Bortodlad grav, som i stybbåkern efter skörden kunde mätas till 13 
m i diam. Havreåker. Foto J Norrman 1983. Godkänd för publicering av Försvarsstaben.
Ploughed grave.

Samtliga spår ligger i ett landskapsavsnitt omedelbart i övergången mellan slätten och 
skogsbygden. Området är här mera småbrutet med uppstickande ås- och moränryggar och 
med något större sammanhängande partier av sandjord. Slätten med den rena ishavsleran 
gav egentligen inga säkra spår under 1983års förutsättningar Svårigheten med att se både 
jordspår och vegetationsspår i lera är även dokumenterad av de engelska flygarkeologerna.

Förutom de ovan nämnda spåren, vilka (R)-märktes, dokumenterades en mängd andra 
som inte kunde tolkas vare sig genom flygbilderna eller vid markgående. Ett av dessa områ
den låg i Edsvära socken och på ett sammanhängande större sandjordsområde. Spåren ut
gjordes av i det närmaste rätlinjiga vegetationsspår, ca 100-200 m långa och ca 1—1,5 m bre
da. Att spåren uppkommit på helt naturlig väg går ej att utesluta.
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Summary

About 50 hours of flying took place during the season, using a Rallye 150 and Rallye 180. The 
Rallye is a low-winged plane but, despite that, is rather well-suited for the purpose. It was hi
red by the number of hours flown and we had access to a plane for virtually the whole season. 
About 250 photographs were taken during the season, some of them which were environmen
tal and landscapephotographs. Documentation of the landscape is not one of the least im
portant aims as certain areas are subject to rapid change.

The experience obtained in 1983 have been very valuable although not all the indications 
recorded could be interpreted. Repeated flying over different areas during a period of years 
and under different weather conditions is a prerequisite for good results and therefore an 
economically justifiable activity.
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Sydgas-arbetena dominerar 
En sammanfattning av UV Syds verksamhet under

1982

av Anders Wihlborg

Under 1982 hade UV Syd 54 uppdrag. Av dessa utfördes 37 i Malmöhus län, 5 i Kristianstad 
län och 12 i Blekinge län. Två tredjedelar av uppdragen berörde medeltida bebyggelselämnin
gar och kulturlager. De resterande utgjordes av förhistoriska boplatslämningar. Omkring 
hälften av arbetena var provundersökningar.

Den vanligaste anledningen till de arkeologiska undersökningarna var husbyggnation. 
Grävningar för vatten och avlopp, vägbyggen och grustäkter var andra exploateringar som 
föranledde utgrävningar. En stor del av arbetsinsatsen under 1983 skedde i anslutning till det 
1 västra Skåne planerade Sydgasprojektet.

Gasledningen är projekterad så att inga kända fornlämningar kommer att beröras. I den 
skånska fullåkersbygden ligger emellertid merparten av fornlämningarna dolda under 
matjorden.

För att inga arkeologiska undersökningar skall störa byggandet av ledningen har invente
ringar och förundersökningar av den ca 20 mil långa sräckan påbörjats flera år i förväg. 
Längs stamledningen föreslogs efter inventeringen 88 punkter som lämpliga att provunder- 
söka. På 32 av dessa konstaterades boplatslämningar av olika omfattning från enstaka härdar 
till komplexa boplatser med grophus, långhus, härdar och gropar. Sten-, brons-, järnålder 
°ch även medeltid finns representerad i materialet. Efter inventeringen av de ca 110 km långa 
grenledningarna föreslogs 92 punkter för provundersökning. Det arbetet kommer att utföras 
under 1983.

I Skivarps socken undersöktes en tidigare okänd gravhög från bronsåldern. Den hade 
byggts i två etapper och var uppförd kring ett röse av skärvsten, en anläggningsform som är 
vanlig i mellansverige men som hittills saknats i Skåne. Skärvstensrösen, som indikerar 
bronsåldersboplatser, består av uppkastade skörbrända stenar från kokgropar och härdar. 
Enstaka djurben och keramikbitar kan också påträffas i den.

Medeltidsarkeologiska undersökningar utfördes under 1982 bland annat i Lyckeby, Söl
vesborg, Helsingborg, Trelleborg och Ystad.

Undersökningen av kvarteret Kråkvinkeln i Trelleborg föranleddes av att ett nytt polishus 
skulle byggas. Vid provundersökningen konstaterades kulturlager på upp mot 2,5 meters 
mäktighet. Ett flertal huslämningar från 1300-talet och framåt i tiden grävdes fram. Stora 
fyndmängder av keramik, kakel, metallföremål m m togs till vara. Materialet är av största be
tydelse i diskussionen om det äldsta Trelleborg eftersom inga större utgrävningar tidigare 
Sjorts. Tomten låg dessutom i en central del av den medeltida staden strax sydväst om kyrkan.
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Summary

The year’s work was dominated by registration and trial excavations connected with the natu
ral gas project ”Sydgas”. Some large excavations were carried out in the central areas of me
dieval Helsingborg and Trelleborg.
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Undersökningar av överodlade gravar 
vid Kalmar flygplats och på Öland 

Rapport från UV Öland/Småland 1982

av Margareta Beskow Sjöberg

Regionkontoret har under 1982 haft 26 uppdrag inom sitt verksamhetsområde. Antalet fälta- 
rabetsdagar är 110. Uppdragen har en stor geografisk spridning från Gamleby i norra Kalmar 
län till södra Öland. Två tredjedelar av uppdragen har gällt Öland. Majoriteten av arbetena 
har varit antikvariska kontroller och schaktningsövervakningar.

I Oskarshamn undersöktes på gatukontorets förrådsområde ett ensamliggande röse, 13 m 
1 d- Rosets kärna var trappstegsvis uppmurat kring en bergknalle och runt denna låg små sten
samlingar på bergavsatser. Under själva roset fanns inte några spår av gravsättning. Däremot 
hittades en urnegravsättning med fragment av brons och keramik under en mindre stensätt- 
ning ett par meter från röset. Rösets läge och karaktär samt fynden i urnegraven antyder en 
datering till yngre bronsålder.

I Västervik har övervakningarna och dokumentationen i anslutning till schaktningarna 
för fjärrvärme i den gamla stadskärnan fortsatt. Denna dokumentation har ingått i under
lagsmaterialet för den sammanställnig över ”medeltidsstaden Västervik” som inom ramen 
för projektet ”medeltidsstaden” utarbetas av Kulbackens museum.

Den mest omfattande undersökningen har skett i Kläckeberga sn, vid siktbanan till en ny 
landningsbana på Kalmar flygplats. På platsen fanns en registrerad fornlämning, en rest sten, 
vilken visade sig indikera ett gravfält med flera anläggningar dolda under odlingsrösen och 
1 Plöjd mark. Vid utgrävningen upptäcktes sammanlagt åtta gravar varav fyra undersöktes, 
liksom 15 boplatslämningar. Två av gravarna var låga stensättningar med en rest resp f d rest 
sten i mitten. De innehöll brända ben, krukskärvor, ett bronsspänne, pärla, kamfragment, 
slagg m m. De två större gravarna var 14 resp 10 m i diameter och 1 och 0,5 m höga. I den ena 
hittades i den västra delen en koncentration av brända ben och krukskärvor. Även ett järn
fragment, troligen ett knivblad och kolbitar påträffades. I den norra delen låg bland de andra 
stenarna i packningen en skålgropssten. Den andra stora graven innehöll även den brända 
hen och krukskärvor, koncentrerade till sydvästra delen. De undersökta gravarna, som ingått 
1 ett gravfält, kan genom sina fynd dateras till 300—600 f Kr, dvs övergångstid äldre/yngre 
Järnålder. Dateringen av boplatslämningarna — härdar, stolphål mm — som låg i åkern 
ntellan gravarna är osäker. Den järnslagg som hittades ger anledning förmoda järnålder och 
det faktum att en härd låg under en grav gör att boplatsen förefaller vara äldre än gravarna.

Inom flygplatsområdet har tidigare undersökts några gravar som bör tillhöra samma tid 
som de nu undersökta. Till yngre järnålder brukar f ö alla de stora gravfälten kring Kalmar 
räknas.
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I S Kvinneby i Stenåsa sn på sydöstra Öland undersöktes under några kalla senhöstdagar 
tre skelettgravar. Vid schaktning i ancylusvallen för tillbygge med källare upptäcktes täckhäl
lar till hällkista en meter under markytan. Undersökningen avslöjade två sammanbyggda 
kistor. Den först upptäckta var från knähöjd sammanbyggd med huvudänden av en andra 
hällkista — ett ovanligt arrangemang. Några meter från kistorna hittades ett skelett i ut
sträckt ryggläge, utan vare sig kista, yttre gravmarkering eller gravgåvor. Hällkista nr 1 inne
höll skelettet av en äldre man utrustad med ett lerkärl, tre hartstätade näverkärl och en kniv 
ovanför huvudgärden. Under kraniet och axlarna fanns lämningar av en ”kudde” av växtma- 
terial. På bröstet låg ett järnföremål med fastrostat tyg vävt i treskaftad kypert. Graven kan 
med ledning av den välbevarade ”ölandskrukan” dateras till l:a årh e Kr.

På Borgholms slott har byggnadsårkeologiska undersökningar gjorts i samband med res- 
taureningsarbeten bl a på slottets N länga. Nya detaljer i slottets komplicerade byggnadshis
toria har klarlagts genom studier av N längans murverk. Frågetecknen kring vilka av alla 
slottets byggherrar som är upphov till vad börjar rätas ut.

I Köpingsvik har som vanligt gjorts flera kontroller av schaktningar som berört såväl den 
”gropkeramiska” stenåldersboplatsen som det vikingatid/tidigmedeltida samhället Köping. 
Några uppseendeväckande nyheter har årets kontroller dock ej inneburit.

Årets undersökningar har alltså inte varit alltför omfattande men ändå tillräckliga för att 
väl motivera UV-verksamheten med ständig service åt länsaktivarie, kommuner etc i denna 
landsända. Även vetenskapligt har året givit nya glimtar som kommer att utnyttjas i planera
de publikationer om t ex Ölands j ärnåldersgravfält och vikingatids-medeltidssamhället Kö
ping. Kläckebergagravfältet är en påminnelse om att överodlingsproblematiken är lika ak
tuell inom de rika jordbruksbygderna utmed Kalmar sund som på Öland.

Summary

In 1982 there were 26 commissions for which the regional office was responsible, the number 
of days in the field being 110. They had a wide geographical spread, from Gamleby in the 
north of Kalmar county to southern Öland. Two-thirds of the commissions concerned 
Öland. The majority of the work comprised archaeological evaluations and supervision in 
earh removal in connections with exploitation.

The excavations during the year were not extensive, vut sufficient enough to justify the exis
tence of UV providing service for county antiquarian (länsantikvarie), communities etc in 
this part of the country. Scientifically also, the year produced new insights in the form of in
formation which will be useful in planned future publications concerning the Iron Age ceme
teries of Öland and the Viking Age-medieval society of Köping.The Kläckeberga cemetery is 
a reminder that the problem of over-cultivation is equally present in the rich agricultural dist
ricts as it is around Kalmar Sound and on Öland.
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Uppdragsstatistik UV Öland 1982

Tabell 1.

Öland
grävn ant koll byggn dok

Småland
grävn ant koll

antal uppdrag 1 16 2 2 5
yta (m2) 24 1055 3125 2650 180
löpmeter schakt — 3150 — 10 180
arkeolog tim 36 126 292 569 97
grovarb tim 16 — 280 831 —

Tabell 2. Visar fördelningen på typer av uppdrag och datering. Vid ”antal lokaler” avses 
den typ av fornlämning som föranledde undersökningen/kontrollen, medan ”an
tal undersökta ani” avser de i realiteten undersökta anläggningarna.

antal lokaler antal unders anl
grävn ant koll grävn ant koll

gravar brå 1 — 2 —
gravar ä jäå 1 2 3 —
gravar y jäå — 4 2 —
gravarjäå 1 4 2 —
boplats stå 1 3 1 —
boplats ä jäå — 3 — —
boplats vik tid — 2 — —
boplats odat — 1 2 —
bosättn med tid — 1 — —
bosättn nyare tid — 1 — —
renässansslott — 2
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Undersökningarna i Ny Varberg dominerade 
Sammanfattning av UV Västs verksamhet 1982

av Eva Weiler

Under 1982 har över hälften av alla uppdrag gällt provundersökningar av fornlämningar. Av 
återstoden har 29% av uppdragen varit lämningar från medeltid eller nyare tid och 19% från 
förhistorisk tid.En betydande del av arbetsinsatserna går alltså fortfarande åt till att kontrol
lera uppgifter om äldre fyndplatser och fornlämningars läge och innehåll i förhållandet till 
plangränser. I några fall har uppgiften varit att göra efterundersökningar av medeltida kul
turlager, som påträffats i samband med att schaktningsarbeten satts igång utan att de antik
variska myndigheterna underrättats.

Bland de förhistoriska undersökningarna kan nämnas boplatsundersökningarna i Riskul- 
laområdet i utkanten av Mölndal. Riskulla ligger i den östra delen av Åbydalen, som var ett 
sund ändå fram till mitten av bronsåldern. Det mynnade utåt Västra Frölunda. I mynnings- 
området grävdes en rad förhistoriska boplatser och gravar ut av Göteborgs arkeologiska mu
seum för ca 15 år sedan, vilka är redovisade i museets publikation Fyndrapporter 1969—70. 
Riskullaområdet provundersöktes 1981. Ett av syftena med provundersökningen var att lo
kalisera och avgränsa eventuella förhistoriska boplatser inom planområdet, eftersom där 
fanns uppgifter om en hel del lösfynd av neolitisk typ, bl a flera flathuggna redskap av flinta, 
en slipad yxegg och en knacksten. På så vis hade två områden valts ut för fortsatt un
dersökning.

Inom det ena området påträffades fasta anläggningar, bl a en härd eller kokgrop, inte långt 
från de partier där de flesta lösfynden plockats. Inom det andra området påträffades slagen 
flinta av mesolitisk typ, bl a en kärnyxa. Under leran, som avsatts i samband med den post- 
glaciala transgressionen ca 5000 f Kr, fanns också slagen och bearbetad flinta. Undersök
ningen har därmed givit ett viktigt komplement till kunskapen om lagerförhållanden och ti
dig bebyggelse i Åbydalen. När man står med facit i handen, förefaller det rimligt att man 
borde ha satsat mera på undersökningen av det allra äldsta skiktet. Men vid provundersök
ningstillfället var indikationerna på förhistorisk bosättning så vaga, att de absolut inte före
föll motiverat just då.

I Herrljunga undersöktes en hällkista, som var 9 m lång och upp till 1,8 m bred. Den var 
alltså förhållandevis stor, något som är karakteristiskt för hällkistor i denna trakt. Ca 1,5 mil 
från Herrljunga ligger för övrigt den största hällkistan i Sverige vid Södra Härene kyrka. 
Herrlj ungakistans storlek, uppbyggnad och orientering var nästan identisk med en annan, 
nämligen den som restaurerats och skyltats på Herrljunga kyrkogård och som grävdes ut av 
Oscar Montelius år 1875. Den hällkistan innehöll ett stort antal flintdolkar, skelettrester och 
några små bronsföremål. Den nu aktuella kistan var fyndtom så när som på en keramikskär
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va och några mikroskopiska brända ben. I kistans norra, bredaste ända hade en 1,5x1,5 m 
stor kammare stängts till genom en tvärställd häll och ovanpå kammaren låg ett takblock, 
vars vikt bör ha varit mellan 3 och 4 ton. Utanför hällen fanns en stenfyllning och under och 
över denna hade man hällt rödockra. I den södra delen av kistan hade man eldat kraftigt. 
Rent stratigrafiskt måste kolskiktet ha tillkommit före eller i samband med att kammaren 
slöts till och rödfärgen hälldes över tvärhällen.

Rött färgämne i gravar har varit ämne för en C-uppsats i arkeologi vid Stockholms univer
sitet. Av den framgår, att rödockra i gravar är ett ganska vanligt fenomen i begravnings ritua
len under hela stenåldern. Det är inte ovanligt att finna ockra tillsammans med eldrester, t ex 
i Östeuropa. I Sverige finns tre kända megalitgravar som innehållit rödockra, bl a på Orust 
i Bohuslän. I samtliga fall, liksom nu i Herrljunga, har man inte varit säker på om den hällts 
i graven i samband med att den uppfördes eller om det är spår av senare begravningar. Det 
kan också vara av intresse att antropologer konstaterat, att rödockra varit en attraktiv han
delvara i vissa delar av världen. I Västergötland bör den ha förekommit till färdig malm i sjöar 
och myrar. Vid Nossan, som rinner genom Herrljunga, förekommer det järnhaltiga partier 
i terrängen.

Undersökningarna i Ny Varberg, grundad någon gång i början av 1400-talet och övergiven 
år 1612, utgjorde en direkt fortsättning på arbetena 1981. Sammanlagt har nu en 10—12 m 
bred och 500 m lång sträcka tvärs genom staden undersökts. Undersökningen har koncentre
rats kring tre huvudmoment: stadsplanen och dess utveckling, stadens handel och hantverk 
och frågan om hur arkeologiskt och historiskt källmaterial kompletterar eller motsäger va
randra. Under våren gjordes också en förnyad genomgång av fyndmaterialet från de tidigare 
undersökningarna av bl a klosterområdet för att eventuellt också få in detta material i efter- 
arbetet av undersökningen.

Efter årets utgrävning kan man konstatera, att undersökningsområdet, en remsa utmed 
nuvarande E6, skar rakt genom ett ytterområde av den medeltida staden och att kloster
området i början legat avskilt från den övriga stadsbebyggelsen. Upp till fyra bebyggelseskikt 
noterades i den centrala delen av staden. Alla gator har varit stensatta. De flesta husen var 
troligen byggda i trä, kanske i skiftesteknik på glesa stengrunder. I ett par fall syntes spår av 
byggnader i korsvirkesteknik, något som finns påbjudet i det skriftliga källmaterialet. De 
äldsta gatorna söder om klosterområdet tycks ha varit anlagda omkring 1500. Någon egent
lig bebyggelse innan dess kan man inte tala om, eftersom enstaka avfallsgropar och rester av 
flätverkshägnader var de enda anläggningstyper som fanns i det äldsta iakttagbara skedet. 
Stora tomma partier i kvarteren visar, att bebyggelsen var ganska gles i början. Mot mitten 
av 1500-talet har bebyggelsen tätnat och vuxit ut. Under stadens sista period innan flyttnin
gen 1612, förändrades stadsplanen. Bl a syntes en bred gata i nord-sydlig riktning, som löpte 
tvärs över äldre kvarter och gator. I norr genomgrävdes delar av den vallgravskonstruktion 
som omgett staden. Denna visade sig i ett äldsta skede vara uppbyggd som en jordvall for
strakt av en träpallisad. Vid en senare rensning hade pallisadverket ersatts av en stenskoning 
på en risbädd.

Fyndmaterialet domineras av keramik (mest yngre rödgods), kakel, tegel, metallföremål 
och slagg. Glas och djurben förekommer också ganska rikligt. Det var framför allt i närheten
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OMRADEN MED 
FORNLÄMNINGAR 
SOM UNDERSÖKTS 
AV UV VÄST 1982.

s/

UV Västs undersökningar 1982. På kartan markerar de fyllda kvadraterna större orter medan de fyllda 
cirklarna markerar undersökningsplatser.
The filled circles show the excavation sites.
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av klosterområdet som det farms kakel och tegel, sannolikt återanvänt. Det finns flera exem
pel på utrikeshandel, t ex importerad keramik och några klädesplomber i bly, som suttit på 
tygbalar. En av dessa har kunnat identifieras till en tysk fabrikationsort.

Vid flera tillfällen hade det riktats kritik mot den provundersökning, som föregick arbete
na i Ny Varberg, eftersom den koncentrerades till själva det gräslinjebestämda stadsområdet 
och inte kom att omfatta också områdena norr och söder om staden. Denna kritik visade sig 
fullt berättigad. Vid schaktningsarbeten för vägen träffade man på ett kapell ca 350 m söder 
om staden, troligen det S:t Jörgens kapell som enligt det skriftliga källmaterialet skulle finnas 
söder om Varberg. Källorna nämner dock inte vilket Varberg, dvs om det var Ny Varberg el
ler — som man förmodat — nuvarande ( = Gamla) Varberg. ”Iens Riiber, byfogde i Vordtbi- 
erg, fik Brev paa S. Iyrgens Kapel udenfor Vordtbierg, at beholde saa lenge han er Byfoged”, 
står det nämligen i ett brev från den danske kungens kansli. I ett annat brev omtalas jord som 
ligger ”söder om Varberg, öster om S Iyrgenns------ ”.

Kapellet visade sig ha varit en träkyrka på stengrund, ca 16 m lang och 8 m bred. Inuti bygg
naden fanns flera gravar med bevarande skelett, varav ett hade ett järnföremål —kanske en 
armborstpil — i bröstkorgen. Utanför kapellet fanns en stor grop med skelettdelar av minst 
6 individer. En planerad undersökning av skeletten kommer att bli ett värdefullt komplement 
till de analyser som förut gjorts på skeletten från gravar i själva stadskyrkan. Till kapellet kan 
höra ett hospitalsområde, som av provsonderingar att döma bör ligga öster om undersök
ningsområdet och som inte berörs av den planerade vägombyggnaden.

Mängden föremål, som ofta blir det påtagligaste resultatet av t ex en stadsgrävning, har ak
tualiserat frågan om att försöka rationalisera fyndhanteringen. Fynden från Marstrand 1981 
och Ny Varberg 1981—82 har därför på försök registrerat med hjälp av dator, dvs man har 
hoppat över mellanledet med handskrivna fyndkort och matat in uppgifterna direkt på en 
bildskärm, varefter fyndlistorna skrivs ut automatiskt. Syftet har i första hand varit att an
vända datorhjälp för registrering och sortering av fyndmaterial och under kommande år 
skall en utvärdering göras för att studera om den inneburit någon tidsbesparing. Samma 
program som för grävningarna på Helgeandsholmen har utnyttjats. Det är möjligt, att ett 
program för textbehandling också skulle innebära tidsbesparing för utarbetande av tryckfär
diga rapportmanus.

En av de angelägnaste uppgifterna under året har varit satsningen på att färdigställa rap
porterna över de stora områdesundersökningarna i Bohuslän och Halland under sista hälften 
av 1970-talet. Det är djupt beklagligt att arbetet inte har kunnat slutföras nu, och att så myc
ket ny kunskap fått vänta flera år på att spridas. Orsaken har varit den stora arbetsbelastning
en med en ständig ström av nya uppdrag och kanske en viss felbedömning av hur mycket fast 
anställd personal de egentligen krävs för en sådan verksamhet. I slutet av året blev också ett 
manus klart som handlai om UV Västs undersökningar under åren 1969—80, ett arbete som 
pågått under ett par års tid. Se ”Från flintverkstad till processinustri” av A Furingsten, M 
Jonsäter, E Weiler utgiven 1984.
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Summary

Trial excavations on monuments made up half the year’s work. The article describes the sett
lement excavations in the Riskulla area, Mölndal, plus excavations of a stone cist in Herrlj un
ga and the urban settlement and monastery at Ny Varberg.
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Antikvariska kontroller 
i stället för arkeologiska undersökningar? 

Undersökningar vid UV Mitt 1982

av Kristina Lamm

Antalet uppdrag, som under året utfördes av regionkontoret i Stockholm, UV Mitt, uppgick 
till 123. Detta är något mer än under tidigare år. Det sammanlagda antalet arkeologtimmar 
i fält uppgick dock endast till 25 894, vilket är drygt 5 000 timmar mindre än under 1981.

Under 1982 expedierades 191 utgående skrivelser från regionkontoret, varav 125 med kost
nadsuppgifter för kontroller och undersökningar. 174 separata kostnadsberäkningar 
utfördes.

Uppdragsstatistik 1982

Tabell 1
Landskap Dr Gä Hs Nä Sö Up Vsm Ög Summ;

Antal 3 4 1 9 47 32 2 25 123
Arkeologtim (fält) 800 152 2934 992 6368 10924 72 3652 25894
Grovarbetstid 450 112 4935 108 2927 6742 24 3468 18766
Maskintimmar 83 18 298 260 423 595 28 860 2565
Antal fosfatkart — 1 1 — 5 3 — 3 13
Antal spec inv — — — — 1 1 — — 2
Antal ant kontr — 1 — — 16 7 — 1 25
Antal provunders 1 1 — 6 21 8 2 15 54
Antal övr ark und 2 1 1 3 7 15 — 7 36

Tabellen visar att det största antalet uppdrag har utförts i Uppland, Södermanland och Ös
tergötland. Att huvudparten av UV Mitts uppdrag ligger i dessa landskap, dvs Uppsala, 
Stockholms, Södermanlands och Östergötlands län, är ett genomgående drag år från år. 
Verksamheten inom övriga delar av regionen är av betydligt mindre omfattning.

Antalet uppdrag var visserligen störst i Södermanland — 47 st — medan det i Uppland 
uppgick till 32 st. Ser man i stället på hur mycket arbetstid som åtgått, blir förhållandet an
norlunda. I Uppland uppgick arbetstiden till närmare 11 000 arkeologtimmar, medan den i 
Södermanland höll sig vid drygt 6 000 timmar. Av de närmare 26 000 timmar som UV Mitts
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arkeologer arbetade i fält faller närmare 3 000 timmar på den enda undersökning som utför
des i Hälsingland. Genom att UV Mitt har en så stor personalstyrka är det möjligt att genom
föra stora undersökningar även i de områden av regionen där sådana är mer ovanliga. Om un- 
dersökningsansvaret i stället låg inom varje län, t ex vid länsmuseerna, skulle det för dessa 
innebära stora svårigheter, speciellt personaladministrativa, att genomföra sporadiska, men 
omfattande och personalkrävande undersökningar.

För att kunna hålla den stora personalstyrkan, 1982 bestående av 31 fast anställda fältarke
ologer, så att stora arkeologiska undersökningar i mindre undersökningsfrekventa områden 
kan utföras, är det nödvändigt att undersökningsvolymen i de fyra ”tunga” länen (Stock
holms, Uppsala, Södermanlands och Östergötlands) hålls någorlunda konstant. Rubbas 
denna balans, varav personalinskränkningar kan bli följden, blir också beredskapen att klara 
stora undersökningar i marginella områden mindre.

Typ av undersökning

Som framgår av tabell 2 utgjorde provundersökningarna den vanligaste typen av uppdrag, 54 
st, varav 21 st i Södermanland. De ordinära arkeologiska undersökningarna uppgick till 35 
st, av vilka 15 gjordes i Uppland. I Södermanland utfördes även de flesta fosfatkarteringarna 
(5 st) och antikvariska kontrollerna (16 st).

Även om antalet utförda fosfatkarteringar, provundersökningar och antikvariska kontrol
ler, sammanlagt 92 st, utgör den absoluta majoriteten av UV Mitts uppdrag, går den huvud
sakliga arbetstiden åt för ordinära arkeologiska undersökningar. Som framgår av tabellen åt
gick förhållandevis lite av fältarbetstiden till kontroller, fosfatkarteringar och provundersök
ningar. Ärendehanteringen sett i proportion till fältarbetstiden blir emellertid omfattande, 
då en så stor andel utgörs av smärre uppdrag. Ser man det ur en rent ekonomisk synvinkel blir 
de administrativa kostnaderna betydligt högre när verksamheten baserar sig på många små 
uppdrag i stället för på några få stora, vilket var förhållandet under tidigare perioder av UV:s 
verksamhet.

Av de 1 293 dagar som UV Mitts arkeologer sammanlagt arbetade i fält i Uppland, åtgick 
hälften, 639 dagar, på en enda undersökning, nämligen den i kvarteret Kroken, Uppsala, vil
ken omfattade en del av Vårfrukyrkans kyrkogård, en del av dess bogårdsmur samt profana 
bebyggelserester från 1400-tal och senare utanför muren.

De 25 894 fältarbetstimmarna under 1982 motsvarar 16,2 årsverken. Arbetstiden i snitt per 
uppdrag uppgick till 26,3 arbetsdagar. Genomsnittstiden för de antikvariska kontrollerna var 
25,4 tim per kontroll, för provundersökningarna 50 timmar och för övriga arkeologiska un
dersökningar 637,7 timmar, vilket motsvarar ca 80 dagar per undersökning.

9 undersökningar överskred en fältarbetstid av 80 dagar, vilket var den genomsnittliga ti
den för de ordinära arkeologiska undersökningarna under 1982. Dessa utgjordes av, förutom 
de ovannämnda i kv Kroken i Uppsala och den i Hälsingland (Hälsingtuna sn, fornl 123, 124, 
125, 170, 173), av en stadsundersökning i Falun (kv Dalpilen), fyra gravfältsundersökningar 
(Sö, Västerhaninge sn, fornl 201 a; Ög, Törnevalla sn, Linghem fornl 66; Up, Järfälla sn, Bar-
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karby fornl 9; Up, Täby sn, Arninge fornl 75, 328), en delundersökning på stenåldersboplat- 
sen Masmo (fornl 132 i Huddinge sn, Sö) samt en undersökning av gravar, boplatsrester och 
ett stensträngssystem i kv Folke Bernadotte i Uppsala (Bondkyrko sn, fornl 418, 427).

Fördelning av olika typer av uppdrag på förhistoriska och medeltida/eftermedeltida ob
jekt framgår av tabeli 3.

Tabeil 2

TYP AV UPPDRAG, ANTAL

Up Vsm Óg
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Tabell 3

Typ av 
unders

Lsk förhist antal
ark tim

medeltid/
efter-
medeltid

antal
ark tim

totalt
antal

total tid
i timmar

Antikvariska Gä — — 1 16 1 16
kontroller Sö 9 54 7 265 16 319

Up 5 64 2 99 7 163
Ög — — 1 136 1 136

totalt 14(7) 118 11(5) 516 25(12) 634

Provundersökningar Dr — — 1 88 1 88
Gä 1 32 — — 1 32
Nä — — 6 240 6 240
Sö 7 460 14 641 21 1 101
Up 2 240 6 168 8 408
Vs — — 2 72 2 72
Ög 7 356 8 402 15 758

totalt 17(16) 1 088 37(33) 1 611 54(49) 2 699

Övriga arkeologiska Dr — — 2 712 2 712
undersökningar Gä 1 104 — — 1 104

Hs 1 2 934 (undersökn. omfattade 
medeltida lämningar

aven 1 2 934
Nä 2 160 1 384 3 544
Sö 5 4 844 2 80 7 4 924
Up 13 4 992 2 5 352 15 10 344
Ög 7 2 578 — — 7 2 578

totalt 29(28) 15 612 7(8) 6 528 36(36) 22 144

1981 års siffror inom ( )
Mest slående är att det är fyra gånger så många förhistoriska undersökningar som me

deltida. Förhållandet var emellertid i stort sett detsamma under 1981. Däremot är det cir
ka dubbelt så många medeltida/eftermedeltida provundersökningar som förhistoriska. De 
senare är emellertid genomsnittligt något mer tidskrävande, då de oftast skall täcka en are
almässigt större exploateringsyta än de medeltida/eftermedeltida, som så gott som utan 
undantag berör tomtmark i medeltidsstäderna. Även antalet provundersökningar samt för
delningen mellan förhistoriska — medeltida/eftermedeltida objekt är i stort sett detsam
ma som året innan.

Däremot hade antalet antikvariska kontroller ökat från 12 st under 1981 till 25 st under
1982. Dock var fördelningen av kontrollerna mellan äldre och senare objekt densamma.

Större uppdrag
Ett annat sätt att mäta undersökningarnas omfattning än i antalet förbrukade arbetstim
mar, vilket gjorts ovan, är att ange omfattningen i yta eller volym (se tabell 4).
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Tabell 4

Provundersökningar + Ordinära undersökningar
antikv kontroller

Lsk Nä Sö Ög Dr Hs Nä Sö Up Ög

1000 m2) 1 2 1 1 2 1 4 2
100 m 3) 1 3 1 1 1

Alla deytmässigt stora provundersökningarna/antikvariska kontrollerna berör boplatser 
eller förmodade boplatslokaler. I tre fall gav provundersökningarna resultat i form av bo- 
platslämningar (en invid fornl 89 Blacksta, Kumla sn, Nä; 2 boplatslokaler i Luvsjöområdet 
väster om Katrineholm och i närheten av den kända Mogetorpsboplatsen samt två boplatser 
inom ett 135.000 m2 stort exploateringsområde i Ullstämma, söder om Linköping). En av 
provundersökningarna, på en fyndplats för slagen kvarts strax norr om Masmoboplatsen i 
Huddinge sn, gav däremot inga boplatsindikationer.

De fem volymmässigt stora provundersökningarna/antikvariska kontrollerna utfördes i 
Nyköping — 2 st för fjärrvärmeutbyggnad i centrala Nyköping samt en för planerad nybe
byggelse i kv Kompaniet, samtliga med kulturlager bevarade , i Örebro — i kv Teatern, som 
dessvärre visade sig vara urschaktat under 1600/1700-tal — samt i Norrköping — i kv Mjöl
karen m fl där bl a en tidigare okänd medeltida begravningsplats samt bebyggelserester från 
1300-talet påträffades.

Av de 12 större ordinära undersökningarna var två stadsgrävningar, en med bebyggelseres- 
ter från slutet av 1500-tal till omkring 1700 i kv Dalpilen i Falun, medan den andra utgjordes 
av den tidigare omtalade undersökningen i kv Kroken i Uppsala. Endast en av de övriga un
dersökningarna var en ren gravfältsgrävning utan några boplatslämningar eller någon annan 
typ av fornlämning inom undersökningsområdet. Denna undersökning, som berörde en del 
av det ursprungligen mycket stora äldre järnåldersgravfältet vid Åby gård i Västerhaninge 
(fornl 201 a), fortsattes och avslutades under 1983. Av de 76 gravanläggningarna som under
söktes under 1982 med inalles 106 begravningar, var endast ett fåtal synliga före under
sökningen.

Ingen annan av de större undersökningarna berörde enbart gravar, trots att endast gravar 
fanns registrerade före undersökningen. De båda undersökningarna i Närke utgjordes båda 
av tidigare inte registrerade boplatser, vilka upptäcktes i samband med anläggandet av en för
bifart kring Kumla (fornl 165, Björka och 89, Blacksta). På den senare lokalen var bo- 
Platsspåren mycket diffusa, då området var starkt skadat p g a plöjning, medan det på Björ- 
ka påträffades lämningar från stolphus. Båda boplatserna kan troligen dateras till äldre 
järnålder.

Den stora undersökningen i Hälsingland av fornl 123, 124, 125 och 173 i Björka och fornl 
70 i Skogsta, Hälsingtuna sn, påbörjades under 1982 och avslutades under året därpå. De fy-
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ra fornlämningarna i Björka var registrerade som ett gravfält (123) samt enstaka högar eller 
stensättningar. De visade sig istället utgöra ett stort sammanhängande fornlämningskomplex 
med förhistoriska gravar samt bebyggelselämningar från vikingatid och medeltid, de senare 
inte registrerade i fornlämningsregistret. Ett par av spisrösena i de medeltida husgrunderna 
var dock registrerade som två osäkra gravhögar.

Det blir alltid besvärliga konsekvenser när fornlämningarna vid undersökning visar sig va
ra så mycket större än registreringen angett. Den första och kanske mest uppenbara konsek
vensen är att den arkeologiska undersökningen blir mycket dyrare än vad uppdragsgivaren 
har tänkt sig, vilket skapar irritation och säkerligen också en viss misstro mot kulturminnes
vården. Den andra konsekvensen drabbar personalen på UV. När fornlämningsområdet väx
er från kanske några få registrerade anläggningar till stora gravfält eller när andra typer av 
fornlämningar tillkommer i anslutning till några registrerade anläggningar måste undersök
ningen i alltför många fall ske under stor tidspress. Tyvärr är det inte alltid så att det går att 
genomföra för- eller provundersökningar innan undersökningen är beslutad av länsstyrel
sen, som då grundar sitt beslut enbart på uppgifter ur fornlämningsregistret. Vid undersök
ningen i Hälsingtuna, där fornlämningsområdet slutligen växte till en total yta av 22.000 m2 
kunde situationen ha blivit betydligt värre än den blev. Vägförvaltningen i Gävleborgs län, 
som stod för byggandet av kringfarten kring Hudiksvall där en stor avfartsslinga var plane
rad just på gravfältet 123 kunde med medel från AMS starta den arkeologiska undersöknin
gen ett år tidigare. Därmed fick UV två år på sig att genomföra undersökningen. Möjligheten 
att genomföra en så stor undersökning på bara en säsong torde ha varit omöjlig.

En annan undersökning, där det visade sig att fornlämningsområdet var betydligt större 
än registreringen angett, var den i Bondkyrko sn, fornl 418 och 427, kv Folke Bernadotte i Val- 
sätra. Två stensättningar och två hålvägar var de enda fornlämningar som fanns registrerade. 
Vid undersökningen, som utfördes under stor tidspress, då byggstarten var planerad till sep
tember 1982, framkom nio gravar, rester av ett stensträngssystem, två vattenhål, tre hålvägar 
samt ett flertal boplatskonstruktioner.

Av de två vikingatida gravfälten, som undersöktes i Arninge i Täby sn strax norr om Stock
holm, var endast ett (nr 75) registrerat, medan det andra (nr 328) upptäcktes i samband med 
UV:s kostnadsberäkning. Undersökningarna påbörjades under hösten 1981, och en av de 
gravar, som då undersöktes, innehöll 90 1 brända ben från fyra vuxna människor, minst 11 
hundar, 7 hästar, 2 katter, får, svin, fisk, höns samt flera andra fåglar, bl a berguv och duvhök 
förutom ett omfattande artefaktmaterial, bl a två arabiska silvermynt (se Arkeologi i Sverige 
1981).

Under 1982 undersöktes resten av gravarna, samtliga skelettgravar, samt den boplats, som 
överlagrades av gravarna på fornl 75. Bl a framkom resterna efter ett stolpburet långhus.

Även de båda under 1982 undersökta gravfälten vid Barkarby flygfält, (Up, Järfälla sn, 
fornl 9) och vid Linghem (Ög, Törnevalla sn, fornl 66), båda från yngsta järnålder, överlagra
de äldre huskonstruktioner.

Av de två övriga ytmässigt stora undersökningarna utfördes en i Brunnby, Vreta kloster sn, 
Ög, där bl a en stensättning av en konstruktion som i allmänhet brukar dateras till äldre järn
ålder visade sig innehålla fynd av klart tidigvendeltida karaktär.
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Den andra utgjordes av en delundersökning av fornl 298 i Sollentuna, Up, ett gravfält vars 
nordöstra del skulle bebyggas med radhus. Denna del av gravfältet visade sig emellertid vara 
totalt förstörd av sentida men nu nedbrunnen och bortschaktad bebyggelse.

Summary
Rescue excavations in Sweden are mainly undertaken by the Central Board of National Anti
quities, which has established excavation units in Lund (UV S) and in Kungsbacka (UV V) for 
the southern and western parts of Sweden respectively, and in Stockholm for central Sweden.

The unit in Stockholm, UV M, is the largest one with, in 1982, 31 fulltime field archaeolo
gists, mainly working in the area around Lake Mälaren. The great capacity of the unit means 
that it can also undertake large excavations in the north of Sweden, where archaeological 
excavations are less numerous.

In 1982 the Stockholm unit carried out 123 investigations of different kinds and sizes, 
varying from one to over six hundred working days each. Trial investigations constituted c. 
50%, while about 20% were archaeological controls for ground works close to registered 
ancient monuments or for excavations for laying pipes in medieval towns. The remaining 
30% were ordinary archaeological excavations. The amount of ordinary excavations is pro
portionally small, but almost 80% of all the working time was spent on those, as in 1982 the 
unit carried out several large excavations.

The largest and most time-consuming excavation was in Uppsala, where a part of the grave
yard of the long-lost Church of Our Lady was excavated with part of the graveyard wall and 
remains of secular buildings from the 15th cent, and later outside the wall.

Another large excavation was done for road construction outside Hudiksvall in the north 
of Sweden. Graves from the migration to the Viking periods were excavated and also building 
remains from the 5th to the 15th cent. AD. The excavation was continued and finished in 1983 
and in all it extended to over 22 000 m2 .

A large cemetery from the pre-Roman and Roman periods in Västerhaninge, south of 
Stockholm, was partly excavated during 1982 and 1983. The low stone settings which covered 
the cremation layers and in some cases the inhumation graves, had varying shapes of some
times rather complicated design but were not visible before excavation. In 1982, 76 graves 
with 106 burials were excavated.

Larger excavations were also carried out on a Stone Age site (Pitted Ware Culture) at Mas- 
mo, south of Stockholm and on Bronze Age and early Iron Age sites, one in the outskirts of 
Uppsala and two outside Kumla in Närke, all of them under extremely difficult conditions.

In the first case, the excavation had to be carried out in a very short time because the buil
ding constructers contacted the authorities for ancient monuments too late and also the site 
was much larger than recorded in the ancient monuments register.

In the second case, two settlement sites had to be excavated under very bad weather condi
tions in December as the Government had given unemployment subsidies for roadworks du
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ring the winter.
Other large excavations were conducted outside Stockholm, one north (in Täby) and one 

west (in Barkarby) of the city, both on cemeteries from the late prehistoric period. One of the 
graves in Täby, a Viking period cremation grave, contained the bones from 4 humans, 11 dogs, 
7 horses, 2 cats, sheep, pigs, fishes, hens and other birds i. e. eagle and hawk as well as many 
artefacts, including 2 Arabic coins.

Both cemeteries overlay older settlement remains, as was also the case with a cemetery in 
Linghem, east of Linköping, which also consituted one of the largest excavations in 1982.
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Sydgasproj ektet dominerar i Skåne 
Sammanfattning av UV Syds verksamhet

under 1983

av Anders Wihlborg och Bengt Jacobsson

Under 1983 hade UV-Syd 74 uppdrag. Drygt hälften av dessa berörde bebyggelselämningar 
eller kulturlager från medeltid eller nyare tid, medan resten bestod av boplatsundersökningar 
från förhistorisk tid, frånsett ett litet antal undersökningar där inga lämningar påträffades.

De mest omfattande arbetena utgjordes av de slutundersökningar som utfördes i anslut
ning till det pågående Sydgasprojektet. Vid inventering och provundersökning under åren
1981-82 längs den så kallade stamledningen hade 32 boplatser kunnat påvisas. Av dessa utval
des 26 för närmare undersökning. Under 1983 slutfördes undersökningarna på 24 av dessa 
Punkter. Arbetsinsatsen utmed stamledningen har varit betydande och en stor grupp sä- 
songsanställda arkeologer har varit knutna till projektet.

Av de 24 undersökningar som utfördes utmed stamledningen ägnades särskilt uppmärk
samhet åt de fyra största boplatserna, vilka dels var från skilda kronologiska perioder, dels 
bedömdes kunna ge svar på de frågeställningar som arbetats fram. En av dessa punkter 
(Punkt nr 20) representeras av Önnerups by som i det skriftliga källmaterialet är känd från 
1200-talets mitt. I det arkeologiska materialet har dock kontinuitet från den äldsta bybildnin- 
en kring år 1100 och fram till utskiftningen år 1820 kunnat påvisas. På de övriga tre punkter- 
na (punkt 21,30 och 36) har omfattande boplatser från yngre stenålder och fram t o m vi
kingatid kunnat konstateras. Förutom härdar och gropar har också påträffats stolpbyggda 
iånghus, grophus, brunnar, rännor, urnegravar och stridsyxegravar. Resultaten från under
sökningarna utmed sydgasledningen får anses ha stort vetenskapligt värde.

Under 1983 utfördes också provundersökningar längs de grenledningar, vilka från stam
ledningen skall försörja tätorterna med gas. De resulterade i att 25 tidigare okända boplatser 
kunde påvisas. Slutundersökningar av dessa kommer att utföras under 1984.

Om man fråntager Sydgasprojektet från uppdragsredovisningen framträder ett mönster 
liknande gångna års utveckling, d v s att tyngdpunkten i uppdragen allt mer ligger på medel- 
hda provundersökningar. Bland medeltida undersökningar av större format kan bland annat 
uämnas kv Oden i Trelleborg där högmedeltida bebyggelselämningar påträffades utanför det 
område som vanligen anses tillhöra den tidiga stadsbildningen. Inom undersökningsområdet 
Påträffades också flera grophus, härdar, gropar och stolphål från en vikingatida bebyggelse, 
Preliminärt daterad till 800-900-talet. Inom det medeltida stadsområdet har tidigare också 
Påträffats grophus från 1000-talet.

De förhistoriska undersökningarna vid sidan av Sydgasprojektet har varit av relativt blyg
sam omfattning. Vid en undersökning på Saxtorp 12:8, Saxtorp sn, Skåne påträffades emel
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lertid en större boplats från bronsålder med bland annat ett stolpbyggt långhus. Undersök
ningen kommer här att fortsätta under år 1984.

Uppdragen har till övervägande delen koncentrerats till Malmöhus län där 69 av de 74 upp
dragen utfördes. 2 undersökningar utfördes i Blekinge län och 3 i Kristianstad län.

UV-Syd flyttade under 1983 till nya lokaler i västra delen av Lund. Såväl kontor som förråd 
och magasin är nu samlade under ett tak, vilket i hög grad underlättar arbetet.

Summary

Archaeological excavations connected with the ”Sydgas” project composed by far the greater 
part of UV-syd’s work in 1983. The excavated settlement remains were of many different peri
ods from the Neolithic to the Middle Ages, which has provided a unique opportunity to docu
ment the settlement pattern within areas of differing geography and geology.

Settlement excavations other than those for the ”Sydgas’-project were relatively modest in 
extent.

Excavations in medieval towns included one in the Oden block, Trelleborg, where there 
were the remains of High Medieval occupation in the form of buildings, but which were diffi
cult to interpret. There were also Viking Age sunken huts, preliminary dated to the 9th-10th 
century, thus from the time prior to the foundation of the town.
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Uppdragsredovisning UV-Syd 1983
ANTAL UPPDRAG ANLEDNING TILL UPPDRAG

län uppdrag Medeltid Förhistoria Nyare tid Övrigt exploatering uppdrag
K 2 2 byggnation 38
L 3 2 1 VA 5
M 69 25 33 6 5 vägbygge 4

SUMMA 74 29 34 6 5 grustäkt 2
gasledning 25

SUMMA 74

UPPDRAGENS KARAKTÄR

datering uppdrag antikvarisk prov- del-, total-
kontroll grävning undersökning

Medeltid 29 4 16 9
Förhistoria 34 1 9 24
Nyare tid 6 6
Övrigt 5 3 2

SUMMA 74 5 34 35

UPPDRAGENS SAMMANLAGDA OCH GENOMSNITTLIGA LÄNGD I ARKEOLOGTIMMAR

datering uppdrag antikvarisk prov- del-, total- SUMMA/
kontroll grävning undersökning uppdrag

Medeltid 29 187/47 205/18 3682/409 4074/140
Förhistoria 34 16/16 824/92 9835/492 10 675/314
Nyare tid 6 37/6 37/6
Övrigt 5 36/12 24/12 60/12

SUMMA 74 203 1 102 13 541 14 846

ARKEOLOGITIMMAR ENLIGT UPPRÄTTADE KOSTNADSBERÄKNINGAR: 21 225 Antal arkeologer under grävningssäsongen
(7,5x168) = 16,8

EFFEKTIVT UTNYTTJADE ARKEOLOGTIMMAR: 14 846 Antal arkeologer under grävningssäsongen
= 11,8





Det låg en häst begraven... 
Rapport från UV Öland/Småland 1983

av Margareta Beskow Sjöberg

Antalet undersökningar inom regionen har 1983, liksom de närmast föregående åren, varit 
relativt lågt. Sammanlagt tjugotre uppdrag har utförts. Endast ett av dessa var en ”större” 
undersökning med flera arkeologer under 10 dagar i Köpingsvik. På fyra platser har provun
dersökningar på 2—7 dagar gjorts. Övriga uppdrag har varit antikvariska kontroller på en 
halv eller en dag, vilka i några fall lett till efterundersökningar på någon dag. I ett fall — Väs
terviks fjärrvärme — har ett 10-tal endagarskontroller under ett par månader skett. Totala 
untalet fältarbetsdagar är 58. En tredjedel av uppdragen har gällt fastlandsdelen av Kalmar 
län, resten Öland.

Undersökningen på Ölands värdshus tomt i Köpingsvik omfattande en skadad del av det 
vikingatida bosättningslagret och-gav delvis nya bidrag till handelsplatsens historia. Inom 
den begränsade yta som kunde undersökas framkom rester av ett långhus med stolpburet tak 
°ch troligen skiftesverksväggar, samt två grophus, en tidigare ej konstaterad hustyp i Köping. 
Ue pressade undersökningsförhållandena omöjliggjorde en totalundersökning av det bäst 
bevarade grophuset — med dess nio golvnivåer — varför två tredjdelar av det kvarligger. Ett 
90-tal anläggningar — stolphål, härdar, gropar — grävdes ut. I långhuset, under vikingatida 
§r°P, hittades en skelettgrav från yngre romersk järnålder, en rest av det gravfält som föregått 
v'kingatidsbebyggelsen i området. En mindre schaktningsövervakning gjordes senare på 
samma tomt, varvid ett par härdar undersöktes i kanten av tidigare omrörda lager. I Köpigs- 
Vlk gjordes också två mindre provundersökningar/kontroller som berörde det mellanneoliti- 
ska boplatslagret.

Aid en antikvarisk kontroll för VA i Ölands Skogsby, Torslunda sn hittades en hästgrav. 
Hästen — en liten s k Ölandshäst — hade begravts på rygg i en grop med kalkstenar vid sidor- 
na- Keramikfynd i fyllningen tydde på att hästgraven var förhistorisk. Senare har C14-analys 
utförts på ben från hästen, vilket givit en datering till 300—600 e Kr (1555+115 B P). Övriga 
uppdrag på Öland har varit antikvariska kontroller utan anmärkningsvärda resultat.

Uppdragen på fastlandet har bl a gällt provundersökningar/antikvariska kontroller av äld- 
re stadslager från nyare tid i Västervik och Vimmerby. I samband med ombyggnad av väg E 
06 S om Kalmar gjordes fosfatkartering och provundersökning av en förmodad stenålders- 
boplats vid Rotavik i Torsås sn. Resultatet var negativt.

Det vetenskapliga utbytet av 1983 års uppdrag är tämligen magert. Noteras kan dock att 
Köpingsvik, som kräver ständig bevakning, ånyo visat nya sidor av sitt ”fornstora” förflutna. 
Såväl grophusen, som det stora långhuset är viktiga bitar i försöken att skapa en bild av det 
Ukingatida samhället. De äldre gravfynden under boplatsen är viktiga för bedömningen av 
områdets ställning under äldre järnålder, innan yngre järnålderns samhällsbildning uppstår.
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Summary

As in 1982, the number of investigations was small,23 in all. Only one was a lengthy excavati
on employing several archaeologists. On four sites there were trial excavations of 2—7 days’ 
duration, other commisions include archaeological evalutions lasting only a day or so. The 
number of days in the field totalled 58. One-third of the work took place on the mainland area 
of Kalmar county, the remainder on Öland.

There was a limited scientific outcome on the work in 1983. But Köpingsvik, which de
mands constant attention, again showed aspects of its ’great days’ in the past. Newly discove
red sunken huts and one large long-house are important pieces in the attempt to build a pictu
re of the Viking Age community of Köping. The discovery of early graves beneath the settle
ment is important for the assessment of the status of the area during the Early Iron Age, 
before the Late Iron Age settlement began to emerge.

There was also the remarkable find of a horse grave in Skogsby on Öland, dated by C 14 
to A.D. 300—600.

Uppdragsstatistik UV Öland/Småland 1983

Öland
grävn ant koll

Småland
grävn ant koll

antal uppdrag 3 11 2 6
yta (m2) 395 2405 110 660
löpmeter schakt 315 1525 265 850
arkeolog tim 197 128 101 112
grovarb tim 180 — 86 8
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Stenåldersboplatserna undersöks — 
hur ska nyare tids lämningar dokumenteras? 

Sammanfattning av UV Västs 
undersökningar 1983

av Eva Weiler

Liksom under många tidigare år har tyngdpunkten inom UV-verksamheten legat i kustområ
dena i Bohuslän och Halland. Ca 30°7o av uppdragen har haft staten, främst Vägverket, som 
uppdragsgivare och ca 54% kommunerna, medan återstoden gällt bl a bergtäkter i privat 
regi. Uppdragens antal har fördelat sig ungefär lika mellan förhistoria och medeltid/nyare 
tid. Fördelningen geografiskt/typmässigt framgår av följande tabell och därefter följer en re
dogörelse för några av de viktigaste undersökningsresultaten.

LVNDSKAP BO DS HA VG S:a

Boplatser 7 — 3 — 10
Större inventering/ — — 1 — 1
Provundersökning
Gravar 3 — 1 2 6
Hällristningar 1 -- --- — 1
Kyrkor _ — 1 __ 1
Städer 7 — 10 1 18

Totalt s:a 18 — 16 3 37

Förhistoriska boplatser
I mellersta Bohuslän undersöktes en boplats, belägen där Munkedalsälven rinner ut ur sjön 
Vassbotten (Foss 299). Den är en av de boplatser, som beskrivits särskilt i J. Alins ”Förteck- 
uing över stenåldersbohusplatser i norra Bohuslän” från år 1955 och som av denne bedömdes 
vara av speciell betydelse. Boplatsen är en av de äldsta som dokumenterats på västkusten och 
Lan förväntas bli ännu en viktig pusselbit i pågående forskningsprojekt om de tidigaste män
niskorna i Bohuslän. Av fyndstratigrafin att döma har människor vistats på platsen i om
gångar under perioden 7000—2000 f Kr. Läget är strategiskt för en befolkning, som livnär sig 
Pa fångst, eftersom man haft tillgång till tre biotoper: hav, sötvatten och skogsområden. Vad 
kommunikationerna beträffar kan man ännu i dag paddla ca 4 mil med kanot genom sjösys-
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temen in mot Dalsland. På platsen fanns ett stort fyndmaterial av flinta och andra bergarter, 
bl a olika slags yxor såsom kärnyxor, en sandarnayxa och en trindyxa samt fångstredskap så
som mikroliter, en hullingspets, en tvärpilspets och spånpilspetsar. Det fyndförande kultur
lagret var 0,6 m tjockt och innehöll också brända ben av bl a vildsvin, kronhjort, tamfår, fisk
ben bl a (abborre).

I Barnabro utanför Varberg i Halland gjordes en systematisk provundersökning av ett ny
upptäckt boplatsområde från mellanneolitisk tid (Lindberg 89). Den visade, att både verk- 
stadsplats för tillverkning av flintföremål och det område där hyddor eller hus funnits, kan 
ha legat inom samma terrängavsnitt. En del organiskt material är också bevarat. Boplatsen 
är den sydligaste av de mellanneolitiska kustboplatser, som UV Väst dokumenterat och det 
finns således ett stort referensmaterial som kan belysa frågor kring t ex den kunskap man 
skaffat sig om avancerad redskapstillverkning av flinta, råvarutillgångar m m. Benmaterialet 
kan avslöja fakta kring boplatsens ekonomi, t ex förhållandet mellan fångst och boskaps
skötsel inom den s k gropkeramiska kulturen. Fornlämningen ligger inom planen för ett bli
vande bostadsområde, men huruvida planen kommer att fastslås i sin nuvarande utformning 
eller ombarbetas är ännu oklart.

Genom den ganska intensiva markexploateringen i trakten av Varberg och söderöver aktu
aliseras ett antikvariskt dilemma, nämligen det att fornminnesinventeringen i Halland 
1964—65 inte registrerade några boplatser eller fyndplatser för flinta. Den s k göteborgsin- 
venteringen slutar i Morup norr om Falkenberg, men inte heller denna är fullständig. Stude
rar man en karta över registrerade fornlämningar i denna del av Halland finner man, att de 
är fåtaliga. Goteborgsinventeringen har markant många inslag av senneolitiska fynd och i 
trakterna kring Tvååker, beläget nära kommunikationsstråken in mot Västergötland, finns 
många tecken på tidig järnframställning. Den fortsatta utbyggnaden av E6 till motortrafik
led genom Halland innebär, att flera förut okända men vetenskapligt mycket viktiga områ
den kommer att undersökas och tas bort. Under våren gjordes en kart- och terränggransk
ning längs nästa planerade sträcka mellan Varberg och Falkenberg. Inventeringen resulterade 
i att 24 punkter längs den 23 km långa sträckan valdes ut för provundersökning. Flera omfat
tande boplatser påträffades då, bl a flera från mellan- och senneolitisk tid, en mycket omfat
tande bronsåldersboplats och ett område med järnslagg och en eventuell ugnsrest.

Gravar

Dokumentationen av registrerade fornlämningar, främst gravar, utgör en mycket mindre del 
av UV-verksamheten i dag än tidigare. UV Väst har under året endast undersökt två rösen, två 
stensättningar, en del av ett gravfält samt provundersökt en gravhög.

Det ena röset var beläget nära Vallhamn på östra Tjörn (Valla 213). Det var Ilmi diameter 
med en inre kallmur. I centrum fanns två stenkistor, lagda i rad med kortsidan mot varandra. 
Båda innehöll brända ben och den ena bl a ett bronsfragment. Fynden och kiststorleken da
terar graven till yngre bronsålder, vilket skall kompletteras med C14-analyser av träkol och 
hartstätning. Bohuslän är rikt på rösen, men endast ett tiotal av dem är systematiskt under
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sökta och ännu färre daterade genom t ex C14-analyser.
Man har spekulerat om hur des k oregelbundna stensättningarna på västkusten förhåller 

sig tids- och traditionsmässigt till rösena. Ofta har man packat klyftor på toppen av ett berg 
med sten och alltså använt ett befintligt bergskrön som gravplats (?) i stället för att lägga en 
stenkonstruktion ovanpå. UV Väst har under året undersökt två sådana oregelbundna sten- 
sättningar (Herrestad 19, Norum 72). Båda var fyndtomma, men på båda ställena hade man 
eldat på berget innan man täckte det med sten.

Det andra undersökta röset var beläget i Våmb utanför Skara (Våmb 4). I området har ett 
flertal undersökningar utförts sedan 1957 på grund av f d Gullhögens, numera Cementas 
kalkbrott. Röset var 13 m i diameter, jordblandat och hade en inre kantkedja, under vilken 
gravgömman var belägen. Den bestod av ett brandflak med keramik och brända ben. Under 
stenpackningen fanns härdar, som genom C14-analys daterats till romersk järnålder, en date
ring som överensstämmer med dateringen av keramiken i gravgömman. Denna till synes myc
ket obetydliga gravgömma i det väl synliga röset aktualiserar en fråga, nämligen i vilken mån 
gravens utformning motsvarar den dödes sociala ställning och de ceremonier som kan ha va
rit knutna till den. Flera av de tidigare undersökningarna i Våmb har avslöjat betydligt mera 
Påkostade gravgömmor i oansenligare gravar. Här var det tvärtom: en till synes oansenlig 
gravgömma, som markerades särskilt av en stenkrets, härdar i närheten och ett gravmonu
ment som måste ha varit ett tidskrävande arbetsföretag att åstadkomma.

Fjärås kyrka
Fjärås är en viktig ort i fråga om vår kunskap om Västsveriges vikingatid. Det stora vikingati
da gravfältet vid Li i Nordhalland är välkänt, mindre känt är kanske att man i omgångar 
1913—48 undersökte resterna av en vikingatida boplats i närheten. Under året restaurerades 
kyrkan, som i sin nuvarande utformning är från 1700-talet, men vars norra långvägg är ge
mensam med den tidigare romanska kyrkans. Det fanns alltså mycket tidigt en kristen kyrka 
i Fjärås. Vid den antikvariska kontrollen vid ombyggnadsarbetena påträffades den medeltida 
kyrkans västgavel samt en igensatt dörröppning till dess norra vapenhus. Murresterna till 
västgaveln låg så djupt, att de inte direkt berördes av restaureringsarbetena, varför ingen me
ra ingående undersökning var motiverad. Det är möjligt, att man i det här fallet skulle satsat 
extra medel för att få tillfälle att dokumentera de nedre skikten i och under medeltidskyrkan, 
eftersom en äldsta datering och funktionsbestämning av platsen är av stort intresse.

Staden Getakärr
Kring Getakärrs kyrkoruin inne i Varberg gjordes en omfattande provundersökning för att 
konstatera om och vilken sorts bebyggelse som legat kring kyrkan. Ruinen av stadskyrkan 
grävdes ut av Albert Sandklef 1937—38, men om bebyggelsen i staden — som är Varbergs
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äldsta föregångare — visste man i övrigt ingenting. Lämningar från tre olika bebyggelseske
den dokumenterades vid årets provundersökning, de äldsta från 1200-talets senare hälft. I 
sökschakten, totalt 370 löpmeter över en 35000 m2 stor yta, frilädes delar av husgrunder och 
troliga gator. Stadsområdets utbredning mot väster och norr kunde begränsas, medan för
hållandena i övrigt fortfarande är något oklara. Beträffande fyndmaterialet kan bl a noteras 
att anmärkningsvärt mycket av keramiken utgjordes av tyskt stengods, något som tyder på 
livlig kontakt med nordeuropa redan under den äldsta stadstiden.

Lidköping under medeltidens slut

I Lidköping utfördes en arkeologisk undersökning i kvarteret Gladan i närheten av kyrkan 
och stadens äldsta torg. Att döma av det fyndmaterial som hittats i anslutning till kvarteret 
vid provundersökningen kunde lämningar från stadens äldsta skede förväntas här. Råd och 
borgmästare finns omnämnt 1466 och beträffande kyrkans ålder anser de flesta forskare att 
den tillkommit under 1500-talets början. Två bebyggelseskeden kunde konstateras vid under
sökningen, det äldsta från slutet av 1400-talet och det andra från 1500-talets senare del. Inom 
den undersökta ytan fanns lämningar av trähusbebyggelse och brunnar samt en stenlagd gård 
eller gränd. Det har troligen varit fråga om bostadsbebyggelse med inslag av ben- och metall
hantverk. Några bevarade spår av så tidig bebyggelse som skriftkällorna antyder fanns alltså 
inte. Det äldsta Lidköping utgör därmed ännu ett bidrag till diskussionen om de äldsta stads
kärnornas storlek och funktion, jämfört med motsvarande uppgifter i historiskt käll
material.

Västsvenska städer med lämningar från nyare tid

Under de senaste åren har frågan diskuterats om och i vilken utsträckning även nyare tids 
lämningar skall dokumenteras, främst dem från 1600- och 1700-talen. Den antikvariska be
dömningen av sådana här ärenden är ojämn och arkeologerna är inte överens. Frågan gäller 
i vad mån de arkeologiska fynden kompletterar eller bara bekräftar det skriftliga källmateria
lets uppgifter. Problemet har tagits upp i projektform vid arkeologiska institutionen i Göte
borg med 1600-talets Göteborg som utgångspunkt. Man har i projektbeskrivningen försökt 
gradera källmaterialet kvantitativt och konstaterar t ex att det politiska materialet är bevarat 
i störst utsträckning, medan uppgifter om befolkningens sociala ställning och relationer är 
bristfälligt. Till skillnad från flera av städerna på västkusten är 1600-talslagren Göteborgs 
äldsta och man har inte problemet om medeltida lager skall prioriteras till förmån för läm
ningar från 1600-talet och senare. Några provgrävningar i Uddevalla, Varberg och Falkenberg 
har belyst problemen.

Som exempel kan tas provundersökningarna i Uddevalla, vars huvudmålsättning var att 
lokalisera och datera bebyggelsen från stadens äldsta skede, som enligt skriftkällorna bör ha
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varit slutet av 1400-talet. Några så tidiga bebyggelselämningar påträffades inte, men däremot 
en del kulturlagerrester och fynd från 1600- och 1700-talen. En av diskussionspunkterna var 
t ex om det är värt att gräva ut en förmodad soptipp med fynd av högrestståndskaraktär i ett 
område som enligt kartorna saknade fast bebyggelse före 1807? Och skall man gräva ut en 
fiskhandlares bakgård från slutet av 1700-talet? Skall man dokumentera rester av ett husgolv 
och en gård från mitten av 1700-talet som av befintligt kartmaterial att döma inte säkert kan 
knytas till en bestämd gårdsägare, eftersom tomten bytt ägare med ganska kort mellanrum? 
Eftersom målsättningen med provundersökningen var en annan från början och fortsatta 
undersökningar hade kärvt ganska omfattande arkivgenomgångar, beslöts att ingen vida- 
reundersökning skulle ske.

Summary
Excavations took place mainly in the coastal regions of Bohuslän and Halland. The article 
describes the registration, trial excavation, and final excavation of settlement areas, in addi
tion to the excavation of cairns and irregular stone settings. The earliest parts of the towns 
of Varberg and Lidköping were investigated. Trial excavations in Uddevalla revealed no settle
ment remains as early as the written sources suggest.
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Från städerna mot landsbygden 
Nya uppgifter för medeltidsarkeologin 

Sammanfattning av UV Mitts undersökningar 1983

av Kristina Lamm

Verksamheten i mellansverige under året
Under året utförde regionkontoret i Stockholm, UV Mitt, 116 uppdrag, vilket är något färre 
än under 1982. Också under 1981 var antalet uppdrag 116. Antalet arkeologtimmar i fält var 
under 1983 något högre än under föregående år, men fortfarande lägre än under 1981.

Under 1983 utgick från UV Mitt 140 skrivelser, huvudsakligen till länsstyrelser och upp- 
äragsgivare (undersökningsavtal, slutredovisningar o dyl ej medräknade). 113 av dessa om
fattade även kostnadsberäkningar. Att antalet kostnadsberäkningar inte överensstämmer 
uied under året utförda uppdrag har flera orsaker, t ex kan kostnadsberäkningen ha gjorts 
året före undersökningen eller kostnadsuppgifter för smärre uppdrag kan muntligen ha läm- 
uats till länsstyrelser och uppdragsgivare och därefter bekräftats i undersökningsavtal. Kost
nadsuppgifter för ett och samma objekt kan också ha lämnats i flera omgångar under flera 
år. Ett stort antal utförda kostnadsberäkningar leder heller aldrig till grävningsuppdrag.

Tabell 1

län

Antal från
UV utgående 
skrivelser

Därav
skrivelser 
med kostnads
beräkningar

AB Stockholm 41 33
U Uppsala 19 14
U Södermanland 40 29
U Östergötland 17 17
T Örebro 4 4
U Västmanland 1 1
^ Kopparberg 6 4
K Gävleborg 10 9
X Västernorrland 2 2

SUMMA 140 113
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Ärendenas antal avspeglar UV Mitts arbetsinsatser i de olika länen (tabell 1). AB- och D- 
län, följda av C- och E-län, är sedan en följd av år de mest arbetsintensiva länen. Till övriga 
län varierar antalet skrivelser (och antalet undersökningar) från år till år. Kontakterna med 
U-län har dock under senare år varit fåtaliga.

Under året har 3 850 timmar (dvs 2,5 årsverken) enbart för UV Mitts räkning åtgått för 
besiktningar i fält av fornlämningar och kostnadsberäkningar för undersökning. Besikt
ningar och kostnadsberäkningar utförs utan att uppdragsgivaren debiteras.

Uppdragsstatistik 1983

Tabell 2

Landskap Dr Gä Hs Me Nä Sö Up Ög Sum 1982 1981
Antal 2 4 4 1 2 51 31 21 116 123 116
Ark tim (fält) 9016 112 4168 160 112 6920 3256 4248 27992 25894 30431
Grovarbetstid 5224 106 8791 — — 3594 1383 3811 22909 18766 24847
Maskintim 750 50 460 40 24 722 196 528 2770 2565 2685
Antal fosf kart — — — 1 — 4 3 1 9 13 11
Antal spec inv — — — — — 1 1 1 3 2 1
Antal ant kontr — — — — — 22 6 3 31 25 12
Antal prov und 2 3 2 1 1 16 15 9 49 54 49
Antal efterund — — — — 1 — — — 1 — 15
Antal övr ark und 1 1 2 — — 11 9 7 31 36 36

Liksom under tidigare år ligger tonvikten i Södermanland, Uppland och Östergötland när 
det gäller antalet uppdrag. Största antalet, 51 uppdrag, gäller Södermanland. 22 av dessa ut
gjordes emellertid av antikvariska kontroller. Kontrollerna var även under 1982 vanligast fö
rekommande i Södermanland.

Det bör här anmärkas att ”antikvarisk kontroll” inte är ett enhetligt begrepp. En antikva
risk kontroll kan t ex innefatta övervakning av schaktning i närheten av en registrerad forn- 
lämning, då man kan förmoda att fornlämningen kan ha en större utbredning än vad som re
gistrerats. Det kan också innebära övervakning av schaktningar, för t ex VA- eller fjärrvärme
ledningar i städer med medeltida kulturlager med ganska omfattande undersöknings- och 
dokumentationsarbete.

Däremot är det inga markanta skillnader i antalet provundersökningar och ordinära arke
ologiska undersökningar i Södermanland och Uppland.
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Typ av undersökning

Nedanstående tabell (tabell 3) visar fördelningen av uppdrag mellan de olika landskapen in
om UV Mitts verksamhetsområde, liksom typ av undersökning, redovisat på två vis, dels i an
tal uppdrag, dels i förbrukad arbetstid för UV:s fältarkeologer.

Vänstra delen av tabellen visar hur stor andel av uppdragen som utgörs av inventeringar, 
fosfatkarteringar, antikvariska kontroller och provundersökningar. Den högra delen av ta
bellen visar emellertid att huvudparten av fältarbetstiden åtgår för ordinära arkeologiska un
dersökningar.

Tabell 3

m
inventeringar 

fosfatkarteringar 

antikvariska kontroller 

prov och efterundersökningar 

ordinära undersökningar

13p AV UPPDRAG, ANTAL

50 -

t*r Gä Hs Me Nä Sä Up Ög

TYP AV UPPDRAG I ANTAL ARBETSDAGAR 
FÖR UV-PERSONALEN

1.200 -i

Dr Gä Hs Me Nä Sö Up Ög
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Antalet årsverken i fält uppgick till 17,5 mot 16,2 under 1982. Arbetsfördelningen inom de 
olika landskapen var emellertid helt olika under 1982 och 1983.1 Södermanland och Öster
götland var den förbrukade arbetstiden något högre 1983 än under året innan, medan det 
blev en markant minskning i Uppland under 1983. Detta beror på att en stor stadsarkeologisk 
undersökning utfördes i Uppsala under 1982, vilken upptog hälften av den sammanlagda ar
betstiden i Uppland. De stora stadsundersökningarna, som utgjorde en stor andel av den ar
keologiska undersökningsverksamheten i mellansverige under 70-talet och början av 80- 
talet, blir nu alltmer sällsynta. En orsak till detta är att stadsundersökningarna har blivit 
mycket kostsamma på grund av de senare årens taxeökningar.

Den största arbetsinsatsen gjordes i Dalarna, 1 127 arkeologdagar, varav 1 123 på ett enda 
objekt, nämligen undersökningarna i samband med byggandet av en ny sträckning av riksväg 
70 kring Leksand. 50 000 m2 vägområde genom Häradsbygden upp till Leksand undersöktes 
under 1983 och under 1984 avslutades grävningarna för den nya vägen med bl a undersök
ning av en stenåldersboplats i östra kanten av Leksand.

Den stora andelen arbetstid i Hälsingland, 529 arkeologdagar, beror på att under 1983 slut
fördes en året innan påbörjad undersökning vid Björka i Hälsingtuna sn, där en avfart på E 
4:ans nya sträckning vid Hudiksvall kom att beröra ett större fornlämningskomplex.

Fördelningen av olika typer av uppdrag på förhistoriska och medeltida/eftermedeltida ob
jekt framgår av nedanstående tabell (tabell 4).

Verksamhetens inriktning

Under såväl 1981 som 1982 låg tonvikten både beträffande totala antalet uppdrag som åt
gången arbetstid på den förhistoriska sidan. Skillnaden var särskilt markant när det gällde 
antalet ordinära undersökningar, medan det däremot var mer än dubbelt så många medelti
da/eftermedeltida som förhistoriska provundersökningar. Fördelningen av antikvariska 
kontroller mellan förhistoriska och medeltida/eftermedeltida objekt var under dessa båda år 
emellertid likartad.

Under 1983 är förhållandena annorlunda. Om man ser till antalet uppdrag utgör fortfa
rande de förhistoriska undersökningarna majoriteten, men i fråga om nedlagd arbetstid har 
tyngdpunkten förskjutit sig över till medeltidsundersökningarna.

Denna förskjutning mot medeltidssidan bör inte ses som början till någon omsvängning 
i verksamheten, utan mer som en tillfällighet. Det större antalet arkeologtimmar på medelti
da/eftermedeltida objekt beror på två större undersökningar, de vid Leksand och Hudiks
vall, som tillsammans förbrukade 75®7o av arbetstiden på medeltidssidan. Dessa båda under
sökningar berörde dessutom inte bara medeltida eller senare anläggningar, även om det just 
under 1983 huvudsakligen rörde sig om sådana.

Leksands- och Hudiksvallsgrävningarna representerar en ny typ av undersökningar, näm
ligen de som rör den medeltida agrara bebyggelsen. Även under 1984 utförde UV Mitt en lik
artad undersökning i Knivsta. Betecknande för alla dessa är att de inte bara har medeltida 
lämningar utan att bebyggelsen har sina rötter mer eller mindre långt tillbaka i förhistorisk 
tid, ibland med en platskontinuitet på uppemot tusen år. Det är en glädjande tendens att
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Tabell 4

Typ av 
unders

Lsk förhist antal
ark tim

medeltid/
efter-
medeltid

antal 
ark tim

totalt
antal

total tid
i timmar

Antikvariska Sö 7 69 15 354 22 423
kontroller Up 5 40 1 500 6 540

Ög 1 17 2 185 3 202

totalt 13 126 18 1 039 31 * 1 165

Provundersökningar Dr — — 2 576 2 576
(inkl 1 efterunders) Gä — — 3 96 3 96

Hs 2 80 — — 2 80
Me 1 160 — — 1 160
Nä — — 2 112 2 112
Sö 11 332 5 322 16 654
Up 7 691 8 200 15 891
Ög 2 64 7 103 9 167

totalt 23 1 327 27 1 409 50 2 736

Övriga arkeologiska 
undersökningar

Dr (unders omfattade också 
förhist lämningar

1 8 440 1 8 440

Gä — — 1 16 1 16
Hs 1 334 1 3 741 2 4 085
Sö 9 4 783 2 328 11 5 111
Up 8 1 157 1 505 9 1 662
ög 3 2 816 4 929 7 3 745

totalt 21 9 100 10 13 959 31 23 059

Medeltidens gårdar och byar nu blir föremål för undersökning som ett viktigt komplement 
dH de under 70-talet så dominerande stadsundersökningarna.

Tendensen att de stora stadsarkeologiska undersökningarna nu blir alltmer sällsynta me
dan mindre undersökningar t ex i anslutning till ledningsschaktningar blir vanligare, ställer 
helt andra krav på fältpersonalen, om dessa mindre undersökningar skall vara meningsfulla, 
hör att även ytmässigt små undersökningar skall kunna vara målinriktade och resultera i ny 
kunskap, fordras att arkeologen är väl insatt i "Stand der Forschung” för den aktuella sta
den. Tyvärr har aldrig, förutom de sammanställningar som gjorts i projektet "Medeltidssta
dens" regi, några sammanfattande utvärderingar av det omfattande materialet från de arkeo
logiska undersökningarna i de olika städerna gjorts, då medel för sådana bearbetningar inte 
har funnits, varför man nu saknar den plattform som är behövlig för kommande undersök
ningar. Behovet av utvärderingar är i högsta grad akut, då i många fall de centrala delarna av
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städerna och därmed också den medeltida kärnan nu är så utbyggda att i stort sett endast vis
sa delar av gatumarken har bevarade kulturlager.

Långa ledningsgrävningar, som t ex den för fjärrvärmeutbyggnaden i Nyköping, är också 
oerhört väsentliga, då de kan ge helt nya kriterier, t ex om grundtopografi och om den gene
rella stadsutvecklingen.

Tendensen inom den medeltidsarkeologiska sektorn från stora stadsundersökningar mot 
mindre sådana och mot den agrara bebyggelsen är sålunda tydlig. Ännu tydligare är tenden
sen på den förhistoriska sidan, där tidigare gravfältsundersökningarna dominerade men nu 
boplatsundersökningarna tar en allt större andel av verksamheten. Att boplatserna nu mer 
och mer kommer in i bilden, beror på en medveten strävan från länsantikvariernas och under
sökningsverksamhetens sida att åtminstone större exploateringar skall föregås av förunder
sökningar, som arkivstudier, fosfatkarteringar och provundersökningar. Som exempel på en 
sådan förundersökning kan nämnas den för Sunds industriområde norr om Sundsvall (Sver
ker Söderberg: En bygd vid Alnösundet. Raä rapport UV 1984:38). I förundersökningen in
gick flygfotografering, fosfatkartering enligt två olika metoder (spot test med salpetersyra 
och laboratorieanalyser med citronsyra) och provundersökning. Härvid kunde den nu över
plöjda Sunds bytomt lokaliseras liksom områden med äldre bebyggelselämningar bl a ett i 
anslutning till ett förhistoriskt hamnläge. Inom planområdet finns också flera överplöjda 
gravhögar.

En annan stor förundersökning gjordes för Nynäshamns kommuns räkning, där tre områ
den var aktuella för nybebyggelse. Sammanlagt 9 km2 ingick i analysen, som omfattade en 
förberedande utredning, flygfotografering, specialinventering och fosfatkartering.

Såväl tidigare inte kända fornlämningar påträffades liksom förmodade boplatslokaler. 
Även i Knivsta i Uppsala kommun utfördes en större förundersökning inför fastställelse av 
stadsplan över norra och västra Gredelby. Denna omfattade arkivstudier, inventering, fosfat
kartering och provundersökning. Härvid kunde Gredelby by lokaliseras och en förflyttning 
inom byn under 1600—1700-tal beläggas. Även förhistoriska huslämningar liksom ett större 
stensträngssystem framkom vid undersökningen.

Under året genomfördes två projekt i samarbete med hembygdsföreningar. Medlemmar ur 
Täby hembygdsförening deltog i provundersökningar i Arninge på områden med höga fos
fathalter eller andra indikationer på äldre bosättning. På fem av de sju undersökta områdena 
framkom härdar, stolphål och kulturlager. UV har också tillsammans med Sigtuna museer 
och medlemmar av Arbetsgruppen Långhundraleden utfört en provundersökning i syfte att 
försöka lokalisera det på 1300-talet försvunna Folklandstingstad. Undersökningar gjordes 
vid Lunda kyrka, där visserligen husgrunder och medeltida fynd framkom men i övrigt inget 
som klart kunde belägga att just denna plats skulle ha varit Folklandstingstads handelsplats.

Större undersökningar

Endast sju undersökningar med en undersökningsyta på mer än 1000 m2 utfördes under året. 
De få stadsundersökningarna var alla av betydligt blygsammare omfattning än under tidiga
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re år, men flera av dem uppvisade nog så intressanta resultat.
De största undersökningarna utgjordes av de i Siaka sn i Östergötland inför utbyggnad av 

väg 34 mellan Linköping och Kisa, i Västerhaninge inför byggandet av ett mormontempel 
samt de tidigare omnämnda undersökningarna vid Hudiksvall i samband med omläggning 
av E 4 samt de vid Leksand inför omläggning av väg 70.

Andra större undersökningar utfördes vid Linköping p g a utbyggnad av hangaranlägg
ning för Saab-Scania samt i Södermanland vid Övre Blacksta i Bergshammar sn och Skalista 
1 Lunda sn inför en ny sträckning för E 4 mellan Nyköping och Jönåker.

Undersökningen vid Lilla Åby i Östergötland berörde en del av ett större fornlämnings- 
komplex (fornl 119) från yngre bronsålder/äldre järnålder, bestående av ett stensträngssystem 
med fägata, terrasseringar och vattenhål. Stensträngarna inhägnade delvis en boplats med ca 
250 olika anläggningar. Inom området framkom, förutom sedvanligt boplatsmaterial som 
keramik, bränd lera, ben och kol, också en liten guldten och en hel del järnslagg samt en myr- 
malmsdepå.

Undersökningen av Åbygravfältet i Västerhaninge påbörjades under 1982 och omfattade 
ett större gravfält från äldre järnålder med 40 registrerade anläggningar. Sammanlagt har un
der de båda åren 219 gravar undersökts, många med flera begravningar, i ett fall så många 
som 25. 54 av gravarna saknade helt ben, men kan eventuellt ha varit barngravar. Såväl brand
som skelettgravar framkom. En del av skelettgravarna saknade helt markeringar i markytan 
°ch var djupt nedgrävda, ibland täckta av innemot metertjocka stenpackningar. Fyndmate- 
nalet utgjordes av bronsfibulor och guldfoliepärlor samt skäror, prylar, knivar, spjutspetsar 
°ch nålar av järn.

Även undersökningarna utanför Hudiksvall pågick under åren 1982—83 och berörde såväl 
hdigare kända som okända fornlämningar. Sammanlagt har ett 22 000 m2 stort område un
dersökts med gravar från tiden folkvandringstid-vikingatid samt bebyggelserester alltifrån 
folkvandringstid till senmedeltid.

I allt undersöktes 15 gravar med minst ett 30-tal begravningar, alla brandgravar och mycket 
fyndrika. Vidare över 20 huslämningar av olika typer — hus på syllstensrader och med spisrö- 
Sen och stekhällar, stolphus samt två grophus, ett av dem C 14-daterat till 600-talet. En 
mängd rännsystem fanns också, dels i anslutning till husen, dels omkring en del av gravarna. 
Också två verkstadsområden med slaggförekomster, smidesgropar, härdar och sotlager un
dersöktes. Fyndmaterialet var rikligt.

Också i norra delen av Hudiksvall, vid Ullsäter, undersöktes fyra gravar (fornl 89, 90, 92 
1 Hälsingtuna sn) från folkvandringstid och vikingatid och i Sanna (fornl 61, Hälsingtuna sn) 
två gravar från sen vikingtid.

Inför anläggandet av en förbifart kring Leksand gjordes undersökningar inom det blivan
de vägområdet söder om Leksand på 13 olika platser, omfattande en ca 50.000 m2 stor yta. 
De undersökta fornlämningarna utgjordes av gårdslämningar från vikingtid till 1600—1700- 
lal, sex vikingatida skelettgravar samt en brandgrav, åker- och hägnadssystem, friliggande 
härdar, bl a smideshärdar samt brandspår från en tidig röjning i området.

Den vikingatida bebyggelsen utgjordes av lämningar efter stolphus samt grophus. De van
ligast förekommande bebyggelselämningarna bestod dock av syllstenar eller avtryck efter
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borttagna sådana, spisfundament samt källare och källarstugor, mestadels från 1600—1700- 
tal, men också från senmedeltid.

Fyndmaterialet var genomgående sparsamt. De daterade fynden var till största delen vi
kingatida, i övrigt huvudsakligen av sen karaktär som keramik och mynt från 1500—1700-tal. 
Ett stort antal C 14-prover har tagits men ännu ej analyserats. Resultaten av dessa är viktiga 
för att belysa etableringen i området och kontinuiteten i bebyggelsen.

Två större undersökningar utfördes i samband med en ny sträckning av E 4 mellan Nykö
ping och Jönåker, dels av fornl 13 i Bergshammar sn, dels av fornl 84 i Lunda sn. Den förra 
utgjordes av ett tidigare inte registrerat gravfält med 11 gravar från äldre järnålder och en un
derliggande äldre boplats, medan den i Lunda sn omfattade en skelettgrav, troligen från 
bronsålder, samt åtta brandgravar från äldre järnålder-vikingatid och en del av en större 
bronsåldersboplats, som också sträckte sig en bra bit utanför vägområdet.

Även undersökningen vid Linköping på Saab-Scanias område omfattade såväl gravar som 
en underliggande boplatsyta. Undersökningen berörde en del av ett ursprungligen samman
hängande gravfält med 15 registrerade gravar. Fem gravar, alla från yngre järnålder, under
söktes, liksom sex härdar, tillhörande den äldre, underliggande boplatsen.

Två stadsundersökningar genomfördes under året i Söderköping, en i kv Forseman och en 
i kv Norrtull, båda belägna idets k Bergskvarteret eller Köpmannafjärdingen, vilken utgjor
de en av den medeltida stadens tre stadsdelar. Vid den förstnämnda undersökningen fram
kom bl a en nordsydlig orienterad gata i fem skikt, vilka alla tillkommit under en tid av högst 
150 år, från omkring 1250 till 1400. Gatan ledde troligen upp till den på 1500-talet rivna S:t 
Ilians kyrka. Undersökningen kompletterade tidigare iakttagelser från andra undersöknin
gar i området, nämligen att ett regelbundet system av parallella gränder, varannan något bre
dare än de omgivande, löpte ned mot ån, från Breda gränd i väster och över kv Palmen i öster. 
Den ovanligt stora andelen keramik av tysk härkomst, som påträffades vid undersökningen, 
kan tyda på att de tyska köpmännen kan ha varit bosatta inom denna del av staden, i närheten 
av S:t Ilians kyrka. S:t Ilianskyrkorna antages också ha varit de tyska köpmännens försam
lingskyrkor.

I kv Norrtull, som ligger i den västra utkanten av det medeltida stadsområdet, var kultur
lagret betydligt tunnare än i det tidigare nämnda kvarteret. Troligen har bebyggelsen här inte 
tillkommit förrän vid 1300-talets mitt och sedan förstörts vid branden 1380, då hela staden 
utom S:t Ilians kyrka sägs ha brunnit ned. Efter branden och ända in på 1900-talet har kvarte
ret endast till en del varit bebyggt. 1300-talsbebyggelsen utgjordes av en stor gårdsanläggning 
och en över 3 meter djup välbyggd stenbrunn, i vilken bl a påträffades en hel kopparskål och 
en hel laggskål.

Slutligen skall nämnas en undersökning, som ytmässigt var en av de allra minsta, 28 m2, 
men med ett nog så intressant resultat. Denna gjordes i kv St Gertrud i Sigtuna inför uppför
andet av en förbindelsebyggnad mellan de två museibyggnaderna. Det yngsta icke förstörda 
lagret innehöll ett 20-tal begravningar och bogårdsmuren till den troligen på 1000-talet anlag
da S:ta Gertruds kyrka samt brolagda gränder. Under detta lager framkom fyra äldre bebyg
gelseskikt med byggnadslämningar i skiftesverk, knuttimring och flätverk. Innan den äldsta 
byggnaden, i skiftesverkskonstruktion, uppfördes hade marken dränerats genom dikning.
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Huset var försett med lergolv och en härd i ett av hörnen och ytterväggarna vilade på syll- 
stensrader. Efter det att detta hus brunnit, har det ersatts av ett hus, som också varit försett 
med lergolv och hörnhärd. Den därefter följande byggnaden var knuttimrad och hade först 
använts som boningshus, men därefter troligen utnyttjats som fähus. I det sista profana ske
det, innan kyrkan med dess kyrkogård och bogårdsmur uppförts, har en byggnad i flätverks- 
konstruktion stått på platsen. Denna byggnadstyp är tidigare känd från Sigtuna; det bästa 
exemplet är den av Arbman och Floderus 1925 undersökta byggnaden i kv Trekanten, beläget 
ca 20 m norr om grävningsplatsen.

Byggnaderna från de olika bebyggelsefaserna har haft likartade lägen och orientering, och 
husliv och härdar ligger i stort sett direkt över varandra. Med anläggandet av kyrkan och kyr
kogården bryts det tidigare mönstret och broläggningar och begravningar läggs nu över tidi
gare byggnadsmark. Bogårdsmuren uppförs dock i en äldre fastighetsgräns (se vidare 
Rudbeck-Svensson, 900-tal i Sigtuna? Kulturminnesvård 1:84).

Fyndmaterialet från St Gertrud består av keramik, föremål av ben och horn, brons, järn, 
bly, trä, läder och glas, till stor del av vikingatida karaktär.

Senvikingatida material framkom också vid en mindre undersökning i kv Skeden, Skålen 
°ch Silen, alldeles vid kanalen i Södertälje, där året innan ett runstensfragment och vikingati
da föremål framkommit vid en provundersökning. Vid årets undersökning påträffades en del 
av en husgrund samt vikingatida-tidigmedeltida fynd, bl a ett miniatyrkrucifix och en Otto- 
Adelheidpenning.

Summary
Seven of the 116 excavations carried out by the regional office in Stockholm covered areas of 
more than 1000 m2. The few urban excavations were of considerably slighter extent than in 
Previous years but even so many of them produced interesting results.

The largest excavations were those in Siaka parish, Östergötland, in advance of con
struction of Route 34 between Linköping and Kisa, in Västehaninge prior to the construction 
°f a Mormon temple, at Hudiksvall in connection with the diversion of the E4, and at Lek
sand before the diversion of Route 70.

There were other major excavations at Linköping on the Saab-Scania area and in Söder
manland in advance of a new stretch of the E4 between Nyköping and Jönåker.

The excavation at lilla Åby in Östergötland touched on part of a large ancient monument 
complex (Raä 119) from the Late Bronze Age/Early Iron Age, including a system of stone en
closures with cattle paths, terraces, and waterholes. The stone enclosures partly enclosed a 
settlement with c. 250 features. The area produced, in addition to usual occupation debris 
such as pottery, baked clay, bone and charcoal, a small gold rod, a large quantity of iron slag, 
and a heap of bog ore.

The excavation of the Åby cemetery in Västerhaninge was begun in 1982 and comprised a 
large Early Iron Age cemetery with 40 registered features. During the two years of excavation

283



a total of 219 graves have been investigated, many of which contained multiple burials, in one 
case as many as 25. Fifty-four of the graves had no bones at all, but they may have been child
ren’s graves. There were both cremation and inhumation graves. Some of the inhumations 
had been provided with resin-caulked coffins, of which only the resin caulking is now preser
ved. Many of the inhumations were completely unmarked on the ground surface and were 
very deep, sometimes covered by stone packings up to a metre thick. Finds included bronze 
fibulae, gold-foil beads and iron sickles, awls, knives, spear-heads and pins of iron.

The excavations outside Hudiksvall continued from 1982 to 1983 and exposed both known 
and unknown monuments. Altogether 22,000 m2 were excavated including graves from the 
Migration Period to Viking Age and settlement remains from the Migration Period to the La
te Middle Ages.

In all, 15 graves with at least 30 burials were excavated. All of the cremations were very rich 
in finds. More than 20 buildings were also investigated — buildings with rows of sill
supporting stones and with cooking-cairns and roastingslabs, post-built buildings and two 
sunken huts (one dated by C 14 to the 7th century). There were also numerous drainage 
systems, some associated with the buildings and some around certain of the graves. Two 
workshop areas with slag, smithing-pits, hearths and layers of soot were also excavated. The
re was a large quantity of finds.

Excavations were carried out in advance of the construction of a by-pass around Leksand, 
including 13 sites near the present road south of Leksand comprising an area of c. 50.000 m2. 
The excavated remains included farmsteads from the Viking Age to the 17th/18th century, six 
inhumation graves from the Viking Age and one cremation, fields and enclosure systems, 
open-air hearths including smithing hearths and traces of burning from early clearance of the 
area.

The Viking Age settlement consisted of remains of post-built structures and sunken huts. 
The most common settlement remains consisted of sill-supporting stones or the impressions 
left by them and the foundations of ovens and cellars, largely from the 17th/18th century but 
also from the Late Middle Ages.

The finds were generally sparse. The datable finds were mostly from the Viking Age, the 
rest were mainly late in character — pottery, and coins from the 16th-18th centuries. Many C 
14 samples were taken but have not yet been analysed. The results from these are important 
in elucidating the initial settlement in the area and the continuity of occupation.

Two major excavations were carried out in connection with a new stretch of the E4 between 
Nyköping and Jönåker. One was of a previously unregistered cemetery with 11 graves from 
the Early Iron Age and an earlier settlement site beneath it, the other one was of an inhuma
tion grave, probably Bronze Age, 8 cremation graves from the Early Iron Age/Migration Peri
od, and part of a large Bronze Age settlement site which extended distance beyond the area 
of the road.

The excavation on the Saab-Scania area at Linköping also included graves and an under
lying settlement site. The excavation included part of an originally large cemetery with 15 re
gistered graves. Five graves, all from the Late Iron Age, were excavated, as were six hearths be
longing to the earlier, underlying, settlement site.

This year also included two excavations in Söderköping, both in the so-called Bergskvarte-
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ret or Köpmannaf j ärdingen which made up one of the three parts of the medieval town. One 
of the excavations uncovered a N-S oriented street with five levels, all of which accumulated 
over a maximum of 150 years, from c. 1250 to 1400. The street probably led to the church of
S.t Ilian, demolished in the 16th century. The unusually high proportion of pottery of Ger
man origin which was discovered during the excavations suggests that German merchants 
may have lived in that part of the town, in the vicinity of S:t Ilian’s church. Churches dedica
ted to S:t Ilian seem to have been the guild churches of the German merchant communities.

The other excavation was carried out in a block on the western edge of the medieval town. 
This area does not seem to have been occupied before the middle of the 14th century and was 
then destroyed by fire in the 1380’s at which time the whole town apart from S:t Ilians is said 
to have been burnt down. The block was only partly rebuilt after the fire remaining so until 
Well into the 20th century. The 14th-century settlement consisted of a large farmstead and a 
well-built well more than 3 m deep in which a complete copper bowl and a complete wooden 
bowl were discovered.

Finally there was an excavation, only 28 m2 in extent but which produced interesting re
sults. This took place in the St Gertrud block, Sigtuna, in advance of an extension to the mu
seum. The latest preserved layer contained c. 20 burials and the churchyard wall of St Gert
rud’s church, probably founded in the 11th century. Beneath this layer there were four earlier 
settlement levels with the remains of buildings in timber-framing, block-house construction 
und wattle. Before the building in timber framing was constructed the land had been drained 
by digging ditches. The building had a clay floor, and a hearth in one corner and the outer 
Walls rested on rows of stones. After this building was destroyed by fire it was replaced by an
other with a clay floor and hearth in the corner. This was then replaced by a block-house buil
ding used initially as a dwelling and then as a cattle byre. In the final period of secular use, 
Prior to the erection of the church with its churchyard and surrounding wall a wattle building 
stood on the site. Buildings of this type are previously known from Sigtuna, the best example 
being one excavated in 1925 in the Trekanten block, c. 20 m north of the present excavation.

All the buildings in the different phases had identical positions and orientations, and the 
bouse frontages and hearths lay directly above each other. But the establishment of church 
and churchyard broke the earlier pattern, and pavings and burials were then laid out above 
earlier areas of settlement. The wall around the churchyard was however erected along an ear
lier property boundary.

The finds from St Gertrud consisted of pottery, objects of bone and horn, bronze, lead, 
w°od, leather and glass, mainly of Viking Age character.

Late Viking Age finds also occurred in a small excavation in the Skeden, Skålen, and Silen 
blocks, all lying alongside the canal in Södertälje where in the previous year a fragment of a 
rune-stone and Viking Age artifacts had been discovered in connection with a trial excavati- 
°n- The excavation this year produced part of the foundations of a building and finds from 
Ihe Viking Age/Early Middle Ages including a miniature crucifix and an Otto-Adelheid 
Penny.
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Resultat av den reviderade fornminnesinventeringen år 1982

III IV V VI VII VIII
a b c d a b a b a b

Älvsborgs län 963/374 66/54 15/14 1044/442 178/177 18/18 923/111 — 46/46 57/54 14/14 162/162
Örebro län 2062/335 14/14 41/30 2117/371 17/16 31/29 263/101 16/16 69/68 48/44 234/205 709/703
Gävleborgs län 3197/1123 10/6 222/114 3429/1168 32/31 144/62 612/203 12/12 135/134 77/74 40/33 204/204
Västerbottens län 412/204 — 1/1 413/205 73/72 77/34 750/226 1/1 20/20 23/19 12/12 83/83

6634/2036 90/74 279/159 7003/2186 300/296 270/143 2548/641 29/29 270/268 205/191 300/264 1158/1151

Resultat av den reviderade fornminnesinventeringen år 1983

III IV
a b C d

Jönköpings
och
Hallands län

1672/360 10/7 1/1 1683/367 161/157

Älvsborgs län 5283/1232 479/342 14/14 5776/1562 102/101
Skaraborgs län 3873/1262 353/284 58/37 4284/1512 99/99
Gävleborgs län 189/76 2/2 7/5 198/79 18/18
Västerbottens län 54/28 — i/i 55/29 113/103

V VI VII VIII
a b a b a b

25/23 640/88 7/7 109/108 35/33 35/35 922/915

47/34 3393/403 11/11 169/167 105/90 21/21 354/353
66/64 3501/258 23/23 200/191 58/58 52/46 153/153
6/5 493/161 174/166 107/106 78/76 62/52 228/203

36/13 322/59 — — 4/4 6/6 29/29

11071/2958 844/635 81/58 11996/3549 493/478 180/139 8349/969 215/207 585/572 280/261 176/170 1686/165

I: Fullständighet inom socken; x = hela socknen, blankt = del av socknen.
II: Socken i klartext, från rubriken event, avvikande län i förkortning.

III: Förhistoriska fornlämningar med markerad begränsning och R på ek. kartan; a = 
gravar, b = ristningar, c = övriga, d = summa.

IV: Förhistoriska fornlämningar utan markerad begränsning och med (R) på ek. kartan.
V: Fornlämningar från historisk el. ospecificerad tid med begränsning och R på ek. kar

tan; a = byggnadslämningar, b = övriga.
VI: Fornlämningar från historisk el. ospecificerad tid utan markerad begränsning och 

med (R) på ek. kartan.
VII: Inskrifter från historisk tid; a = markerade med R på ek. kartan, b = markerade
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IX X XI
a b C

XII
a b C

2209/793 2853 864/329 180 21 846 2007 237
2513/601 2901 1806/286 311 17 947 1954 206

4364/1600 3402 3048/999 381 13 1670 1732 104
1334/557 1672 290/139 123 42 276 1396 506

10420/3551 10828 6008/1753 995 17 3739 7089 190

IX X XI
a b C

XII
a b C

2625/749 3413 1514/310 169 11 769 2624 344

9498/2255 5480 4470/1006 1360 29 2047 3433 168
8173/2149 5385 3811/645 473 12 2304 3081 134
996/533 2178 207/82 —9 —4 515 1663 323
526/204 1014 34/19 21 62 43 971 2258

1818/5890 17470 10036/2062 1960 20 5678 11792 208

med Ms på ek. kartan.
VIII. Lokaler redovisade enbart med annat än R på ek. kartan; a = upplysningstext, b = 

namn.
IX: Summa fornlämningar, markerade med R eller (R) på ek. kartan; (= Uld + IV + Va 

+ Vb + VI + Vila).
X: Totalt antal antecknade lokaler.

XI: II Id i förstagångsinventeringen; a = summa, b = avvikelse i antal (— markeras), c 
= avvikelse i °7o.

XII: X i förstagångsinventeringen; a = summa, b = avvikelse i antal, c = avvikelse i %.
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290 Tabellredovisning av UV:s undersökningar 1982

Antal Yta m2 Arkeolog- Grovarbets- Maskin- Undersökta Undersökta
uppdrag timmar timmar timmar gravar boplatser x)

Förhistoria 
> 1000 m2 9 32.677 11.609 12.319 1.003 159 6 (283)
< 1000 m2 33 4.830 4.416 2.764 418 33 13 (315)
Medeltid, stads- 
undersökningar 
kyrkor
byggnadsdokumentation 28 6.508 14.426 14.310 319 236 9(735)
Inventeringar 
karteringar 
fosfatkarteringar 
Förhistoria och

14 432

medeltid:
Provundersökningar 
antikvariska kontroller 156 5.266 5.307 1.338 1.699 55 8 (246)

Summa 1982 240 49.281 36.190 30.731 3.439 483 36 (1579)
Summa 1981 257 48.790 42.910 32.042 3.910 267 23 (1752)

x) Siffran före ( ) avser hela boplatser och anläggningsgrupper motsvarande husgrunder; inom ( ) avser härdar, stolphål 
och andra boplatskonstruktioner.



UV:s undersökningsvolym i 1000 m2/år

1958 59
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Undersökningarnas landskapsfördelning 1982

1982
Landskap

Antal
uppdrag

Yta Löp
meter

Grov
tim

Maskin Ark
tim tim

Unders
gravar

Unders
boplatser

Blekinge 12 182 343 43 153 4(4)
Bohuslän 11 22 325 51 7 93 1 2
Dalarna 4 96 712 450 83 904 (20)
Dalsland 1 20 27 4 24 1
Gästrikland 4 120 16 112 18 152 1 1(14)
Halland 7 3.375 114 4.227 90 3.649 7 5(59)
Hälsingland 2 10.600 4.935 178 2.934 14 2
Närke 9 6.044 327 108 260 992 1 (87)
Skåne 46 3.461 17.125 7.331 875 5.961 41 1 (935)
Småland 7 2.662 190 831 35 664 6 (20)
Södermanland 52 6.020 3.807 2.840 409 6.365 79 7(25)
Uppland 38 9.835 888 5.876 522 9.744 256 6(193)
Västergötland 2 140 60 171 28 378 1 3(10)
Västmanland 2 95 24 28 72
Öland 18 39 2.850 280 453 3
Östergötland 25 6.665 6.678 3.468 859 3.652 73 3 (211)

240 49.281 33.530 30.731 3.439 36.190 483 36 (1579)
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Undersökningarnas landskapsfördelning 1983

Landskap Antal Prov
uppdrag under- 

sökn.

Yta i

i

Grov
arbets
timmar

Maskin
timmar

Arkeolog- Under 
timmar sökta 

gravar

- Under
sökta 
boplatser

Blekinge 4 3 568 62 73 94 2(16)
Bohuslän 19 15 400 212 74 772 4 2
Dalarna 2 1 10.008 5.224 750 9.016 7
Gästrikland 4 1 500 106 50 112 3
Halland 18 14 384 524 182 997 2(39)
Hälsingland 4 1 12.395 8.821 290 4.165 20 24 (136)
Lappland 3 1 6.085 1.750 4 1.600
Medelpad 1 1 40 160
Närke 2 250 24 96
Skåne 68 36 19.043 8.176 2.391 14.420 8 20 (8.039)
Småland 7 7 90 94 12 193 2(3)
Södermanland 52 37 14.365 3.594 720 6.336 174 10 (67)
Uppland 31 22 3.415 1.266 267 2.588 41 3(67)
Västergötland 3 775 1.488 67 1.546 3 1
Ångermanland 1
Öland 15 13 478 184 20 315 4 2(95)
Östergötland 21 12 9.931 3.180 527 4.027 16 2 (426)

Summa 1983 255 164 78.687 35.281 5.491 46.437 277 73 (8888)

Summa 1982 240 156 49.281 30.731 3.439 36.190 483 36 (1579)
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Katalog över samtliga undersökningar genom 
undersökningsverksamheten 1982

Blekinge

ELLEHOLMS SN, ELLEHOLM 43:1 M FL 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Elleholm hade stadsrättigheter under medeltiden 
och fram till 1600. Orten är omnämnd i historiskt 
källmaterial från 1400-talet.

Undersökningen utfördes med anledning av 
dragning av teleledning. Den nydragna ledningen 
förband fastigheten Elleholm 43:1 med kyrkan 
och Elleholms Hovgård. Största delen av sträckan 
plöjdes kabeln ner. Vid några tillfällen träffade 
plogen på stenar undei mark, dessa rubbades 
dock troligen obetydligt ur sina ursprungliga lä
gen eftersom plogen klättrade över dem. Plogens 
bredd var ca 5 cm och plogdjupet ca 40 cm. Vid 
övergången av nuvarande landsväg maskingräv- 
des schaktet, vidare maskingrävdes sträckan norr 
om landsvägen. Under landsvägen påträffades ett 
minst 0,4 m tjockt lager kulturjord. Ovanpå och 
delvis nedgrävt i detta lager låg en vägfyllning be
stående av 0,2—0,4 m stora stenar, grus och sand. 
Norr om landsvägen var grävningsdjupet ca 0,6 m 
och berörde endast i obetydligt grad bevarade kul
turlager. Här påträffades enstaka keramikskärvor 
av 1600-talskaraktär och ett litet parti raseringsla
ger. I omrörda lager omedelbart söder om lands
vägen påträffades en kritpipa, troligen tillverkad 
i Sverige efter 1750.

FYND: enstaka keramikskärvor, ett litet parti ra
seringslager.
DATERING: 1600-tal, kritpipan efter 1750.

KARLSKRONA, STG 1616 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Undersökning föranledd av en planerad nydrag
ning av väg E 66 förbi Karlskrona. Det undersök
ta området utgjordes av en åt söder sluttande åker 
genomskuren i ungefär nord — sydlig riktning av 
en fossil bäckfåra. Bottenmaterialet var sand. 
Fornlämning 68, ett gravfält med 85 registrerade 
anläggningar (högar, stensättningar etc) ligger 
ca 50 m söder om den nu aktuella ytan. Matjor
den avbanades med maskin på sex provytor. Ett 
30-tal anläggningar från perioden ca 1650 — 1982 
påträffades. Framför allt utgjordes de av stolphål 
till ett gärde markerande en åkergräns. Gärdet da
teras till 1800-tal. I anslutning tilien härd som bl a 
innehöll tegelflis påträffades några keramikskär
vor av 1600-talstyp.

FYND: tegelflis, keramikskärvor.
DATERING: 1650, 1800-tal

KRISTIANOPELS SN, STG 56 
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm

Exploateringsområdet ligger på ett flackt parti i 
södra delan av det gamla stadsområdet. Mat- 
jordslagret var ca 0,4 m tjockt. Eftersom detta var 
omrört i sen tid kunde det skalas bort med ma
skin. Mot den sterila bottnen, som utgjordes av 
morängrus, avtecknade sig fyra stycken avfalls- 
gropar. Samtliga innehöll yngre rödgods, krit- 
pipsfragment, glas e t c. Avfallsgroparna kan så-
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ledes med stor sannolikhet föras till Kristianopels 
stadsperiod dvs 1600—1680.

Arbetet föranleddes av planerad tillbyggnad av 
servicebyggnaden på Pålsgårdens campingplats.

FYND: yngre rödgods, kritpipsfragment, glas. 
DATERING: 1600—1680.

KRISTIANOPELS SN, STG 56 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Undersökning föranledd av nydragning av vatten
ledning från Pålsgården i nordvästlig riktning till 
Storgatan, en sträcka på 24 m. Pålsgården är belä
gen ett tjugotal meter från den östra stadsmuren 
och ca 140 m sydsydost om Kristianopels nuva
rande kyrka. Ett fyrtiotal meter söder om Påls
gården är Kristianopels nuvarande kyrka. Ett 
fyrtiotal meter söder om Pålsgården är den s k 
kommendantens kulle belägen, vilken antas dölja 
resterna efter ett av de viktigare husen i 1600- 
talets Kristianopel, Kommendantshuset. Sydväst 
om Pålsgården syns ett system av syllstensrader i 
markytan, de anses utgöra lämningar efter ett 
stall. Omedelbart söder om Pålsgården undersök
tes år 1980 ett källargrävt stenhus. 1600-talstorget 
har varit beläget väster om Storgatan och söder 
om kyrkan, 50—100 m nordväst om Pålsgården.

Vid den nu aktuella undersökningen påträffa
des rester av två hus med halvkällare. Det östliga 
var beläget ca 5 m från Pålsgården och bestod av 
ca 1 m höga murrester fogade med kalkbruk. Det 
kullerstensbelagda golvet var nedgrävt ca 0,4 m 
under den äldsta markytan men huset var troligen 
byggt från en yngre markyta ca 0,25 m högre upp. 
Golvet var täckt av sandiga rasmassor i ett 0,05— 
0,2 m tjockt lager och därefter var källaren fylld 
av sten och jord. Det västliga huset påträffades 12 
m från Pålsgården. De bevarade murresterna var 
här 0,6 m höga kallmurar, nedgrävda från samma 
yngre markyta som det östliga huset. Golvet var 
av stampad jord och lera och eldskadat. Av bägge 
husen påträffades endast de nordöstra hörnen. På 
sträckan mellan det västliga huset och gatan på
träffades raseringslager som var påförda eller om
rörda i modern tid (1960—70-tal). I gatan påträf
fades ett mindre parti med ett 0,25 m tjockt oska
dat 1600-tals kulturlager. Fyndmaterialet bestod

av 1600-tals keramik och kakel. De båda husen var 
troligen byggda efter år 1611.

FYND: keramik och kakel.
DATERING: 1600-tal.

LÖSENS SN, (LYCKEBY), LYCKÅVÄGEN 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

I samband med VA-schaktning dokumenterades 
schaktväggarna på en 15 m lång sträcka i Lyckåvä- 
gen vid stadsäga 36:1. Under ca 1 m modern fyll
ning påträffades en kullerstensläggning utgöran
de vägbeläggning. Vägen kan preliminärt dateras 
till 1600-tal.

FYND: —
DATERING: 1600-tal.

LÖSENS SN ,(LYCKEBY), LYCKÅVÄGEN 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Undersökning föranledd av VA-schaktningar för 
det blivande församlingshemmet i Tingsträdgår- 
den. Den tomten undersöktes av UV i juni—juli
1981. Det nu aktuella schaktet sträckte sig från 
Lyckebyån utmed Lyckebyvägen i nordvästlig 
riktning och slutade i Tingsträdgården ca 25 m ös
ter om Lyckeby gamla kyrka. Schaktet berörde 
alltså de östligaste delarna av det medeltida och 
eftermedeltida Lyckeby. Närmast ån påträffades 
en ca 15 m bred strandskoning av 0,2—0,8 m stora 
stenar med enstaka tegelinslag. Stenarna låg på/i 
bottensanden och täcktes av påförd delvis kultur- 
jordsblandad moig lera. Ovanpå strandskoningen 
resp på bottensanden norr om strandskoningen 
låg ett 0,1—0,6 m tjockt kulturlager med enstaka 
1500— 1600-tals keramikskärvor. Västsydväst om 
kyrkan och ca 60 m från ån påträffades en kuller
stensläggning i kulturlagrets övre del samt något 
som kan tolkas som en hålväg i övergången mellan 
kulturlager och bottensand. Mellan 6 och 10 m 
norr om dessa vägrester låg några gropar med 
1600-talsfyllning samt ett murfundament/dike 
också det från 1500 — 1600-tal och troligen igen
fyllt under 1700-talet. Detta dike/murfundament
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påträffades även vid undersökningen 1981 och 
tolkades då som stadsgränsmarkering.

FYND: enstaka keramikskärvor.
DATERING: 1500—1600-tal.

NÄTTRABY, NÄTTRABY 5:6 
Fältarbetsledare Sten Tesch

Det planerade exploateringsområdet (Läkarsta
tion) låg omedelbart norr om Nättraby kyrka, 
som uppfördes under 1100-talet. Under medelti
den fungerade Nättraby som s k bondehamn, va
rifrån man bedrev handel under friare form än 
man kunde i städerna. Fem sökschakt grävdes in
om byggnadsområdet, men inga kulturlager eller 
fynd påträffades. Under ett ca 20 cm tjockt mat- 
jordslager fanns endast steril moränlera.

FYND: —
DATERING: —

RONNEBY, MÖLLEBACKSGATAN 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

I samband med VA-schaktningar dokumentera
des schaktväggarna i hopp om att konstatera dels 
en medeltida strandlinje mot Ronnebyån dels me
deltida boplatslager i gatan/kvarteret. Schakt- 
ningarna berörde dock endast tidigare omrörda 
massor. Området ligger inom vad som har anta
gits vara det centrala Ronneby under medeltiden. 
Kyrkan ligger ca 50 m söder om gatan. Arkeolo
giska iakttagelser saknas dock i denna del av 
staden.

FYND: —
DATERING: —

SÖLVESBORG, KV BÄVERN 1 
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm

Med anledning av planerad nybyggnation på fas
tigheten Bävern 1 genomfördes en arkeologisk 
provundersökning. I södra delen av exploate

ringsområdet påträffades rester av en 4x6 m stor 
och drygt 1 m djup stenkällare. Fyllningen inne
höll stora mängder med krossade flaskor, porslin 
och dylikt av 1800-tals karaktär. Av arkivalier 
framgår att här legat ett bryggeri under 1800- 
talet. I övrigt påträffades ett 0,2—0,5 m tjockt 
sandigt kul tur jordlager. Lagret, som var avsatt di
rekt på steril botten, innehöll yngre rödgods av 
1600 — 1700-tals typ. Kulturlagret var delvis ska
dat i sen tid och några anläggningar kunde inte 
knytas till det.

FYND: yngre rödgods.
DATERING: 1600—1700-tal.

SÖLVESBORG, KV GLADAN 3:5 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Undersökning föranledd av planerat biblioteks
bygge. Stora delar av exploateringsytan hade tidi
gare varit bebyggd med hus med källare, i den pla
nerade byggnadens norra del fanns dock en ca 350 
m2 orörd yta och i byggnadens södra del ca 40 m2. 
Kvarteret är beläget ca 220 m ostsydost kyrkan 
och ett hundratal meter från nuvarande strandlin
je i en sydsluttning. Två schakt grävdes i den pla
nerade byggnadens södra del och ett i den norra. 
I alla tre schakten påträffades ett sandigt avfalls- 
lager med tegelflis och sparsamt med keramik och 
djurben.

FYND: keramik, kritpipeskaft.
DATERING: efter 1600-tal.

SÖLVESBORG, S:T IBBSGATAN- 
MARKGATAN-KLOSTERGATAN 
Fältarbetsledare: Sten Tesch, Bengt Jacobsson

I samband med schaktningar för avloppslednin
gar berördes S:t Ibbsgatan som enligt äldre kart
material ända fram till 1800-talets början var be
lägen vid stadsområdets norra gräns. I gatan som 
sträcker sig mellan hamnområdet och Östra Stor
gatan grävdes tre provschakt som i längd variera
de mellan 4,5—6 m. I det närmast hamnområdet 
belägna schaktet (schakt 1) påträffades en ca 1,20 
m bred och 1,0 m hög skalmur bestående av otuk
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tade stenar som lagts utan bindemedel. Muren 
som i nästan rakt nordlig riktning korsade gatan, 
fortsatte i bägge riktningar utanför schaktet. Ste
ril sand låg innanför muren på ca 0,60 m ö h, 
medan motsvarande nivå utanför muren låg — 
0,20 m ö h. Muren har sannolikt utgjort kanten 
på hamnkajen under 16—1700-talet. I de andra 
två schakten som grävdes längre upp i gatan på
träffades varken några konstruktioner eller kul
turlager. Lagerföljden utgjordes här av ca 0,60 m 
tjock fyllning och därunder 0,20—0,30 m mat
jord inehållande enstaka tegelflis. Steril nivå låg i
schakt 2 på + 1,80-----f 2,05 m ö h och i schakt
3 mellan + 4,40 och + 4,80 m ö h. Provunder
sökningen fortsätter i november.

Fortsatt provundersökning i S:t Ibbsgatan, 
Markgatan och Klostergatan, varvid ytterligare 
sju provschakt (till de tidigare tre) om 4+1 m 
grävdes. Inga direkta kulturlager eller konstruk
tioner påträffades. Möjligtvis kan några flintav
slag i provschakt 4 tyda på förekomsten av en sten- 
åldersboplats i närheten.

FYND: Schakt 1: tegelflis, glas, porslin, keramik. 
Schakt 4: flintavslag.
DATERING: stenålder: 1600—1700-tal.

SÖLVESBORG, KV MÅRDEN 1,2 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Med anledning av husbygge utfördes en mindre 
undersökning på tomten. Med maskin grävdes ett 
ca 3 X 2 m stort schakt på platsen för tillbyggna
den. Ett 0,5 m tjockt delvis påfört kulturlager 
från sent 1600-tal — 1700-tal påträffades. Detta 
lager vilade direkt på sjösanden.

FYND: —
DATERING: — 1600—1700-tal.

Bohuslän

HÖGDALS SN, SKOGAR 1:47, FORNL 183 
Fältarbetsledare: Mats Jonsäter

En ny tullstation skall uppföras vid Svinesund 
och föranledde uppmätning och fotografering av 
en skans som ingått i en större skansanläggning, 
Sundsborg, vid Svinesund. Dessutom dokumen
terades ett antal värn från första eller andra 
världskriget. Skansanläggningen är från början 
av 1700-talet. Den byggdes för försvar mot an
grepp från Norge, men hade ett strategiskt läge 
också för anfall.

FYND: —
DATERING: 1700-tal

JÖRLANDA SN, SAXERÖD 1:5 OMRÅDE 
INTILL FORNL 150 
Fältarbetsledare: Mats Jonsäter

Provundersökning av planerad villatomt intill 
fornlämning 150, en fyndplats för ett täljstenskärl 
med bronsföremål, bl a bältesbeslag och halsring 
(förmodad flatmarksgravfält). På tomten grävdes 
sju provytor. Inte i någon av dessa påträffades in
dikationer på flatmarksgravar eller anna förhis
torisk verksamhet. Den lilla gipen där kärlet troli
gen påträffades undersöktes inte eftersom den lig
ger utanför den planerade tomten (området söder 
om gamla landsvägen).

FYND: —
DATERING: —

KUNGÄLV, KV DAMMEN 
Fältarbetsledare: Mats Jonsäter
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rester efter bryggkonstruktion misstänktes kunna 
finnas. De trärester som påträffades visade sig ut
göras av rötter till ett större lövträd som antagli
gen stått på platsen innan marken fylldes ut på 
1930-talet. Över leran i botten av schaktet kunde 
konstateras ett ca 0,5 m tjockt kulturlager. I detta 
påträffades enstaka djurben och krukskärvor av 
1600-talskaraktär. Dessa tillvaratogs ej. Över kul
turlagret låg ca 1,4 m modernt fyllnadsmaterial, 
delvis uppblandat med äldre material.

FYND: djurben, krukskärvor.
DATERING: 1600-talskaraktär.

LANE-RYRS SN, FAGERHULTSNÄS 1:3, 
HYGGET, FORNT 2 
Fältarbetsledare: Eva Weiler

Provundersökning av stenåldersboplats, som re
gistrerats i samband med riksantikvarieämbetets 
specialinventering av fornlämningar inom ett pla
nerat skjutfältsområde (Sågebacken). Vid inven
teringen, som utfördes år 1975, noterades, att ett 
30-tal ”flintbitar” tillvaratagits vid olika tillfällen 
men att dessa förkommit. Några flintblock hade 
legat upplagda på ett stenblock i ett av gärdena. 
Skjutfältsområdet är beläget i oländig terräng, 
bestående av kalhyggen, myrar och mindre igen
lagda åkermarker. Det ligger mellan 95 och 125 
m ö h, dvs högre än den äldsta förväntade strand
bosättningen på västkusten. Omedelbart söder 
om skjutfältet har relativt många senneolitiska 
lösfynd tillvaratagits. Två guldbrakteater är funna 
norr om sjön Krokevattnet, som är en gammal 
vinterväg upp mot Dalsland. Vid provgrävningen 
påträffades några, troligen frostsprängda flint
stycken. En kärna av flinta var upplagd på en 
berghäll tillsammans med andra stenar. Inga and
ra föremål förekom som ger antydan om att det 
funnits förhistorisk bosättning i området.

FYND: flinta.
DATERING: —

Provundersökning av stenåldersboplats, som re
gistrerats i samband med riksantikvarieämbetets 
specialinventering inom ett planerat skjutfälts
område (Sågebacken). Vid inventeringen, som ut
fördes år 1975, noterades att ca fem bitar av svart 
och gul flinta tillvaratagits i en åker men nu för
kommit. Endast en bit slagen flinta påträffades 
vid provundersökningen. Ingenting tyder i övrigt 
på att det funnits förhistorisk bosättning i 
området.

FYND: flinta.
DATERING: —

LANE-RYRS SN, FAGERHULTSNÄS 1:3,
FORNL4
Fältarbetsledare: Eva Weiler

LJUNGS SN, SKAFTERÖD 1:8, 3:1, FORNL 33 
A, 34
Fältarbetsledare: Mats Jonsäter

Med anledning av anläggning av riksväg E6 prov- 
undersöktes en fyndplats för handtagskärna 
(fornl 33 A) och en fyndplats för flinta (34). Inga 
indikationer på förhistorisk bosättning påträffa
des på någon av platserna.

FYND: —
DATERING: —

LJUNGS SN, ANFASTERÖD 1:1, 2:1, FORNL 
49 m fl
Fältarbetsledare: Mats Jonsäter

På grund av planerad villabebyggelse kontrollun- 
dersöktes en del av vägsträcka utmed fornläm- 
ning 49, ett gravfält, och provundersöktes en ny
upptäckt stenåldersboplats. I vägsträckan kunde 
två stensättningar konstateras under fyllnings- 
massor. Bägge ansågs kunna kvarligga. Vid prov
undersökningen påträffades minst elva härdar 
och andra anläggningar inom en ca 25 x 40 m stor 
yta.
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FYND: avslag av flinta och bergart, en fragmen
tarisk spånkniv, nacken till en trindyxa och ensta
ka brända ben.
DATERING: senmesolitisk tid (sannolikt li- 
hultkultur)

TANUMS SN, HÅKEBY S:2, FORNE 549 
Fältarbetsledare: Eva Weiler

I samband med grundundersökningar inför om
byggnaden av riksväg E6 delen Ryland-Knäm, ha
de en domarring och en stensättning, skadats all
varligt. Stensättningen var helt borta och av do
marringen återstod två resta stenar. Resterna av 
domarringen undersöktes. Den bestod ursprung
ligen av fem resta stenhällar och hade en diameter 
av ca 6 m. Ingen gravgömma eller andra fynd på
träffades vid undersökningen eller i de lösa jord
massorna i området.

FYND: —
DATERING: —

TANUMS SN, HÅKEBYTORP 1:1, FORNE 649 
Fältarbetsledare Eva Weiler

I samband med den planerade ombyggnaden av 
riksväg E6, delen Ryland-Knäm, skulle en ny ut
fart byggas från fastigheten Håkebytorp 1:1. Ut
farten skulle enligt planerna passera över en forn- 
lämning, ca 20 m i diameter. Med hänsyn till osä
kerheten kring fornlämningens storlek och karak
tär gjordes en provundersökning. Fornlämningen 
bestod av en stensättning, belägen på en flack 
höjdrygg. Den hade en 0,4 m djup fyllning av 
bitvis ganska glest liggande stenar. I centrum av 
graven påträffades brända ben mellan stenarna, 
men gravgömman fick ligga kvar intakt.

FYND: brända ben.
DATERING: —

I samband med den planerade ombyggnaden av 
riksväg E6, delen Ryland-Knäm, provundersök- 
tes ett fornlämningsområde med en skadad sten
sättning. Där skall också ha funnits en gravhög, 
som nu är borta. Stensättningen visade sig dels 
vara fel inlagd på vägkartan, dels ligga på en för
historisk boplats, som inte registrerats tidigare 
och som nuvarande E6 skurit rakt igenom. Åter
stoden av stensättningen var 6 x 10 m stor och 
helt plan. Den var därför svår att se i terrängen 
och det är inte helt uteslutet att det kan finnas yt
terligare någon i området. Boplatsen hade en ut
sträckning på minst 1500 mI 2, men dess begräns
ning åt nordost blev inte klarlagd. Vid provunder
sökningen påträffades bl a en bit av en skära av 
flinta, ett kärnfragment och eldskadad och slagen 
flinta. Fynden kan möjligen datera bosättningen 
till senneolitisk tid, dvs bronsålder, en period som 
är rikligt representerad i lös- och depåfynd i områ
det — och inte minst i de olika hällristningsområ- 
dena.

FYND: flintskära, kärnfragment, slagen flinta. 
DATERING: bronsålder (?).

TANUMS SN, HÅKEBY S:2, FORNE 694
Fältarbetsledare: Eva Weiler

ÖDSMÅLS SN, GRÖTERÖD, FORNE 247 
Fältarbetsledare: Mats Jonsäter

Kontroll av schakt för elkabel genom förmodad 
boplats. Boplatsen hade indikerats genom omfat
tande mörkfärgade lager i åker. Vid kontrollen 
framkom ingenting som tyder på att de skulle ut
göras av kulturlager.

FYND: —
DATERING: —
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Dalarna

FALUN, KV DALPILEN 
Fältarbetsledare: Viktor Svedberg

Undersökning föranledd av att Försäkringskas
san i Kopparbergs län hade påbörjat ett nybygge i 
kvarteret varvid ett större område redan hade 
schaktats ur. Därvid återstod enbart en smal rem
sa mellan det nya huset och tomtgränsen att un
dersöka. Undersökningen omfattade ca 1,5 m tj 
kulturlager och överst i dessa framkom ett heltäc
kande bebyggelselager med resterna av tre—fyra 
hus. Ett av husen torde ha varit ett bostadshus 
medan de övriga husens funktion är osäkra då 
resterna av dessa var mycket fragmentariska. 
Längre ner i kulturlagret påträffades en del lösvir
ke som kan tyda på att det också kan ha funnits 
bebyggelse tidigare på platsen.

FYND: silversked, armborststock, fem mynt 
(1636—75), djurben, krukskärvor, kritpipor, 
fönsterglas m m.
DATERING: slutet av 1500-talet — omkr 1700.

FALUN, DIKARBACKEN
Fältarbetsledare: Sonja Wigren, Eva Hjärthner-
Holdar

Provundersökning för Falu kn planerat vägbygge 
i skogsmark. 27 schakt, totalt 690 löpmeter öpp
nades. I norra delen av området framkom en 
långsträckt slaggförekomst samt ett 2—3 m brett 
kollager. Eventuellt sekundärt påförd slagg i an
slutning till en gammal vägsträckning. I södra de
len av området framkom elva härdar och härdlik- 
nande anläggningar, en kolningsplats samt tre— 
fem ugnar eller kallrostar. I sydöstra delen är en ti
digare registrerad stenmur, 80 m 1 (N-S). Några 
provschakt utvisade att muren var uppbyggd i 
skalmursteknik och överlagrade ytterligare en 
skalmur. I rät vinkel mot den västra mursidan, på 
ett regelbundet inbördes avstånd fanns mindre 
stensträngar. Under murar/strängar fanns ett sot
lager, det senare troligen spåren efter en vändrost.

FYND: malm, slagg och ev råkoppar
DATERING: —

FALUN, STORA TORGET 
Fältarbetsledare: Viktor Svedberg, Stefan Kriig

Undersökning föranledd av att kommunen på
börjat schaktning för en dagvattenledning i söd
ra hörnet av Stora torget varvid kulturlager med 
träkonstruktioner framkom och arbetet stoppa
des. Vid undersökningen framkom tre anlägg
ningar som var orienterade i riktning nordost
sydväst och vinkelrätt mot schaktet. I sydöst mot 
Falugatan fanns en kavelbro som åt sydost grän
sade mot en syllstock med rester av resvirke. Res- 
virket har möjligen utgjort ett staket. I nordväst 
framkom den nordöstra gaveln av ett 6 brett hus. 
Resterna utgjordes av tre syllstockar som var lag
da i knut i hörnen. Ca 1 m nordväst om huset fram
kom resterna av en 60 cm bred stenmur eller sten- 
sockel. Anläggningarna låg i ett kompakt träflis- 
blandat myllager.

FYND: ett mynt (1 öre kopparmynt, drottn Kristi
na, 1644—53), kritpipor, fajans och fat av B 
Il-gods.
DATERING: anläggningarna troligen äldre än 
1640-talet.
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Dalsland Gästrikland

DALSKOGS SN, BÅSANE 1:40, FORNL 5 
Fältarbetsledare: Eva Weiler

Ett grustag i Kroppefjäll skulle utvidgas och kom 
då att beröra ett område med låga rösen. Det 
största av dem var registrerat som ett eventuellt 
förhistoriskt gravröse. Det fanns uppgifter från 
1930-talet om att man hittat ben i ett sådant röse, 
då man hämtade sten till ett ladugårdsbygge i när
heten. Det stora röset kunde lika gärna vara en 
förhistorisk grav som ett odlingsröse. Eftersom en 
dokumentation av hela området skulle uppgå till 
en hög procent av inkomsten från grusförsälj
ningen skulle i första hand provundersökning ske 
av det stora röset för att se om man måste räkna 
med att det fanns förhistoriska gravar i området 
eller om det var odlingsrester av ganska modernt 
datum. Vid provgrävningen påträffades ingenting 
som tyder på att det stora röset var en förhistorisk 
grav. Genom två av smårösena grävdes schakt 
med maskin för att jämföra dessas uppbyggnad 
och innehåll med det större. Kol för C14-analys 
samlades in från den en gång avbrända markytan 
under de tre rösena. En preliminär jämförelse 
mellan gamla lantmäterikartor, skriftligt källma
terial och fältdokumentation visar, att rösena 
sannolikt tillkommit under perioden 1600—1800.

FYND: —
DATERING: 1600—1800 (?)

GÄVLE, SLOTTET 
Fältarbetsledare: Bent Syse

Vid vattenledningsarbeten inom slottsområdet 
vid Gefleborg i Gävle påträffades lämningar vilka 
uppfattades som rester efter medeltida huskon
struktioner. Vid schaktningsövervakningen do
kumenterades schaktet genom två sektionsrit- 
ningar, där man tydligt kunde se raseringsmassor 
och fyllnadslager. Ett tunt avsatt lager fanns när
mast den sterila marken. Raseringsmassorna här
rör troligen från en mindre byggnad som finns 
markerad på en karta från 1706. Denna byggnad 
revs säkert i samband med västra flygelns uppfö
rande 1753.

FYND: en krukskärva.
DATERING: medeltid — 1753.

HAMRÅNGE SN, ÅBYN 12:12, 12:34, FORNL 
78 SAMT OREGISTRERADE 
Fältarbetsledare: Sverker Söderberg

Inför planerad utvidgning av bebyggelsen i Berg
by utfördes en inventering av planområdet samt 
av anslutande områden, följd av en provunder
sökning. Senare utfördes även en fosfatkartering 
av området. Inom planområdet ligger ett registre
rat gruvhål, nr 78, med rester av timmerfodring 
och med anslutande skrotstensvarp. Vid invente
ringen/provundersökningen framkom i områdets 
norra del spridda slaggbitar av lågteknisk typ, vis
sa även med rester av ugnsfodring. I mellersta de
len påträffades enstaka lerklining samt träkol i 
anslutning till ett jordfast block. I områdets södra 
del framkom lerklining och kol. En undersökning 
av gruvhålet samt av ovannämnda boplatsindika
tioner planeras att utföras under år 1983.

FYND: slagg och lerklining.
DATERING: kan troligen klarläggas vid 1983 års 
undersökning.
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Undersökning utförd med anledning av att ett 
bostadshus skulle uppföras på fastigheten Nybro 
2:13. På tomten fanns en registrerad hög, fornl. 31, 
en slaggvarp samt koncentrationer av slagg. En 
provundersökning visade att det inom stora delar 
av fastigheten fanns en järnframställningsplats av 
lågteknisk typ. Denna ansågs vara minst skadad 
under högen, varför endast denna del undersök
tes i samband med undersökningen av högen. På 
övriga delar av tomten kvarligger resterna av 
järnframställningsplatsen. Högen var jord- och 
sandmantlad med en stark inblandning av slagg. I 
centrum fanns ett litet ca 1,5—2 m och 0,2—0,4 
m h glest kärnröse, under vilket framkom ett 
brandlager. Under den gamla markytan, som syn
tes som en 0,1—0,15 m tjock mörkfärgning, låg 
järnframställningsplatsen. Den innehöll en kol- 
ningsgrop, sju härdar, en större stenkonstruktion 
samt två ugnar. Järnframställningsplatsen i sin 
tur låg i en fossil åker vilket årderspår utvisade.

FYND: Högen: pärlor, bronsbleck, spikar och ni
tar av järn, slagg, brända ben. Järnframställ
ningsplatsen: slagg, ugnsväggar samt järnfrag
ment.
DATERING: huvudsakligen yngre järnålder.

VALBO, NYBRO, 2:13, FORNL 31
Fältarbetsledare: Eva Hjärthner-Holdar

Halland

KUNGSBACKA, KV GLÄDJEN 
Fältarbetsledare: Lillemor Schützler

I det centrala Kungsbacka hade arbeten för ett 
husbygge startat utan antikvarisk tillsyn. Då detta 
upptäcktes hade pålningsarbetena redan utförts. 
Därför grävdes endast ett krysschakt i de ostörda 
områdena mellan pålarna för att få en uppfatt
ning om de förmodade medeltida lagren. Det 
äldsta kända belägget på Kungsbacka stad är från 
år 1408. Den äldsta kartan är daterad men anses 
vara upprättad efter år 1645, då Halland blev 
svenskt. Undersökningsområdet låg inom den 
västra delen av staden, dit man kan förmoda att 
den medeltida bebyggelsen varit koncentrerad, 
bl a beroende på topografin, och ett mer utveck
lat gatunät enligt 1600-tals kartan. Undersök
ningsområdet låg på en tomt i anslutning till en 
torgbildning, som fanns med på den äldsta kartan 
och även på några 1700-tals kartor. Vid schakt
grävning framkom sammanlagt tre bebyggelse
skikt. I det sydligaste schaktet påträffades även 
rester av en källare. Ett fåtal keramikfynd (yngre 
rödgods) av 14—1600-tals typ påträffades. Att 
närmare datera bebyggelseskikten är svårt efter
som det saknas klart daterande fynd, trä för dend- 
rokronologi osv. Men att döma av antalet bebyg
gelseskikt och kulturlagrets tjocklek borde de 
äldsta bebyggelseskikten kunna härledas till me
deltiden.

FYND: keramik, yngre rödgods.
DATERING: 1400—1600-talet.

LINDBERGS SN, LINDHOV 1:1, FORNL 40 
(NY VARBERG)
Fältarbetsledare: Kristina Carlsson

Utmed den södra infartsvägen till Lindhovs gård 
kontrollerades schaktningar för en elkabel. 
Schaktet var 50 m långt och 0,5 brett och grävdes 
till ett djup av ca 0,3—0,5 m under markytan. In
ga avsatta kulturlager berördes, eftersom schak
tet var så grunt. En stenläggning i norr, som låg i 
botten av schaktet, var troligen delar av en äldre
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gårdsplan. Inga fynd påträffades, eftersom 
schaktmassorna endast bestod av sentida mark
påfyllning. Schaktet låg i ett område, som på dju
pare nivåer kan tänkas innehålla kraftiga kultur
lager. Att den medeltida stadskyrkan låg strax 
norrut och att en trolig hamnplats i Himleån legat 
precis söder om schaktet, talar för ett mycket 
centralt läge i det medeltida stadsområdet.

FYND: —
DATERING: —

LINDBERGS SN, LINDHOV 1:1, FORNL 40 
(NY VARBERG)
Fältarbetsledare: Kristina Carlsson, Lillemor 
Schiitzler, Kajsa Ullberg-Loh.

Undersökning som utgjorde en direkt fortsätt
ning på de arbeten som utfördes i området 1981, 
inför en breddning av E6:an österut. Ett 10—12 m 
brett parti utmed vägen mellan Himleån i söder 
och Trönningevägen i norr har nu undersökts, en 
sammanlagd sträcka av ca 500 m. Det skriftliga 
källmaterialet ger upplysningen att de äldsta de
larna av Ny Varberg ska ha funnits redan under 
1400-talets mitt. Att datera kulturlagren och ge
nom detta besvara frågan när staden egentligen 
anlades, ansågs vara en av de viktigaste uppgifter
na inför undersökningen. Efter vidare genom
gång av gravningsmaterialet skall också arkeolo
giskt och skriftligt källmaterial testas mot 
varandra.

Undersökningen 1982 omfattade en sträcka av 
275 m. I norr noterades delar av den vallgravs- 
konstruktion som, enligt det skriftliga källmate
rialet ska ha omgett staden. I övrigt noterades en 
varierad bebyggelsebild. I söder iakttogs upp till 
fyra bebyggelseskeden, och i norr påträffades en
dast bebyggelse från de två yngsta skedena. Möjli
gen har området närmast vallgraven utgjort ett 
undantag (fig 2). Stratigrafiska iakttagelser angå
ende bebyggelsens stegvisa utbyggnad i området, 
utgör ett av de mest betydelsefulla resultaten i un
dersökningen. Detta visade att schaktet skar rakt 
igenom ett ytterområde i den medeltida staden, 
och att klosterområdet i början legat avskilt från 
den övriga stadsbebyggelsen. I de två yngsta be
byggelseskedena noterades 42 olika anläggningar

och 16 i de två äldre. De utgjordes av husgrunder, 
gator och gårdar, men också av mindre konstruk
tioner som tunnor, gropar och en brunn. Alla ga
tor har varit stensatta och löpt, med ett undantag, 
i öst-västlig riktning. Husen måste till övervägan
de del ha varit byggda i trä, kanske skiftesverks- 
teknik, på glesa stengrunder. I ett par fall notera
des spår av byggnader i korsvirkesteknik, en bygg
nadsteknik i Ny Varberg som bl a finns påbjuden 
i det skriftliga källmaterialet. Under det äldsta 
iakttagbara skedet saknas egentlig bebyggelse i 
det område som schaktet berörde. Enstaka av- 
fallsgropar och rester av flätverkshägnader var de 
enda anläggningstyper som fanns. De äldsta 
byggnads- och gatuanläggningarna påträffades i 
närmast yngre skede. Stora tomma partier i kvar
teren visar att bebyggelsen varit ganska gles. De 
flesta gatorna söder om klosterområdet tycktes 
dock ha varit anlagda redan vid denna tid, om
kring år 1500. Stadsplanen har sedan bibehållits 
och byggts ut mot norr under 1500-talet mitt. I fle
ra fall noterades påbyggnader och reparationer av 
äldre konstruktioner. Under stadens sista period, 
flyttningen 1612, förändrade stadsplanen. Bland 
annat syntes delar av en stor nord-sydlig gata i den 
södra delen, som låg över äldre kvartersmark och 
öst-västliga gator (fig 3). I norr tycktes inte lika 
stora förändringar har skett.

Fyndmaterialet domineras av keramik, mest 
yngre rödgods, kakel, tegel, metallföremål och 
slagg. Dessutom har en del glas och djurben till
varatagits. 1 många fall låg föremålsfynden kon
centrerade intill byggnaderna. Kakel och tegel, 
sannolikt sekundärt använt, påträffades mest i 
närheten av klosterområdet. En järnsmedja låg 
strax nordväst om klostret. Omkring 1,5 ton slagg 
samt byggnadens konstruktion talar för detta. 
Förutom flera importerade keramikkärl, påträf
fades ytterligare bevis för utrikeshandel. Några 
klädesplomber i bly, som suttit på tygbalar, är 
exempel på detta. En av plomberna har kunnat 
identifieras till tysk fabrikationsort.

FYND: se ovan.
DATERING: 1400-1600-tal.
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LINDBERGS SN, LINDHOW 1:1, FORNL 86 
(S:T JÖRGENS KAPELL)
Fältarbetsledare: Kajsa Ullberg-Loh

Vid Vägverkets schacktningsarbeten för en dag
vattenledning ca 350 m söder om staden Ny Var- 
berg intill E6:an framom en massgrav, tre gravar 
samt två stenkonstruktioner. Med anledning av 
detta beslöts att en vidareundersökning skulle fö
retas där E6:an sedan skulle breddas. Vid under
sökningen kunde konstateras att de olika sten- 
konstruktionerna hörde samman och bildade 
grunden till ett litet kapell, troligen S:t Jörgens ka
pell som enligt det skriftliga källmaterialet skall 
ha legat söder om Varberg. Kapellet omnämns för 
första gången i ett brev 1528 från den danske ko
nungens kansli, där det bl a står: ”lens Riiber, by
fogde i Vordtbierg, fik Brev paa S. Iyrgenns Kapel 
udenfor Vordtbierg, at beholde saa laenge han er 
Byfoged". I ett annat brev sägs det att Margareta, 
Marten Svendsens änka i Ny Varberg, fick stads- 
fästelse på två kungliga förläningsbrev på jord sö
der om Varberg, öster om S Iyrgenns och väster 
om ”Vor Frue Klosters Jord”. De tre gravarna som 
framkom vid schaktgrävningen visade sig vara 
belägna inuti kapellet. Förutom dessa framkom 
ytterligare fyra gravar, samtliga belägna inuti 
byggnaden. Massgraven befann sig dock en bit sö
der om Kapellet. Några ytterligare gravar utanför 
kyrkan framkom inte. Enligt det skriftliga käll
materialet skall dock en kyrkogård finnas, som 
hör till S:t Jörgens kapell. Troligen ligger den ös
ter om det nu undersökta området. Till kapellet 
hörde ett hospitalsområde. Detta bör ligga en bit 
öster om kyrkan, ett bra stycke in i den nuvarande 
åkern. Vid en provsondering kunde även konsta
teras stenpackningar på två begränsade områden 
ca 100 m öster om undersökningsområdet. Fynd
materialet var mycket magert. Ett järnföremål 
(möjligen en del av en armborstpil) satt inne i 
bröstkorgen på ett av skeletten (fig 1). Järnspikar 
låg runt ett annat skelett, vars grav grävts en bra 
bit ner i leran. Några trärester efter en kista fanns 
däremot inte.

Med anledning av att runt kapellet inte fanns 
någon form av tegelbruk från kyrkans rasering, så 
får man förmoda att kyrkobyggnaden bestått av 
en enkel träkyrka på en stengrund. Taket har troli
gen varit lagt med tegel, med tanke på de otaliga 
takpannerester som hittades. Kapellet har varit ca 
16 m långt och 8 m brett. Något fundament för

mittpelare fanns inte. Däremot syntes märken i 
koret efter en stolphålsrad. Stengrunden var det 
enda av själva byggnaden som fanns kvar och den 
var 1,5—1,8 m bred. Koret har troligen varit rakt. 
Kapellet har varit försett med sammanlagt sex 
strävpelare. Dess historia är ganska kort. Som 
ovan anförts, så nämns platsen för första gången 
1528. År 1612 förstörs Ny Varberg. Möjligt är att 
kapellet flyttats redan före Kalmarkriget.

FYND: järnföremål (armborstpil?).
DATERING: 1500—1600-tal.

LINDBERGS SN, LINDHOV 1:1, MELLAN 
FORNL 40 (STADSOMRÅDE) OCH 86 
(KAPELL)
Fältarbetsledare: Kajsa Ullberg-Loh.

I samband med Vägverkets schaktningsarbeten 
för en dagvattenledning söder om Himleån vid 
Ny Varberg påträffades en stor mängd skelettde
lar. Det visade sig att dessa utgjorde delar av en 
massgrav. Osteologisk expertis bedömde att det 
upptagna skelettmaterialet bestod av minst sex in
divider. Vid fortsatt schaktning, som skedde un
der antikvarisk kontroll, framkom tre gravar samt 
två stenläggningar, vardera drygt en meter breda. 
Med anledning av detta provgrävdes hela sträckan 
mellan Himleån och den nya fyndplatsen. Sam
manlagt 28 provytor grävdes 2 x 2 m stora ner till 
det material som kom under ploglagret. I de flesta 
groparna kom leran direkt under myllagret. En
dast i två gropar framkom stenpackningar. Den 
ena visade sig vara en gammal brukningsväg från 
1900-talets början. Den andra befann sig i nära 
anslutning till de tidigare funna gravarna och 
stenläggningarna. Fyndmaterialet bestod förut
om av recent material av några keramikskärvor, 
som stämmer väl överens med den 1500-talskera- 
mik som framkommit vid utgrävningarna i Ny 
Varberg, belägna omedelbart norr om provunder
sökningsområdet.

FYND: skelettdelar, keramik.
DATERING: 1500-tal (keramiken).

305



Fig 1. Inuti S:t Jörgens kapell utanför Ny Varberg fanns flera gravar. Under altaret låg en ensam grav. 
Den döde hade en armborstpil i bröstet. Foto C Heimann.
One grave lay beneath the altar. The deceased had an arrow from a crossbow in his chest.

Fig 2. Översiktbild som visar grävningsområdet 1982 i Ny Varberg, sett mot söder. I främre delen av bil
den friläggs delar av den byggnad som låg närmast vallgraven, daterad till 1500-talets mitt. Foto C Fo- 
gelqvist.
The excavation area with a building from the 16th century.



Fig 3. En bred stenlagd gata i det yngsta skedet som gick i nord-sydlig riktning låg rakt över äldre öst
västliga gator. Den yngre gatan syns till vänster i schaktet, medan den äldre löper tvärs över schaktet, 
ungefär mitt i bilden. Foto C Fogelqvist.

VARBERG, APELVIKSHÖJD 
Fältarbetsledare: Mats Jonsäter

På grund av planerad bostadsbebyggelse provun- 
dersöktes en åssträckning med relativt rikligt med 
slagen flinta. Tre schakt grävdes med maskin, 50, 
55 respektive 40 m långa och omkring 2 m breda. 
I ett av schakten framkom två mörkfärgningar, 
varav den ena kunde vara en härd. Bägge anlägg
ningarna kunde också vara sentida. Ytterligare en 
mörkfärgning framkom i ett annat schakt och i 
denna påträffades en eldskadad skivskrapa. 
Dessa fynd ansågs inte motivera någon ytterligare 
undersökning på platsen.

FYND: skivskrapa 
DATERING: —
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Hälsingland

HÄLSINGTUNA SN, BJÖRKA 1:5, 1:6,
SKOGSTA 4:2,
FORNL 70, 123, 124, 125, 173 
Fältarbetsledare: Lars Sjöswärd, Marianne 
Summanen

Fornlämningarna 123, 124, 125 och 173 utgör ett 
sammanhängande fornlämningsområde, vilket 
berörs av ombyggnaden av väg E 4, delen 
Hudiksvall-Masbo. Fornl 70 låg 8 km norr om 
ovannämnda lokal i den planerade väg- 
sträckningen.

Fornl 70, registrerad som en skadad hög, utgjor
des av ett skadat odlingsröse, 14—15 m i diam och 
2,3 m h av upp till 0,5 m st stenar upplagda kring 
ett 5 m st block. I anläggningens södra del fanns 
rester av en raserad tegelugn, 3 x 5 m.

FYND: förslaggat tegel, recent keramik och glas. 
DATERING: recent.

Fornl 124, registrerad som två osäkra högar, visa
de sig bestå av ett bebyggelsekomplex med flera 
husgrunder med spisrösen, stenrader och sten
strängar. Bebyggelsespåren fortsätter utanför den 
nu upptagna ytan, där bl a flera stenrader, terras
seringar, röjda ytor samt en jordvall kan urskiljas. 
Området har fosfatkarterats och kommer att bli 
föremål för utvidgade undersökningar år 1983.

FYND: sköldbuckla av järn, söljor, remändebes- 
lag, bultlåsnycklar, knivar, brynen.
DATERING: tidig medeltid.

Fornl 125, som låg strax norr om bebyggelse
komplexet 124, utgjordes av en skadad hög, 8 m i 
diam med ett glest kärnröse och kant kedja samt 
en högliknande, närmast rektangulär stensätt- 
ning, 4 x 3 m st. Båda innehöll brända ben och ar
tefakter spridda i hela fyllningen tillsammans 
med sotfläckar och kolfragment. Högen innehöll 
dessutom ett tunt sotskikt/brandlager.

FYND: bl a en brodd, nitar, spikar och beslag av 
järn, skifferbryne och eldslagningsflinta. 
DATERING: vikingatid.

Fornl 173: Här undersöktes fem stensamlingar, 
eventuellt röjningsrösen, två stensträngsliknande 
ansamlingar samt en härd och en sotfläck.

FYND: bränd lera, bryne (?), en slaggbit samt re- 
centa spikar och recent porslin.
DATERING: recent.

Fornl 123: ett gravfält registrerat som fem högar, 
ett osäkert rose, 21 runda stensättningar, varav tio 
osäkra, samt fyra odlingsrösen. Här undersöktes 
fem högar och fem stensättningar innehållande 
brandlager fynddaterade till folkvandringstid 
och vikingatid, en brandgrop med stenskoning 
daterad genom stratigrafi och fynd till äldre folk- 
vandringstid samt sju härdar och 38 odlings-Zröj- 
ningsrösen. En boplats fynddaterad till vikinga
tid påträffades överlagrande två folkvandringsti- 
da gravar. Under det upp till halvmetertjocka 
kulturlagret här påträffades stolphål, härdar och 
andra konstruktioner, vilka kommer att undersö
kas 1983.

Då fornlämning 123 tillsammans med fornläm
ningarna 124, 125 och 173 utgör ett integrerat 
fornlämningskomplex upptogs ytorna mellan och 
ikring dessa. Härvid framkom röjda ytor, od- 
lingsterrasser, boplatsområden, husgrunder 
m m.
Undersökningen av resterande delar av fornl 123 
och 124 fortsätter 1983.

Prover är insända för C 14-analys, macrofos- 
silanalys.

FYND OCH DATERING: Folkvandringstid 
korsformig fibula, likarmat spänne, reliefspänne, 
hank av låsbeslag och nycklar till mindre kista, 
bronsnålar av olika typer- bl a med fågelformat 
huvud, eldslagningssten med infästning i brons, 
sax, björnklor m m. Vikingatid: nyckel, pärlor, 
ljuster, pilspetsar, treflikiga broddar, yxor m m.

(fig 4, 5 och 6)

308



Fig 4. De folkvandringstida gravarna i Björka, Hälsingland, bestod av låga, flacka, runda stensättning- 
ar över svagt sotiga, skiktade brandlager. Foto M Summanen.
Migration period graves.

Fig 5. Flera av de vällagda, runda, flacka folkvandringstida stensättningarna i Björka i Hälsingland 
täcktes helt eller delvis av sentida röjningssten. Foto M Summanen.
Several stone settings were covered with heaps of clearance stones from relatively recent activity.



Fig. 6. I Björka, Hälsingland påträffades denna 
ringsölja med platt ram tillsammans med bl a en 
vulstarmring och en dräktnål. I samma anlägg
ning fanns dessutom ett likarmat spänne, en 
dräktnål med fågelhuvud samt en korsformad fi
bula. Teckning B Händel.
Ring-shaped buckle with flat frame, a bracelet, ad 
a pin.

Närke

KUMLA, BJÖRKA lO.T, FORNL 165 
Fältarbetsledare: Gunhild Rydström, Eva
Hjärthner-Holdar

Undersökning föranledd av den planerade väg- 
sträckningen riksväg 52 Kumla—Katrineholm, de
len förbifart Kumla. Härvid framkom en boplats
yta med 87 anläggningar belägen på en väldreäne- 
rad, svag förhöjning i åkermark. De utgjordes av 
härdar, sotfyllda gropar och stolphål. Två av här
darna låg på en högre nivå och en av dem överlag
rade en sotgrop. Stolphålen koncentrerades till 
västra delen medan några enstaka återfanns i öst
ra änden. Tolkningen av dessa är oklar men deras 
lutning och placering samt de två härdarna tyder 
på att två eller flera skeden funnits i utnyttjandet 
av området. Fornlämningen fortsätter söderut 
mot Björka gård. Prov för C 14 och macrofossil 
tillvarataget.

FYND: ett avslag av kvartsit, keramik samt brän
da ben.
DATERING: äldre järnålder (keramiken).

KUMLA, BLACKSTA 3:4 m fl, FORNL 89 OCH 
OREGISTRERAD.
Fältarbetsledare: Carin Claréus, Eva Hjärthner- 
Holdar m fl

Med anledning av att den nya vägsträckningen av 
riksväg 52, Kumla — Katrineholm, delen förbi
fart Kumla skulle byggas, gjordes en okulärbe- 
siktning av åkern inom det blivande vägområdet. 
Åkern ansluter till fornl 89, ett område med fossil 
åkermark, bestående av ryggade åkrar. På åkern 
påträffades boplatsspår i form av härdrester, 
skörbrända stenar, bränd lera m m. P g a närhe
ten till de ryggade åkrarna, där en övre kolhori
sont är C 14-daterad till 1300-talet e Kr, samt de på 
åkern påträffade härdresterna, gjordes en prov
undersökning i åkermarken. Med anledning av 
att ytterligare boplatsrester härvid framkom, 
gjordes en utvidgad avbaning. Sammanlagt på
träffades inom en yta av ca 5 600 m2 och på ett 
djup av 0,35—0,5 m under åkerytan, nio härd
bottnar, 0,5—1 m diam och 0,05—0,1 m dj, samt 
nedgrävningar, rester av stolphål, mörkfärgning- 
ar m m. Troligen sammanhör boplatsresterna 
med en undre kolhorisont, som är överlagrad av 
de fossila åkrarna. Kolskiktet är C 14-daterat till 
400—200 f Kr. Boplatsresterna låg i lermark.
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FYND: bryne, del av maisten, bränd lera, 
lerklining.
DATERING: boplatsresterna troligen äldre järn
ålder, ca 400 f Kr den fossila åkermarken 1300-tal.

TÅNGERÅSA SN, SKAGERSHULTA- 
MOSSEN
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman, Kenneth 
Svensson

Undersökning föranledd av en planerad torvtäkt 
å del av Skagershultamossen. Torvtäkten skulle 
komma att beröra en kavelbro, ca 210 m 1 och 
2,5—3 m br. Sammanlagt upptogs fem schakt i 
bron, varav tre dokumenterades. Kavelbron var 
lagd/påbyggd i flera, möjligen tre, etapper. Trä
materialet bestod av furustockar och som under- 
liggare tjänade i flera fall al- eller aspstockar. 
Sammanlagt tillvaratogs 104 dendrokronologiska 
prover samt en serie för pollenanalys. Kavelbron 
bör ha utgjort en del av den s k Prästastigen, en 
del av ett kommunikationssystem bl a mellan 
klostren Riseberga och Ramunderboda. Möjligen 
kan leden ha utgjort en del av den forna 
Eriksgatan.

FYND: —
DATERING: 1500-tal eller äldre.

ÖREBRO, KV HÅLLSTUGAN, TOMTERNA 
7, 9—11
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman, Anders Bro
berg

Provundersökning föranledd av att kvarteret 
skulle bebyggas. Sammanlagt upptogs sju schakt 
i vilka påträffades sena kulturlager (som äldst 
1700-tal) samt rester av sentida byggnadsläm- 
ningar. Området har inte bebyggts före 1700-talet 
utan har troligen dessförinnan använts såsom 
ängsmark, vilket kartstudier styrker.

FYND: yngre rödgodskeramik, kakel, porslin. 
DATERING: tidigast 1700-tal.

ÖREBRO, KV TEATERN, TOMT 3 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman, Anders Bro
berg

Provundersökning orsakad av att tomten skulle 
bebyggas. Sammanlagt togs fem schakt upp, va
rav fyra dokumenterades. Därtill kom ytterligare 
minst tre schakt för geoteknisk undersökning. I 
samband med uppförandet av hus på 1860-talet 
urschaktades även för källare, vilka låg utmed 
Järntorgsgatan och Storgatan. Provundersök- 
ningsschakten lades därför inne på tomten i söd
ra, sydvästra och nordvästra delarna. Härvid kun
de konstateras: Området har avbanats, troligen 
någon gång mellan 1654 och 1782. Från dessa år 
finns kartor bevarade och vid jämförelse kan ses 
att området närmast öster om kv Teatern 1654 be
stod av två mindre öar i Svartån medan detsamma 
år 1782 var utfyllt. Vid detta tillfälle bortschakta
des troligen de medeltida byggnadslämningar 
som måste ha funnits här jämte delar av rullstens
åsen. Vid undersökningen påträffades lager, som 
kan dateras äldst till 1700-tal.

FYND: yngre rödgodskeramik, kritpipsskaft. 
DATERING: 1700-tal och senare.

ÖREBRO, KV TRYCKERIET, TOMT 8 
Fältarbetsledare: Kenneth Svensson, Lars Sjö
svärd

Anledning till en provundersökning var planerad 
nybyggnation. Kulturlagret, som saknade bebyg
gelserester visade sig huvudsakligen utgöras av 
sentida utfyllnader och kan på grundval av kera
miken dateras till 1600-tal. Lagret innehöll ler- 
blandad mylla och tolkades som odlad eller an
nan öppen yta.

FYND: keramik 
DATERING: 1600-tal.
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ÖREBRO, KV TRYCKERIET, TOMTERNA 2 
och 3
Fältarbetsledare: Kenneth Svensson, Anders 
Broberg

Anledning till undersökningen var planerad ny
byggnation. Den undersökta ytan har tidigare hu
vudsakligen utnyttjats som odlad mark. Bebyg
gelserester i form av ett trägolv m m visar att om
rådet marginellt har börjat bebyggas under 
1500-talets senare hälft. Dessa lämningar ligger 
dock i nära anslutning till och fortsätter in under 
befintliga hus. Ett dräneringsdike påträffades 
från sent 1700-tal/tidigt 1800-tal, vilket senare 
fylldes ut och bebyggdes under 1800-talets andra 
hälft.

FYND: —
DATERING: Från 1500-talets senare hälft och 
senare.

kyrka kan ha legat. I nordöstra hörnet påträffa
des två husgrunder. Även rester av en grundmur 
samt murbruksplintar påträffades. Husgrunder
na är ev desamma som finns markerade på en kar
ta från 1883. Recent material överlagrade hus
grunderna. I övrigt upptogs fyra schakt. De två 
östra schakten innehöll omrörda lager med ske
lettben från människa och obrända djurben. I ett 
av de två västra schakten påträffades murbruk, te
gel, porslin och annat recent material. Skelettbe
nen i schakt 1 och 2, härrör e v från förstörda gra
var som antingen har tillhört Längbro k:a eller 
Hospitalskyrkan. Troligen har dessa skadats i 
samband med att man byggt lasarettsbyggnader- 
na vid Storgatan, då man schaktat ur för källare 
och planerat ut parkmarken på lasarettområdet.

FYND: ben av människa och obrända djurben; i 
övrigt recenta fynd såsom tegel, järnspikar, glas, 
porslin m m.
DATERING: benmaterialet troligen från 1700- 
talet (Hospitalkyrkan), i övrigt sent 1800-tal eller 
senare.

ÖREBRO, KV TYCKERIET, TOMT 9 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman, Anders Bro
berg

Orsak till en undersökning var att en stenläggning 
påträffats vid grundschaktning inför nybyggna
tion, vilket föranledde avbrytande av arbetet samt 
anmälan till Länsantikvarien. Stenläggningen, 
som låg 1,8—2 m under markytan, var vällagd 
och innehöll två dräneringsrännor i nästan öst
västlig riktning. Vid framschaktandet av kuller- 
stensläggningen påträffades direkt på densamma 
förhållandevis sentida keramik varför stenlägg
ningen uppfattades vara sentida, vilket kartor 
från 1800-talets första hälft kunde bekräfta.

FYND: stengodskeramik, porslin.
DATERING: Ca 1820—1854.

ÖREBRO, KV VILAN 
Fältarbetsledare: Carin Claréus

Med anledning av tillbyggnad av lasarettsområ
det, utfördes en provundersökning av det område, 
inom vilket den omkring år 1550 rivna Längbro
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Skåne

ASMUNDTORPS SN, ASMUNDTORP 1:123 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

I samband med schaktningen för en ny vägstation 
påträffades 55 st anläggningar i form av gropar 
och härdar. I 17 st anläggningar påträffades fynd 
i form av keramik och flintartefakter. Några av ke
ramikskärvorna var ornerade med snörornament. 
Delar av ett större kärl som påträffades i två intill- 
liggande grunda gropar saknade ornament. Kär
let hade en tydlig skuldra och något utåtsvängd 
mynningsrand. Kärlet kan preliminärt hänföras 
till yngre bronsålder. Bland flintmaterialet kan 
nämnas två skivskrapor och ett borr.

FYND: keramik, flintartefakter.
DATERING: yngre bronsålder.

BÅSTAD, KV LINNEA STG 55 M FL 
Fältarbetsledare: Anders Wihlborg

Båstad, som ligger på strandremsan mellan La
holmsbukten och Hallandsåsen, hade sin stor
hetstid under 1400- och 1500-talen då sillfisket var 
rikt. På den aktuella tomten som ligger inom den 
medeltida stadens område, planeras en större be
byggelse. För att utröna om kulturlager eller be
byggelse kunde finnas i jorden grävdes tre sök- 
schakt. I samtliga fanns ett halvmetertjockt mat- 
jordslager, som låg på en mäktig klapperstensvall. 
Inga spår av kulturlager kunde påvisas.

FYND: —
DATERING: —

DALBY SN, KV KLOSTRET NR 1 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Undersökning föranledd av en planerad tillbygg
nad av församlingshemmet. Undersökningsom
rådet är beläget ca 40 m nordost om Dalby Helig- 
korskyrka och ca 30 m öster om Dalby Kungs
gård. Det medeltida augustinerklostrets östlänga

förmodades ligga omedelbart väster om under
sökningsområdet, Kungsgårdens huvudbyggnad, 
i sina äldsta delar från slutet av 1300-talet, utgjor
de västlängan. I undersökningsområdets sydväst
ra hörn påträffades rester av en halvcirkelformig 
mur med upp till två skift av dagermuren bevarad. 
Utanför den egentliga exploateringsytan kunde 
denna mur följas till anslutningen till den östra 
klosterlängans östvägg. Den halvcirkelformiga 
muren tolkas som östväggen i ett kapell som legat 
i omedelbar anslutning till kapitelsalen. Byggna
den hade uppförts under perioden 1250—1300. 
Över större delen av den undersökta ytan påträf
fades stolphål och gropar från klostrets bygg- 
nadsperiod och senare ombyggnader. I den äldsta 
markytan fanns spridda bitar vendiskt och väst- 
europiskt svartgods, troligen ditkomna i samband 
med kyrko- och kungapalatsbygget under 1000- 
och 1100-tal.

De yngsta byggnadsresterna utgjordes av två 
(?) hus, troligen byggda efter reformationen och 
raserade vid 1600-talets mitt. Husen hade anslutit 
till den östra klosterlängan men legat något snett 
i förhållande till denna. I husen fanns sten- och te
gelgolv samt minst en murad spis. Husen sätts 
samman med det gamla klostrets första tid som 
kungsgård ca 1540—1645.1 övrigt påträffades oli
ka byggnads-, avfalls- och raseringslager.

FYND: äldre svartgods, äldre och yngre rödgods, 
stengods, tegel, järnföremål som spik och nitar, 
glas, djurben, två medeltida mynt.
DATERING: 1000—1100-tal, 1540—1645.

FALSTERBO, STG 29 A 
Fältarbetsledare: Sten Tesch

För en mindre tillbyggnad 5 x 8 m undersöktes två 
provrutor 2x0,75 m resp 1,5x0,75. Fastigheten 
var belägen vid Stadsallén väster om Gamla Torg 
och det nuvarande gamla stadsområdet. Här har 
tidigare gjorts undersökningar vars stratigrafi 
uppvisade mer eller mindre kolblandade, avsatta 
sandlager utan spår av fasta byggnadskonstruk- 
tioner, vilka torde spegla en periodisk verksamhet 
preliminärt daterad till 13—1400-tal. Lagerbilden 
var densamma i de nu undersökta rutorna om än 
verksamheten har varit mycket sporadisk, några 
mindre nedgrävningar och ett par keramikskär-
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vor av yngre svartgods och stengods. Grundvatten 
trängde upp 0,9 m under markytan (+1,17) utan 
att helt oröd bottensand nåddes.

FYND: yngre svartgods, stengods.
DATERING: 1300—1400-tal.

FINJA SN, ÖRAHOLMA 1:64 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Undersökning utförd på ett område som kallas 
Skansen, enligt den lokala traditionen platsen för 
skans under 1600-talet. Området bestod av en kul
le med branta sidor åt norr, den var belägen vid 
Hörlingeåns och Almaåns sammanflöde invid 
den gamla landsvägsbron över Almaan. Bron kal
las Skansabron. Ett VA-schakt skulle grävas ige
nom områdets södra del i nordväst-sydostlig rikt
ning. Det berörda området avbanades med ma
skin men inga rester efter aktivitet under 
1600-talet påträffades. Resultatet utesluter inte 
att området kan ha använts som militär stödje
punkt av tillfällig art.

FYND: —
DATERING: —

FLÄDIE SN, FLÄDIE 23:4 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

I samband med grustäkt undersöktes 49 anlägg
ningar varav 29 st var härdar, 15 st gropar, tre st 
stolphål, en härdgrop och ett grophus. Den sist
nämnda anläggningen är något osäker. Det är 
svårt att säga om det verkligen rörde sig om ett huS 
eller enbart en större grop. Det fanns nämligen in
ga stolphål i anslutning till anläggningen. Fynden 
från anläggningen som omfattade både keramik 
och djurben samt en sländtrissa, tyder dock på 
grophus. Härdarna var fyllda med sotig sand och 
skörbränd sten. I några av härdarna tillvaratogs 
keramikskärvor, djurben och kol. I två av gropar
na påträffades keramik. Bland lösfynden kan 
nämnas en keramikskärva från stenåldern och ett 
par skrapor av flinta. Boplatslämningarna kan 
dateras till kring Kr.f. och grophuset till yngre jär
nålder vikingatid.

FYND: keramik, djurben, sländtrissa, kol, 
flintskrapor.
DATERING: Kr. f., yngre järnålder — vi
kingatid.

GLADSAX SN, ÖRNABERGA 3:1, 4:1 
Fältarbetsledare: Sten Tesch

Under våren 1982 undersökte Skånes Hembygds
förbund sju fragmentariska eldstäder på en för 
grustäkt avbanad yta. Av fynden att döma bör de 
dateras till förromersk järnålder. Inför en plane
rad utvidgning av grustaget grävdes 16 sökschakt 
med grävmaskin. Det kunde därvid konstateras 
att i den sydöstra delen fanns en koncentration av 
eldstäder.

FYND: —
DATERING: —

GÅRDSTÅNGA SN, GÅRDSTÅNGA 9:1 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

I samband med provundersökning hösten 1979 
påträffades boplatsindikationer i form av härdar 
och härdgropar på den rubricerade fastigheten. 
Provundersökningen utfördes inför byggnatio
nen av väg E66 Lund-Gårdstånga-Eslöv. Med en 
grävmaskin avschaktades matjorden på en längd 
av 300 m och på en bredd av 10 m. I samband med 
avbaningen påträffades tre härdgropar och två 
härdar. Samtliga anläggningar var fyndtomma.

FYND: —
DATERING: —

HELSINGBORG, KV KULLEN VÄSTRA NR 
46—47
Fältarbetsledare: Sten Tesch

Undersökningsområdet var beläget nedanför 
landborgen, något norr om det kända medeltida 
stadsområdet. Med maskin grävdes två öst — 
västligt orienterade 9x1 m stora provschakt. 
Överst låg två tillsammantaget 0,7—2 m tjocka
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utfyllnadslager. Det översta var sent med inslag av 
asfalt, det undre mer matjordsliknande med in
slag av djurben och keramikskärvor av yngre röd
gods. Därunder fanns ett par tunna sand- och 
matjordslager utan fynd. Sedan följde det översta 
klapperstenslagret som låg + 5 m ö h.

FYND: djurben, keramikskärvor av yngre 
rödgods.
DATERING: —

HELSINGBORG, KV KULLEN ÖSTRA 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

Undersökning föranledd av nybyggnation. Un
dersökningsområdet är beläget invid landborgen 
och ca 50 m norr om den bäck som tidigare löpt i 
nuvarande Nedre Långvinkelgatan. Det påträffa
de kulturlagret låg direkt på bottensanden och på 
en nivå av ca 7 m ö h. Kulturlagret har avsatts un
der mellanneolitikum då strandlinjen låg ca 5 
m ö h d v s ett 50-tal meter längre västerut. Bo
platsen har varit större än den nuvarande exploa- 
teringsytan.

FYND: flintverktyg, avfall, keramik. 
DATERING: mellanneolitikum.

HELSINGBORG, KV MINERVA 12 A (VILLA 
ANNERO)
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson

Undersökning föranledd av att en av Helsing
borgs museums gamla magasinlokaler (Villa An- 
nero) skulle rivas. Strax intill huset samt i dess 
närhet har tidigare påträffats skelettgravar. Då 
rivningen även omfattade uppgrävning av husets 
källarmurar, fanns uppenbar risk för att ytterliga
re gravar skulle kunna beröras av dessa maskinar
beten. En arkeologisk provundersökning utför
des därför omedelbart öster och norr om huset. 
Härvid påträffades 21 skelettgravar, vilka samtli
ga var störda av sentida grävningar eller i sam
band med förnyade begravningar. Vilken kyrka 
gravarna tillhört kan inte helt säkert fastställas, 
men troligen kan de kopplas till S:t Olai kyrka 
som år 1589 omnämnes som f d sockenkyrka.

Gravarnas läge, armställning och bevaringsgrad 
antyder att begravningar har skett under en lång 
tid.

Troligen kan gravarna dateras till 1200-tal — 
1500-tal. I en av gravarna påträffades en liten 
starkt förrostad kniv med en bronsknapp på ka- 
veln. I övrigt innehöll gravarna inga fynd.

FYND: skelett, kniv med bronsknapp. 
DATERING: 1200— 1500-tal.

HELSINGBORG, MÖLLEGRÄNDEN, STOR
TORGET, BILLEPLATSEN M FL 
Fältarbetsledare: Anders Wihlborg

Staden Helsingborg växer fram under 1000-talet. 
Den tidiga bebyggelsen ligger uppe på landbor
gen. Först under 1200-talet börjar regelrätt stads
bebyggelse att växa fram på den nedanför liggan
de strandplatån. Dessförinnan används stranden i 
samband med det årligen återkommande sillfis
ket under augusti-oktober. VA-schaktningarna 
utfördes på strandplatån och följde huvudsakli
gen äldre sträckningar. Arbetet övervakades och 
profiler upprättades, när så var befogat.

Möllegränden: I stort sett var hela sträckan om
rörd. På tre ställen kunde emellertid äldre sten
läggningar (gator) dokumenteras.

Stortorget: Större delen av ledningssträckan be
rörde de utfyllnader som gjorts i havet för att vin
na ny mark. Arbetet påbörjades under 1400-talet. 
I öster kunde ett stort antal lerbottnar påvisas. De 
är rester efter det under 1100-talet intensiva 
sillfisket.

Billeplatsen: Det mesta omrört. En tegelmur kun
de påvisas.

Kullagatan: Under gatan fanns ett metertjockt la
ger (fyllnad?), därunder följde kraftiga klap
perlager.

Ålgränden: Under ett ca 1,5 meter tjockt fyllnads- 
lager påträffades en i sjösanden nedgrävd häst. 
Sannolikt rör det sig om en häst från svensk
danska krigen år 1710.
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Fig 7. Profil och i förgrunden lerbottnar från undersökning i kv Tor 2—3, Helsingborg. Foto Helsing
borgs museum.
Profile and in the foreground clay bottoms from the block Tor 2—3.

FYND: häst.
DATERING: 1100-tal—1710.

HELSINGBORG, KV TOR NR 2—3 
Fältarbetsledare: Anders Wihlborg

Helsingborg präglades av en vid kusten belägen 
långsmal strandremsa som i öster gränsar till en 
ca 20 meter hög lodrätt bergvägg. Där uppe på 
den s k Landborgen växer den äldsta staden fram 
under 1000-talet. Först under 1200—1300-tal be
byggs strandplatån. Undersökningen utfördes i 
den s k Lågstaden strax söder om Mariakyrkan. 
Det var första gången regelrätta undersökningar 
gjorts på kvartermark i Helsingborg och också 
första gången profan bebyggelse kunnat ordent
ligt dokumenteras. Kulturlagermäktigheten var

ca 3 meter över hela ytan. Fem lergolvs-nivåer från 
hus kunde påvisas. Eftersom de i stort sett ligger 
ovanpå varandra tycks tomtindelningen ha varit 
konstant genom århundradena. Från flera av hu
sen kunde även syllstensrader påvisas. De visar att 
husen varit ca 5 meter breda och haft en rumsstor
lek på ca 5x5 m, däremot går det inte att avgö
ra husens längd, då de östra kortsidorna ligger 
utanför exploateringsytan. Husen har varit upp
delade i en bostadsdel och en magasins- och eller 
stalldel. Husen ha uppvärmts med enkla eldstä
der, men även ugnar med lerkupoler kunde påvi
sas. Strax norr om husen fanns en brunn upp
byggd av en träram. Den tycks av fyllningen att 
döma ha blivit igenfylld under 1500-talet. Av ke
ramiken framgår att bebyggelsen etableras under 
1200-talet. Under 1100-talet har området använts 
som fiskelager. Det visar det stora antal lerbott
nar som grävdes fram. De har fungerat som stora
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forvarings-, skölj- eller saltkar i samband med det 
årligen återkommande sillfisket. På samma nivå 
som lerbottnarna återfanns en raserad träbygg
nad, som sannolikt är resterna efter en fiskebod. 
Anledningen till att träet bevarats var att det låg i 
ett gyttjelager. Lagret fanns på stora delar av den 
undersökta ytan. Var gyttjan härstammar ifrån 
går inte att avgöra. Möjligen kan det ha funnits en 
bäckfåra i närheten som översvämmats och avsatt 
gyttjan (fig 7).

FYND: keramik 
DATERING: 1200-tal

HELSINGBORG, KV TOR NR 6—9 
Fältarbetsledare: Anders Wihlborg

Provundersökning utförd i centrum av den me
deltida staden. Tre schakt togs upp för att få en 
uppfattning om kulturlagrens tjocklek och om
fattning. Inga direkta kulturlager kunde påvisas 
däremot påträffades ett flertal lerbottnar. En 
anläggningstyp som sätts i samband med det in
tensiva sillfisket under 1100- och 1200-talen.

FYND: —
DATERING: 1100—1200-tal.

HELSINGBORG, KV TOR NR 6—9 
Fältarbetsledare: Anders Wihlborg

Vid provundersökning konstaterades att intres
santa kulturlager saknades, vilket dels beror på 
att lagertjockleken i Helsingborg tunnar ut mot 
väster, dels beror på att lagertjockleken i Helsing
borg tunnar ut mot väster, dels beror på att områ
det var kraftigt stört av källare och sentida ned- 
grävningar. Av den anledningen schaktades alla 
fyllnadsmassor bort ner till sjösanden. På den ni
vån fanns ett 40-tal lerbottnar nergrävda i sanden. 
Ett par områden verkade intensivt utnyttjade, ty 
där låg de i flera skikt ovanpå varandra. Flera 
kunde konstateras vara återanvända, d v s de ha
de iklätts nya lager lera. De flesta var igenfyllda

med sjösand med inslag av klappersten. Fyllnads
materialet var i det närmaste sterilt, ytligt i några 
anläggningar påträffades äldre och yngre svart- 
godsskärvor. I ett par kunde förekomsten av fisk
ben påvisas även direkt på leran. Tidsmässigt 
härstammar lerbottnarna från 11—1200-tal och 
de kan sättas i samband med det årligen återkom
mande sillfisket. Det nu framkomna materialet 
antyder att lerbottnarna kan vara ett utslag för en 
av statsmakten organiserad verksamhet.

FYND: äldre och yngre svartgodsskärvor, fiskben 
DATERING: 1100—1200-tal.

HELSINGBORG, KV VIKINGEN NR 1 
Fältarbetsledare: Anders Wihlborg

Kuststaden Helsingborg växer fram under 1200- 
talet. Tidigare tycks stranden huvudsakligen ha 
utnyttjats i samband med det årligen återkom
mande sillfisket. Bebyggelsen var då placerad 
uppe på landborgen. Provundersökning utfördes 
på en tomt belägen strax intill den förmodade ti
digmedeltida strandlinjen, som anges ha legat i 
linje med Strandgatan. Ett 10 meter långt schakt 
grävdes och av lagrens lutning att döma bör den 
åsikten vara riktig. Lagren bestod huvudsakligen 
av utfyllnader.

FYND:
DATERING:

HOLMBY SN, HOLMBY 27: 1 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmer

I samband med grustäkt undersöktes två härdar 
på den ovan rubricerade fastigheten. Båda här
darna var hårt nedschaktade. Den ena härden var 
fylld med skörbränd sten och sotig sand och den 
andra med sotig sand. Det påträffades inga fynd 
i anläggningarna. Härdarna kan dateras till för
historisk tid utan närmare periodindelning.

FYND: —
DATERING: —
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ILSTORPS SN, ILSTORP 28:4 
Fältarbetsledare: Sten Tesch

I samband med öppnande av en grustäkt vid Ils
torps kyrkby 1975 undersöktes en ca 25 000 m2 
stor yta, dock efter att matjordsavbaniningen 
skett. Härvid framkom ett 60-tal anläggningar 
bland annat 4 grophus från vikingatid/tidig me
deltid, men också några gropar som innehöll me
deltida och eftermedeltida keramikskärvor. Gro
parna låg i norra kanten av undersökningsytan på 
gränsen till det byområde som avtecknar sig på 
1829 års laga skifteskarta. Byn bestod då av ett 20- 
tal gårdar. Trots att fast fornlämning förelåg upp
täcktes i december 1981 att ytterligare en ca 5000 
m2 stor remsa avbanats norr om den tidigare un
dersökningsytan i anslutning till byområdet. Vid 
provundersökningen skrapades hela ytan av med 
släntskopa för att utröna omfattningen av de läm
ningar som fanns nedgrävda i den sterila sand/ 
grusytan, varvid en schaktplan upprättades. Om 
det innan den första avbaningen funnits bevarade 
kulturlager är obekant. Lämningarnas djup kan 
efter två avbaningar anta svara rätt så reducerade. 
Ca 600—700 anläggningar har framkommit hu
vudsakligen stolphål, men även några härdar, en 
del stora avfallsgropar och brunnshål, samt ett 
par rännor. I västra delen av området tecknar 
stolphålen grundplanen till en fyrlängad gård 
med 60 m långa sidor; huslängorna 10—12 m bre
da och gårdsplanen 38 m bred. På skifteskartan är 
motsvarande område mellan gårdarna utlagd 
som åkermark. Den framkomna gården har alltså 
försvunnit före skiftet. Gårdarna på skifteskartan 
är mindre till storleken 20—45 m breda. Möj
ligtvis kan den stora gården vara lämningarna av 
en medeltida sätesgård eller en eftermedeltida 
herrgård. De tidigare undersökta grophusen låg 
på rad söder om gårdens södra länga. Kanske har 
bybildningen skett efter att den stora gården 
försvunnit. Den mycket lilla 1200-talskyrkan är 
kanske från början en gårdskyr ka. De fynd som 
hittills gjorts i ytan, keramikskärvor, är huvud
sakligen eftermedeltida, men även enstaka skär
vor från 1200/1300-tal har påträffats. I östra de
len av området finns en hel del rektangulära gro
par som sannolikt är potatisgropar eller 
skyttevärn från kriget.

FYND: keramik (vendiskt svartgods). 
DATERING: 1200—1300-tal, eftermedeltid.

ILSTORPS SN, ILSTORP 28:4 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

I samband med avbaning för grustagsutvidgning 
påträffades stolphålssystem. Vid provundersök
ningen konstaterades grundplanen till en stor 
gård bestående av öst-, syd- och västlängor kring 
en fyrkantig gårdsplan. De bevarade stolphålen 
bildade vägglinjerna och takbärande mittlinje i 
husen. Väggarna var raka och hörnen rätvinkliga. 
Gårdens eventuella nordlänga låg utanför exploa- 
teringsytan och den södra halvan av sydlängan 
var nedrasad i grustäkten. Husen var ca 11 m bre
da och avståndet över gårdsplanen mellan öst- 
och västlängan var 38 m. Gårdens yttermått var 
alltså 60 m. Stolphålen var vanligen 0,3—0,5 m i 
diameter och ca 0,2 m djupa. I de stolphål som in
gick i gårdskonstruktionen påträffades bränd lera 
samt enstaka bitar vendiskt svartgods. Tegel fanns 
ej i dessa gropar. I den västra längan kunde en om
byggnads fas påvisas. Den västra längan var också 
försedd med två kvadratiska utbyggnader in mot 
gårdsplanen. I södra längan fanns resterna efter 
ett underjordiskt förvaringsutrymme, en ned
grävd ”trälåda” med ca 2,5 m lång sida och ned
grävd ca 1 m under nuvarande markyta. I östra 
och södra längorna fanns kortare stolphålsrader, 
parallella med vägglinjerna, som innehöll tegel- 
flis. Keramiken i stolphålen samt avsaknaden av 
tegel i väggkonstruktionen gör en datering till 
1000- 1100-tal trolig. En avfallsgrop innehållande 
äldre rödgods med bladfjällsdekor, tvärs över den 
västra längans västra långvägg måste ha grävts ef
ter det att gården försvunnit. Resterna efter ett 
mindre hus från perioden efter ca 1200 låg strax 
växter om gården. Öster om gården låg sen- och 
eftermedeltida anläggningar. År 1975 undersök
tes ett antal grophus strax söder om gården. Dessa 
var troligen samtida med gården.

FYND: bränd lera, vendiskt svartgods, tegelflis, 
äldre rödgods.
DATERING: 1000—1100-tal.

HÄRSLÖVS SN, HILLESHÖG 25:1 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

Vid plöjning framkom hösten 1980 takhällarna 
till en förmodad kista. Inom området finns ett
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flertal bronsåldershögar och gånggrifter. Pengar 
till en räddningsundersökning beviljades av Riks
antikvarieämbetet 1982. Vid undersökningen 
kunde en något deformerad hällkista (2,90x1,40) 
påvisas. I botten låg knytnävsstora stenar och som 
lock hade tre hällar använts. I kistans södra hälft 
påträffades ett svärd från bronsålderns period II. 
Däremot fanns inga spår av skelett eller annat 
organiskt material.

FYND: svärd.
DATERING: bronsåldern, period II

LANDSKRONA, EXERCISFÄLTET 
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson

I samband med anläggandet av en gång- och cy
kelbana utmed Strandvägens östra kant företogs 
matjordsavbaningar utmed den planerade banan. 
Härvid framkom på vissa ställen rikligt med sla
gen flinta samt fläckar med sotfärgat kulturlager. 
En arkeologisk undersökning företogs på de stäl
len utmed exploateringsytan där kulturlagret inte 
helt schaktats bort. Sammanlagt grävdes 18 m2 
fördelade på fyra olika ställen. Dessutom påträf
fades en, eventuellt två härdar. I kulturlagret kun
de på två ställen konstateras kraftiga koncentra
tioner av flintavslag och avfall. Dessa ställen an
togs vara arbetsplatser för tillverkning av 
flintartefakter. Något sammanhängande bosätt
ningsområde kunde inte konstateras. Sentida 
störningar (1600-tal-nutid) kunde på flera ställen 
observeras utmed hela exploateringsytan. Antalet 
påträffade flintartefakter var mycket begränsat. 
Dessa utgjordes av tvärpilar, en spånpilspets, 
fragmentariska kärnyxor, ett borr samt en sen
medeltida skära. Endast ett fåtal krukskärvor på
träffades. Dessa utgjordes av såväl tunnväggiga 
tvärsnoddsornerade skärvor som tjockväggiga, 
sämre brända skärvor. Undersökningsområdet 
som ligger på Litorinavallen, mellan +5-+ 6 
m ö h, ger intryck av att under hela yngre stenål
der utnyttjats som en tillfällig uppehållsplats. Nå
gon fast bosättning har troligen inte förekommit.
I stället har platsen sannolikt utnyttjats i sam
band med fiske- och jaktsäsonger samt för insam
ling av strandflinta för redskapstillverkning.

FYND: flitartefakter, keramik, skära 
DATERING: yngre stenålder, senmedeltid.

LANDSKRONA, KV TREKANTEN 35—43 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

I samband med VA-arbeten på de rubricerade fas
tigheterna påträffades under ett 0,20 m tjockt ra
seringslager ett 0,70 m tjockt fyllnadslager 
(1500—1700-tal) som underlagrades av ett 0,15 m 
tjockt lager av mörkbrun sand med flintavslag. 
Det sistnämnda lagret kan betecknas som den ur
sprungliga marknivån. Förekomsten av flintarte- 
fakter tyder dock på en viss aktivitet på platsen 
under stenåldern.

FYND: flintartefakter.
DATERING: stenålder.

RIKSVÄG 10 (TRELLEBORG), DELEN 
TRELLEBORG-GISLÖVS LÄGE 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

Med anledning av vägbyggnation (riksväg 10) fö
retogs en provundersökning utmed hela väg- 
sträckningen. På Dalköpinge 26:1 påträffades två 
gropar och ett stolphål. Groparna innehöll rikligt 
med keramik och flintavslag. Keramiken har rab- 
big yta och kan dateras till yngre bronsålder — 
äldre järnålder. På Bösarp 1:1 påträffades en 
härd. Den var fylld med skörbränd sten och sotig 
sand. Härden innehöll inga fynd.

FYND: keramik, flintavslag.
DATERING: yngre bronsålder

RIKSVÄG 17 (BILLEBERGA SN), DELEN 
ASMUNDTORP-TECKOMATORP 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

I samband med vägbyggnation (Rv 17) Asmund- 
torp — Teckomatorp företogs en provundersök
ning på sträckan Norra Möinge — Billeberga. 
Provundersökningen omfattade endast den för-

319



sta byggnadsetappen som kommer att utföras 
mellan de sistnämnda orterna . Med en grävma
skin avschaktades matjorden på en ca 1,2 km lång 
och 1,3 m bred yta. Avbaningen berörde endast 
matjordslagret som hade en tjocklek mellan 
0,30—0,35 m. Marken utmed hela sträckan ut
gjordes av styv lera. Några fornlämningar 
påträffades ej på den undersökta sträckan.

FYND: —
DATERING: —

S:T IBBS SN, TUNA 4:2, 33:24, 33:2, 8:4 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér 
Med anledning av VA-arbeten företogs en provun
dersökning på de ovan rubricerade fastigheterna. 
Med en traktorgrävare avschaktades ca 1000 m2 
av den exploaterade ytan. På Tuna 4:2 påträffades 
en härd som var fylld med sotig lera och skör
bränd sten.Anläggningen saknade fynd.På de öv
riga fastigheterna påträffades inga anläggningar 
eller fynd.

FYND: —
DATERING: —

SIMRISHAMN, KV TALTRASTEN NR 60 
Fältarbetsledare: Sten Tesch

Med anledning av grävningar för va-ledningar 
undersöktes en 31,5x3,5 m stor yta. Undersök
ningsområdet var beläget i den medeltida stadens 
nordöstra utkant på en svag sluttning ner mot ha
vet, ca 140 m från den nuvarande stranden, som 
dock troligtvis är något utfylld så att strandlinjen 
tidigare legat närmare undersökningsområdet. 
Ca 135 m2 undersöktes på en yta som redan tidi
gare var hårt nerschaktad i samband med rivning
en av den befintliga bebyggelsen på tomten. An
läggningarna framkom så gott som redan i den av
schaktade ytan, eventuella kulturlager senare än 
1200-talet var alltså redan bortschaktade. Vid un
dersökningen framkom ca 165 anläggningar va
rav 90 lerbottnar, 50 stolphål och 15 härdar. De 
flesta av de oftast stenskodda stolphålen och här
darna låg under lerbottnarna.Lerbottnarna var 
oftast rundat rektangulära, skålformade 0,75—

2,0 meter stora och i huvudsak väst-östligt orien
terade (p g a tomtindelning?). De var nergrävda 
från en nivå som låg 4,2—3,8 m över nuvarande 
havsnivå. Många var flerskiktade upp till fyra 
skikt och många grävda ner igenom äldre anlägg
ningar vilket vittnar om det säsongmässiga i verk
samheten. Mot botten låg i många lerbottnar rik
ligt med fiskben (sill). Fyllningen utgjordes oftast 
av kulturpåverkad sand med rikligt inslag av djur
ben. Vanligtvis på andra liknande platser där ler
bottnar påträffas brukar dessa vara fyllda med 
ren (flyg)sand. Av påträffade keramikskärvor i 
lerbottnarna att döma verkar det också som man 
använt dessa längre fram i tiden, fram till 1300- 
talet, än på andra platser där de upphör i och med 
att Hansan organiserar sillhanteringen under 
1200-talets första hälft. Detta förhållande kan be
ro på att Simrishamn legat i utkanten av området 
för det rika sillfisket och utgjort en avkrok som 
inte intresserat de tyska köpmännen förrän någon 
gång under 1300-talet. Simrishamn förblev dock 
en mycket mindre stad än t .ex. Ystad under hela 
medeltiden.

FYND: keramik.
DATERING: 1100-1300-tal.

SKANÖR, KV BÄVERN 10 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Undersökning föranledd av planerad villabebyg
gelse. Två schakt grävdes med maskin. Närmast 
Mellangatan påträffades en ca 0,15m tjock kul- 
turlagerrest och en grop under omrörda jordlager 
med fynd från 1200—1600-talet. Det andra schak
tet, ca 15 m in på tomten, var helt omgrävt under 
perioden 1600—1900-tal. Tomten är belägen på 
västsidan av den strandvall som Mellangatan lö
per på.

FYND: yngre och äldre rödgods, stengods, spik. 
DATERING: 1200—1600-tal.

SKANÖR, KV FASANEN NR 7 
Fältarbetsledare: Sten Tesch

I samband med en planerad tillbyggnad av en be
fintlig fastighet utfördes en arkeologisk provun
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dersökning inom den aktuella exploateringsytan. 
Tillbyggnaden var ca 10 x 10 meter och skulle käl- 
largrävas. Med grävmaskin togs ett 10x2 meter 
stort schaktupp. Den sterila sjösanden framkom 
redan 0,45—0,50 meter under markytan och de 
ovanliggande lagren utgjordes endast av matjord 
och omrörda eller påförda skikt. Ett antal ner- 
grävningar i sanden visade sig vara från senare tid 
och innehöll bl a glas, porslin och slaktavfall. Un- 
dersökningsytan låg mellan Västergatan och Mel- 
langatan och i en svag svacka mellan dessa. Kul
turlager har dock tidigare påträffats på andra si
dan Fasangatan i kv. Örnen. Någon ytterligare 
arkeologisk undersökning erfodras ej inför bygg
nationen i kv. Fasanen nr 7.

FYND: glas, porslin, slaktavfall.
DATERING: modernt.

SKANÖR, KV HERDEN NR 1 
Fältarbetsledare: Sten Tesch

Undersökningsområdet var beläget alldeles syd
väst om Rådhustorget i Skanör. Ett befintligt 
mindre hus skulle byggas till på torpargrund. En 
2,8 X1 m stor provruta undersöktes för att utröna 
tillåtet grundläggningsdjup och dokumentera 
lagerföljden. Med maskin grävdes de första 0,8 m 
tjocka lagren av matjord och sand, därefter vid
tog handgrävning av de medeltida kulturlagren, 
vilkas sammanlagda tjocklek var 0,7 m. De åt
skiljdes av flera sandlinser eller -lager. Ett par feta 
och tillstampade nivåer kunde iakttagas — golv
nivåer eller tilltrampade ytor utomhus kunde ej 
avgöras. I kulturlagren framkom ett par fragmen
tariska lerbottnar (?) eller möjligtvis lergolv. Ke
ramikskärvorna som påträffades i kulturlagren 
daterar dessa till 1200-talet och eller början av 
1300-talet. I bottensanden som låg 1,2 m ö h fram
kom två lerbottnar och en nedgravning. Ned
tryckt i bottenleran påträffades en större bit av ett 
äldre rödgodskärl med bandhänkel, sannolikt på 
trefötter, varför anläggningen inte kan dateras se
nare än kulturlagren. Lerbottnarna brukar an
nars i allmänhet dateras till 1100-talet eller 1200- 
talets första hälft innan den av tyska hansan initi
erade storskaliga perioden i sillfisket hade börjat. 
Trots undersökningsytans centrala läge framkom 
alltså inga påtagliga bebyggelselämningar snarare

gav lagerföljden intryck av säsongsmässiga ak
tiviteter.

FYND: äldre rödgodskärl.
DATERING: 1200-tal och/eller början av 
1300-tal.

SKANÖR, KV ÖRNEN NR 7 
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson

I samband med planerad tillbyggnad av en befint
lig fastighet utfördes en arkeologisk undersök
ning inom den aktuella exploateringsytan. Till
byggnaden skulle uppföras på platta varför djup- 
schaktningar endast förekom i mycket begränsad 
omfattning.Tillbyggnaden var ca 4x6 m stor. In
om exploateringsytan grävdes ett två kvadratme
ter stort schakt. Lagerföljden tecknade sig enligt 
följande: nuvarande markyta låg ca 2,35 m ö h. 
Därunder förekom ett i sen tid omrört lager som 
i tjocklek varierade mellan 0,70—0,85 m. Under 
detta förekom ett grått sandigt svagt humöst kul
turlager som var ca 0,10—0,25 mtjockt. I lagret 
förekom inslag av sot och kol. Steril sjösand låg ca 
1,40 m ö h. Fynden vittnar om en viss verksamhet 
på platsen under 1100-talet. Inom exploaterings
ytan grävdes dessutom ett mindre antal små prov
hål vars enda syfte var att fastställa om lagerfölj
den i provschaktet var representativ för hela ytan. 
Dessa provhål indikerade att den sentida stör
ningen nådde ungefär samma djup över hela ytan.

FYND: enstaka svartgodsskärvor, järnspik, 
starkt förmultnade djurben (som ej kunde till
varatagas).
DATERING. 1100-tal.

SKEGLINGE SN, SKEGLINGE 3:2 
Fältarbetsledare: Sten Tesch

Vid en provundersökning hösten 1979 påträffa
des en boplatsindikation i form av en härd på 
ovan rubricerade fastighet. Provundersökningen 
utfördes inför byggnationen av väg E 66 Lund— 
Gårdsstånga-(Eslöv). 100 meter avbanades nu 
med grävmaskin på var sida om den tidigare på
träffade härden och på en bredd av ca 13 meter,
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Fig 8. Den första gravhögen uppbyggd kring ett skärvstensröse som påträffats i Skåne ligger i Skivarp, 
Abbekås, Örmölla. Foto R Nagmér.
Burial mound built around a heap of fire-cracked stones.

sammanlagt 2600 m2. Härvid framkom tre här
dar, en kokgrop, en brunn (?), två gropar och två 
stolphål. I anläggningarna påträffades inga som 
helst fynd, varför någon datering inte låter sig 
göras.

FYND: —
DATERING: —

SKIVARPS SN; ÖRMÖLLA 13:31 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmer

I samband med husbyggnation påträffades en ti
digare okänd bronsåldershög på den rubricerade 
fastigheten. Högen utgjordes av en svag oansenlig 
förhöjning i ett trädbevuxet parkområde. Högen 
uppvisade svåra skador i den södra hälften. Hö-
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Fig 9. Föremål från gravhögen i Örmölla. 
Artifacts from the mound at Örmölla.

gen Kade uppförts i två etapper. Kring ett central
rose av skärvsten hade en kantkedja med klump
stenar lagts ut. Vid den andra byggnadsetappen 
hade ytterligare en kantkedja av klumpstenar pla
cerats ut; fyllningen bestod dels av jord, dels av en 
stenmantel med knytnävsstora till huvudstora ste
nar. I högen påträffades fem brandgravar belägna 
1 centralrösets södra periferi och under den inre 
kantkedjan. Någon centralgrav fanns inte. Dess
utom påträffades en osäker grav som var belägen 
1 högens sydöstra kvadrant. Den äldsta graven låg 
omedelbart innanför den inre kantkedjan. Två av 
gravarna bestod av flata stenar som var lagda i 
form av en rektangel med lock. I båda konst
ruktionerna påträffades brända ben men gravgå

vor saknades. Den tidigare nämnda osäkra graven 
utgjordes av en samling keramikskärvor av yngre 
bronsålderstyp. Några gravgåvor eller brända ben 
påträffades dock inte i anslutning till skärvor- 
na.Graven med smycken kan dateras till bronsål
derns period III. De övriga gravarna kan hänföras 
till yngre bronsålder (fig 8).

FYND: bronsåldershög innehållande två arm
ringar, en bältedosa,en spiralring, en Bornholms- 
fibula och en dubbelknapp; två urnegravar med 
en ring av skiffer resp. brända ben (fig 9).

DATERING: bronsålder period II resp. yngre 
bronsålder.
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SKÅRBY SN, HUNNESTAD 4:14 M FL 
Fältarbetsledare: Sten Tesch

I samband med en ny overforingsledning för av
lopp mellan Skårby och Rögla, en dryg mil NV om 
Ystad, gjordes en provundersökning där den pla
nerade ledningen skar igenom den nu försvunna 
byn Gussnavas område. Ortnamnet Gussnava är 
känt redan på en runsten från slutet av vikingati
den (Skårbystenen omkr år 1000) och första me
deltida omnämnande är från år 1499. På den geo
metriska kartan från 1700-talet omfattade byn ca 
15 gårdar, byn avhystes dock i början av 1800-talet 
då herrgården Erikslund, några hundra meter NV 
om byn, bildades som en avelsgård under Mars
vinsholms gods. På Olof Arrhenius ”karta över 
fosfathalten hos skånska jordar” (1934) avteck
nar sig Gussnava liksom övriga medeltida byar i 
området som en yta med markant förhöjda fos
fatgrader. Med grävmaskin avbanades sam
manlagt 160 m långa och 5 m breda schakt inom 
byområdet. Inga som helst kulturlager påträffa
des och de lämningar som framkom i den sterila 
något grusiga moränleran var alla från den senas
te bebyggelsens skede. Lämningarna utgjordes av 
stolphål,gropar, igenfyllda brunnshål (?) sten
samlingar.

FYND: keramikskärvor av yngre rödgods och
porslinsskärvor
DATERING: —

STORA KÖPINGE SN, KÖPINGE 13:23, 13:14 
Fältarbetsledare: Sten Tesch

Antikvarisk kontroll utfördes i samband med ut
byggnad av P7/Fo 11 stridsteknikfält på Köpinge 
backar öster om Ystad.Uppe på kanten av den 
markanta grusåsen finns en rad bronsål
dershögar, bl a de tre s k Tingshögarna tidigare 
delvis undersökta men också förstörda av militär. 
Anläggningsarbetena bestod huvudsakligen av en 
slingrande vägbana uppe på backarna. Man avba
nade dock endast ca 15 cm d v s ej ner till steril ni
vå, varför arbetet varken kunde skada eller upp
daga några under mark dolda fornlämningar. Vid 
en vägbreddning i anslutning till Kasuba 4:13 och 
i anslutning till tidigare uppmätta något förhöjda 
fosfatgrader övervakades matjordsavbaningen.

Inga anläggningar framkom.

FYND: —
DATERING: —

SYDGASPROJEKTET, STAMLEDNING 
KLAGSHAMN-HASSLARP (EJ INOM MAL
MÖ KOMMUN)
Fältarbetsledare: Anders Wihlborg

Steg 1 inventering: Syftet med inventeringen var 
att föreslå områden längs den planerade stamled
ningen för sydgasprojektet som kan misstänkas 
innehålla under mark dolda fornlämningar. Led
ningen är tänkt att gå från södra Malmö till nor
dost om Helsingborg. Arbetet bestod dels av 
arkiv- och kartstudier, dels av rekognosering i 
fält. Kriterier som geologiska förutsättningar, to
pografi, närhet till vatten e t c analyserades ut
efter den nära 70 km långa sträckan.

Steg 2, provundersökning: Syftet med provun
dersökningen var att konstatera förekomsten av 
eventuella fornlämningar och deras omfattningar 
längs den planerade stamledningen för sydgas
projektet. Utgångspunkten för arbetet var den ti
digare gjorda inventeringen, där 88 punkter mot 
bakgrund av vissa kriterier ansågs vara sannolika 
områden för bebyggelse eller begravningar. Arbe
tet utfördes genom att sökschakt grävdes med en 
grävmaskin utrustad med släntskopa. På 32 av de 
88 punkterna konstaterades boplatslämningar av 
olika omfattning från enstaka härdar till kom
plexa boplatser med grophus, långhus, härdar 
och gropar. På vissa platser konstaterades också 
fragmentariska kulturlager. Sten-, brons-, järnål
der och även medeltid finns representerat i materi
alet. Resultatet med indikationer på 36% av de fö
reslagna punkterna visar att metodiken, som an
vändes vid inventeringen, är ett bra sätt att arbeta 
på, när det gäller att komma åt det dolda kultur
landskapet. De kommande arkeologiska under
sökningarna kommer att ge en god bild av hur de 
under mark dolda fornlämningarna påverkas av 
det allt mer mekaniserade jordbruket.

FYND: Se ovan
DATERING: sten-, brons-, järnålder och medel
tid.

324



SYDGASPROJEKTET, GRENLEDNINGAR 
(EJ INOM MALMÖ KN)
Fältarbetsledare: Anders Wihlborg

Steg 1, inventering: Syftet med inventeringen var 
att föreslå områden längs de planerade grenled
ningarna för sydgasprojektet som kan misstänkas 
innehålla under mark dolda fornlämningar. Ar
betet bestod dels av arkiv- och kartstudier, dels av 
rekognosering i fält. Kriterier som geologiska för
utsättningar, topografi, närhet till vatten etc 
analyserades utefter den nära 110 km långa sträc
kan. 92 punkter urskildes som lämpliga för prov
undersökningar.

FYND: —
DATERING: —

SÖDRA MELLBY SN, SAGAMÖLLA BREDA
RÖR 3:52
Fältarbetsledare: Sten Tesch

För planerade vårdarbeten i anslutning till 
”kungagraven” i Kivik gjordes en provundersök
ning av ytor där arbetena skulle innebära mark
ingrepp på djupare nivå än matjorden. Bland 
annat avbanades ett 80 m långt och 1 m brett drä- 
neringsschakt knappt tio meter väster om röset. 
Dessutom gjordes ett par mindre schakt i anslut
ning till en planerad parkeringsficka och ett toa
lettbygge vid kaffeserveringen Sagamöllan. Inga 
som helst spår fornlämningar påträffades. Un
dergrunden utgjordes av grovt grus med mycket 
sten i.

FYND: —
DATERING: —

TRELLEBORG, KV K RÅKVINKELN 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Undersökning föranledd av ett planerat husbygge 
och därmed följande total utschaktning av tom
ten. Området är beläget i det medeltida Trelle
borgs centrala delar, omedelbart norr om den 
gamla huvudgatan Västergatan/Algatan och 
50—200 m sydväst om kyrkan. Den sydvästra de

len av området urschaktades kraftigt under bör
jan av 1960-talet och har sedan dess varit P-plats. 
Här finns dock öar av kulturlager bevarade, bl a i 
sydvästra hörnet där bl a en knadderväg från 
1100-tal påträffades. Förhistoriska boplatsrester 
påträffades i områdets sydöstra del. I områdets 
norra del är kulturlagren mindre påverkade av 
sentida schaktningar. I fyra provgropar påträffa
des kulturlager från 11—15/1600-tal. Närmast 
Norregatan fanns ler- och tegelgolv troligen från 
15—1600-tal. Kulturlager med brandhorisonter 
från 1200-talets början eller något tidigare. Ler- 
bottnar är vanliga i tidigmedeltida lager runt Skå
nes kuster, de har haft en funktion vid sillfisket 
och sillberedningen under tidigmedeltid. Lerbott- 
nar har tidigare inte påträffats i Trelleborg. I två 
av provgroparna i områdets nordvästra del fanns 
stenläggningar utgörande rester efter gårdsplaner 
eller gator. I fyndmaterialet ingår bland annat lä
der och trä, varför bevaringsförhållandena får an
ses för goda. En arkeologisk undersökning i ett så 
centralt beläget område som kv Kråkvinkeln är 
mycket viktigt för kunskap om Trelleborgs histo
ria, speciellt som här finns anläggningar som är 
äldre än och samtida med stadens framväxt (dvs 
lerbotten och knadderväg från 1100-tal). De oska
dade kulturlagren i områdets norra del med konti
nuitet från 1200-tal till 1600-tal gör det möjligt att 
följa förändringar i stadsbilden och göra utsagor 
om sociala och ekonomiska förhållanden under 
olika perioder.

FYND: förhistorisk keramik av järnålderstyp; lä
der, trä, äldre och yngre svartgods, äldre och yng
re rödgods, stengods, brons- och järnföremål, 
bärnsten, glas, flinta, brynen, bearbetat ben samt 
slaktavfall och måltidsrester i form av djurben. 
DATERING: förhistorisk tid, 1200—1600-tal.

TRELLEBORG, KV KRÅKVINKELN 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Undersökning föranledd av ett planerat polishus
bygge vars källare helt skulle förstöra befintliga 
kulturlager. Undersökningen föregicks av en prov
undersökning under april månad. Då konstate
rades kulturlager på upp mot 2,5 m mäktighet på 
den del av exploateringsytan som låg mellan Kyrk
skolan och Norregatan. I exploateringsytans söd-
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Fig 10. Undersökning i kv Kråkvinkeln, Trelleborg. Foto L Wallin. 
Excavations at Kråkvinkeln.

ra del, dvs mellan Kyrkskolan och Västergatan 
var kulturlagren så gott som fullständigt bort
schaktade vid anläggningsarbeten under slutet av 
1960-talet. Den schaktningen övervakades av 
Trelleborgs Museum. I sydvästra hörnan av explo- 
ateringsytari, d v s i hörnet av Västergatan och 
Bryggaregatan var emellertid delar av kulturlag
ret bevarat på en 75 m2 stor yta. På detta område 
påträffades syllstenar till ett ca 5 m brett och 
minst 6 m långt korsvirkeshus. Omedelbart söder 
om huset låg en stenläggning som troligen utgjort 
gårdsplan. Husets långvägg var parallell med Väs
tergatan. Huset och stenläggningen dateras preli

minärt till 1300-talets förra del. Väster om detta 
korsvirkeshus påträffades redan under provun
dersökningen en grovt stenlagd yta (en s k knad- 
deryta) som konstaterades vara 100—150 år äldre 
än korsvirkeshuset. På den delen av tomten som 
var belägen mellan Kyrkskolan och Norregatan 
karaktäriserades de understa lagren av grävda ka
naler och diken över hela ytan. I anslutning till 
dessa anläggningar påträffades ofta bark och 
kalk, vilket troligen hänger samman med garv
ning. I sydöstra delen av ytan var dikena fyllda 
med gödsel och här förekom stora gödselfyllda 
gropar och gödsellager på ca 0,5 m mäktighet. På
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och delvis nedgrävda i moränleran påträffades 
några härdar och mindre gropar, varav några kun
de dateras till 1000—1100-tal. Dessa anläggningar 
utgör sannolikt spår av tillfälliga aktiviteter på 
platsen, exempelvis säsongsbetonat fiske som inte 
har samband med stadsbildningen. De äldsta hus
resterna påträffades i lager från 1300-talets första 
hälft tillsammans med den äldsta tomtindelning
en. Kvarteret hade indelats i smala djupa tomter 
med husen på rad bakom varandra. En av dessa 
tomtgränser kunde spåras ända in i 1600-talet. 
Bebyggelseresterna från 14- och 1500-talen var 
mycket störda av 1600-tals och yngre nedgrävnin- 
gar. De husrester som påträffades låg framförallt 
utmed Norregatan men även längre in i kvarteret. 
Ett gårdskomplex med en stenlagd gård påträffa
des i södra delen av ytan 25—50 m väster om Nor
regatan. Gården dateras preliminärt till sent 1400- 
tal och 1500-tal. Det östligaste huset hade dock 
haft föregångare under 1300-talets mitt. Tre 1600- 
talshus påträffades närmast Norregatan. Ett av 
dem hade haft källare med källartrappa på husets 
gårdssida och stenlagt golv.

FYND: keramik, kakel, tegel, glas, metallföremål 
av brons och järn, benföremål, stenföremål, trä, 
läder samt djurben.
DATERING: 1000—1600-tal.

TRELLEBORG, DEL AV KV KRÅK- 
VINKELN-VÄSTERGATAN 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Undersökning föranledd av en planerad bredd
ning av Västergatan i form av en svängfil i kors
ningen med Bryggaregatan. I omedelbar anslut
ning till det exploateringshotade området hade ti
digare undersökts rester av ett 1300-tals kors
virkeshus med anslutande gårdsläggning av sten. 
På den nu aktuella ytan påträffades ytterligare de
lar av stenläggningen samt väster därom en äldre 
stenläggning preliminärt daterad till 1100-talets 
mitt. Båda stenläggningarna var s k knadderytor 
d v s utspridda mindre stenar med inblandning av 
djurben och annat avfall. Öster och väster om 
stenläggningarna påträffades endast modernt 
rivningsmaterial alternativt orörd botten
sand/lera.

FYND: äldre svartgods från 1100-tals stenlägg
ningen, äldre rödgods samt en s k väv kam från 
gårdsläggningen, djurben från hela ytan. 
DATERING: 1100-tal.

VALLBY SN, GLIMMINGEHUS 
Fältarbetsledare: Karin Andersson

Byggnadsarkeologiska iakttagelser i samband 
med utvändig restaurering.

FYND: —
DATERING: 1499 —.

VANSTADS SN, VANSTADS GAMLA 
KYRKOGÅRD
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

I samband med VA-arbeten på Vanstads gamla 
kyrkogård, undersöktes delar av 14 gravar. Skelet
ten hade huvudena i väster. Kistor konstaterades i 
sju gravar. De utgjordes av plankor som var sam
manfogade med spikar av järn. Undersökningen 
begränsades till ett 16x0,5 m stort schakt som 
gick från långhusets sydvästra hörn till kyrko
gårdsportens mitt.

FYND: Plankkistor, järnspikar, skelett 
DATERING: —

YSTAD, KV HEDVIG NR 9 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

I samband med tillbyggnad av fastigheten grävdes 
ett 2 X1 m stort och ca 2,2 m djupt schakt i tom
tens nordöstra del. Under ett mäktigt påfört 1600- 
tals lager med en stenläggning i botten, påträffa
des en lerbotten täckt av ca 0,5 m tjocka sandlager 
med 12—1300-tals keramik.

FYND: keramik: äldre och yngre rödgods, 
stengods.
DATERING: 1200—1300-tal.
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YSTAD, ST ÖSTERGATAN M FL 
Fältarbetsledare: Sten Tesch

I samband med omläggningen av St Östergatan 
till gågata skulle ett par dagvattenbrunnar ned
sättas i Täppgränd och Aspgränd. I Täppgränd 
framkom en äldsta gatubeläggning (knadder) 
0,85 m under den nuvarande. Gatubeläggningen 
täcktes av ett upp till 0,1 m tjockt fett kulturlager 
utan daterande fynd. Under beläggningen fanns 
endast ett par mörkfärgade sandstrimmor innan 
den sterila sanden vidtog. Det är rimligt att anta
ga att gatubeläggningen i Täppgränd utgör en 
förlängning av 1200/1300-talets knaddergata i 
Klostergatan. I Aspgränd påträffades endast om
rörda lager.

FYND: —
DATERING: —

Några flintartefakter (tvärpil, skrapa) och kera
mikskärvor daterar detta till mellanneolitisk tid 
(M N II eller III). Fyndmängden var mycket liten 
och endast en härdanläggning framkom, varför 
det måste ha rört sig om en mycket kortvarig bo
sättning, några sommarmånaders fiske vid ås- 
mynningen. Svaga spår av en hydda kunde kons
tateras i den sterila sanden. Boplatsen ligger ca 5 
meter över havets nuvarande yta.

FYND: tvärpil, skrapa, keramikskärvor. 
DATERING: mellanneolitikum, 1200—1300-tal.

YSTAD, KV YNGVE NORRA NR 3 
Fältarbetsledare: Sten Tesch

Undersökning som är en fortsättning av den som 
utfördes augusti 1981 p g a församlingshemmets 
tillbyggnad vid Klostergatan i Ystad. Den fortsat
ta undersökningen föranleddes av utvidgade 
schakt i samband med byggnationen.
1. Tidigare hade den äldsta Klostergatan fram
kommit i tre skikt från 1200/1300-tal och framåt. 
I förhållande till den nuvarande gatan svängde 
denna av åt nordost den naturliga infartsvägen 
från St Flerrestad och St Köpingehållet. I år gavs 
tillfälle att uppmäta den äldsta knaddergatans 
bredd till minst 11 m. Möjligtvis kan det just här 
vara frågan om en gatukorsning eller vägskilje.
2. En bit öster om den äldsta gatan hade fram
kommit en huslämning från samma tid som den
na. Huslämningen, ett lergolv med fyrkantig sten
satt härdplatta i golvet, låg knappt 10 m från Klos
teranläggningens NV hörn. Även om inga fynd 
direkt pekar på detta, finns det alla skäl att anta 
att huslämningen utgjort ett bostadshus tillhörigt 
Klostret innan det fyrlängade tegelbygget fullbor
dats omkring 1400. Sentida störningar i den fort
satta undersökningsytan omöjliggjorde en be
gränsning av huslämningen åt öster.
3. Över hela undersökningsytan fanns i botten ett 
ca 0,3 m tjockt kulturlager från yngre stenålder.
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Småland

DÖDERHULTS SN .OSKARSHAMN, KV
förrådet, forne 36
Fältarbetsledare: Åsa Svedberg

Fornl 36 inom Oskarshamns kommuns förråd, re
gistrerad som ett rose, 10 m i diam och 1 m hög, 
undersöktes och borttogs p g a att en busstation 
skulle anläggas. Ytterligare tre anläggningar un
dersöktes: en stensättning, en kallmurad sten- 
konstruktion och en sentida mindre husgrund. 
Platsen har fungerat som soptipp in på 1920-talet. 
Roset låg väl synligt uppe på en bergklint ca 33 
m ö h, exponerat mot väster och mot Döderhults- 
dalen i norr. Det uppges ha plundrats på 1800- 
talet. Roset hade ojämn yttre begränsning och var 
10—13,5 m br och 2 m h. Undersökningen visade 
att röset hade en murkärna, ca 6 m i diam i tre 
skikt som trappstegsvis uppmurats kring en top
pig rund bergformation, 5 m i diam, 1,8 m hög, 
med grövre sten nedtill. På plana berghyllor ned
anför kärnan återstod tre ca 2x3 m br brättelik- 
nande utsprång, ursprungligen troligen sex, i ett
fem stenskikt. Ett utsprång i väster täckte en plan 
hylla med ett upp till 0,2 m tj lager delvis sotig 
mylla. Två meter från röset låg i östra bergavsatsen 
under torven en enskiktad ca 3 X 5 m stor stensätt
ning med en urnegravsättning i ytterkanten. På en 
flat stenskiva placerad direkt på berget låg en liten 
samling rena brända ben, tre små bronsfragment 
och några keramikfragment. Delvis över stensätt- 
ningen och uppförd in mot en avsats fanns en 
fyndtom ca 2x3 m stor och 0,<?m hög anläggning 
med kallmurad svängd jämn ytterkant av grov 
sten och fyllning av mindre sten i tre—fem skikt, 
liknande ett spisröse.

FYND: brända ben, bronsfragment, keramik
fragment.
DATERING: röse och stensättning: troligen yng
re bronsålder.

GAMLEBY SN, SKRAMSTAD, FORNL 
108—109
Fältarbetsledare: Margareta Sjöberg 

Antikvarisk kontroll vid schaktgrävning för tele

kabel i kanten av höggravfält. Kabeln lades i diket 
mellan landsvägen och gravfältet. Tre högar vid 
gravfältets gräns tangerades av diket. Stenpack- 
ningen i en av dessa skadades i kanten, men ste
narna lades tillbaka och fylldes över.

FYND: hästsko.
DATERING:

KLÄCKEBERGA SN, KALMAR FLYGPLATS, 
FORNL 28
Fältarbetsledare: Hella Schulze

Med anledning av utvidgning av siktbanan vid 
Kalmar flygplats’ nya landningsbana borttogs en 
del av fornl 28. Denna utgjordes då av en osäker 
fornlämning, en rest sten, men är nu rest av ett 
gravfält med minst tre större stensättningar som 
kvarligger, övertäckta av odlingssten. Fyra gravar 
undersöktes: en rest sten (Al), ett röse av sten och 
jord (A2) och två stensättningar (A3 och A4). Al 
utgjordes av en 1,2 m hög gråsten, stående på en li
ten stenpackning, vilken i sin tur låg på ett större 
markfast block. En 8x4 m stor stenpackning 
fanns över. I jordfyllningen mellan stenarna på
träffades brända ben, keramik, en glaspärla, 
kam fragment. A3 stensättning var 8x5 m, hade 
ett nu liggande 1,5 m I sandstensblock i centrum 
och innehöll brandlager med brända ben, kol, 
lerklining, keramik, slagg samt ett vendeltida 
dräktspänne.

A2 utgjordes av ett starkt jordblandat röse, ca 9 
m i diam och 1,1 m högt med kantkedja och ett 
lägre brätte, ca 2 m brett. Anläggningen var delvis 
skadad, överlagrad av odlingssten och hade en 
äldre stenmur löpande tvärs över sig. I rösets syd
västra del påträffades inom ett koncentrerat om
råde keramik, brända ben, ett järnfragment och 
något lerklining. I stenpackningen i rösets norra 
del framkom en liten skålgropssten av sandsten, 
24x14 cm, med sex skålgropar. A4 var tidigare 
tolkad som ett odlingsröse, men visade sig vara en 
stensättning, Ilmi diam, med ett 2—3 m br brät
te, uppbyggd runt två stora markfasta stenblock. 
En yttre och en inre kantkedja kunde skönjas. I 
sotblandad fyllning i anläggningens norra del på
träffades bl a keramik och slagg. I den sydvästra 
delen framkom gravgömman av brända ben och 
keramik. Vid avbaning med maskin i åkern mel-
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Fig 11. Småland, Kläckeberga 
sn, fornl 28, Kalmar flygplats. 
Inför röjning och schaktning 
för siktbana till flygplatsen 
undersöktes flera anläggning
ar i åkermark. Till vänster de 
registrerade fornlämningarna 
— röse och rest sten och till hö
ger ”odlingsrösen” = gravar i 
åkern. Ytterligare gravar kvar- 
ligger i dungen bakom den res
ta stenen. Foto H Schulze.
To the teft — a cairn and erec
ted stone, and to the right — 
graves in a cultivated field.

Fig 12. Från undersökningsar
betet vid Kalmar flygplats. Fo
to H Schulze.
From excavation work near 
Kalmar airport.
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lan gravarna påträffades 14 stolphål, härdar och 
sotfläckar. Flera innehöll slagg och kolfragment 
(fig 11 och 12.

FYND: vendeltida dräktspänne. Järnfragment, 
kamfragment, glaspärla, keramik, lerklining, 
slagg, bränd ben, skålgropssten.
DATERING: järnålder.

VIMMERBY, KV GRÖNSISKAN 2A och 3 
Fältarbetsledare: Hella Schulze

I samband med geoteknisk undersökning av kv 
Grönsiskan 2A och 3 gjordes antikvarisk kontroll 
av provgroparna för utrönande av kulturlagrets 
tjocklek. Endast en grop innehöll kulturlager. 
Det var ca 0,3 m dj och innehöll kolstycken, ben 
och träfragment. Datering osäker.

FYND: ben, träfragment 
DATERING: —

VIRSERUMS SN, VIRSERUM STD 1, FORNE 
10
Fältarbetsledare: Hella Schulze

Högen bortschaktades med grävmaskin. Det vi
sade sig att den förmodade gravhögen var en na
turbildning; en ca 1,5 m hög sandkulle, vilken 
man i senare tid täckt med ett halvmetersdjupt 
stenlager. Stenarna låg lösa med mylla emellan. 
Intet av antikvariskt värde påträffades.

FYND: —
DATERING: —

VOXTORPS SN, BJURSNÄS/IGELLÖSA, 
FORNE 8, 15, 16
Fältarbetsledare: Margareta Sjöberg

Antikvarisk kontroll vid grävning för stolpar med 
stag i nordvästra och östra kanten av gravfältsom- 
råde med underliggande stenåldersboplats. I en 
av groparna i gravfältets nordvästra kant fram
kom ett 0,1 m tj mörkfärgat lager — utan ben,

kol eller artefakter — under matjordslagret. För 
övrigt framkom intet av antikvariskt intresse vid 
schaktningskontrollen.

FYND: —
DATERING: —

VÄSTERVIKS STAD, STORGATAN OCH 
HAMNGATAN-STORGATAN 
Fältarbetsledare: Hella Schulze

På grund av nerläggning av fjärrvärmerör i cent
rala Västervik, gjordes vid skilda tillfällen 1982 
antikvariska kontroller. På etapp 6 (1981/82) på
träffades i hörnet Storgatan-Brunnsgatan en 3,5 
m 1 grop med tegelstycken under grå sandfyllning, 
som i sin tur låg under kullerstensbeläggning. Bl a 
kritpipsbitar och flinta fanns i fyllningen. Utmed 
Hamngatan grävdes ett schakt, vilket visade två 
relativt tunna åtskilda kulturlager med kol, 
obrända ben och tegelbitar. I korsningen med 
Storgatan fanns bl a två avfallsgropar (?), inne
hållande bl a rikligt med 1600-talskeramik, glas, 
näver, ben m m. Storgatan åt norr var helt om- 
grävd sedan tidigare.

FYND: tegel, kritpipsbitar, flinta.
DATERING: —
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Södermanland

BETTNA SN, VIBY SAMFÄLLIGHET, 
FORNE 66
Fältarbetsledare: Carin Claréus

I samband med uträtning och breddning av mind
re enskild väg, samt borttagande av stubbar, ut
fördes en antikvarisk kontroll med påföljande 
delundersökning invid fornl 66. Kontrollen om
fattade ett ca 10 m 1 och 1,5 m br schakt. Omedel
bart under torven påträffades rester av ett brand
lager samt en härd. Brandlagret, som var skadat 
av vägen, var ca l,2x 1,3 m st och 0,15 m tj. I här
den, som var ca 0,5x0,9 m st och ca 0,1 m dj, 
fanns skörbrända stenar, kol och sot samt enstaka 
brända ben.

FYND: Brandlagret: glaspärlor, keramik och 
brända ben. Härden: brända ben, kol. 
DATERING: yngre järnålder.

BLACKSTA SN, HÖGVALLA, STENSÄNGEN 
1:9, V STENSTORP 1:3, FORNL 51 
Fältarbetsledare: Kerstin Östmark

Kontroll föranledd av att vatten- och avloppssys
temet till befintlig bebyggelse skulle förbättras. 
Fornlämningen utgörs av en fornborg. Söder om 
borgberget nedschaktades en ca 15x25 m2 st yta i 
relativt blockrik, gles barrskog. Inga fornläm- 
ningsindikationer iakttogs.

FYND: —
DATERING: —

ESKILSTUNA, EKEBY 
Fältarbetsledare: Sonja Wigren

Provundersökning föranledd av att ett vårdhem 
skulle uppföras inom området. En tidigare utförd 
fosfatkartering visade ej på speciellt höga värden, 
men terrängen var sådan att även en provunder
sökning ansågs vara motiverad. I områdets västra 
del grävdes sju schakt, totalt 115 m med vissa ut
vidgningar i anslutning till impedimenten. I kan

ten av två impediment genomgrävdes två små od- 
lingsrösen, i övrigt påträffades intet. Söder om 
den väg, vilken genomkorsar området var nysådd 
åker, varför området lämnades utan åtgärd.

FYND: —
DATERING: —

ESKILSTUNA, EKEBY
Fältarbetsledare: Karlis Graufelds, Kjell Johans
son

Fosfatkartering föranledd av en planerad väg- 
dragning och täckte området för en kyrkoruin 
med bogårdsmur och terrasseringar. Sammanlagt 
togs 610 prover på en yta av 70 000 m2. Provunder
sökningen ägde rum 1983.

FYND: —
DATERING: —

ESKILSTUNA, KV STÖVAREN M FL 
Fältarbetsledare: Kenneth Svensson, Tomas 
Jacobsson

Undersökningen omfattade tre delar:
1. Provundersökning i kv. Stövaren 10, inför ut
byggnad av glasmästeri. En stenlagd gårdsplan 
med däri nedgrävd tunna påträffades, i övrigt en
dast fyllnadsmassor.

2. Provundersökning inför fjärrvärmeschakt- 
ning. Avsatta kulturlager utan konstruktioner 
fanns.

3 Komplettering av tidigare utförd provunder
sökning. Kvarteret tycks tidigast ha tagits i an
språk under 1600-talet. Kraftiga utfyllnader från 
detta och senare århundraden påträffades. Dess
utom har stora ytor sannolikt utnyttjats till od
ling. Några fynd eller konstruktoiner av medelti
da ursprung kunde ej påvisas. En källare fram
kom på tomt nr 4. Denna bör dokumenteras 
innan exploatering sker.

Vidare undersöktes med hjälp av grävmaskin 
en brunn som påträffades i samband med en geo
teknisk undersökning hösten 1981.

FYND: recenta.
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DATERING: Del 1: troligen 1800-tal. Del 2: 
1600—1700-tal. Del 3: 1700-tal. Brunnen
1800-tal.

ESKILSTUNA, KV VITTNET SAMT STG 483, 
KVINNERSTA
Fältarbetsledare: Gustaf Rudbeck, Gunhild 
Rydström

Med anledning av planerad nybebyggelse har 
provundersökning utförts inom ett område där 
det förmodats att kulturlager från äldre bebyggel
se skulle påträffas. Kv. Vittnet ligger centralt i 
Eskilstuna, intill ån och mellan Fors kyrka och 
Rådhusbron. Vid undersökningen grävdes tre 
schakt. Lagersammansättningen inom schakten 
bestod huvudsakligen av fyllning samt i ett av 
schakten ett 0,3 m tj kulturlager. Fyllningen har 
en mäktighet på 0,5—1,0 m och ligger på naturlig 
mjäla och lera. I ett schakt påträffades stenar som 
kan ha tillhört en husgrund. I samband med upp
draget utfördes även en provundersökning inom 
stg. 483, m fl, Kvinnersta. Inga fornlämnirigar 
Påträffades.

FYND: keramik, spik m m från 1800-talet och i 
några fall från 1700-talet.
DATERING: slutet av 1700-talet och senare.

GRÖDINGE SN, MALMSJÖ 1:1, 1:2, FORNE 
475, 476
Fältarbetsledare: Bengt Elfstrand

Schaktkontroll för ledningsdragning mellan två 
gravfält. Ca 0,5 m under markytan kom i lera en 
mörk horisont av lerblandad mylla med enstaka 
skärvstenar. En härd och en avlång sotfläck låg i 
detta lager. Dessa undersöktes och borttogs.

FYND: två kruk skärvor och enstaka bitar brända 
ben.
DATERING: järnålder

HUDDINGE SN, MASMO, FORNE 132 
Fältarbetsledare: Eva Olsson, Agneta Åkerlund

Med anledning av en planerad trafikplats vid 
Masmo genomfördes en delundersökning av en 
sedan tidigare känd gropkeramisk boplats. Bo
platsen, som påträffades på 1930-talet, gränslin
jebestämdes 1948 genom provgropsgrävning. Vid 
undersökningen 1982 framkom dock fynd och 
anläggningar av delvis annan karaktär norr och 
nordost om den tidigare fastslagna gränsen och 
boplatsen visade sig vara betydligt större än vad 
som tidigare antagits. På den gropkeramiska bo
platsen, belägen mellan 26 och 37 m ö h, under
söktes främst den östra delen, 32—37 m ö h, 
samt en serie provgropar i den nedre delen. Här 
framkom ett fyndförande lager, vanligen 0,2—0,3 
m tj, samt mindre härdar och avfallsgropar/rest 
av kulturlager. Den övre boplatsen, belägen mel
lan 37 och 47 m ö h, och i omedelbar anslutning 
till den nedre, karaktäriseras av ett fyndförande 
lager med en stor mängd skärvsten och slagen 
kvarts samt anläggningar såsom sotlager, härdar 
och kokgropar. Den övre boplatsens höjd över ha
vet (om den varit strandbunden) samt fynden in- 
dikerar att den skulle kunna vara äldre än den 
gropkeramiska. Den ekologiska miljön förändras 
under den aktuella tiden från en bosättning på en 
ö i en mer öppen skärgård till en skyddad bosätt
ning i en vik i den inre skärgården. Boplatsens läge 
bör ha varit strategiskt för jakt och fiske.

FYND: Nedre delen: keramik, däribland även 
pärlor och en del av en djurfigur, vidare avslag av 
kvarts, slipade bergartsyxor, en trindyxa, enstaka 
artefakter av flinta och skiffer samt djurben (prel 
älg, bäver, svin, säl och fisk). Övre delen: frag
ment av slipade bergartsyxor, en trindyxa, en 
slipsten, avslag av kvarts samt djurben (prel 
kronhjort och hund).
DATERING: Nedre delen: prel ca 2 600—2000 
f Kr (gropkeramisk tid). Övre delen: prel datering 
tidigast ca 3 500 f Kr och ev fram till ca 2 000 f Kr.

HUDDINGE SN, MASMO, FORNE 132 
Fältarbetsledare: Agneta Åkerlund

I samband med schaktning för fjärrvärmelednig 
söder om Glömstavägen berördes norra delen av
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fornl. 132, stenåldersboplats. Vid besiktning be
fanns de aktuella skikten redan vara genomgräv- 
da. I schaktväggarna syntes inga konstruktioner.

FYND: —
DATERING: se föregående.

HUDDINGE SN MASMO 
Fältarbetsledare: Harald Sundlin, Agneta Åker
lund

Med anledning av breddning av väg 588 i Fittja 
provundersöktes en fyndplats för slagen kvarts 
strax norr om Masmoboplatsen. Inga konstruk
tioner eller artefakter påträffades i vägområdet.

FYND: —
DATERING: —

HUSBY-REKARNE SN, LUNDBY 3:2, ÅL- 
LÄNG 1:1
Fältarbetsledare: Eva Olsson, Agneta Åkerlund

På Strömsholmsåsen söder om Hållsta utanför 
Eskilstuna utfördes en provundersökning med 
anledning av planer på utvidgad grustäkt. I slutet 
av 1960-talet delundersöktes en gropkeramisk 
boplats i området, fornlämning 83. Provunder
sökningen skedde från den kända boplatsen och 
västerut mot Hållsta på nivåer mellan 30 och 40 
m ö h. Inom området påträffades två områden 
med keramik samt en härd och ett sotlager med 
skärvsten.

FYND: keramik av gropkeramisk typ, enstaka 
brända ben samt avslag.
DATERING: ca 2 800 — 2 000 f Kr.

HÖLÖ SN, TÖSTA 3:1, LOKAL 35 
Fältarbetsledare: Ragnhild Fernholm, Ann- 
Marie Habbe

Med anledning av E4:ans sträckning, delen D- 
länsgränsen — Järna trafikplats, utfördes en prov
undersökning av en stensättningsliknande bild
ning, ca 7m i diam och 0,4m h. Undersökningen

kunde verifiera att stensamlingen utgjorde en na
turbildning.

FYND: —
DATERING: —

HÖLÖ SN, ÖSTERBY 2:3, 3:55, 3:56, 3:82, 
FORNL 104—105 
Fältarbetsledare: Bengt Elfstrand

Delundersökning föranledd av att föremål nyli
gen påträffats intill skadade gravar vid gammal 
grustagskant. Undersökningen koncentrerades 
till slänterna nedanför de tre fyndförande anlägg
ningarna. Två av dessa rensades från fynd vid 
släntkanten, som planades ut och förstärktes med 
sten. Den tredje anläggningen borttogs helt p g a 
rasrisk. Anläggningarna utgjordes av två sten- 
sättningar, ursprungligen runda, och en sten- 
packning av boplatskaraktär.

FYND: Lösfynd i slänten: brända ben, krukskär- 
vor och bränd lera. Den undersökta stensättning- 
en: ett armband, en bältering, en sölja och ett 
remändebeslag av brons samt en urna med brända 
ben och två hartstätningsringar.
DATERING: Boplatsresterna: troligen bronsål
der eller äldre järnålder. Gravarna: romersk 
järnålder.

JULITA SN, JULITA GÅRD, FORNL 36 
Fältarbetsledare: Gunhild Rydström, Sonja 
Wigren

I samband med schaktgrävning för dagvattenled
ning utfördes antikvarisk kontroll samt under
sökning av det schakt som löper från ”Stora hu
sets” sydvästra hörn mot brunnen sydväst om 
Södra flygeln. Den vid tidigare undersökningar 
registrerade västra kyrkomuren, påträffades 5 m 
väster om Stora huset. Den var utförd i skalmurs
teknik. Intill och innanför muren framkom ytter
ligare delar av ett tidigare påträffat skelett. Tre m 
norr om Södra flygelns nordvästra hörn låg en 
delvis tvåskiktad stenpackning, 1,5 m br och belä
gen i nordnordöst-sydsydväst. Under packningen 
framkom en grop med obrända ben. 2 m väster 
om porten till den medeltida källaren löpte en
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jämn flerskiktad stenpackning. Krukskärvor av 
1500—1600-tals typ (ljust sintrat gods) låg i pack
ningens botten. Packningen sträcker sig i riktning 
öst-väst mot porten. Ännu en stenpackning, i ett 
skikt, togs fram 2,5 m väster om södra flygeln.

FYND: skelettdelar av människa, obrända ben, 
keramik, porslin, glas, ostronskal, kakel samt en 
fingerborg.
DATERING: en del av keramiken 1500—1600-tal; 
kaklet troligen 1600-tal.

LILLA MALMA SN, MALMAHED, KV HÖG
VAKTEN, FORNL 49 
Fältarbetsledare: Eva Olsson

En antikvarisk kontroll utfördes i samband med 
matjordsavbaning i anslutning till en år 1981 un
dersökt stenåldersboplats.

FYND: —
DATERING: —

Mariefred, källargränd, lång
gatan
Fältarbetsledare: Bent Syse

Vid vattenledningsarbeten i tidigare schakt kunde 
tunna kulturlager iakttas under kraftiga fyllnads- 
lager, 0,8—1 m tj. Då efterföljande gatuarbeten 
(sänkning av gatans nivå) och telearbeten (mindre 
kabelschakt) inte kommer att beröra dessa lager, 
anses vidare antikvarisk kontroll ej nödvändig.

FYND: —
DATERING: —

Mariefred, stg 275 a —b, fornl 21
Fältarbetsledare: Lars Sjösvärd

Antikvarisk kontroll av schakt för grundläggning 
inom två fastigheter. Schakten innehöll endast 
fyllnadsmassor, bestående av grus, sand och lera 
uted inslag av tegelflis. Fastigheten ligger strax 
utanför den förmodade gränsen för 1700-talssta- 
den.

FYND: —
DATERING: 1800-tal

NYKYRKA SN, ROTTNINGE, FORNL 49—50 
Fältarbetsledare: Inga Ullén, Sonja Wigren

I samband med breddning av enskild väg mellan 
väg 58 och Rottninge gård, utfördes en antikva
risk kontroll invid fornlämningarna 49 och 50. 
Vid fornl 49 hade ett par kantkedjestenar till en 
stensättning rubbats. Kantkedjan återställdes och 
jord påfylldes. Ca 100 m berördes av den antikva
riska kontrollen invid fornl 50. Ytterligare forn- 
lämningar påträffades ej inom detta område.

FYND: —
DATERING: —

NYKÖPING, FOLKUNGAVÄGEN M FL. 
Fältarbetsledare: Kenneth Svensson

P g a planerad utbyggnad av fjärrvärmenätet i 
centrala Nyköping genomfördes en provunder
sökning. 18 borrade provhål upptogs längs den 
planerade sträckningen. I Folkungavägen finns 
det kulturlager med varierande mäktighet fram
för allt i området kring korsningen med Ö Träd
gårdsgatan. I Ö Trädgårdsgatan avtar kulturlag
rens tjocklek åt öster. Åt norr dvs ikv Borgmäs
taren, ökar åter kulturlagrens omfattning och når 
en mäktighet av ca 0,7 m. I V Trädgårdsgatan 
(norr om Repslagargatan) och i Repslagargatan 
saknas kulturlager.

FYND: —
DATERING: medeltid.

NYKÖPING, FOLKUNGAVÄGEN — Ö TRÄD
GÅRDSGATAN
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman, Lars Sjö- 
swärd, Kenneth Svensson

Med anledning av en planerad utbyggnad av 
fjärrvärmenätet i centrala Nyköping, etapp 37, 
genomfördes schaktkontroll, sektions-Zprofil-

335



uppmätningar samt provundersökning. Det sist
nämnda tillgick så att 24 provgropar, fördelade 
över hela undersökningsytan, handgrävdes/ma- 
skingräveds till steril nivå. Härmed kunde det me
deltida kulturlagrets utbredning och mäktighet 
dokumenteras samt grundtopografin rekon
strueras.

FYND: sammansatt dubbelbenkam, keramik, 
(sentida och medeltida), lerklining, järnföremål 
samt djurben.
DATERING: 1200/1300-tal — 1700/1800-tal

NYKÖPING, KV NICOLAUS, TOMTERNA 
5—6
Fältarbetsledare: Kjell Nordenman

Vid en provundersökning, som genomfördes för 
att komplettera 1977 års provundersökning inom 
området, gjordes 4 provschakt mellan de tidigare 
provundersökningsgroparna. Endast sentida fyll- 
ningsmassor framkom. Närheten till den tidigme
deltida Nicolaikyrkan borde ha medfört att om
rådet omedelbart norr om kyrkan utnyttjats un
der medeltid men provundersökningarna har 
visat att inga medeltida kulturlager finns inom 
ovanstående tomter. Antikvarisk kontroll utför
des vid nedläggande av dränerings- och dagvat
tenledningen väster och norr om befintlig bygg
nad på tomt nr 6. Vid kontrollen framkom varken 
medeltida eller eftermedeltida kulturlager.

FYND: —
DATERING: —

NYKÖPING, KV KOMPANIET, ÅPROMENA
DEN
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

Antikvarisk kontroll p g a en planerad prome
nadväg utmed Nyköpingsåns östra strand. Vid 
kontrollen dokumenterades en förmodad strand
skoning i anslutning til Nyköpingsån. Strandsko
ningen berördes delvis av schakten och dessa de
lar dokumenterades medan huvuddelen av den
samma kvarligger intakt.

FYND: fyllnadsmassor intill strandskoningen: 
yngre rödgods-keramik, glas samt djurben. 
DATERING: 1600—1700-tal (fynden i fyllnads
massorna).

NYKÖPING, KV KOMPANIET, TOMTERNA 
17—20
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman, Anders Bro
berg

Provundersökning p g a exploatering på delar av 
ovannämnda tomter. Sammanlagt togs åtta 
schakt upp, jämnt fördelade inom exploaterings- 
ytan. I den norra delen fanns ett raseringslager 
som ökade i mäktighet åt öster. Troligt är att detta 
lager härrör från rivningen i klosterbyggnaderna. 
Ytan har varit föremål för odling och härigenom 
har kulturlagret omrörts. Inom de mellersta de
larna påträffades rester av ett hus på träsyll med 
ett lergolv samt resterna av vad som troligen varit 
en kakelugn.

FYND: keramik, yngre rödgods, stengods, svart
gods, järnföremål samt djurben.
DATERING: 1500-talets mellersta del.

NYKÖPING, KV NICOLAUS, TOMT 5—6 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

Antikvarisk schaktkontroll föranledd av nedläg
gande av dränerings- och dagvattenledning väster 
och norr om befintlig byggnad på tomt nr 6. Intet 
av antikvariskt värde framkom. Provundersök
ning på bägge tomterna inför e v bygge av varm
badhus, en komplettering av 1977 års undersök
ning. Fyra provschakt togs upp; i dessa framkom 
endast sentida fyllningsmassor.

FYND: —
DATERING: —

NYKÖPING, REPSLAGAREGATAN M FL 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman, Yvonne Stridh

Antikvarisk kontroll föranledd av utbyggnad för
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fjärrvärme inom centrala Nyköping, etapp 32. 
Sammanlagt dokumenterades 15 schakt med sek- 
tionsuppmätning eller/och beskrivning. Under 
fyllnadslagret som varierade mellan 0,1—1,6 i 
mäktighet påträffades påförda och avsatta kul
turlager som kan dateras till 1700-talet och senare. 
Inom kontrollområdet påträffades två anlägg
ningar, den ena en nedgravning den andra ett sten- 
fundament till ett sentida hus. I anslutning till det 
senare påträffades ett brandlager.

FYND: Keramik, yngre rödgods samt porslin; de
lar av kritpipor, järnspik, glas och djurben. 
DATERING: 1700-tal och senare.

NYKÖPING, S:T ANNEGATAN F FL 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

Undersökning föranledd av en utbyggnad av 
fjärrvärmenätet inom centrala Nyköping, etapp 
41/43. Med hjälp av s k skruvborr borrades 55 
Provhål jämnt fördelade inom det aktuella områ
det. Vid borrningen registrerades genomgående 
följande nivåer: överst ett fyllnadslager, därefter 
ett kulturlager samt under detta en steril nivå. 
Kulturlager kunde härvid konstateras på följande 
gator/kvarter: kv Tullporten, Ö Kyrkogatan, S:t 
Annegatan, Ö Storgatan, invid Stadsbron (kv 
Riksbanken/Brovakten) V Trädgårdsgatan samt 
v Storgatan (kulturlagren är 0,4—2,2 m tj). Sam
manfattningsvis, efter flera undersökningar i om
rådet kan sägas att tyngdpunkten avseende obser
vationer av kulturlager, är ett område invid kv 
Biografen, kv Klädeshandlaren, kv Sörmlands- 
anken samt kv Borgaren.

FYND: —
DATERING: -

NYKÖPING, KV VATTUMANNEN, BAGAR- 
GATAN
Fältarbetsledare: Sonja Wigren, Inga Ullén

I samband med uppförande av en elstation doku
menterades den nordöstra väggen av urgrävningen 
ör denna, en ca 3 x 6 m st grop. Matjorden hade 

tidigare banats av och i stället var påfört ett fyll-

ningslager, 0,4—0,5 m tj. Under detta följde ett 
0,6—0,8 m tj lager av fet, mörk myllblandad 
mo/sand, i vilken ingick tegel- och kolfragment. 
Under detta fanns sand. Det kulturpåverkade 
skiktet bröts på två ställen av grusskikt. I det 
nordligaste av dessa fanns ett skikt stenar mot 
botten. I detta påträffades djurben samt en kera
mikbit, en kantskärva. Vi ett senare tillfälle kom
mer ett schakt att tas upp vinkelrätt från gropen ut 
mot Brunnsgatan.

FYND: en bit keramik (kantskärva) och djurben. 
DATERING: —

STENKVISTA SN, KOLUNDA, INTILL 
FORNL2
Fältarbetsledare: Sonja Wigren

Med anledning av breddning av väg 222, delen 
Örsta-Stenkvista, utfördes en antikvarisk kon
troll vid Rangelbacken invid fornl 2, ett mindre 
gravfält, beläget å en moränförhöjning, vilken 
den befintliga vägen skär igenom. Väster om vä
gen ligger Rangelbacken, en fortsättning av fö- 
höjningen. Området grävdes igenom skiktvis med 
grävmaskin. Inga lämningar av antikvariskt vär
de framkom.

FYND: —
DATERING: —

STRÄNGNÄS, KV DAMMEN, FORNL 286 
Fältarbetsledare: Marianne Summanen

P g a planerad bebyggelse av området undersök
tes fornlämning 286, en stensättningsliknande 
stensamling, belägen på en mindre bergrygg nära 
nutida åkermark. Stensamlingen, som var 4x5 m 
stor, undersöktes med maskin och visade sig bestå 
av 1—2 skikt 0,4—0,8 m stora stenar lagda direkt 
på en svacka i berget. Inga spår av någon gravsätt
ning påträffades. Stensamlingen utgjordes troli
gen av röjningssten från en nu obrukad del av 
åkern.

FYND: —
DATERING: —
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STRÄNGNÄS, KV KYRKOBERGET 11—12 
Fältarbetsledare: Gustaf Rudbeck, Lars Ersgård

Provundersökning utförd p g a planerad exploa
tering för nybyggnation. Inom fastigheterna som 
begränsas av domkyrkoområdet i söder och Stora 
Torget i norr upptogs två schakt. I det södra 
schaktet påträffades människoben från minst tre 
individer, varav en kvarligger in situ samt ett grå
stensfundament till en mur i öst-väst. I det norra 
schaktet uppmättes ett ca 0,4 m tj kulturlager.

FYND: S schaktet: människoben. N schaktet: en 
keramikskärva av Cl-typ.
DATERING: 1300-tal (prel).

STRÄNGNÄS, MALMBY, INVID FORNL 5 
Fältarbetsledare: Marianne Summanen

Kontroll förorsakad av anläggandet av en väg, vil
ken skulle beröra lagstadgat skyddsområde för 
fornl 5. Bl a genomgrävdes här en mindre morän
rygg och en stensamling bestående av ca 1 m st 
block. Inga fornlämningar påträffades. Stensam
lingen utgjordes troligen av i modern tid upplagd 
odlingssten.

FYND: —
DATERING: —

SÖDERTÄLJE, KV JUPITER (Ö DELEN) 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

Undersökning föranledd av utbyggnad av varu
huset Domus. Sammanlagt togs åtta provschakt 
upp inom den tänkta exploateringsytan. Huvud
delen av dessa schakt lades utanför tidigare be
byggelse inom kvarteret medan några delvis lades 
på platsen för sentida hus för att se om under dess 
källargolv fanns rester av kulturlager. Inom ex- 
ploateringsytans norra del påträffades i två 
provgropar ca 0,4 m under markytan ett 0,2—0,3 
m tj kulturlager som p g a fyndinnehåll kan här
röra från tidigast 1700-talet. I anslutning till kul
turlagret fanns även en trolig syllstensrad till ett 
hus.

FYND: keramik, yngre rödgods; järnföremål 
samt djurben.
DATERING: 1700-tal och senare.

SÖDERTÄLJE, KV JUPITER (VÄSTRA 
DELEN)
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman, Anders 
Broberg

Undersökning föranledd av projekterad exploate
ring av västra delen av kv Jupiter. Totalt togs fem 
provschakt upp, fyra inne på kvartersmark samt 
ett schakt i Rådhusgatan. Schakten på kvarters
mark lades inne på de gårdar som tidigare ej ägt 
känd bebyggelse. Utefter såväl Nygatan som Råd
husgatan har under 1800- och 1900-talen funnits 
hus. Denna del av kvarteret samt Nygatan har 
schaktats ned under 1800- och 1900-talen. De 
jordlager som påträffades var därför påförda och 
sentida.

FYND: kritpipa, porslin, yngre rödgods. 
DATERING: 1800—1900-tal.

SÖDERTÄLJE, KV SILEN, V KANALGATAN 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman, Gunhild 
Rydström

Provundersökning för att försöka bekräfta be
dömningen av den aktuella platsen som tillhöran
de delar av den vikingatida/tidigmedeltida bo
platsen på orten. Undersökningen inskränkte sig 
till fyra mindre schakt, vilka togs upp i sluttning
en ned mot Södertälje kanal. Schakt 1 upptogs in
om den södra delen. Här påträffades ett ca 0,5— 
0,6 m tj kulturlager/boplatslager. Genom schakt
2—4 kunde boplatslagrets utsträckning mot norr 
ytterligare beläggas.

FYND: fragment av runsten, keramik av äldre 
svartgodstyp, järnföremål, djurben, lerklining 
samt skärvsten.
DATERING: 1000- 1100-tal.
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SÖDERTÄLJE, KV SPINNROCKEN 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman, Tomas Jacob
son

Anledning till en undersökning var att Televerket 
grävt ett schakt i den nordöstra delen av kvarteret 
sydväst om korsningen Villagatan-Storgatan och 
därvid genomgrävt en kullerstensläggning samt 
underliggande fyllnadslager. Vid undersöknin
gen grävdes schaktet ner till den sterila bottnen 
°ch schaktets södra sektion-Zprofilvägg doku
menterades.

FYND: I fyllnadslagret: porslin, fajans, yngre 
rödgodskeramik, järnföremål samt enstaka 
djurben.
DATERING: Kullerstensläggningen: 1890-tal. 
Underliggande fyllnadslager: 1700—1800-tal.

SÖDERTÄLJE, STORTORGET 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman, Kenneth 
Svensson

Provundersökning föranledd avgrundarbeten för 
återflyttning av det gamla rådhuset till Stortorget. 
Yid provundersökningen, där fyra sökschakt togs 
UPP, påträffades ett 0,05—0,2 m tj sentida ”kul
turlager”. I sökschakt nr 4 fanns emellertid under 
ovannämnda lager och ej genomgrävt genom det
ta, en träbrunn, i vilken sentida porslin till
varatogs.

FYND: sentida porslin
DATERING: äldst ca 1900, troligen något yngre

SÖDERTÄLJE, STORTORGET 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

Kontroll föranledd av nedläggande av fjärrvär
merör till ”det gamla Rådhuset” inför dess åter- 

yttning till Stortorget. I norra delen av schaktet 
var redan en fjärrvärmekammare nedsatt. I 
schaktets mellersta del påträffades tegelmurar 
°ch ett betonggolv till ett sentida hus medan den 
södra delen helt saknade byggnadslämningar och 
kulturlager.

FYND: sentida rödgodskeramik, porslin och 
järnföremål.
DATERING: 1800—1900-tal.

SÖDERTÄLJE, STORTORGET 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

Anledning till antikvarisk kontroll var nedläg
gande av vattenledningar samt nedsättande av 
rensningsbrunnar för Stortorgets omdaning. In
om ”torgytan” nedschaktades generellt till ca 1 
m:s dj och i enstaka fall intill ett dj av ca 3,5 m. I 
torgets nordvästra del tillvaratogs, i en sopgrop, 
ett samlat fynd av bl a yngre rödgodskeramik som 
kan dateras till tiden mellan 1580 (myntfynd fr Jo
han III:s tid) och 1650 (då torget läggs ut). I tor
gets mellersta/södra del dokumenterades en ca 20 
m 1 sektion där bl a flera brandhorisonter fanns 
(troligen 1650 o 1719 års bränder). I den angrän
sande gatan söderut (Gästgivaregatan) gjordes de 
intressantaste observationerna. I korsningen 
Storgatan/Gästgivaregatan kunde en ca 2,2 m h, 
relativt obruten, sektion ritas. Den innehöll tre 
0,2—0,3 m tj kulturlagerhorisonter mellan vilka 
fanns sandlinser, vilka i två fall uppfattats som 
transgressionslager. Ur dessa lager togs prover för 
analys/datering. Ca 35 m öster härom framkom, 
mitt i Gästgivaregatan, en trolig källarmur, ca 0,5 
m under markytan och ca 2 m h. Insidan, som vät
te mot norr, var kalkbruksputsad. Källarmurens 
datering är f n oklar.

FYND: keramik, yngre rödgods, mynt, järnföre
mål, djurben.
DATERING: medeltid—1600-tal.

TORSHÄLLA, KV KAPLANEN, KV VATTEN
DRAGAREN, FORNL 95 
Fältarbetsledare: Kenneth Svensson, Tomas 
Jacobson

Anledning till provundersökning var planerad ny
byggnation. Undersökningen omfattade dels 
tomterna nr 20 och 21 i kvarteret Kaplanen och 
dels en kontroll under nu rivna huskroppar i kv 
Vattendragaren som provundersöktes 1981. I det 
senare kvarteret grävdes ett schakt. I botten fanns
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ett kulturlager, vilket övertäcktes av fyllnadsmas
sor. I kv Kaplanen upptogs två schakt på vardera 
tomten. Endast recenta fyllnadsmassor påträffa
des liggande direkt på den sterila moränen.

FYND: —
DATERING: Kv Vattendragaren: äldst 1600— 
1700-tal. Kv Kaplanen: recent.

TORSHÄLLA, KV SMEDEN, RUTHS 
GRÄND, STORGATAN, FORNT 95 
Fältarbetsledare: Ylva Roslund

Med anledning av gatuarbeten för dagvattenled
ningar och gatubelysning utfördes en antikvarisk 
kontroll. Undersökningsområdet låg i Torshällas 
sydöstra del väster om ån och söder om gamla 
bron, närmare bestämt på Ruths gränd. Åt norr 
sträckte sig schakten in på Storgatan i trekors
ningen Storgatan/Ruths gränd och i söder Ruths 
gränd ut. Dessutom gjordes ett schakt ner mot ån 
i kvarteret Smeden. På tre ställen grävdes så djupt 
att antikvarisk kontroll var nödvändig: Vid kors
ningen Storgatan/Ruths gänd, i kvarteret Smeden 
och sydväst om kvarteret Skrivaren i Ruths gränd. 
Schakten i gatan uppvisade inga äldre kulturla
ger. Schaktet i kvarteret Smeden bestod av ett ca 
1,2 m djupt utfyllnadslager. Under detta lager 
framkom 7,80 m ö h en stenläggning med under
liggande utfyllning av tegelflis på ett slagglager. 
Stenläggningen vilade på berget, ca 7,50 m ö h. 
På holmen öster om kvarteret Smeden har tidiga
re Holms bruk från 1600-talet legat. Kvarteret 
Smeden och Skrivaren har ända in på 1900-talet 
varit vattensjuka områden.

FYND: 1600-talskeramik, kritpipsfragment. 
DATERING: 1600-tal och senare.

TROSA-VAGNHÄRADS SN, FAGERHULT, 
FORNT 44, 113, 114, 115, 131, 207 
Fältarbetsledare: Karlis Graufelds, Kjell Johans
son

Fosfatkartering utförd som ett led i ett större, 
forskningsbaserat arbete under ledning av S Wig- 
ren, och ett komplement till tidigare utförd fosfat

kartering. Karteringen omfattade en 110.000 m2 st 
yta och bestod av 288 prover. Karteringen täckte 
upp ett större bronsålderskomplex.

FYND: —
DATERING: —

TROSA-VAGNHÄRADS SN, GAMLA TROSA, 
FORNT 280
Fältarbetsledare: Gustaf Rudbeck, Soja Wigren

Under år 1981 utfördes en fosfatkartering inom 
östra delen av fornlämning 280, platsen för Gam
la Trosa. Värdena visade sig genomgående vara 
höga, ett flertal prover låg på över 200 P°. I sam
band med rätning av väg 218, delen Åda- 
Vagnhärad, vilken löper i anslutning till fornläm- 
ningen, gjordes en provundersökning inom väg
området. Sex schakt grävdes inom området i öst
västlig riktning med ca 50 m:s avstånd. Inga arke
ologiska lämningar framkom, varför utbrednin
gen av Gamla Trosa kan betraktas som avgränsad 
mot öster. En svag förhöjning närmare Trosa-ån, 
väster om den undersökta ytan, utgör troligen en 
del av stadsområdet.

FYND: —
DATERING: —

TUMBO SN, PRÄSTGÅRDEN, FORNT 48 
Fältarbetsledare: Soja Wigren, Kristina Lamm

Orsak till en antikvarisk kontroll var, att en jord
kabel skulle grävas ner i södra kanten av gravfält 
nr 48. Det visade sig emellertid att kabeln kunde 
ersättas av en stolpe. En grop togs istället upp på 
åsens krön mellan två anläggningar. Den var ca 
1x1,4 m st och 1,35 m dj. Inga kulturlager eller 
anläggningar påträffades. I den gamla grustäkten 
grävdes ytterligare en grop för ett stag till en be
fintlig stolpe. Här påträffades en röd sandstens- 
skiva samt en krukskärva. Spår av sot iakttogs 
även i sanden. Fyndens ursprungligen läge kunde 
ej avgöras.

FYND: en keramikskärva 
DATERING: —
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VÄSTERHANINGE SN, ÅBY 1:1, FORNE 201 a 
Fältarbetsledare: Karin Äijä

Med anledning av planerad byggnation under
söktes 76 gravar på Åby-gravfältet, Varav ett par 
var kända före undersökningen. Anläggningarna 
var av mycket varierande form och storlek. Bland 
gravtyperna, tolv olika, märks ett par som inte var 
kända sedan tidigare — sexkantiga anläggningar 
och kuvertgravar, som även de varierade. Flera an
läggningar innehöll mer än en gravgömma. Sam
manlagt 106 gravgömmor undersöktes, varav fyra 
utgjordes av skelettbegravningar.

FYND: rikligt med brända ben och krukskärvor, 
10 mer eller mindre hela lerkärl och ett 15-tal myc
ket välbevarade hartstätningsringar, sköldbuckla, 
spjutspets, skäror, nål och nålfragment av järn. 
DATERING: förromersk järnålder.

YTTERJÄRNA SN, BRANDALSUND 1:1, 
FORNE 1
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

Provundersökning för att söka arkeologiskt ma
terial på en förmodad plats för en medeltida be
fästning. Undersökningen bedrevs som ideellt ar
bete under söndagar. Schakt 1 togs upp på impe- 
dimentets högsta punkt i riktning nord-syd. I 
norra delen kunde ett 0,3 m tj kulturlager av efter- 
medeltida datum konstateras. I schaktet doku
menterades en stenläggning (Ö-V) samt i dess öst
ra utvidgning en oval källarmur med stenlagd bot
ten. Schakt 2 öppnades i rät vinkel mot schakt 1 
på impedimentets krön. I schaktets västra del ge- 
nomgrävdes en stenfot tillhörande en sentida 
byggnad. Schakt 3 togs upp söder om och paral
lellt med schakt 2. Här påträffades en stenlägg
ning med oklar funktion. Schakt 4 lades genom 
en i södra delen av impedimentets syd-sluttning 
uppskottad hästskoformad vall. Under vallen re
gistrerades två humuslager, varav det understa in
nehöll ett fåtal medeltida keramikskärvor samt ett 
troligt fragment av ett medeltida mynt.

FYND: medeltida och sentid (eftermedeltida) ke
ramik, taktegel med tillverkningsstämplar, mynt, 
klinknaglar samt järnknivar.
DATERING: 1400-tal och senare.

ÖJA SN, HJÄLMARESUND, FORNE 3 
Fältarbetsledare: Sonja Wigren, Carin Claréus

Fornl 3, milstolpe, måste flyttas med anledning av 
det nya brobygget vid Hjälmaresund. Milstolpen 
togs i förvar 1981. Den nu aktuella undersökning
en gällde dokumentation och borttagande av fun
damentet samt provundersökning av den röselik- 
nande lämning på vilket fundamentet samt prov
undersökning av den röseliknande lämning på 
vilket fundamentet var placerat. Fundamentet be
stod av upp till 0,7 m stora kallmurade stenar och 
var i mitten fyllt med småstenar, till stor del kross
sten. Den underliggande röseliknande lämningen 
var ca 15 X 20 m stor med avplanad topp. Genom 
lämningen grävdes ett öst-västligt schakt ca 2,5 br 
och ca 10 m 1. Den röseliknande lämningen låg på 
ett naturligt sandimpediment. Stenarna har troli
gen lagts upp vid väg- och brobyggen på 1920- 
talet eller vid eventuella rensningar eller andra ar
beten invid vattnet. Milstolpen kommer att sättas 
upp i anslutning till den nya vägen, troligen under 
år 1983.

FYND: —
DATERING: —

ÖSMO SN, SITTESTA 1:4, FORNL 258 
Fältarbetsledare: Birgitta Sander, Bengt Elfstrand

Antikvarisk kontroll föranledd av skadegörelse 
på ett gravfält. Kontrollen företogs i samband 
med upprensning efter en nedgrävd septitank och 
borttagande av dumpmassor i sydvästra delen av 
gravfältet intill en befintlig byggnad.

FYND: —
DATERING: —

ÖSTERTÄLJE SN, SKÄRVSTA 1:1, TILLÄGG 
TILL FORNL 213
Fältarbetsledare: Eva Olsson, Yvonne Stridh

Med anledning av att en ny fjärrvärmeledning 
planerades mellan Igelsta och Tumba utfördes en 
provundersökning på platsen för två förmodade 
boplatslägen. Yta 1 är belägen i norra delen av det
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impediment på vilket fornl 55, en skärvstenshög, 
ligger. I en svacka mellan berg maskingrävdes en 
22 X11 m öst-västlig stor yta. I östra kanten fram
kom en sotfläck som undersöktes, i övrigt gjordes 
inga fynd. Yta 2 är belägen söder om det impedi
ment som ligger nordöst om det föregående. En 
öst-västlig 30 X 5 m stor yta samt tre provgropar 
maskingrävdes. Marken närmast berget var 
orörd, och inga fynd framkom, i resten av ytorna 
fanns recenta bebyggelselämningar.

FYND: —
DATERING: —

ÖSTRA VINGÅKERS SN, SJÖHOLM 2:1 MFL, 
FORNL 15, 16 SAMT NYUPPTÄCKT 
Fältarbetsledare: Eva Olsson

Med anledning av planerad exploatering av mark
områden söder om Dammstuge- och Moget.orps- 
boplatserna intill och nordväst om Katrineholm 
genomfördes en provundersökning av tänkbara 
boplatslägen i området. Vid Dammstugeboplat- 
sen, fornl 15 upptäcktes att boplatsen sträcker sig 
längre öster ut än vad som tidigare var känt. Den 
nyupptäckta delen är ca 100x60 m (N-S) och lig
ger i brukad åkermark omedelbart sydväst-väst 
om korsningen Vingåkersvägen — vägen till Sjö
holms skola. Området ligger 44—48 m ö h och 
fynden utgörs av rikligt med slagen kvarts, bl a 
skrapor, samt sotfärgningar. Inom området för 
fornl 16 upptogs 10—15 provgropar, utan att någ
ra fynd eller andra indikationer på förhistorisk 
aktivitet påträffades. Inom undersökningsområ
det framkom i övrigt en ny, tidigare oregistrerad 
stenåldersboplats. Den ligger i skogs- samt bru
kad åkermark ca en km sydväst om Mogetorps- 
boplatsen. Lokalen är minst 130x90 m (NV-SO), 
men kan ej säkert begränsas i nordost och söder 
p g a befintlig bebyggelse. Lokalen ligger i sand
mark på 44—48 m ö h.

FYND: vrå-keramik, brända ben, slagen kvarts 
samt avslag av slipat flintredskap.
DATERING: tidig neolitisk tid.

ÖVERENHÖRNA SN, EKENSBERG 1:1, 
FORNL 61
Fältarbetsledare: Bengt Elfstrand

Ett 80 x 100 m st område var tidigare registrerat i 
fornlämningsregistret, upptagande bebyggelse
lämningar efter en Husbygård. Områdt har visat 
sig omfatta 100x300 m, med två gravfält och yt
terligare ett bebyggelseläge samt terrasseringar, 
enstaka stensträngar och odlingsrösen. Det tidi
gare registrerade bebyggelseläget har rensats från 
buskage och sly. Alltför täta trädbestånd har gall
rats. Fosfatkartering kommer att utföras våren
1983.

FYND: —
DATERING: järnålder — 1500/1600-tal.
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Uppland

BONDKYRKO SN, KV FOLKE BERNADOT
TE, FORNE 418, 427, 476.
Fältarbetsledare: Eva Hjärthner-Holdar, Åsa 
Svedberg, Inga Ullén

Med anledning av exploatering enligt fastställd 
stadsplan, undersöktes fornlämning 418, 427 och 
476. Vid 1980 års revidering av ekonomiska kart
bladet registrerades två ensamliggande stensätt- 
ningar (418, 427) och två hålvägar (476). Vid den 
arkeologiska undersökningen framkom totalt 36 
anläggningar, varav nio gravar och 27 lämningar 
av bebyggelsekaraktär. Gravarna låg på bergs
klackar och bestod av sex stensättningar, tre sten- 
blocksgravar och två omarkerade gravar. Boplats
lämningarna utgjordes av sex stensträngar, ett 
område med röjningssten, ett odlingsröse, en 
stensatt terrasskant, en husliknande lämning, nio 
i botten stenlagda gropar (förrådsgropar?), fyra 
härdar, fem stenröjda ytor, två fossila vattenhål 
och tre hålvägar. Fyndmaterialet var sparsamt. I 
en av stensättningarna påträffades ornerad kera
mik, i en annan en liten skålnål av brons. På bo
platsen påträffades bränd lera och enstaka järn
fragment. Gravarnas läge och konstruktion och 
fyndmaterial visar en datering till yngsta bronsål
der/äldsta järnålder. Dateringen överensstämmer 
med analyserade C 14-värden från boplatsdelen.

FYND: Gravarna: brända ben, keramik, skålnål 
av brons. Boplatsen: bränd lera, järnfragment. 
DATERING: yngsta bronsålder — äldsta 
järnålder.

BÄLINGE SN, MÅLSTA 5:1
Fältarbetsledare: Sverker Söderberg, Lars Ers-
gård

I plöjd åkermark (lera) hade tid efter annan sot, 
kol, skörbrända stenar och keramik uppträtt vid 
brukandet. För att kontrollera förekomsten av en 
ev boplats i åkern togs några provschakt upp, som 
sedan vidgades till en mindre yta. Under plogdju
pet vidtog ett starkt lerblandat kulturlager och i 
ytan av detta påträffades härdar, andra stenpack- 
ningar och spår av stolphål. Över ytan fanns ock

så stråk av rödbränd, ibland pulvriserad lera, som 
inte alltid var att hänföra till lerklining. Annan le
ra var å andra sidan hårdbränd och kan tolkas 
som degelrester. På platsen har alltså förekommit 
någon form av verkstadshantering och detta in
tryck förstärks av de härdgropar, som är fyllda av 
bränd lera och som ger intryck av instörtande ug
nar. Lokalen ligger strax under 25 m ö h nära en 
bäckravin.

FYND: keramik, degelfragment, lerklining, 
sländtrissa av sandsten, knivfragment av järn, 
järnmejsel, glasflusspärla, obrända ben varav en 
del bearbetade.
DATERING: vikingatid

EKERÖ SN, NÄRLUNDA 5:10 
Fältarbetsledare: Ingrid Dyhlen-Täckman

P g a närheten till fornlämning 133 a-c utfördes 
antikvarisk kontroll vid schaktning för grund till 
permanentbostad och garage. Inga fornlämnin- 
gar påträffades.

FYND: —
DATERING: —

ENKÖPING, KV SVARVAREN, CENTRUM 5:1 
Fältarbetsledare: Eva Hjärtner-Holdar, Kaisu 
Antilla

Provundersökning utförd med anledning av ny
byggnation. Sju gropar med en sammanlagd yta 
av 45 m2 upptogs. Ett ca 30—50 cm tj kulturlager 
kunde konstateras, tjockast vid Sandgatan. Kul
turlagret överlagrades av yngre konstruktioner i 
form av murrester och stenläggningar. Huruvida 
det undre kulturlagret innehåller bebyggelseläm
ningar kunde ej fastställas.

FYND: glas, porslin, yngre rödgods, spik, slagg 
samt ben.
DATERING: 1500—1600-tal.
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ENKÖPING, KV SVARVAREN, CENTRUM 5:3 
Fältarbetsledare: Eva Hjärthner-Holdar, Kaisu 
Antilla

Provundersökning utförd med anledning av ny
byggnation. Vid undersökningen kunde inga kul
turlager eller bebyggelselämningar iakttagas i de 
fem provgropar som upptogs.

FYND: —
DATERING: —

FRESTA SN, SANDA 1:3, ODENSLUNDA 1:6, 
FORNE 108
Fältarbetsledare: Kerstin Östmark

Kartering utförd p g a planerad avstyckning av 
villatomt. Ett stensträngssystem löper över tom
ten och genom intilliggande parkmark. Stensätt- 
ningarna inom tomten och intilliggande park
mark karterades.

FYND: —
DATERING: —

FRÖSLUNDA SN, TAXNÄS 
Fältarbetsledare: Sverker Söderberg

Genom övergång till djupplöjningsteknik har en 
tidigare okänd skelettgrav kommit i dagen ca 4 m 
söder om en åkerholme. Efter länsantikvariens 
anmodan besiktigades fyndplatsen och därefter 
undersöktes och upptogs skelettet, som låg i styv 
lera, ca 0,4 m under markytan. Skelettet hade ska
dats vid plöjningen. Vid fyndtillfället hade också 
grävning skett på platsen. Skelettet låg i öst-västlig 
riktning med huvudet i väst; placerat med magen 
nedåt och med huvudet åt norr. Osteologisk be
siktning på platsen visade, att skelettet härrörde 
från en vuxen man. I området finns ytterligare 
gravar; spridda benrester kunde tillvaratagas och 
inmätas från 14 skilda punkter i närheten av det 
upptagna skelettet.

FYND: Flera tunna bronsbleck fragment, en röd 
glasflusspärla, en dubbelkam av ben/horn, lä
derfragment samt skelettdelar av människa.

DATERING: Sen vikingatid.

FRÖSUNDA SN, HELGO 
Fältarbetsledare: Lars Sjösvärd

I samarbete med Arbetsgruppen Långhundrale- 
den utfördes en arkeologisk provundersökning i 
en åker sydöst om Klashagen på Helgö gård. Un
dersökningen ingår i arbetsgruppens strävan att 
dokumentera fornlämnigarna utefter Långhund- 
raleden. I den del av åkern som troligen odlats 
upp i sen tid, bestående av sand och mo, kunde re
gelbundna, närmast rektangulära, mönster i sä
dens tillväxt iakttagas. Inom den 2.500 m2 st ytan 
syntes dessutom ett 20x30 m st område med sot, 
kol, skörbränd sten och brända ben. Undersök
ningen genomfördes med hjälp av fosfatkarte
ring, sökschakt och provgropar. I plogskiktet på
träffades ett omrört lager innehållande sot, kol, 
tegelflis och obrända ben. Under plogdjup på
träffades ett kulturlager, delvis bränt, med en 
tjocklek mellan 0,1 och 0,4 m. Kulturlagrets fynd
innehåll överensstämde med plogskiktets. Under 
kulturlagret påträffades resterna av ett knuttim- 
rat hushörn vilande på en sylisten. Fynd av yngre 
rödgods påträffades under en av stockarna. Tre 
härdar, två osäkra stolphål samt några sotfläckar 
och mörkfärgningar påträffades spritt inom om
rådet. På en storskifteskarta från 1803 i Länssty
relsens arkiv benämns hela åkern sydöst och öster 
om Klashagen (då kallad Nyhagen) för Kruthus- 
skiftet. En arealavmätning och skattläggning från 
1707 har ett följebrev där två torp nämns, det ena 
kallas Kruthuset. Det påträffade hushörnet kan 
utgöra resterna av detta torp. Troligen har även de 
andra anläggningarna anknytning till torpbebyg
gelsen.

FYND: brända ben, kniv av järn, hästskosöm- 
mar, keramik.
DATERING: 1600-tal, material inlämnat för C 
14-analys.

GAMLA UPPSALA SN, EKEBY, STORVRETA 
Fältarbetsledare: Eva Hjärthner-Holdar, Monica 
Fredriksson

Undersökning, utförd p g a att Uppsala kommun
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inom området planerat att bygga en skola, var en 
fortsättning på 1981 års undersökning inom sam
ma område. 1982 års undersökning utvisade att 
den år 1981 upptäckta boplatsen troligen innehöll 
minst två hus, ett med sidostolpar och mitt
stolpar, ett med endast sidostolpar. Huset med si
dostolpar låg på en uppbyggd dränering av skär- 
vig sten och morän. Under dräneringslagret be
stod marken av fin-mo. Mellan husen låg en 
stensatt grop med metallslagg och kol. Dessutom 
fanns spridda härdar och stensatta gropar. I delen 
av området låg en ca 50 m2 st skärvstensförekomst 
med inslag av kolflis och keramik.

FYND: keramik och slagg.
DATERING: yngre bronsålder — äldre järnålder.

JÄRFÄLLA SN, SÄBY, BARKARBY FLYG
FÄLT, FORNL9 
Fältarbetsledare: Birgitta Sander

Undersökning omfattande huvudsakligen bort
tagande av del av vikingatida gravfält anlagt på en 
bronsålderboplats. Av de tio säkra gravarna ut
gjordes nio av skelettbegravningar och en brand- 
grav. Boplatsresterna utgjordes av härdar och 
härdrester, stolphål och kulturlagerrester samt 
sannolikt östra delen av ett hus. Dessutom under
söktes söder om den registrerade fornlämningen 
en grop med obrända djurben samt intilliggande 
stolphål, samtliga nedgrävda i lera.

FYND: Gravarna: järnknivar, ringspänne, sölja 
av brons, ett eldstål, järnhank till träkärl, en halv 
karneolpärla samt ett kamfragment av ben. Bo
platsen: rabbig keramik, hartsbitar, obrända 
(djur)ben.

DATERING: Gravarna: vikingatid. Boplatsen: 
bronsålder.

KALMAR SN, VÄPPEBY 7:1, SJÖÄNDA 1:11, 
FORNL 55
Fältarbetsledare: Carin Claréus, Eva Olsson

Med anlednings av pågående grustäkt i Bålsta- 
åsen undersöktes en röseliknande stensättning,

som var belägen på en utsparad mindre klack i 
grustaget och låg ca 60 m ö h i anslutning till en 
äldre vattenled från Mälaren mot Uppsala (Ull
fjärden). Anläggningen var 10 m i diam och 0,7 
m h. Den var uppbyggd av 0,1—0,7 m stora run
dade stenar, där de större stenarna låg i botten. 
Fyllningen i övrigt bestod av sand och grus. Runt 
stenpackningen fanns ett brätte, ca 0,25—0,75 m 
br, vilket var uppbyggt av mestadels 0,1—0,2 m 
stora stenar. Centralt i anläggningen fanns en 
grop ca 2,5 x 2 m stor. I östra delen påträffades 
från packningens överdel till botten ett benlager, 
ca 2 m i diam samt en keramikkoncentration. I 
den centrala delen fanns dels ytterligare benlager, 
ca 1,5 m i diam, dels en brandgrop, ca 0,5 m i 
diam. Båda dessa fynd låg i packningens neder
del. Under dessa framkom en nedgravning ca
3,1 X 1,3 m (NV-SO) och 0,5 m dj. I nedgravningen 
fanns en stenram, 3 X 0,8 m stor av 0,1—0,4 m sto
ra rundade stenar, vilka i nord-östra kanten låg i
3—4 skikt.

FYND: keramik och ben 
DATERING: bronsålder, 1500—500 f Kr.

NORRTÄLJE, KV JUSTITIA 1 
Fältarbetsledare: Kenneth Svensson, Anders 
Broberg.

Provundersökning föranledd av planerad nybygg
nation. Undersökningen omfattade tre maskin- 
grävda schakt.
Schakt 1 togs upp på den öppna ytan mot ån. Här 
fanns ett 2 m tj fyllnadslager, företrädesvis från 
1800-/1900-tal. Under detta på vad som tidigare 
varit åns botten påträffades resterna efter ett 
”bryggkar” (en stenkista). Bland stenarna i det
ta hittades en bit av ett fat, av Bil-gods, paral
leller till detta fynd finns i fynden från 
regalskeppet Wasa. Datering 1600-talets första 
hälft. Ett dendroprov togs.
Schakt 2 grävdes under en tidigare på platsen stå
ende byggnad. Tydligen hade marken banats av, 
kulturlager saknades.
Schakt 3 öppnades på den tidigare gårdsplanen. 
Direkt under den befintliga gårdsytan fanns yt
terligare en stenlagd yta med tillhörande kultur
lager. Detta lager var dock mycket tunt och 
saknade konstruktioner och fynd. Tomten har
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tydligen varit sparsamt utnyttjad.

FYND: schakt 1: del av fat av B Il-gods. 
DATERING: schakt 1: 1600-tal samt 1800-/ 
1900-tal.

ODENSALA SN, HARG 5:6, FORNL 118 
Fältarbetsledare: Marianne Summanen

Kontroll utförd i samband med att ett garage 
skulle uppföras inom området för gravfält nr 118, 
Odensala sn. Ett drygt 7 x 9 m st område avschak
tades med maskin ner till ca 1 m dj. Inga gravar 
påträffades, men en mindre del av härd med sot 
och skärvig sten syntes i urschaktningens västra 
skärning. Den grävdes inte fram ytterligare då den 
ej skulle komma att beröras av garagebyggnaden. 
Dess läge markerades och prover insamlades.

FYND: —
DATERING: —

S:T PERS SN, BÄRMÖ 
Fältarbetsledare: Carin Claréus

Med anledning av att en ej tidigare känd run
sten påträffades i åker intill Bärmö gård, gjor
des en efterundersökning på platsen. En ca 170 
m2 st yta avbanades till ursprunglig markyta. På 
platsen där runstenen påträffades fanns en 5 m 
1, 0,75 m br och 0,3 m stensträng. Runstenens ur
sprungliga, exakta placering kunde ej avgöras. 
Troligen har man använt runstenens fot- och upp- 
pallningsstenar då stensträngen byggdes.

FYND: —
DATERING: stensträngen sekundär i förhållande 
till runstenen.

SIGTUNA, KV GULDET, S:T PERSGATAN, 
STORA GATAN M FL, FORNL 195 
Fältarbetsledare: Marietta Douglas

Provundersökning föranledd av planerade VA- 
ledningsdragningar i Hamngatan, Varvsgränd, Kv

Guldet, Stora gatan och S:t Persgatan. 14 prov
schakt upptogs i anslutning till de planerade led- 
ningsschakten. I Kv Guldet undersöktes fyra 
schakt, inga kulturlager påträffades. I stora ga
tan togs sex schakt upp. Endast i ett schakt ca 
30 m väster om S:t Persgatan påträffades ett ca 
1 dm tjockt kulturlager. I S:t Persgatan gjordes 
fyra provgropar, alla dessa hamnade i gamla 
schakt, inga äldre lagerföljder påträffades. Kul
turlagren i området är mycket skadade av äldre 
ledningsdragningar, inga större ytor med äldre 
kulturlager har bevarats i området.

FYND: —
DATERING: recenta lager.

SIGTUNA, KV GULDET 
Fältarbetsledare: Bent Syse

Undersökning föranledd av nybyggnation å tom
ten. Ett relativt tunt kulturlager i utkanten av det 
medeltida Sigtuna undersöktes. Några anläggnin
gar fanns ej bevarade, de enda tecken på medel
tida byggnation var stolphål som framkom i 
bottenleran. Dessa kan tillsammans med ovan
liggande stensamlingar har utgjort fundament till 
mindre bodar eller liknande. Spår efter hornhant
verk fanns på platsen.

FYND: Ett stort fyndmaterial, därav närmare 400 
kg ben. Den största fyndgruppen var keramik av 
inhemsk och vendisk typ. Hornhantverket rep
resenterades av mycket spillprodukter samt ett an
tal kammar, bl a en ovanlig tresidig sådan. 
Dessutom hittades ett revben från ko med inris
tade runor på bägge sidor.
DATERING: 1100-talet.

SIGTUNA, KV NUNNAN, FORNL 195 
Fältarbetsledare: Marietta Douglas

Provundersökning föranledd av planerad nybe
byggelse i kvarteret. Undersökning genomfördes 
i form av upptagande av 16 schakt utlagda i för
hållande till den planerade bebyggelsen och kän
da fornlämningar. Gravar orienterade i Ö-V 
påträffades inom två områden, dels i tomens syd
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västra hörn dels i tomtens norra del. Gravarna 
låg på 0,2—0,8 m dj. De förstnämnda gravarna 
kan ha samband med gravområdet i kvarteret S:t 
Göran och de sistnämnda hör sannolikt till S:t 
Pers kyrkogård. Kistspikar fanns i anslutning till 
skeletten. I kvarterets södra del, påträffades ett 
0,1—0,2 m tj kulturlager. Öster om detta fanns 
ett område med nedgrävningar innehållande sot, 
slagg, keramik och djurben. Även kulturlagret in
nehöll mycket sot och slagg. Kulturlagret kan ha 
samband med smedjor som placerats utanför den 
egentliga staden.

FYND: Gravar: skelett av människa, kistspikar. 
Kulturlager: slagg, keramik och djurben. 
DATERING: tidig medeltid.

SIGTUNA, PRÄSTGÅRDEN, FORNE 22 
Fältarbetsledare: Ylva Roslund

En stadsarkeologisk utökad provundersökning ut
fördes p g a planerad tillbyggnad i Sigtuna präst
gård. Tillbyggnaden skulle göras på sidan mot S:t 
Pers kyrkoruin, som ligger c:a 15 norr om präst
gården. S:t Perskyrkan tillkom under slutet av 
1000-talet och kom att bestå fram till 1500-talets 
början. Tidigare har skelett påträffats både sö
der och norr om kyrkan.
Sju orörda gravar påträffades direkt under de c:a 
0,3 m tj fyllnadsmassorna och innehöll omrörda 
människoben, djurben, 1600-tals keramik, tegel- 
flis och brukfläckar. Under gravarna framkom 
en bengrop med bl a fragment av fem kranier. 
I fem av gravarna påträffades barnskelett. En 
grav hade delvis grävts ner i en annan grav. Ing
en av gravarna hade spår efter kistor.

FYND: Gravarna: skelett av människa. Fyllnads- 
lagren: människoben, djurben, 1600-tals keramik, 
tegel.
DATERING: Gravarna: medeltid. Fyllnadslag- 
ren: huvudsakligen 1600-tal och senare.

SIGTUNA, S:T PERSGATAN, STORA GA
TAN M FL, FORNE 195.
Fältarbetsledare: Marietta Douglas, Bent Syse

Antikvarisk kontroll föranledd av VA-lednings

dragningar i Hamngatan, Varvsgränd, Stora Ga
tan och S:t Persgatan. I Stora Gatan och S:t Pers- 
gatan gick ledningsschaktet genom kulturlager 
som på de flesta platser redan var stört av tidiga
re ledningsdragningar. Utmed en 24 m 1 sträcka 
i Stora Gatan kunde en profil uppritas och i öv
rigt noterades tolv säkra indikationer på steril bot
ten i Stora Gatan och S:t Persgatan. I Hamngatan 
och Varvsgränd berördes inga kulturlager.

FYND: ett yxblad (Stora Gatan).
DATERING: —

SOLLENTUNA SN, FÅGELSÅNGSVÄGEN 
11, FORNL 49
Fältarbetsledare: Gunhild Rydström

I samband med planerat husbygge på tomten un
dersöktes en förmodad rund stensättning. För
utom denna syntes ytterligare tre förhöjningar 
som kunde vara gravar. Samtliga grävdes med 
maskin liksom ytorna emellan stensamlingarna. 
Endast tegel och järnskrot påträffades. De fyra 
stensamlingarna bedöms vara naturbildningar på 
den blockrika moränryggen.

FYND: recent tegel och järnskrot. 
DATERING: —

SOLLENTUNA SN, KUMMELBYVÄGEN, 
FORNL 14, 16
Fältarbetsledare: Marianne Summanen, Lars 
Sjösvärd

I samband med VA-arbeten utfördes en antikva
risk kontroll utefter de ca 150 m där schakten 
tangerade fornlämningarna 14 och 16, två grav
fält. Schakten upptogs i vägbanan, som redan var 
omrörd av äldre ledningsgrävningar. Inga spår av 
förhistoriska aktiviteter kunde konstateras.

FYND: —
DATERING: —
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SOLLENTUNA SN, SKILLINGE M FL, 
FORNL 105—106 
Fältarbetsledare: Kerstin Östmark

Provavtorvning intill två gravfält inför schaktning 
för huvudvattenledning Stäket-Rotebro. Intill 
fornl 105, ett vårdat gravfält, påträffades en rund 
stensättning innehållande brända ben i brandla
ger och rester av en överodlad hög med rester av 
stenpackning i botten samt en skelettnedgrävning 
i öst-väst. Inga spår av skelett kunde iakttagas.

FYND: Stensättningen: bränd ben, en bronspär
la, en järnnit, ett fragmentariskt lerkärl. Högen: 
en bjällra av brons, ett beslag (?) av brons, en 
fragmentarisk järnkniv.
DATERING: vikingatid.

SOLLENTUNA SN, STG 4079, FORNL 20 
Fältarbetsledare: Marianne Summanen, Yvonne 
Stridh

Undersökning orsakad av att en transformator
station skulle anläggas i närheten av tre registre
rade runda stensättningar. På platsen för 
nätstationen urschaktades ett ca 9 x 7 m stort om
råde och ett 3 m br och ca 15 m 1 schakt upptogs 
ut mot vägen, där kablarna skulle läggas ner. Inga 
fornlämningar påträffades här. Vidare undersök
tes ca 15 m nordnordväst om den planerde nät
stationen en av de runda stensättningarna, ca 3 
m i diam med kantkedja och flerskiktad stenpack
ning. Anläggningen hade en klar karaktär av 
grav, men kan i sen tid ha blivit störd och even
tuellt omgjord till rabatt/stenparti.

FYND: i fyllningen påträffades enstaka brända 
ben, en krukskärva samt rikligt med recent ma
terial.
DATERING: —

SOLLENTUNA SN, STG 5006, FORNL 149, 
278
Fältarbetsledare: Ingrid Dyhlén-Täckman

På grund av närheten till fornl. 149 och 278 ut
fördes en antikvarisk kontroll vid schaktning för

vattenlednig och fjärrvärmeledning. För fjärrvär
me och elkablar grävdes ett 162 ml, 1,2 m br och 
1,55 m dj schakt med fyllning av sand och mo
rän. Enstaka recenta föremål framkom. För vat
ten och avlopp grävdes ett 87 m 1, 1—2,5 m br 
och 2,2 m dj schakt. Fyllningen utgjordes av sand 
och morän. I schaktets östra del, ca 5 m öster om 
stg. 5006 västra tomtgräns, påträffades en rest av 
härd i södra schaktväggen. Härden var troligen 
0,6 m i diam och 0,3 m dj med enstaka 0,05 m 
st stenar, innehållande sot och kol.

FYND: KOL 
DATERING: —

SOLLENTUNA SN, KV TIDKORTET, STG 
1460, FORNL 298
Fältarbetsledare: Lars Sjösvärd, Marianne 
Summanen

Med anledning av planerad radhusbebyggelse un
dersöktes nordöstra delen av fornlämning 298, ett 
gravfält, med i denna del osäker utbredning. Vid 
undersökningen som delvis utfördes med hjälp av 
grävmaskin påträffades ej några gravar, boplat
ser eller spår av annan förhistorisk aktivitet. Det 
kan emellertid ej uteslutas att det tidigare funnits 
förhistoriska lämningar inom undersökningsom
rådet, då det till stor del var stenröjt, planerat och 
utfyllt i sen tid. Fyllningen bestod av ett 0,2—0,8 
m tjockt lager avfall av 1900-talskaraktär ner till 
steril pinnmo och morän. Inom undersöknings
området påträffades också flera cementgrunder.

FYND: —
DATERING: —

SOLLENTUNA SN, TUREBERG 29:33, 
FORNL 38
Fältarbetsledare: Marianne Summanen, Yvonne 
Stridh

Undersökning föranledd av att en transformator
station skulle flyttas inom gravfältet. Ett ca 7 x 12 
m st område undersöktes på platsen för den pla
nerade stationen. Det visade sig att största delen 
av det aktuella området redan var skadat av två

348



äldre, mindre transformatorbyggnader. I områ
dets norra del framkom och undersöktes dock en 
rund stensättning, ca 2,5 m i diam med en väl- 
lagd, enskiktad stenpackning, över en nedgrävd 
koncentrerad gravgömma.

FYND: brända ben, björn(?)klor, hartstätning 
samt en liten bronssölja, två remändebeslag och 
ett litet beslag av brons.
DATERING: övergången romersk järnålder- 
folkvandringstid.

TÄBY SN, ARNINGE, FORNL 75, 328 
Fältarbetsledare: Anders Hedman

För en kommande utbyggnad av Arninge indu
striområde undersöktes två mindre gravfält (nr 
75 och 328). Undersökningen av de intill varandra 
belägna gravfälten startade hösten 1981. Vid 1982 
års undersökningar framkom sju skelettgravar. 
Dessa var alla orienterade i nordost-sydväst och 
tämligen fyndfattiga. Ett av skeletten låg i hoc- 
kerställning. Mellan de båda gravfälten syntes 
också antydan till en uppdelning, så att vuxna 
gravlagts på det ena och barn på det andra.

Under den är 1981 undersökta rika brandgraven, 
som ingick i fornlämning 75, undersöktes också 
rester av ett långhus. Ett par härdar, tretton tyd
liga stolphål och ca trettiofem andra gropar på
träffades. Stolphålen visade tydligt var husets inre 
bärande stolprader stått, dock kunde husets yt
terväggar ej säkert bestämmas till läge. Varken 
fynd eller lerklining påträffades i någon större 
mängd.

FYND: ett tyskt silvermynt (900-tal). 
DATERING: gravfälten: vikingatid, främst se
nare delen.

TÄBY SN, GUSTAVSLUND, FORNL 85 
Fältarbetsledare: Anders Hedman

I närheten av och söder om gravfältet nr 85 ut
fördes en kontroll av schaktningarna inför ned
läggningen av en högspänningsledning i marken. 
Vid schaktningen påträffades en härd, vilken

dock kunde bevaras då schaktet drogs runt här
den. Något mer framkom ej. Dock påträffades 
två härdar ett trettiotal m söder om den nu fun
na vid en provundersökning 1977, varför områ
det trots allt också framgent bör bevakas.

FYND: —
DATERING: —

UPPSALA, KV KROKEN, DRAGARBRUNN 
29:3
Fältarbetsledare: Jan Helmer Gustafsson, Eva 
Hillbom

En undersökning föranledd av planerad nybygg
nation omfattade dels ett parti av Vårfrukyrkans 
begravningsplats och dels ett parti utanför kyr- 
koområdet. Kyrkans bogårdsmur löpte tvärs ige
nom undersökningsområdet. Från kyrkogården 
dokumenterades och tillvaratogs 215 skelett av in
divider i orört läge samt ytterligare skelettmate
rial som störts av de täta begravningarna. Utanför 
muren låg bebyggelse av profan karaktär, bl a 
huskonstruktioner med tegelugnar och golv. Di
ken och rännor löpte längsmed muren ned mot 
ån vilket indikerar områdets sanka läge. Kyrkan 
är känd genom skriftliga källor från 1220-talet 
och den upphörde att existera efter stadsbranden 
1543. Muren har prel. dendrodaterats till 1501 och 
de undersökta begravningarna ryms inom tidsin
tervallet 1350—1540-tal. Bebyggelsen utanför 
kyrkoområdet dateras till 1400-tal och framåt. 
Kyrkans läge kan genom undersökningen sägas 
vara helt klarlagd. Utifrån tidigare observationer 
och undersökningar kan även kyrkogårdens läge 
och omfattning bestämmas till Kv Kroken och Kv 
Duvan.

FYND: främst 215 skelett av människa in situ. 
DATERING: ca 1350 och senare.

UPPSALA, KV RÅDSTUGAN 
Fältarbetsledare: Bent Syse

I samband med schaktningsarbeten i kvarteret ge
nomfördes en antikvarisk kontroll som komplet
tering av tidigare utförd arkeologisk undersök
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ning. Fyra sektioner upprättades. Härvid fram
kom att tolkningar av vissa konstruktioner som 
gjordes vid den arkeologiska undersökningen 
1980 fick modifieras.

FYND: —
DATERING: —

ÖSTRA RYDS SN, RYDBOHOLMS SLOTT 
Fältarbetsledare: Karin Andersson

Byggnadsarkeologiska undersökningar i samband 
med utvändig restaurering.

FYND: —
DATERING: 1540 —.

ÄRENTUNA SN, LYCKEBOOMRÅDET, 
FORNL 224
Fältarbetsledare: Eva Hjärthner-Holdar, Åsa 
Svedberg, Sverker Söderberg

Undersökningen utfördes med anledning av att 
Uppsala kommun under Skogsvallsvägen skulle 
bygga en gångtunnel och den sänkning som då 
måste göras av markytan kom att beröra fornl 
224 som består av tre skärvstenshögar och en rund 
stensättning (samtliga kvarligger). Undersökning
en berörde ett ca 0,15 m tj kulturlager med skärv
sten, lerklining och kolflis samt ett 0,5 m stort 
parti av en avfallsgrop 0,27 m dj (resten kvarlig
ger under torven) med sot, kol och skärvsten. 
Gropen ligger intill västra delen av ett större 
block.

FYND: lerklining och kol.
DATERING: bronsålder — äldre järnålder

ÖSTERÅKERS SN, RUNÖ GÅRD 
Fältarbetsledare: Karlis Graufelds, Kjell Jo
hansson

Fosfatkartering som föregicks av en specialinven
tering, huvudsakligen utförd av fornminnesinven
teringen, inför planerad bostadsbebyggelse i 
anslutning till Runö. Bebyggelsen är till största 
delen tänkt att ligga på åkermark. Sammanlagt 
togs 976 fosfatprover på en yta av 105 000 m2. 
Härvid framkom flera separata fosfatkoncentra
tioner, vilka kan indikera boplatsytor.

FYND: —
DATERING: —
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Västergötland

HERRLJUNGA SN, HERRLJUNGA NEDER
GÅRDEN, FORNE 15 
Fältarbetsledare: Eva Weiler

Sedan många år hade det förts en diskussion om 
en hällkista inom ett mindre industriområde skul
le bevaras eller tas bort. Medan diskussionerna 
pågick fortsatte marken runt graven att exploate
ras så att ingenting av den ursprungliga miljön till 
slut återstod. Länsstyrelsen krävde därför att 
fornlämningen skulle undersökas och tas bort. 
Hällkistan var något över 9 m lång, 1,4—1,8 m 
bred och orienterad i riktning nordnordväst— 
sydsydost. Till sin uppbyggnad, storlek och orien
tering var den identisk med den senneolitiska häll

kista som restaurerats på Herrljunga kyrkogård 
ca 1,5 km därifrån efter undersökning av O Mon- 
telius år 1875. Denna saknade takhällar till skill
nad från den nu aktuella kistan, vars största tak
block bör ha vägt mellan 3 och 4 ton, d v s tre gån
ger så mycket som övriga hällar. I kistans norra 
del hade en 1,5 x 1,5 m stor kammare stängts till 
med en tvärställd häll, omgiven av en kraftig sten- 
packning. Ovanpå kammaren låg den största tak
hällen. Under och över tvärhällen och stenfyll- 
ningen hade man hällt ett rött färgämne, som 
tycktes var blandat med fett. I kistans södra del 
hade man eldat. I det kraftiga kolskiktet fanns en 
krukskärva och ett par brända ben. Såväl kollager 
som rödfärgning innehöll slaggliknande järn
klumpar och smälta stenar. Vid första påseendet 
kan fynden förklaras som en senare inblandning. 
Men rent stratigrafiskt måste kolskiktet ha till-

Fig 13. Hällkistan i Herrljunga lockade många besökare. Här får en skolklass historieundervisning ”i 
fält”. Foto E Weiler.
Gallery grave — a class of school children gets a history lesson ”in the field”.



kommit samtidigt med att kammaren slöts till och 
rödfärgen hälldes över hällen framför. ”Järn
klumparna” kan vara en effekt av att järn fällts ut 
ur färgämnet, då det kom i kontakt med den star
kare hettan (fig 13).

FYND: keramik, brända ben, kolstycken, rött 
färgämne.
DATERING: (byggd under) yngre stenålder.

MÖLNDALS KN, RISKULLAOMRÅDET, 
FORNL 80 M FL
Fältarbetsledare: Lillemor Schützler

Inom ett planerat industriområde i Riskulla nära 
Åby fanns förhistoriska boplatser, som lokalise
rades och avgränsades genom provundersökning
ar 1981. Området utgör en del av det sund, som 
under stenåldern mynnade vid nuvarande Västra 
Frölunda. I mynningsområdet undersöktes en rad 
stenåldersboplatser av Göteborgs arkeologiska 
museum för ett tiotal år sedan. Den ena boplatsen 
var känd sedan tidigare och flinta hade plockats 
här i olika omgångar .En del lösfynd av huvud
sakligen neolitisk karaktär var funna i de omgi
vande åkrarna. En yta avbanades och tio anlägg
ningar (några dock recenta) påträffades, bl a en 
grop med skörbränd sten. Träkol kunde tas till va
ra för C14-analys. På den andra boplatsen grävdes 
schakt för att fastställa lagerföljd, kronologi och 
teknologi. I matjorden och i det underliggande, 
översta svallgruslagret påträffades slagen och be
arbetad flinta, bl a en kärnyxa. En hel del av flin
tan var svallad. Området verkar ha varit be
bott/besökt både före och efter det s k postgla- 
ciala transgressionsmaximum (ca 5000 f kr). En 
ännu äldre bosättning (?) påträffades i norra de
len av boplatsen under den postglaciala leran. 
Här framkom ett mindre antal bitar slagen och 
bearbetad flinta, varav någon var mer skarpkan- 
tad, i det översta skiktet av ett vallgruslager.

FYND: 1. Slagen flinta, keramik, brända ben. 2. 
Slagen och bearbetad flinta, bl a en kärnyxa. 
DATERING: 1. Yngre stenålder? 2. Äldre stenål
der.

Västmanland

ARBOGA, KV HATTMAKAREN, KV HELGE 
KORS, KV JAKOB PETRE, KV MENLÖS 
Fältarbetsledare: Bent Syse

Provundersökning som hade karaktären av ett 
samarbetsprojekt mellan riksantikvarieämbetet 
och Arboga kommun. Syftet var att försöka få en 
klar bild och begränsning av den medeltida sta
den. Fyra schakt i den nordvästra delen av staden 
visade att kv Jabob Petré och kv Hattmakaren 
först tycks bebyggas under efterreformatorisk tid, 
medan bebyggelsen i kv Helge Kors västra del kan 
vara anlagd under sen medeltid. På södra sidan 
om ån togs två schakt upp i kv Menlös. Här fanns 
kraftiga kulturlager av medeltida karaktär, med 
klart bevarade konstruktionslämningar. Under
sökningen visade att den medeltida bebyggelsen 
varit intensiv runt Storgatans centrala delar. Kul
turlagren kan sträcka sig ner i 1300-tal.

FYND: ett par kritpipsskäft och två krukskärvor. 
DATERING: huvudsakligen medeltid

KÖPING, KV GIMLE 
Fältarbetsledare: Bent Syse

En provundersökning utfördes på uppdrag av Kö
pings kommun pga planerad exploatering. Tre 
schakt togs upp, som ringade in kvarteret. Schak
ten uppvisade tunna kulturlager, som till största 
delen var uppblandade med lera. Ställvis fanns 
det emellertid kraftigt avsatta lager. Mängden av 
organiskt material i lagren var dock ringa.

FYND: recenta fynd.
DATERING: tidigast 1600-tal med ökande inten
sitet under de efterföljande århundradena.
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Öland

ALGUTSRUMS SN, ALGUTSRUM BJÖRKE- 
DAL, FORNL 10, 11, 12 
Fältarbetsledare: Hella Schulze

Vid matjordsavbaning och nedläggning av VA 
kontrollerades en sträcka om sammanlagt 900 m, 
med olika bredd. Det som framkom av antikva
riskt värde var två härdar och en askgrop på fat- 
sigheten Algutsrum 2:2. Endast en av härdarna 
undersöktes, de övriga kvarligger.

FYND: bränt ben, kol.
DATERING: —

BÖDA SN, TORP, FORNL 10 
Fältarbetsledare: Margareta Sjöberg

Antikvarisk kontroll vid schaktning för VA- 
ledning i väg som går tvärs över ett gravfält på en 
åsrygg (fornl 10). I schaktkanten framkom nära 
åskrönet en stenpackning av kalk- och gråstenar, 
ca 10 m lång. Packningen var emellertid lös, utan 
kompakt fyllning mellan stenarna och gav intryck 
av att vara återfylld. Sannolikt är det återfyllda 
massor från en stensättning som undersöktes 
1968 i samband med att vattenledning grävdes ned 
i vägen. Efter dokumentation av stenpackning å- 
terfylldes schaktet.

FYND: —
DATERING: —

HULTERSTADS SN, HULTERSTAD 18:1, 
FORNL 86
Fältarbetsledare: Margareta Sjöberg

Antikvarisk kontroll vid grävning av kabeldike. 
Ett sentida stolphål, ett sentida igenfyllt dike och 
nederdelen av en avbruten rest kalkstenshäll 
framkom.

FYND: —
DATERING: —

KÄLLA SN, KVARNSTAD 1:2, FORNL 11 
Fältarbetsledare: Margareta Sjöberg

Antikvarisk kontroll vid grävning för två stolpar 
inom och intill husgrundsområde. Intet av anti
kvariskt värde framkom.

FYND: —
DATERING: —

KÄLLA SN, NYBY 6:10 M FL, FORNL 117 
Fältarbetsledare: Margareta Sjöberg

Golfbana skulle anläggas inom ett igenväxt hag- 
marksområde vid Nyby by. Inom området finns 
ett stensträngs- och husgrundssystem. Arbetet 
omfattade antikvarisk kontroll i samband med 
schaktning i närhet av stensträngar samt anvis
ningar för röjning av vegetationen över husgrund 
och stensträngar. Fornlämningen skall ligga kvar 
inom golfbanans område.

FYND: —
DATERING: —

KÖPINGS SN, KLINTA 1:24, FORNL 56—58, 
215, 216
Fältarbetsledare: Margareta Sjöberg

Antikvarisk kontroll efter schaktning för husbyg
ge. Tomten ligger på landborgsslänten mellan 
platser där tidigare flera vendel-vikingatida gra
var undersökts. Inom det avschaktade området 
påträffades och undersöktes en konstruktion av 
kantställda kalkstenshällar i en nedgravning med 
myllhaltig fyllning, ca 1,5 m i diam. I botten av an
läggningen var ett kraftigt sotfärgat lager, 0,15 m 
tj, med enstaka kolfragment och brända ben. 
Denna anläggning kan möjligen härröra från den 
stenåldersbosättning som tidigare dokumenterats 
i Köpingsvik och vars centrum vid Köpings skola 
ligger ca 150 m öster om byggplatsen.

FYND: brända ben 
DATERING: möjligen stenålder
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KÖPINGE SN, TINGSENE 1:14, FORNE 169, 
215, 216
Fältarbetsledare: Jim Rudolfsson

Antikvarisk kontroll i samband med avbaning för 
gång- och cykelväg i Köpingsviks samhälle. Gång
banan gjordes som en meterbred breddning av be
fintlig väg och avschaktningen berörde endast på 
ca 0,2 m bredd det kulturlager som finns på fastig
heten Tingsene 1:14 med fornl 169, förmodad rest 
av medeltida bogårdsmur. För övrigt var lagren i 
schaktet omrörda/påfyllda.

FYND: —
DATERING: —

KÖPINGS SN, TINGSENE 1:3, FORNL 216 
Fältarbetsledare: Margareta Sjöberg

Inför asfaltering av en vändslinga för bussar i 
centrala Köpingsvik föreskrevs provundersök
ning av berört område. Provundersökningen ut
fördes som en antikvarisk kontroll av avbaning av 
matjordslagret plus ett djupare tvärschakt för att 
undersöka eventuell förekomst av djupare liggan
de kulturlager. Avbaningen visade att området 
var delvis tidigare omrört och utfyllt. Inom det 
undersökta området fanns inte några spår av det 
vikingatida kulturlagret.

FYND: flintavslag (lösfynd)
DATERING: —

LÅNGLÖTS SN, FOLKESLUNDA 15:1, 
FORNL 51, 52
Fältarbetsledare: Margareta Sjöberg

Antikvarisk kontroll vid grundgrävning för hus
bygge. Huset byggs på ancylusvallens östra sida 
invid det stora Folkeslundagravfältet, varför risk 
för icke ovan mark synliga gravanläggningar före
låg. Vid kontrollen framkom ej några gravar eller 
andra fornlämningar.

FYND: —
DATERING: —

LÅNGLÖTS SN, FOLKESLUNDA BY, FORNL 
51, 52, 66
Fältarbetsledare: Hella Schulze

På grund av grävning för vattenledning till Folkes- 
lunda by gjordes antikvarisk kontroll av den del 
av schaktet som låg närmast Folkeslundagravfäl
tet. Intet av antikvariskt intresse iakttogs.

FYND: —
DATERING: —

LOTS SN, TORPAREHORVA- KÅREHAMN, 
FORNL 77—78, 88
Fältarbetsledare: Margareta Sjöberg, Hella 
Schulze

Antikvarisk kontroll vid schaktning för VA- 
ledning i närheten av husgrundsområde. Intet av 
antikvariskt intresse framkom.

FYND: —
DATERING: —

MÖRBYLÅNGA SN, BÅRBY NORRA 1:6 
M FL, FORNL 3—5 
Fältarbetsledare: Margareta Sjöberg

Antikvarisk kontroll vid schaktning för nybygge. 
Fastigheten ligger på östra sluttningen av västra 
landborgen, på vars krön ett gravfält med sten- 
sättningar ligger. Schaktningen berörde ett områ
de som tidigare var utfyllt och intet av antikva
riskt intresse iakttogs.

FYND: —
DATERING: —

RÄPPLINGE SN, BORGHOLMS SLOTT, 
NORRA LÄNGAN 
Fältarbetsledare: Marianne Johnson

En byggnadsarkeologisk undersökning utfördes i
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samband med restaurering i norra längan på 
Borgholms slott. Arbetena innebar en omfogning 
av murverket samt en avtäckning av murkrön och 
fönsterbänkar med betongplattor. Före omfog- 
ningen rengjordes fogarna från löst bruk samt se
nare cementlagningar. Härvid gavs tillfälle att do
kumentera murverkets ursprungliga utseende 
samt det primära bruket i fogarna. Den norra 
längan utgjordes ursprungligen av en skärmmur, 
som begränsning mot norr. Den var byggd i tre vå
ningar. Mitt på murens norra fasad fanns från 
början ett torn i tre våningar. Spår efter den rivna 
tornmuren kunde urskiljas i de två nedre våning
arna. Denna del uppfördes troligen av Johan III 
när han byggde om borgen till ett renässansslott. 
Längan i norr byggdes ut till sin nuvarande om
fattning och inreddes med rum av Karl X Gustaf. 
Då byggdes den tredje våningen. Längans mur
verk innehåller även senare förändringar, beroen
de på de olika användningar som slottet haft se
dan det upphört att fungera som kunglig bostad. 
Från tiden efter branden 1806 finns spår av restau
reringar från olika perioder. Norra längans mur
verk innehåller således spår från slutet av 1500- 
talet fram till 1980-talet.

FYND: —
DATERING: slutet av 1500-tal — 1980-tal.

RÄPPLINGEN SN, BORGHOLMS SLOTT, 
ÖSTRA BASTIONEN 
Fältarbetsledare: Marianne Johnson

På slottets Östra bastion lades en isolering av as
falt för att förhindra att vatten tränger ned i un
derliggande murar och valv. De lösa fyllnadsmas
sorna på bastionen schaktades bort varvid äldre 
murrester påträffades. Dessa var belägna på söd
ra delen av bastionen i det område som släntades 
för att föra vattnet till en spygatt. Den påträffade 
muren hade sydost-nordvästlig sträckning och 
gick snett in mot slottet. Murens flykt tycktes 
överensstämma med en stötfog i bastionens ytter- 
liv. Troligen tillhör denna mur en äldre byggnads- 
etapp i utbyggnaden av försvarsverket runt slot
tet. Den kan ha varit en avslutning mot öster av 
bastionen runt södra mittornet innan det sydöstra 
hörntornet kringbyggts.

FYND: —
DATERING: 1500—1600-tal.

SANDBY SN, SKARPA ALBY 2:4 M FL, 
FORNL4
Fältarbetsledare: Margareta Sjöberg

Antikvarisk kontroll i samband med schaktning 
för nybygge av skolhus. Skolan ligger på östra 
sluttningen av ancylusvallen på vars krön finns 
rester av ett gravfält. Skolgården var till stor del ti
digare omgrävd och utfylld och intet av antikva
riskt värde kunde iakttagas.

FYND: —
DATERING: —

SEGERSTADS SN, SEGERSTAD 
Fältarbetsledare: Hella Schulze

Hösten 1982 kontrollerades schaktning för va
ledning vid Segerstads kyrka, då här tidigare på
träffats ett gravfynd från äldre romersk järnålder. 
Vid kontrollen framkom invid hus strax norr om 
kyrkan ett ca 0,5 m tjockt boplatslager av sotblan- 
dad sand med enstaka obrända ben och kolbitar.

FYND: obrända ben, kol.
DATERING: forntid — medeltid (?).

STENÅSA SN, S KVINNEBY 17:1 
Fältarbetsledare: Margareta Sjöberg

Vid schaktning för tillbyggnad med källare intill 
en äldre stuga på östra landborgens (ancylusval- 
lens) krön upptäcktes täckhällar till hällkista. 
Dessa låg ca 1 m under markytan, under mylla 
och sand. Vid undersökning av den avschaktade 
ytan konstaterades en dubbel hällkista (Ala-b) 
och en skelettgrav utan yttre markering (A2). Åt
skilliga hällkistor och gravfynd har under årens 
lopp framkommit i detta avsnitt av ancylusvallen 
(Slagerstadstäkten/S Kvinneby, fl 67—69 i Stenå- 
sa sn).

Ala bestod av en 2,6 m 1 hällkista med nord-
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Fig 14. Öland, Stenåsa sn, Södra Kvinneby. Vid grävning för tillbyggnad med källare upptäcktes täck
hällar. Arbetsbild med hällkistorna i gropen framför forstukvisten. Foto M Sjöberg.
Exposed roof slabs belonging to a gallery grave.

Fig 15. De sammanbyggda hällkistorna i Södra Kvinneby, båda skeletten med huvudena mot norr. Ler
kärl, hartstätningsringar och kniv ovanför huvudet på mannen till höger. Foto J Rudoltsson. 
Adjoining gallery graves. Pottery, resin caulking, and a knife placed above the head of the man on the 
right.



sydlig orientering. Yttre bredd vid huvudändan 
var 0,8 m, men kistan var avsmalnande till 0,4 m 
mot fotändan, där den var sammanbyggd med yt
terligare en hällkista (Alb). Ala innehöll ett ske
lett av människa i utsträckt ryggläge med huvud
kudde av organiskt material, troligen tång. Ovan
för huvudet stod ett lerkärl och tre hartstätnings- 
ringar plus en järnkniv med trähandtag. På brös
tet låg ett järnföremål med textilrester. Skelettet är 
av en äldre man enligt prel osteologisk bestäm
ning. Graven kan dateras till äldre romersk 
järnålder.

Alb undersöktes endast till hälften, då ytterli
gare utvidgning av schaktet ej var möjlig. Dess 
huvudända var på ca 0,75 m längd sammanbyggd 
med Ala:s fotända. Den innehöll ett skelett av 
människa med huvudet i norr alldeles intill gaveln 
och utan gravgåvor i den undersökta hälften (till 
midjan). (Medelålders man enligt prel osteolo
gisk bestämning).

A2 utgjordes av en skelettgrav utan yttre mar
kering. Den döde låg i utsräckt ryggläge med hu
vudet i norr 1,5 m väster om Al. Inga föremål på
träffades (fig 14 och 15).

FYND: se ovan
DATERING: äldre romersk järnålder.

Östergötland

KUDDBY SN, ODENSTOMTA, FORNE 257 
Fältarbetsledare: Ragnhild Fernholm, Ann- 
Marie Habbe

Inför planerad utvidgning av en grustäkt vid 
Odenstomta i Kuddby socken, utfördes en prov
undersökning i anslutning till en skärvstenshög, 
nr 257. Provundersökningen som gjordes under 
juni månad föregicks av en fosfatkartering som 
uppvisar förhöjda värden på flera ställen. Skärv- 
stenshögen ligger högt uppe på en grusås med vid
sträckt utsikt, främst mot öster. Inom ett 60x210 
m stort område upptogs åtta 20—50 m långa och 
2—3 m breda provschakt samt fyra mindre prov
rutor. Området var delvis skadat av äldre takter. 
Vid undersökningen påträffades endast två här
dar vilka sannolikt utgjort utkanten av en boplats 
som legat söder eller öster om skärvstenshögen, 
inom nuvarande täktområde. Dessutom framkom 
lämningar innehållande dåligt bränt tegel, kalkb
ruk samt skärvsten. 1 anslutning till skärvstenshö
gen, som undersöktes senare under året, fanns ett 
flertal sentida markingrepp och avfallsgropar. 
Dessutom påträffades e v rester av en murad 
skorstensstock. Skärvstenshögen var ca 7,5 m i di
am och 0,5 m hög. I centrum fanns en grop som 
innehöll recenta föremål.

FYND: tegel, kalkbruk 
DATERING: yngre bronsålder (C-14).

LANDERYDS SN, ULLSTÄMMA 
Fältarbetsledare: Karlis Graufelds, Kjell Johans
son

Ett 1,2 km2 stort område fosfatkarterades med ett 
provavstånd på 20 m. Flera områden med förhöj
da fosfatvärden framkom.

FYND: —
DATERING: —
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LANDERYDS SN, ULLSTÄMMA 
Lältarbetsledare: Ragnhild Lernholm

Med anledning av planerad bostadsbebyggelse in
om det s k Ullstämma-området, ett par km söder 
om Linköping, utfördes under våren 1982 en 
provundersökning inom delområde B. Provun
dersökningen föranleddes av en fosfatkartering 
utförd 1981 som visade förhöjda värden inom ett 
flertal områden. Område B som omfattar en 
ungefärlig yta av 135 000 m2 består huvudsakligen 
av gammal åkermark, impediment och höjdryg- 
gar. I anslutning till och uppe på höj dryggarna 
ligger flera fornlämningslokaler, vilka utgörs av 
stensträngar, skålgropar och en skärvstenshög. 1 
de områden som visade de högsta fosfatvärdena 
upptogs sammanlagt 18 schakt, 10—200 m långa 
och 1,5—5 m breda.

Vid provundersökningen påträffades minst två 
boplatslokaler som genom läget i närheten av an
dra fornlämningar torde kunna dateras till yngre 
bronsålder/äldre järnålder. Den ena lokalen lig
ger i anslutning till en stensträng (nr 221) strax 
utanför den planerade exploateringsgränsen i väs
ter. Boplatsen indikerades av härdar. Den andra 
lokalen ligger i undersökningsområdets nordöst
ra del, på en platåliknande höjd i anslutning till 
fornl 266 som utgörs av en skärvstenshög. Konst
ruktioner såsom härdar och mörkfärgningar 
framkom i sand och grus. I anslutning till dem på
träffades lerklining. Daterande fynd framkom ej. 
Ungefär 100 m norrut påträffades ytterligare här
dar. De båda platserna ingår sannolikt i samma 
komplex men delas naturligt genom ett blockrikt 
område med två större berghällar. Dessutom på
träffades några spridda härdar i f d åkermark 
som undersöktes och borttogs.

LYND: lerklining
DATERING: bronsålder-äldre järnålder.

LINKÖPING, KV EGYPTEN, KV ENVIGEN, 
KV EOLUS
Fältarbetsledare: Ylva Roslund, Bent Syse

Fem schakt togs upp inom de nämnda kvarteren. 
I kv Egypten kunde inga kulturlager med medelti
da konstruktioner upptäckas, utan det var först i 
kv Envigen som äldre lämningar tycktes finnas.

Dessa lämningar verkar stämma bra överens med 
de tidigare undersökningsresultat som finns i 
kvarteret, d v s de äldsta lagren ligger runt 1500- 
talet. I kv Eolus kunde den tidigare äldre sträck
ningen av S:t Korsgatan noteras. Denna gränd 
fanns i tre horisonter i schakt IV. I schakt V, i söd
ra delen av kv Eolus, fanns drygt 1 m tjocka kul
turlager. Dateringen på dessa lager och de äldsta 
grändnivåerna är osäker då inga säkert daterande 
fynd hittades, men en medeltida anknytning har 
de säkert.

FYND: läderspill, trälaggar 
DATERING: 1500-tal och framåt

LINKÖPING, STG 2550, INVID FORNL 116

Fältarbetsledare: Sonja Wigren

Med anledning av att Saab-Scania, Flygdivisio
nen, planerar uppföra en nybyggnad utfördes en 
provundersökning invid fornl 116. Den registrera
de fornlämningen, en fyrsidig stensättning, ligger 
på ett moränimpediment omgivet av åkermark i 
väster och öster, hangar med P-plats i norr samt 
f d åkermark och en grusväg i söder. Provunder
sökningen gjordes genom schaktgrävning med 
grävmaskin i anslutning till stensättningen. Norr 
om denna, på impedimentets krön framkom ca 
fem stensättningar, varav minst en är fyrsidig. Ca 
1 m öster om stensättningen 116 påträffades två 
sotfläckar, ca 0,6 m i diam, vilka möjligen anty
der, att även boplatslämningar kan framkomma i 
området. Nordost och öster om impedimentet 
grävdes två schakt i åkermarken på impedimen
tets södra del framkom inga anläggningar. De 
framkomna stensättningarna kan troligen dateras 
till äldre järnålder.

FYND: —
DATERING: äldre järnålder.

LINKÖPING, TALLBODA 
Fältarbetsledare: Ragnhild Fernholm

I samband med planerad fjärrvärmeutbyggnad 
vid Tallboda, utfördes en provundersökning ut
med ledningens sträckning. Berörda område lig
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ger i närheten av fyra kända fornlämningslokaler, 
nr 128,129,130 och 176. Vid provundersökningen 
upptogs ett ca 160 m långt och drygt 2 m brett 
schakt i gammal åker- och hagmark. En drygt 110 
m lång, 1,5—3 m bred stensträng påträffades. 
Stensträngen som består av 0,3—0,8 m stora ste
nar är delvis synlig i markytan medan vissa delar 
är svåra att urskilja. Fjärrvärmeledningen kom
mer att skära stensträngen på ett ställe. Denna del 
undersöktes och borttogs.

FYND: —
DATERING: Troligen romersk järnålder.

MJÖLBY, ELDSLÖSA, FORNL 8:1 
Fältarbetsledare: Eva Olsson

En undersökning som omfattade en av tre resta 
stenar och föranleddes av att marken skall upplå
tas för småhusbebyggelse. En yta kring stenen 
togs upp liksom provschakt i fyra riktningar, för 
att avgöra om stenen var indikation på ett flat- 
marksgravfält. Inga fynd gjordes dock i schakten. 
Stenen var 2 m hög och ca 0,5 x 0,6 m bred, när
mast tresidig. Den stod i en mycket grund grop, 
där enstaka brända ben påträffades. Stenen föll 
omkull under undersökningens gång. Ca 0,5 m 
söder om stenen fanns en brandgrop, ca 1 m i dia
meter. I den påträffades rikligt med brända ben, 
brons- och järnfragment samt keramik. Grav
form och gravskick daterar graven till äldre järn
ålder, troligen omkring Kristi födelse. I anslut
ning till stenen framkom också en härd samt någ
ra mindre sotfläckar.

FYND: brända ben, brons- och järnfragment, 
keramik.
DATERING: Äldre järnålder.

MJÖLBY, ELDSLÖSA, FORNL 97 
Fältarbetsledare: Eva Olsson

En undersökning som omfattade en relativt ny
upptäckt hålväg, som låg i ett expanderande små
husområde. Hålvägen var ca 40 m lång, 1—2 m 
bred och 0,1—0,3 m djup. Den gick i riktning 
NNV—SSO. Jordarten var grusig sand, ställvis

fanns också mycket små stenar 0,02—0,1 m stora. 
En större yta samt två mindre schakt togs upp. I 
den stora ytan i det steniga partiet framkom ett 
30-tal fynd, främst hästskosömmar. Fynden tyder 
på att vägen använts under historisk tid, några 
äldre fynd framkom inte.

FYND: Hästskosömmar m m 
DATERING: Historisk tid.

NORRKÖPING, KV KRUKAN 
Fältarbetsledare: Bent Syse

Provundersökning utförd på uppdrag av Riksbyg
gen som har planer på att exploatera marken in
om kvarteret. I de sju schakten som togs upp var 
det endast fyra som hade ostörda lager kvar. De 
schakt som hade avsatta kulturlager, daterade sig 
alla till tidigast 1600-tal.

FYND: kritpipsskaft, krukskärvor.
DATERING: 1600-tal och framåt.

NORRKÖPING, KV MJÖLNAREN M FL 
Fältarbetsledare: Kenneth Svensson

Med anledning av planerad nybyggnation prov- 
undersöktes kvarteren Mjölnaren, Trehörningen, 
Laxen och Vårdtornet med följande resultat: 1) 
Kv Vårdtornet: Helt utschaktat. 2) Kv Trehör
ningen och Laxen: Rester av bebyggelse från 
1600/1700-talen. Drygt 1/3 resp mer än 1/2 av de 
båda kvarteren hade schaktats ut i samband med 
byggnation under 1800-talet. 3) Kv Mjölnaren: 
Här påträffades dels en tidigare okänd medeltida 
begravningsplats som sannolikt tillhört St:a Gert
ruds kapell och dels medeltida bebyggelserester 
från 1300-talets andra hälft. Drygt 1/3 av ytan ha
de schaktats ut under 1800-talet.

FYND: I det medeltida fyndmaterialet delar av 
knäppslejfskor, keramik AII — gods samt CII — 
gods. Dessutom hittades ett s k knävelspjut. 
DATERING: medeltid och framåt.
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NORRKÖPING, KV VINTERN

Fältarbetsledare: Bent Syse

Ett ca 10 000 m2 stort avrivet kvarter provunder- 
söktes för att utröna om medeltida kulturlager 
fanns på platsen. Kvarteret är tänkt att nyexploa- 
teras av Skånska Cementgjuteriet AB. De sex 
schakt som togs upp i de till största delen störda 
och omrörda lagren, påvisade inga äldre lämnin
gar än 1700-tal. Det mesta visade sig vara rase- 
ringsmassor efter den nu avrivna 1800-tals be
byggelsen.

FYND: —
DATERING: 1700-tal och framåt.

RYSTADS SN, TALLBODA, FORNE 269 (f d 
19), 270
Fältarbetsledare: Kaisu Antilla

I samband med exploatering av området spräng
des en väg i norra delen av den 1980—1981 under
sökta fornl 269 (f d 19). Vid sprängningen skada
des en av de kvarliggande gravarna och en härd 
framkom. Dessutom tillkom tre härdar, i sam
band med vägens släntning i västra delen av den 
kvarliggande fornl 270. Graven innehöll två ben
gömmor, en med brandlager och täcklock, en 
med rensade brända ben.

FYND: holkyxa av brons 
DATERING: yngre bronsålder

SLAKA SN, KÅDARP
Fältarbetsledare: Ragnhild Fernholm, Sonja
Wigren

Med anledning av planerad nysträckning av väg 
34 Kisa-Linköping, delen vid Kåparp, utfördes en 
provundersökning i anslutning till platsen för 
fornl. 61 och 102. Berörda områden utgjordes av 
ett åskrön med angränsande äldre täktområde i 
väster. På området fanns också upplag av skrot 
och maskiner. Fornlämning 61 och delar av 102 
undersöktes 1960 i samband med täktarbetena. 
En av stensättningarna inom fornl. 102 fick emel
lertid ligga kvar. Vid fornminnesinventeringens

revidering för den ekonomiska kartan 1980 kunde 
stensättningen ej återfinnas. Provundersökning
ens syfte var att konstatera förekomsten av even
tuella skadade gravar och flatmarksgravar. Två 
stycken 90—130 m långa och 2—3,5 m breda 
provschakt upptogs strax öster om den gamla 
täktgränsen. Några gravar kunde dock ej 
konstateras.

FYND: —
DATERING: —

SLAKA SN, LILLA ÅBY, FORNL 119 
Fältarbetsledare: Karlis Graufelds, Kjell
Johansson

Under hösten 1982 utfördes en fosfatkartering i 
anslutning till fornl. 119 vid Lilla Åby i Siaka soc
ken. Fosfatkarteringen föranleddes av en plane
rad nysträckning av väg 34, delen Kisa- 
Linköping. Vägen kommer att skära igenom ett 
stensträngssystem med en fägata. I anslutning till 
stensträngarna finns röjda ytor, ett vattenhål 
samt skärvstensförekomster. Öster om vägen 
finns också fyra registrerade gravar, fornl. 48. 
Sammanlagt togs 786 fosfatprover inom områ
det. Analysen av proverna visar främst i norra och 
södra delarna av vägsträckan förhöjda värden 
med upp till 200°. Kraftigt förhöjda värden finns 
också i området väster om vägsträckningen. En 
undersökning av berörda område utförs under
1983.

FYND: —
DATERING: äldre järnålder.

SLAKA SN, STORA GÅLSTAD 
Fältarbetsledare: Ragnhild Fernholm, Sonja 
Wigren

Med anledning av planerad nysträckning av väg 
34 Kisa—Linköping, undersöktes en nyupptäckt, 
äldre vägbank. Vägen finns ej belagd i det bevara
de kartmaterialet som sträcker sig från 1693 och 
framåt. Den bevarade delen av vägen var 90 m 
lång, 3—4 m bred och löpte i nordost—sydvästlig 
riktning över ett sankområde. I söder begränsades
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den av odlad mark och i norr anslöt den till den 
s k. Skatvägen, en åsväg som tidigare varit 
kyrkväg.

Vid undersökningen upptogs tre 5—8 m långa 
och 2—3 m breda schakt för att klarlägga vägens 
karaktär och datering. Vägen som hade en välvd 
profil, var byggd av stenmaterial som troligen ta
gits från den närliggande åsen och lagts direkt på 
den sanka marken. I anslutning till ett av schak
ten, gjordes en utvidgning på 3x8 m intill väg
kanten. Vägen visade sig ligga ovanpå ett 1—1,2 m 
tjockt svart mullskikt. I botten av detta påträffa
des en tillhuggen, spetsad pinne, 30 cm lång och 
ca 4,5 cm i diam. Under det mörka skiktet följde 
ett rödbrunt ca 2 m tjockt skikt bl a innehållande 
grova stubbar och trädrester. Under detta vidtog 
grå sand innehållande snäckor. Inga fynd fram
kom som kunde antyda vägens ålder.

FYND: —
DATERING: —

SÖDERKÖPING, KV ENGELBREKT NR 5 
Fältarbetsledare: Sten Tesch

Undersökning utförd i samband med nedlägg
ning av en dagvattenledning, från befintlig bygg
nad utmed Skönbergagatan tvärs genom kvarte
ret ner till Bielkegatan i söder, en sträcka på ca 40 
ni. Undersökningsområdet var beläget i den syd
östra kanten av den medeltida stadens dokumen
terade utbredningsområde. Här har vid tidigare 
undersökningar under åren 1975—1981 i kv 
Engelbrekt 3 + 4, 11, Karl Knutssonsgatan samt i 
kv Mjölnaren konstaterats snabbt avtagande kul- 
turlagertjocklek från Skönbergagatan-Prästga- 
tan och söderut. Vid undersökningarna i kv Mjöl
naren framkom söder om kulturlagergränsen nå
got som tolkades som spår av det år 1378 om
nämnda ”Ragnhiltadiket”, ett stadsdike som gått 
i öst-västlig riktning strax söder om Skönbergaga
tan. Vid undersökningarna i Karl Knutssonsga
tan framkom lämningarna av en möjligtvis me
deltida pallisadliknande anläggning som låg i lin
je med det antagna diket. I det nu grävda schaktet 
(skopbredd 0,8 m) framkom inga spår av vare sig 
dike eller eventuell pallisad. Däremot påträffades 
medeltida kulturlager med början ca 35 meter om 
Skönbergagatan, en utbredning som är något läng

re åt söder än vad som tidigare antagits i området. 
Kulturlagertjockleken ökade mot Skönbergaga
tan för att vid byggnaden vara ca 0,7 m. Söder om 
den punkt där kulturlagret började var den ur
sprungliga markytan (leran) plan, ca 4 m ö h. 
Därefter sluttade den sakta mot norr till ca 3,4 
m ö h vid byggnaden. Lagerföljden utgjordes 
mot botten av ett ca 0,2 m tj lager infiltrerad lera 
och på detta ett uttorkat och kraftigt komprime
rat upp till 0,3 m tj lager kulturjord med inslag av 
gödsel och träflis samt bitvis två tunna träskikt. I 
dessa lager påträffades keramikskärvor som i 
runda tal dateras till 1300-talet. En datering som 
ungefär sammanfaller med de äldsta lagren vid 
övriga undersökningar söder om Skönbergaga
tan. I schaktet framkom också en nord-sydlig av
loppsränna av kantställda ekplankor nergrävd i 
bottenleran. Fyllningen i denna utgjordes av 
bark, träflis och mult. Ovanpå dessa lager låg ett 
par fragmentariska stenläggningar. Den undre 
som var satt i ett ca 0,1 m tj lager sand, var till 
största delen uppriven, men fanns med från sam
ma punkt där kulturlagren började och ända 
fram till byggnaden. Några fynd som kunde date
ra stenläggningarna påträffades ej. Undersök- 
ningsytan var också för liten för att utröna om det 
rörde sig om en tvärgränd eller en gårdsplan. Tidi
gare har i detta område dokumenterats en omfat
tande järnhantering. Några spår eller fynd av nå
gon sådan framkom ej i detta begränsade schakt.

FYND: enstaka keramikskärvor 
DATERING: 1300-tal

SÖDERKÖPING, KV NORRTULL NR 2 och 11 
Fältarbetsledare: Sten Tesch

Inför ett planerat nybygge i kv Norrtull av ett 
bostads- och servicehus med källare företogs en 
provundersökning för att utröna förekomsten av 
kulturlager och dess karaktär samt tjocklek. Den 
föreslagna byggnadsytan om ca 75 x 12 m eller 900 
m2 var belägen i kvarterets sydöstra hörn, utmed 
Ågatan och den kulverterade Lillans norra sida. 
En stor del av ytan utgjordes av en trädgård där 
det tidigare längre åt norr legat ett mindre bo
stadshus uppfört före år 1900. Inom denna yta (ca 
550 m2) framkom ett 0,2—0,5 m tjockt senmedel
tida kulturlager under ett 0,3—0,6 m tjockt lager
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matjord och omrörda lager.
På den övriga ytan, den västra delen, hade där
emot tidigare legat en bensinstation och jordlag
ren visade sig här vara mycket omgrävda. Mycket 
tyder dock på att här inte funnits några kulturla
ger. Den ursprungliga markytan (leran) låg ca 4 m 
över havets nivå.

Undersökningsområdet var beläget i utkanten 
av den medeltida stadens antagna utbredning. 
Vid två tidigare undersökningar i kvarteret (1978, 
1980) påträffades endast senmedeltida kulturla
ger av ungefär samma tjocklek och karaktär 
(lerblandade, hårda, torra och mycket fragmenta
riskt bevarade trärester) som här. Liksom nu ut
gjordes de framkomna bebyggelseresterna av trä
byggnader i ett skikt, vars syllar legat fritt på stora 
stenar. I alla tre fallen hade bebyggelsen brunnit. 
Vid en av de tidigare undersökningarna kunde 
denna brand tidsfästas till 1300-talets slut genom 
en myntskatt om ca 5000 silvermynt. Möjligtvis 
kan dock branden i den nu aktuella delen av kvar
teret vara något senare. I undersökningsytans öst
ra kant framkom dessutom ett par murliknande 
stensamlingar med en ca 3 meter bred stenlagd yta 
mellan. Brandlagret anslöt till den södra ”mu
ren”, men täckte ej anläggningen.

Av dessa tre undersökningar framgår det alltså 
att hela kv. Norrtull verkar vara en senmedeltida 
utvidgning av stadsområdet.

FYND: bultlås, spikar, kniv, nålbryne, sländtris- 
sa, keramik, slagg, tegel, fiskben.
DATERING: senmedeltid.

SÖDERKÖPING, KV S:T ÖRJAN 
Fältarbetsledare: Sten Tesch

I samband med en mindre undersökning för kom
munens räkning i kv. Engelbrekt besiktigades en 
stenläggning framkommen direkt under golvet 
vid rivningen av en industribyggnad uppförd före 
år 1900 i kv. S:t Örjans sydvästra hälft. En mindre 
pro- :uta upptogs för att utröna kulturlagrets 
tjocklek inför framtida exploatering. Provrutan 
förlädes till platsen för en av den rivna fabrikens 
grundmurar, ungefär i kvarterets mitt, där det re
dan var nerschaktat drygt en meter under mark
ytan. En framtida exploatering måste dock före
gås av en regelrätt heltäckande provundersökning

eftersom det nu gjorda 1,5 X 1,5 m stora ”titthå
let” p g a läget inte säger något om hur nära den 
nuvarande markytan ostörda kulturlager finns 
och ingenting om kulturlagrets variationer inom 
den ca 50x50 m stor kvartersytan. Undersök
ningsområdet var beläget i mitten av ”Hospi
talskvarteret”, den medeltida stadens västra del 
mellan Lillån och Storån. Det är idag den högst 
belägna delen, ca 8 m över havet. Erik Lundberg 
hart hypotetiskt (1928) antagit att stadens äldsta 
delar var belägna i detta område (kv. S:t Örjan, 
Priorn, Hertigen, Bispen, Munken) omslutna av 
en ringgata och pallisad. Tidigare undersökning
ar i kv S:t Örjan består endast av en arkeologisk 
observation utan nivåangivelser (SR 83) 1951, då 
trärester och murrester av sten och tegel påträffa
des. På grund av störningar i samband med 
grundmurar var det omöjligt att bestämma någon 
övre gräns för det medeltida kulturlagret. Först ca 
1,5 m under markytan framkom ett tunt brandla
ger som av påträffade keramikskärvor att döma 
knappast kan vara äldre än 1300-talets andra 
hälft, snarare yngre. Från och med detta brandla
ger grävdes med spade i tio skikt ner till bottenle
ran. Direkt under brandlagret framkom ett skikt 
med nordost-sydväst orienterade stockar och kle
nare virke av gran eller ene. Träskiktet låg bortsett 
från orienteringen utan ordning, en del av virket 
var kolat, och får snarast tolkas som en rustbädd 
eller dylikt. Förutom ett par stockar med samma 
orientering i ett skikt direkt under det föregående, 
framkom inga som helst bebyggelselämningar el
ler ens löst trävirke. Kulturlagret utgjordes i stället 
av ett drygt metertjock! relativt homogent avfalls- 
lager, endast med vissa variationer vad gäller in
slaget av gödsel, bark, träflis och djurben. De på
träffade keramikskärvorna daterar lagret till 
1200-talets andra hälft och 1300-talet. I lagrets 
mitt påträffades i några skikt sågat benspill som 
tyder på någon form av benhantverk i närheten. 
Några lager äldre än 1200-talets stadsbildning på
träffades alltså inte. Frånvaron av egentliga be
byggelselämningar kan peka på att det är frågan 
om ett utkantsområde på gränsen till klosterom
rådet på andra sidan Linköpingsgatan. På den 
äldsta kartan över Söderköping från år 1701 till
hör denna tomt i kv. S:t Örjan också hospitalet, 
klostrets efterreformatoriska arvtagare. Liknan
de lager utan bebyggelselämningar framkom ock
så i den västligaste av de fem provrutor som för ett 
par år sedan undersöktes i kv. Folkskolan på and
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ra sidan Drothemsgatan. Däremot fanns det flera 
skikt bebyggelselämningar i provrutorna längre 
in mot stadens centrum. Sannolikt gäller samma 
förhållande även i kv. S:t Örjan. Den under fab- 
riksgolvet framkomna stenläggningen liknade 
närmast en 3,8 m bred gata med välvd yta och med 
ränndal samt 1—2 m breda trottoarer som var 
utan begränsning p g a den nergrävda grunden. 
Frånvaron av en gata här på 1701 års kart och 
fragment av en stenläggning på andra sidan 
grundmuren i väster samt stenläggningens mo
derna karaktär gör det snarare troligt att det rör 
sig om en gårdsplan eller gårdsinfart från nyare 
tid.

FYND: keramik, sågat benspill.
DATERING: 1200-tal och framåt.

TÖRNEVALLA SN, LINGHEM, FORNE 66 
Fältarbetsledare: Kaisu Antilla, Gunhild Ryd
ström

Undersökningen utfördes som AMS-projekt och 
avsåg del av ett grav falt som var kraftigt skadat 
genom att det använts som grisgård. Förutom res
ter av gravar framkom en tidigare okänd boplats.

Grav fältet: Gravarna bestod, förutom av två 
högar, av övervägande runda stensättningar vilka 
täckte varsitt brandlager. Fem anläggningar var så 
skadade att endast brandlagret återstod.

Boplatsen: Under större delen av gravfältet på
träffades boplatskonstruktioner i form av stolp- 
jtål, härdar och mörka sotfläckar. Rester av två 
husgrunder kunde konstateras. Den större, 
17,5 X 5—6 m tillhör den treskeppiga hustyp som 
undersökts vid bl a Fågelberg, Rappestads sn och 
Biåsvädret, Vreta Klosters sn, Ög. En porfyryxa, 
Ulken typmässigt dateras till äldre bronsålder, vi
sar på en tidig aktivitet i området.

FYND: Gravfältet: pärlor, nitar, brynen, broddar, 
keramik, brända ben. Boplatsen: Porfyryxa, 
malstenar, keramik, lerklining, vävtyngd, sländ- 
trissa.
DATERING: Gravarna sen vendeltid- vikingatid. 
Boplatsen bronsålder — äldre järnålder. — Den 
ödigare yxan kan utgöra en solitär utan samband 
med någon konstruktion.

VADSTENA, FYLLAGATAN/STRÅGATAN 
Fältarbetsledare: Anders Broberg

Schaktningskontroll föranledd av att VA-arbeten 
skulle utföras i Fyllagatan och Strågatan. 1 sam
band med schaktningarna dokumenterades före
kommande konstruktioner, kulturlager samt den 
ursprungliga topografin. Sammanfattningsvis 
kan sägas att det nuvarande gatunätet i det här ak
tuella området varit oförändrat sedan dess utläg
gande samt att inga konstruktioner påträffades 
under de äldsta gatunivåerna vilka skulle kunna 
antyda att bebyggelse funnits på platsen före ut
läggandet av de äldsta gatorna. Bitvis kunde upp 
till fyra gatunivåer i form av risbäddar och kuller- 
stensläggningar konstateras.

FYND: keramik av yngre rödgods 
DATERING: 1500—1600-tal

VETA SN, DRAGESTAD, FORNE 6,8 
Fältarbetsledare: Sonja Wigren

Undersökning föranledd av att två gravar skadats 
i samband med schaktningar i anslutning till mo
torbanan Mantorp Park.

Fornlämning 6, en ursprungligen rundad sten- 
sättning, låg på krönet av en låg moränhöjd, be
vuxen med blandskog. Södra halvan var bort
schaktad. Den resterande, norra delen var ca 
8x14,5 m stor och bestod av en tvåskiktad sten- 
packning av upp till 2,5 m stora stenar. Denna om
gavs av en småstenspackning av huvudsakligen 
rundade stenar. Ingen gravgömma framkom. Om 
en sådan funnits, har den schaktats bort.

Fornlämning 8, en ursprungligen kvadratisk 
stensättning, låg i svag västsluttning i f d hag- 
mark. Ca 1 m av stenpackningen i norra delen var 
bortschaktad. I södra delen låg ett recent skor- 
stensröse. Anläggningen bestod av en kraftig, del
vis tvåskiktad stenpackning omgiven av en kant
kedja av upp till drygt 1 m stora stenar.

FYND: fornl 8: krukskärvor och enstaka brända 
ben.
DATERING: troligen äldre järnålder.
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Fig 16—18 visar en av stensättningarna från Brunnby, Vreta kloster sn, Östergötland vid olika faser av 
undersökningen. På fig 16 syns hur den grovsteniga anläggningen doldes av en mantel av småsten. Foto 
A-M Habbe.
Stone setting from Brunnby during different stages of excavation.

VISTS SN, GATTORP, FORNL 20 
Fältarbetsledare: Ragnhild Fernholm

Med anledning av planerad gång och cykelväg, 
Ekholmen — Sturefors, utfördes en provunder
sökning. Fornlämning 20 utgörs enligt fornmin
nesinventeringen över Vists sn, 1980, av en rund, 
flack stensättning. Enligt en gravfältskarta upp
rättad 1936 fanns här sex stensättningar av vilka 
en undersöktes samma år. Endast en av stensätt
ningarna kunde nu iakttagas i markytan. Vid 
provundersökningen upptogs en 120 m lång och 5 
m bred yta motsvarande cykelvägens sträckning, 
väster om fornlämning 20. Ungefär en decimeter 
under markytan påträffades 10—11 gravar inom 
ett 5 X 60 m stort område. Fem gravar utgjordes av 
1—3 m stora och 0,1 m h stensättningar. En grav 
markerades av en klumpsten som omgavs av sot 
och brända ben medan fyra var helt omarkerade

brandgravar. En anläggning belägen delvis under 
en stubbe kan eventuellt utgöra en härd. Samtliga 
gravar är av en typ som förekommer under den 
äldsta järnåldern.

FYND: fragmentariskt lerkärl, hartstätningsring, 
järnfragment
DATERING: förromersk järnålder

VRETA KLOSTERS, SN, BRUNNBY, FORNL 
40, 41:4 och 151
Fältarbetsledare: Ragnhild Fernholm

Med anledning av planerad bebyggelse undersök
tes fornlämningarna 40, 41:4 och 151. Undersök
ningen föregicks av en provundersökning 1981. 
Fornlämningarna ingår i ett större fornläm-
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Fig 17. Småstenen som täckte den fyrsidiga stensättningen är borttagen i anläggningens södra del. Foto 
R Fernholm.

Fig 18. Den fyrsidiga stensättningen är här helt framrensad. Foto R Fernholm.



ningsstråk väster om Roxen. Fornlämning 40 ut
gjordes av en rund, grovstenig stensättning med 
en diam. av 10 m och en fyrsidig stensättning 7,5 
mx7,5 m stor som doldes av en mantel av små
sten. Dessa gravtyper har allmänt ansetts tillhöra 
den äldre järnåldern. Emellertid visade fynden 
vid undersökningen en datering till vendeltid. I 
anslutning till stensättningen undersöktes en tri
angulär stenpackning innehållande en brodd av 
järn samt två stensättningsliknande lämningar 
som visade sig utgöra odlingsrösen. Fornlämning 
41:4 (enligt fornlämningsregistret över Vreta Klos
ters sn) utgjordes av en skadad, oregelbunden 
stensättning. Inga fynd påträffades. Dessutom 
undersöktes delar av en ca 140 m lång stensträng, 
fornl. 151, belägen väster och norr om nr 40 och 
41. Stensträngen som följde en äldre ägogräns, ut
gjordes av en enkel stenrad huvudsakligen upp
byggd av 0,3—0,8 m stora stenar. Stensträngen 
som är registrerad men ej inprickad på ekonomis
ka kartan var ej av förhistorisk karaktär (fig 
16—18).

FYND: Den runda stensättningen: spridda o- 
brända ben, rovfågelspänne av brons, likarmat 
bronsspänne, nål med profilerat huvud, knivfrag- 
mentavjärn, krukskärvor. Den fyrsidiga stensätt
ningen: spridda obrända ben, två fragmentariska 
järnbeslag, ett fragmentariskt bronsbleck, ett 
bryne av skiffer.
DATERING: vendeltid.

VRETA KLOSTERS SN, KYRKAN 
Fältarbetsledare: Anders Broberg

Provundersökning föranledd av att Vreta Klosters 
pastorat avsåg att uppföra två ekonomibyggnader 
och att bygget kunde befaras beröra medeltida 
kulturlager. Undersökningen genomfördes i form 
av två, 10 resp 21 m långa, schakt på platsen för 
ekonomibyggnaderna varvid inga konstruktioner 
eller kulturlager kunde konstateras. Däremot på
träffades resterna av en ugn, sannolikt medeltida, 
omedelbart söder om den norra ekonomibyggna
den varför det inte kan uteslutas att ytterligare an
läggningar kan komma att beröras av schaktning- 
arna t ex i samband med VA-arbeten. Anmärk
ningsvärt är att inga spår av den medeltida 
vattenledningen påträffades vid provundersök
ningen trots att denna iaktagits inne på kloster
området och under den nuv. skolan.

FYND: —
DATERING: medeltid.
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Katalog över samtliga undersökningar 
genom RAGU 1982

Gotland
ALSKOGS SN, BOTE 1:1 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Undersökning av fyndplats för vid plöjning på
träffad guld- och silverskatt från vikingatiden. 
Skatten dateras till 900-talet. Undersökningen av
slöjade resterna av en vikingatida och medeltida
bosättning.

FYND: guld- och silverskatt bestående av en 
brakteat av guld, två armbyglar av silver samt 99 
arabiska silvermynt, tre tyska silvermynt daterade 
till 1000-talets första hälft, en romersk denar, 
fragment av djurhuvudformigt spänne, tre olika 
beslag av brons, ring av brons, fot till bronsgryta, 
flera andra fragment och föremål av brons och 
Järn, ett stort antal bitar av ben, djurtänder och 
keramik, sandstensbryne, skifferbryne samt 
bränd lera.
DATERING: 100-tal, vikingatid samt medeltid.

BJÖRKE SN, HARKV1E 1:3 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning med metallsökare av fynd
plats för sju romerska solidi (SHM 20157 m fl), en 
denar, en fingerring av guld samt en fajanspärla. 
Vid en undersökning med metallsökare 1981 på
träffades fyra solidi och tre denarer. 4 m2 grävdes 
vid detta tillfälle ner till steril jord, vilket avslöja

de flera mörkfärgningar, runda som efter upplöjd 
sten och avlånga som efter stockar.

FYND: en solidus (Anthemius 467—72), fyra ro
merska denarer, fragment av bly samt tre frag
ment av järnföremål.
DATERING: 100-tal samt 400-tal.

BRO SN, DUSS 1:4, FORNL 122 
Fältarbetsledare: Inger Österholm

Undersökningen omfattade den från tidigare 
täktverksamhet kvarlämnade fornl 122 samt in
tilliggande område. Området fosfatkarterades. 72 
prover analyserades. Inga högre fosfathalter note
rades. Ytan avbanades med maskin och vid avba- 
ningen framkom ett svart lager på ca 5 m bredd. 
Lagret visade sig vara 0,2 m tjockt och därunder 
kom ett drygt hundratal svarta gropar av varieran
de storlek. De största groparna mätte 2,5—3 m i 
diam och var 0,7 m djupa. Varje grop innehöll 
mängder av skörbränd sten samt kol. Groparna 
testades med KCL och KSCN. Inga rester av stol
par kunde påvisas. Fyra tvärprofiler drogs genom 
området. En yta på 50 m2 fingrävdes i plan och 
sektion. Området avvägdes. Ritningar upprätta
des i plan och profil/sektion jämte viss fotodoku
mentation. Jordprover och prover för C14- och 
vedämnesanalyser togs.

FYND: djurtänder 
DATERING: —
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BURS SN, AMMUNDE 1:3, FORNL 158 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Undersökning av plundrat odlingsröse, i vilket en 
vikingatida silverskatt påträffades vid borttag- 
ning av sten 1931. Platsen undersöktes samma år 
av John Nihlén men har vid flera tillfällen däref
ter genomsökts av privatpersoner på jakt efter 
mynt. Enligt uppgift skall silvermynt ha hittats på 
detta sätt. Under senare år har vid skilda tillfällen 
i området kring Bandlundeviken iakttagits priva
ta skattletare utrustade med metallsökare, vilket 
föranledde en undersökning av fyndplatsen. Od- 
lingsröset ligger intill en å och i kanten av ett 
område med gamla åkrar, vilka nu är skogsbeväx- 
ta, huvudsakligen med lövträd. Silverskatten på
träffades ursprungligen i ett kollager i röset, vilket 
är en högst ovanlig fyndplats för en silverskatt. 
Undersökningen gav inget svar på frågan hur 
mynten hamnat på denna plats. Möjligen har 
skatten en gång, då åkrarna odlades blivit upp
kastad tillsammans med sten utan att den upp
märksammats. Mynten tycks vara skadade av 
eld.

FYND: 15 + 19 vikingatida silvermynt, varav en 
Olof Skötkonung, tre bitar av silver, ett silver
bleck, smälta av brons, oidentifierat bronsfrag
ment, fyra fragment av järn, slagg, flinta, bränd 
lera.
DATERING: 1000-tal

BURS SN, HÄFFINDS 1:9 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren 
Undersökning av fyndplats för en vikingatida 
armbygel påträffad i åker av markägaren. Platsen 
belägen alldeles intill fyndplatsen för ”Stavers 
skatt” och inom det område, som allmänt antas 
utgöra en vikingatida hamnplats vid Bandlunde
viken med bebyggelse, varvsverksamhet och hant
verk. Undersökningen gav också viktiga stöd för 
detta. Åkern hade tydliga spår av sönderplöjd 
förhistorisk bebyggelse och de föremål som 
påträffades gav anledning till direkta jämförelser 
med Paviken på östra Gotland.

FYND: armbygel av silver, 4+1 arabiskt silver
mynt, 0+1 tyskt silvermynt, djurhuvudformigt 
spänne, baltisk dräktnål av brons, redskapsspän-

ne med tillhörande kedja, skaft till nyckel, sölja, 
orientaliskt hjärtformigt beslag, pincett, nål, kul- 
formig vikt, sex polyedriska vikter, allt av brons, 
70 föremål eller fragment av järn, järnslagg, kera
mik, fragment av benkam, ben, djurtänder, bränd 
lera, sandstensbrynen. Från område 60 meter åt 
sydväst: misslyckad gjutning av brons, nål till 
spänne, två bronssmältor, två fragment av arabis
ka silvermynt.
DATERING: huvudsakligen 900-tal.

BUTTLE SN, STORA VELINGE 1:52, FORNL 
56
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning med metallsökare av fynd
plats för tidigare påträffad silverskatt (SHM 
28831). Undersökningen resulterade i flera före
mål av typisk boplatskaraktär förutom de mynt 
som hittades.

FYND: 21 + 31 arabiska silvermynt, fragment av 
platt tunt silverföremål, hänge av brons som ett 
stiliserat djurhuvud, hjärtformigt beslag av silver, 
hjärtformigt beslag av brons, skaft till nyckel (?) 
av brons, flera andra fragment och föremål av 
brons och järn.
DATERING: 900-tal.

EKE SN, ALVESKOGS 1:13 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Undersökning med metallsökare av fyndplats för 
romersk denar. Myntet förvaras i privatsamling. 
Undersökningen resulterade inte i fler denarer, 
däremot påträffades ett fragment av en romersk 
bronstallrik.

FYND: fragment av romersk bronstallrik, 1/2 
skillings kopparmynt 1799, kula av bly, tre frag
ment av kopparplåt.
DATERING: romersk järnålder samt 1799.
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fole SN, STORA TOLLBY 2:1 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Undersökning med metallsökare av fyndplats för 
detalj till ett praktfullt dosformigt spänne av 
brons med rika applikationer av silver och för
gylld ornamentik. Fyndplatsen belägen i åker. 
Undersökningen resulterade i att fyra vikingatida 
silvermynt påträffades liksom flera föremål av 
brons och järn. I åkern syntes tydliga rester av 
sönderplöjd förhistorisk bebyggelse.

FYND: tre tyska silvermynt, ett engelsk silver
mynt, ett kopparmynt från 1666, hörnstolpe till 
dosformigt spänne, djurhuvudformigt spänne av 
brons, sölja av brons av baltisk typ, enkel sölja av 
brons samt ett mindre antal ytterligare fragment 
av brons och föremål av järn.
DATERING: vikingatid och medeltid.

FOLLINGBO SN, GUDMYRSSKOG 1:1, VIS
BY STG 769, 906, 907 (TERRA NOVA) FORNL 
25
Fältarbetsledare: Gunilla Wickman-Nydolf

Inventering och totalundersökning utfördes med 
anledning av att den projekterade Terra— 
Novavägen skall byggas. På stadsäga 769, Visby, 
undersöktes ett skärvstensröse, ca 7 m i diam. In
ga fynd påträffades. I åkersystemen på stadsägor- 
na 769, 906 och 907 drogs fyra schakt å 1X 3 m ge
nom åkervallarna. Under 1982 undersöktes 16 an
läggningar. Dessa var av varierande storlek, 2—12 
m i diam. De flesta anläggningarna var mycket 
fyndfattiga. En del av gravarna hade kantkedja av 
svallad gråsten och en stenpackning i skede 1 av 
knytnävsstora gråstenar. I skede 2 rensades en 
kalkstensanläggning fram.

FYND: fibula, bronsbleck, kniv, keramik, bränd 
*era, brända ben.
DATERING: förromersk-romersk järnålder?

FRÖJELS SN, SÄLLE 1:4, FORNL 40 
Fältarbetsledare: Stig Englund

Pågående totalundersökning inom den del av 
gravfältet, som ligger söder om den större delen av 
gravfältet. Den delen blev färdigundersökt 1981.

Den nu aktuella södra delen tycks var skild från 
den större delen av fältet. Fluruvida denna södra 
del är en särskild grupp gravar eller om de båda 
gravgrupperna skall sägas höra samman får fort
satta undersökningar utvisa. Under 1982 under
söktes 24 gravar, varv de flesta saknade fynd. Un
dersökningen fortsätter.

FYND: bronsspiraler, del av järnnål, järnspiraler, 
keramik, brända ben.
DATERING: äldre förromersk-yngre förromersk 
järnålder.

GANTHEMS SN, GODRINGS 1:15, KUMBLE 
2:4, NYBJERS 1:8 OCH SMISS 1:78, FORNL 1, 
2 och 67 OCH HÖRSNE SN, ST MÖRBY 3:1, 
FORNL 19
Fältarbetsledare: Inger Österholm

Prov-, del- och totalundersökningar med anled
ning av att vid vägarbete på sträckan Hörsne — 
Ganthem hade ett antal fornlämningar skadats, 
likaså på sträckan Ganthems kyrka — Nybjers. 
De skadade fornlämningarna utgjordes av gravar, 
en vall och boplatslager samt ett par förhöjningar 
med mörk jord och större stenar i skärningen. Vid 
undersökningen totalundersöktes och borttogs 
en grav på St Mörby 3:1 tillhörande gravfält 19, 
Hörsne sn samt två gravar på Godrings 1:15 tillhö
rande gravfält 1, Ganthems sn. Boplatslager och 
vall på Kumble 2:4, fornl 2 och fornl 67, Gant
hems sn, delundersöktes. Fornl 67, vall bestående 
av starkt kolblandad jord och skörbränd sten 
borttogs intill 2 m från vägbanan. De två stensätt- 
ningarna på Nybjers 1:8 och Smiss 1:78 i Hörsne 
sn hade förmodats vara gravar. Provundersök
ningen visade att så inte var fallet.

FYND: —
DATERING: —

GARDA SN, FRINDARVE 1:48 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Undersökning med metallsökare av fyndplats för 
armbygel av silver. Armbyglen påträffad vid bet- 
gallring i åker.
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Fig 19. Fynd från boplatslager, stenålder. St Domerarve 4:1, Hablingbo, Gotland. 
Finds from Stone Age settlement layers.

FYND: armbygel av silver, ovalt bronsföremål, 
smälta av tenn(?), slagg, fyra föremål av järn samt 
fragment av en holkyxa av brons.
DATERING: bronsålder och vikingatid.

GRÖTLINGBO SN, UDDVIDE 1:20, BARS- 
HALDERSHEDGRAVFÄLTET, FORNE 1 
Fältarbetsledare: Stefan Bergh

Med anledning av Slipstensbolagets fortsatta 
brytning på Uddvide 1:20 återupptogs undersök

ningarna under våren 1982. Undersökningarna är 
planerade att pågå under en treårsperiod. Tre an
läggningar undersöktes. 1909 var ett lågt rose, 
omgivet av en enskiktad stenpackning, vilken yt
terst begränsades av en kantkedja av sandsten. 
Graven hade en diam på 14 m. De övriga anlägg
ningarna 2333 och 2334 blev synliga först efter av- 
torvning. Båda hade en diam på 5 m och har troli
gen blivit plundrade i senare tid. Grav 2333 inne
höll lämningar efter två kremeringar, av vilka 
åtminstone den ena varit placerad i en kistkonst- 
ruktion. Grav 2334 var även den en brandbegrav
ning men med en nedgravning. Undersökningen
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fortsätter.

FYND: dubbelknapp, korsformig fibula, spiral
fäste, bronsring, beslag, omböjt bronsbleck, 
glassmältor, kamfragment, keramik, brända ben. 
DATERING: folkvandringstid.

HABLINGBO SN, DOMARARVE 4:1 
Fältarbetsledare: Inger Östholm

Fornlämningen är tidigare känd, men ej registre
rad. Delundersökningen hade till uppgift, att 
komplettera en tidigare undersökning då man 
kunnat konstatera, att det på platsen fanns gravar, 
boplatslager och en åkeryta med årderspår. Vik- 
hgt var, att få kännedom om fornlämningens ut
sträckning och karaktär med hänsyn till bedöm- 
ningen av pågående markanvändning och risken 
för framtida skador på fornlämningen. Området 
fosfatkarterades och boplatsen kunde avgränsas. 
En yta av sammanlagt 25 m2 grävdes dels i anslut- 
ning till den tidigare grävningen dels som provgro- 
par och sökschakt. Det visade sig, att området 
rymmer ett flertal gravar, sannolikt ett gravfält 
från stenåldern. Grävningen ingår som en del i 
Projektet ”Gotlands stenålder”. Fyndmaterialet 
är under bearbetning (fig 19).

FYND: under bearbetning.
DATERING: stenålder?

halla sn, broe i:44 och i:?i, fornl 46 
OCH/ELLER 74
Fältarbetsledare: Ann-Marie Pettersson

Dnder tiden 11 maj—8 juni 1982 utfördes de av
slutande fältundersökningarna på grav fältet vid 
Broe i Halla inför planerad nybyggnad av affärs- 
°kal (se tidigare redovisning). Gravarna var av 

samma typ som de under hösten 1981 undersökta. 
De gravar (21), som nu berördes av markexploate
ringen var samtliga brandgravar, ca 0,35—1,4 m 
långa och 0,35—1 m breda, delvis stenskodda och 
stenfyllda, upp till 0,4 m djupa, nedgrävda i den 
sterila sanden/gruset under matjorden. Förutom 
de brända benen förekom obrända djurben (fig

FYND: bronsbeslag, spjutspets, glas, pärlor, spe
gelbrickor, tärning, kamfragment, keramik,
björnfalanger.
DATERING: 400—500 e Kr, folkvandringstid.

HALLS SN, GANNARVE 1:48 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning med metallsökare av fynd
plats för tidigare påträffad vikingatida silverskatt 
(SHM 17747). Inom ett område av ca 50 meter i en 
åker som numera utgör betesmark har tre vi
kingatida silverskatter påträffats. De kan dateras 
till 900-talets mitt, 900-talets slut samt ca 1120. De 
tre fyndplatserna ligger intill en skeppssättning, 
ett bronsåldersröse och en husgrund från 500- 
talet. Undersökningen avslöjade att alla tre silver
skatterna är funna inom ett område med tydliga 
rester av sönderplöjd förhistorisk bebyggelse.

FYND: 16 + 5 vikingatida silvermynt, klippt bit av 
silverplåt, sköldformigt beslag av silver, hjärtfor- 
migt beslag av brons, tre sköldformiga beslag av 
brons, sex andra fragment av brons, ett stort antal 
järnföremål, brända och obrända ben, fragment 
av keramik, fragment av skifferbryne, bränd lera. 
DATERING: vikingatid.

HAVDHEMS SN, LINGVIDE 2:1, FORNL 53 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning med metallsökare av fynd
plats för tidigare påträffad vikingatida silverskatt 
(SHM 25577)

FYND: 3 + 27 vikingatida silvermynt, två tenar av 
silver, ett oidentifierat föremål eller fragment av 
silver, oidentifierat föremål av brons, oidentifie
rat föremål av bly, spets äv ben, åtta föremål eller 
fragment av ben.
DATERING: omkring år 1000.
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Fig 20. Sydöstra delen av det år 1982 undersökta området vid Broe i Halla sn, Gotland. Foto A-M 
Pettersson.
Part of the excavated area at Broe.

HEMSE SN, SMISS 5:1,FORNE 36:1 
Fältarbetsledare: Malin Lindquist

Fosfatkartering och antikvarisk kontroll av fas
tigheten Smiss 5:1. Genom beslut från länsstyrel
sen, 1982-06-14 undersöktes och borttogs på 
ovanstående fastighet en vast samt en större sam
ling skörbränd sten. Hela området var starkt ska

dat genom bl a röjning och markberedning. Inga 
fynd gjordes men i vasten låg två svärdslipnings- 
stenar. Dessa låg på sådant djup, att de ej kan an
tas ha kommit dit under sen tid. Den ena stenen 
ligger på gårdsplanen (Smiss), den andra togs till 
RAGU p g a de egendomliga slip-(?)märken, som 
förutom slipskåror fanns på stenen. C 14-prov har 
tagits.
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FYND: två svärdslipningsstenar 
DATERING: —
PUBLICERAT i ”Gotländskt Arkiv 1983”.

HOGRÄNS SN, PROSTARVE 1:8, FORNL 68 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning med metallsökare av fynd
plats för tidigare påträffad vikingatida silverskatt 
(SHM 10270 m fl).

FYND: 3 +1 vikingatida silvermynt, klump av sil
ver, sentida kopparmynt möjligen 1676, kula av 
bly, fragment av kopparplåt, två knappar av 
brons, fyra andra fragment eller föremål av brons, 
krok av järn, fragment av skiffer.
DATERING: 1000-tal.

KRÄKLINGBO SN, KRÄKLINGS 1:11, 1:25, 
OCH ANGA SN, ANGA 1:1 
Fältarbetsledare: Stig Englund och Leif Zerpe

Fornlämningarna är tidigare kända, men ej regis
trerade. Delundersökningar gjordes på tre platser 
i samband med omläggning av väg 146 mellan 
Kräklingbo och Anga.

UO I: KRÄKLINGS 1:11 och 1:25

Vid bortschaktning av stenvast framkom ett antal 
mörkfärgningar, som täckte elva kokgropar av 
olika storlekar. Groparna var fyllda med sand- 
blandad mylla, sot kol och skärvsten. Vasten täck
te samtliga kokgropar utom en. Den ingick troli
gen i ett större vastsystem, som delvis finns beva
rad i ett område runt undersökningsplatsen.

UO II: ANGA, ANNEX 1:1, PRÄSTGÅRDENS 
SÖDRA BEGRÄNSNING

Vid bortschaktning av en stenvast, som utgjorde 
gräns mellan ett änge och söder därom belägen 
åkermark, framkom flera mörkfärgningar av an
nan typ än föregående. Stolphål efter två stolpra
der kunde bl a urskiljas. En gles stolprad härrör
de från ett staket eller hägnad av annat slag. Den 
låg utanför vastens begränsning och var troligen

yngre. En annan tätare kunde eventuellt utgöra 
rester av en byggnad.

UO III: ÖSTERBY, 10 m VÄSTER OM FORNL 
184

En vid, flack kokgrop. Inga fynd förutom en ko
tand. Gropen är odaterad och förhållandet till 
fornl 184 är okänt.

FYND: sisare, rasselbleck, lerkärl 
DATERING: vikingatid-tidig medeltid.

LUMMELUNDA SN, TJAULS 1:18, FORNL 7 
Fältarbetsledare: Inger Österholm

Fosfatkartering, provundersökning och delvis to
talundersökning utfördes på fornl 7, vilken ska
dats vid markarbeten i samband med fritidsan
läggningen Kinnerstugan. För att få en uppfatt
ning om hur stor del av boplatsen, som skadats 
företogs en fosfatundersökning i syfte att faststäl
la boplatsens totala omfattning. Det framgick då, 
att ledningar dragits genom centrala delar av bo
platsen varför undersökningar utfördes i anslut
ning till det skadade området, för att fastställa 
kulturlagrets mäktighet och stratigrafi. Utöver 
totalundersökning av 6 m2 upptogs ett antal 
provgropar och sökschakt. Prover togs för mak- 
rofossilanalys och vedämnesanalys. De under
sökta ytorna visade sig vara mycket fyndrika och 
kulturlagret var upp till en meter tjockt. Man 
måste göra bedömningen, att mycket stora skador 
har åstadkommits vid markarbetena. Området 
avvägdes, ritningar upprättades och komplettera
des med fotodokumentation.

FYND: —
DATERING: —

LÄRBRO SN, HÄGVIDE 1:18 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Undersökning med metallsökare av fyndplats för 
arabiska silvermynt, vilka påträffades redan i bör
jan av seklet men aldrig blev anmälda. Undersök
ningen föranleddes av en anmälan från markäga-

373



ren om att en privatperson med metallsökare hade 
påträffat flera arabiska mynt på platsen.
Fynden från undersökningen antyder en bosätt
ning från vikingatid på platsen.

FYND: 9+7 arabiska silvermynt, fragment av 
tyskt silvermynt, kopparmynt 1/4 skilling 1799, 
fragment av spännbuckla av brons, elva andra 
fragment eller föremål av brons, 72 olika föremål 
eller fragment av järn, två bitar keramik, obrända 
benfragment, djurtänder.
DATERING: vikingatid samt 1799.

MÄSTERBY SN, AJMUNDS 1:7 
Fältarbetsledare: Magnus Elfwendahl

Fornlämningen är tidigare känd, men ej registre
rad. Provundersökningen föranleddes av att ’’Ro
ma Grus AB” hade för avsikt att utvidga den be
fintliga grustäkten till att omfatta ett område där 
en närmast rund, övertorvad stensättning, 5 m i 
diam och 0,3 m hög, hade iakttagits 1980. Vid un
dersökningen påträffades inga spår efter den 1980 
observerade stensättningen. Vid avtorvning fram
kom dock mörkfärgningar innehållande mindre 
kolfragment. En av dessa uppvisade möjligen 
spår efter stenskoning. De flesta mörkfärgningar- 
na har troligen inget samband med förhistoriska 
aktiviteter.

FYND: —
DATERING: —

MÄSTERBY SN, BANDER 1:57 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning med metallsökare av fynd
plats för sex solidi och två denarer (SHM 13459 m 
fl). Fyra av mynten påträffades vid samma sorts 
undersökning hösten 1980.

FYND: två solidi (frankisk imitation av Anastasi
us 491—518, Theodosius II 402—450), en ro
mersk denar (Faustina d.ä.), enkel soija av brons, 
sex föremål av järn.
DATERING: 100-tal, 400-tal.

Inventering och totalundersökning föranleddes 
av planerad, vidgad grustäkt å ovanstående fas
tigheter samt av att vid avbaning av matjordslag- 
ret å Burs 1:39 svarta fläckar framträtt. De svarta 
fläckarna, ca 2—10 m stora och ca 0,1—0,4 m dju
pa, föreföll recenta och innehöll endast kol och 
sot men inga artefacter eller skörbränd sten. I en 
profil/sektion, som togs i kanten av det redan av
schaktade området framgick, att kol- sotlagret 
började redan i nuvarande markyta. De två gra
varna var runda stensättningar, anlagda på krö
net av en grusås, ca 4 resp 5,5 m stora och 0,3 m 
resp 0,2 m höga. Anläggningarna hade kantkedja 
av gråsten. Fyllningen hade ett mindre inslag av 
gråsten och bestod huvudsakligen av kalksten, 
runda och oregelbundna, samt av småflis och 
grus. Båda gravara hade primärt anlagts för o- 
brända skelett, i ett fall i en kallmurad kistkonst- 
ruktion. Sekundärgravar med brända ben fanns i 
båda anläggningarna. Vid inventeringen av områ
de berört av framtida grustäkt påträffades flera 
stensamlingar, av vilka en del kunde misstänkas 
vara fornlämningar och därför provundersöktes. 
Inga av dessa bedömdes emellertid vara forn
lämningar.

FYND: spiralpärla, bleck av brons, bältetillbe
hör, järn.
DATERING: romersk järnålder-folkvandrings- 
tid, 400 e Kr.

NORRLANDA SN, BURS 1:39, 1:40
Fältarbetsledare: Ann-Marie Pettersson

NÄRS SN, PILGÅRDS 2:1, FORNE 156 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning med metallsökare av fyndp
lats för tidigare påträffad vikingatida silverskatt 
(SHM 5335 m fl). Ett hundratal mynt påträffades 
men anmärkningsvärt också tre gotländska ör- 
tugar från omkring 1400.

FYND: 92 + 11 vikingatida silvermynt, ten av sil
ver, tre gotländska örtugar ”Gotar”, kopparmynt 
1720, vikt(?) av bly, flera andra föremål eller frag
ment av bly, brons och järn.
DATERING. 1000-tal, ca 1400 samt 1720.
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ROMA SN, TIMANS 2:1, FORNL 73 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning med metallsökare av fynd
plats för liten vikingatida silverskatt påträffad 
1849 till 1943 (SHM 1528, 11682, 23081). 
Undersökningen resulterade i en utökning av sil
verskatten med 200% samtidigt som flera bop
latsföremål från vikingatid och medeltid påträf
fades.

FYND: 23 + 3 vikingatida silvermynt, danskt sil
vermynt 1621, klippt bit av silverplåt, finkam av 
brons, fragment av likarmat spänne av brons, 
fragment av ryggknappsspänne, hänge, fragment 
av annat spänne med djurornamentik, oval ring, 
allt av brons. Dessutom ytterligare 23 andra före
mål eller fragment av brons, kopparslagg, kop
parmynt 1835, fragment av bly, 16 föremål eller 
fragment av järn, sju bitar keramik, nio bitar 
bränd lera, bränt benfragment.
DATERING: vikingatid, medeltid.

Roma sn; timans 2:i
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning med metallsökare av fynd
plats för tre vikingatida silvermynt 1974. Under
sökningen resulterade i upptäckten av en sönder- 
Plöjd och utharvad vikingatida silverskatt samt 
dessutom resterna av en bosättning från vikinga
tid och medeltid.

FYND: 60+34 vikingatida silvermynt, 6 st bitsil- 
ver, mungiga av brons, kors av bly, sigillavtryck, 
dräktnål av brons, nål till spänne, hjärtformigt 
beslag, vikt av brons, två vikter av bly, två troliga 
vikter av bly, ytterligare 20 föremål eller fragment 
av brons, 35 föremål av järn, elva bitar keramik, 
28 bitar bränd lera, fragment av obränt och bränt 
ben, djurtänder, fragment av skiffer och flinta. 
DATERING: silverskatten dateras till strax före 
år 1000, i övrigt vikingatid och medeltid.

RUTE SN, KAUPARVE 2:1, FORNL 152 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning med metallsökare av fynd
plats för tidigare påträffad vikingatida silverskatt 
(SHM 17234 m fl).

FYND: 28 +10 vikingatida silvermynt, ten av sil
ver, fyra fragment av kopparplåt, 14 föremål av 
järn, bit av keramik, djurtand.

DATERING. 1000-tal.

STENKUMLA SN, MARTILLE 1:22 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren 
Efterundersökning med metallsökare av fynd
plats för tidigare påträffad vikingatida silverskatt 
(SHM 16670 m fl).

FYND: fragment av arabiskt silvermynt, två frag
ment av brons, sju föremål av järn.
DATERING: 900-tal.

STENKUMLA SN, SNÄCKARVE 2:1, FORNL 
214
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning av enligt Mårten Stenbergers 
”Die Schatzfunde Gotlands der Wikingerzeit” 
fyndplats för vikingatida silverskatt (SHM 
16184). Undersökningen avslöjade att Stenber
gers uppgifter förmodligen är felaktiga och att 
hans uppgiftslämnare tagit fel på plats och visat 
Stenberger fyndplatsen för en annan silverskatt, 
nämligen SHM 14755 och 14780 med bl a 1800 
gotländska örtugar. Undersökningen resulterade 
bl a i att fyra gotländska örtugar hittades.

FYND: fyra gotländska örtugar, två fragment av 
kopparplåt, nio fragment av järn, bit av keramik, 
fragment av skiffer.
DATERING: slutet av 1300-talet.
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Efterundersökning med metallsökare av fynd
plats för tidigare påträffad vikingatida silverskatt 
(SHM 21401, KMK 100601 m. fl). Platsen är un
dersökt på samma sätt vid flera tillfällen sedan 
1977, varvid närmare 600 mynt har påträffats.

FYND: 30+8 vikingatida silvermynt, fyra frag
ment av bronsföremål, fragment av obränt och 
bränt ben.
DATERING: 1000-tal.

STENKYRKA SN, GARDE 1:28
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

STENKYRKA SN, SUDERSGÅRDS 1:12 
Fältarbetsledare: Stig Englund

Totalundersökning av sotfläck med bränd kalk
sten, upptäckt av Sven Karlström, Fole, efter av- 
baning för sandtag. Vid undersökningen konsta
terades en kolgrop, ca 1,5 x2 m stor, ca0,4 m djup. 
I anslutning till gropen, östra delen, framkom en 
konstruktivt lagd kalkstenshäll, ca 0,35x0,8 m 
stor, vågrätt liggande. Kring denna syntes bränd 
kalkstensflis (handflatsstorlek), som tycktes vara 
kantställd kring den stora kalkstenshällen. Troli
gen en ugnskonstruktion. Kolprov togs.

FYND: —
DATERING: —

TINGSTADE SN, KARLS 1:10, FORNL 81 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning med metallsökare av fynd
plats för tidigare påträffad vikingatida silverskatt 
(GF 10351 m fl).

FYND: 7+4 vikingatida silvermynt, två tenar av 
silver, nithuvud av brons, fem föremål av järn.

TINGSTADE SN, TINGSTÄDE KYRKA 
Fältarbetsledare: Magnus Elfwendahl

Den arkeologiska delundersökningen föranled
des av att Tingstäde kyrka avsågs att förses med 
åskledare. I samband därmed skulle ett flertal 
schakt upptas inom och strax utanför den befint
liga kyrkogårdsmuren. Öster om kyrkan samt 
strax utanför östra kyrkogårdsmuren dokumen
terades en öst-västlig och en nord-sydlig schakt
sektion. I detta område, som ligger mellan kyrkan 
och den förmodade kastalen, kunde under yttor- 
ven ett ca 0,2 m tjockt lager av sandig mylla, upp
blandat med organiskt avfall, iakttagas. Lagret 
kan även följas under den östra kyrkogårdsmu
ren. Vid södra kyrkogårdsmurens ingång till kyr
kan påträffades ett kalkflisgolv, ca 4 m långt och 
med sin södra begränsning i linje med kyrko
gårdsmurens yttre murliv. Norr om den äldsta 
norra kyrkogårdsmuren samt söder om den gam
la prästgården kunde, längs en sträcka av ca 10 m 
under maskinschaktningen, iakttagas ett rase
ringslager, troligen från den gamla prästgården 
samt därunder ett kulturlager. Fortsatt undersök
ning se nedan.

FYND: keramik av typen äldre rödgods. 
DATERING: medeltid.

TINGSTÄDE SN, TINGSTÄDE KYRKA 
Fältarbetsledare: Leif Zerpe

Fortsatt undersökning efter ovanstående. 80 m 
schakt undersöktes söder och norr om kyrkan. 
Vid ingången i södra kyrkogårdsmuren påträffa
des rester av en stiglucka, riven i slutet av 1800- 
talet. Ålder okänd. Norr om kyrkan, strax utan
för äldsta kyrkogårdsmurens nordvästra parti, 
hittades kalkbruksrasering och ett par kalkstens- 
flisor från rester av den medeltida prästgården, 
belägen ytterligare norrut. Innanför den äldsta 
kyrkogårdsmuren framkom ett skelett, 0,8 m un
der nuvarande marknivå, sannolikt medeltida.

FYND: skelett.
DATERING: medeltid.
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Provundersökning föranledd av att mörkfärgade 
partier hade iakttagits i samband med Vägverkets 
arbeten vid anläggandet av en cykelbana, längs 
väg 140. Provundersökningen omfattade en minst 
30 m lång sträcka med ett kraftigt lager av orga
niskt avfall. Lagret var rikligt bemängt med sot 
och kolfragment. Två provrutor om vardera 4 m2 
upptogs inom undersökningsområdet. Bägge ru
torna uppvisade sektioner av likartad karaktär. 
Överst ett nästan svart skikt och därunder ett tun
nare lerskikt, som vilade direkt på den underlig
gande klapperstenen.

FYND: keramik, ett järnfragment 
DATERING: —

TOFTA SN, SALLMUNDS 1:27
Fältarbetsledare: Magnus Elfwendahl

VALLSTENA SN, BJÄRS 1:15

Fältarbetsledare: Majvor Östergren 
Efterundersökning av fyndplats för tyskt vi
kingatida silvermynt (GF 11448:2).

FYND: romersk denar, soija av brons, koppar- 
sPik, bit av bly tre fragment av oidentifierade me
taller, tre föremål av järn, bit av sandsten.
datering. 100-tai.

VAMLINGBO SN, REMBS 1:26 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Undersökning med metallsökare av fyndplats för 
spanska umaijader i strandkanten på södra sidan 
av ön Heligholmen. Enstaka mynt har påträffats 
vid flera tillfällen huvudsakligen i början av sek
et. Huvuddelen har hittats 1972, då flera arkeolo

ger vid RAGU gjorde en undersökning med me
tallsökare på fyndplatsen. Därvid påträffades 14 
+ 9 mynt. Årets undersökning gav inga nya fynd.

FYND: —

VISBY, STG 412, och 421, ANNELUND, FORNL 
8
Fältarbetsledare: Monica Wennersten

Vetenskaplig undersökning av gravfält, varav fyra 
anläggningar var synliga före undersökning och 
17 tillkom efter avtorvning. Undersökningen har 
under 1982 fortsatt på gravfältets äldsta, norra del 
och pågått hela året, bortsett från tre sommarmå
nader. Liksom tidigare har arbetet under vintern 
bedrivits i tält och främst gällt framtagandet av 
gravar under en sentida väg. 16 anläggningar har 
undersökts, av vilka två är relativt osäkra. Några 
av gravarna är skadade av vägbanan. De under
sökta anläggningarna är av samma typ som övri
ga gravar på den äldsta delen av fältet — runda, 
flacka stensättningar i ett — tre lager med en diam 
mellan 1 och 7 m. Flertalet har haft markerad 
kantkedja, några sydsten av kalk eller gråsten. 
Brända ben förekom i de flesta gravarna. Sex av de 
undersökta gravarna visade sig vara helt eller del
vis anlagda ovanpå en ca 10 m stor, äldre anlägg
ning, nu helt framtagen men ännu ej undersökt 
men som av gravformen att döma torde kunna da
teras till period ÄA eller ÄB

FYND: nio fibulor av brons eller järn, bältebe
slag, synålar, fragment av järn, en rörpärla av 
brons, keramik, brända ben.
DATERING: förromersk järnålder 
PUBLICERAT i ”Gotländskt Arkiv 1971 — 82”, 
”Arkeologi på Gotland, 1979”.

VISBY, DANZIGERGRÄND-MELLANGA- 
TAN-KLOSTERPLAN-S:T HANSGATAN, 
FORNL 107
Fältarbetsledare: Eric Swanström

Antikvarisk kontroll och delundersökning föran
leddes av ny dragning av dagvattenledning. I skär
ningen mellan Danzigergränd och Mellangatan 
upprättades en sektion. Kulturlagertjockleken 
var 1,1 m. De översta liggande 0,9 m utgjordes av 
omrörda kulturlager. I botten ligger ett 0,2 m 
tjockt lager jord och småsten med inslag av trä
kol. I schaktets botten utgörs lagerstrukturen av 
kalkgrus och kalklera. I Rådhusplans norra del 
framkom norr om muren ett i öst-väst orienterat 
medeltida stenhus med en längd av 28 m. Byggna
dens nordöstra hörn påträffades i S:t Hansgatan.

377



I Klosterplans nordöstra del, mot gatuadress S:t 
Hansgatan 23, påträffades en dagvattentunnel 
från 1800-talets mitt.

FYND: —
DATERING: medeltid — 1800-tal

VISBY, KV DOVHJORTEN 7, FORNE 107 
Fältarbetsledare: Magnus Elfwendahl

Provundersökning företogs med anledning av att 
PK-banken planerade bygga ett bank- och affärs
hus. Inga spår efter medeltida bebyggelse kunde 
konstateras i området vid schaktningen. I den sek
tion, som upprättades i nord-sydlig sträckning ge
nom undersökningsområdet, framkom i botten 
en hård rödbrun lera. Ovanpå denna påträffades 
ett tunnare skikt med grus och små runda stenar. 
Huruvida detta var påfört eller ej kunde inte av
göras. Påföljande lager utgjordes av såväl 
byggnads- som organiskt avfall. Sannolikt har 
detta lager påförts området någon gång efter 1500 
och möjligen även sent in i modern tid. I sektio
nens norra del, mot Österväg, förekom ett flertal 
lager byggnadsavfall, som troligen härrör från 
sentida byggnadsarbeten i området.

FYND: —
DATERING: 1500-tal — modern tid.

VISBY, KV KALVSKINNET 1, FORNL 107 
Fältarbetsledare: Mats Mogren

Undersökningen var ett komplement till en un
dersökning utförd 1973—74 av Erik Swanström. 
Ur det sterila grusets nivåer, ca 3 m under nuva
rande markyta, kunde en tidigmedeltida strand
linje med översvallningar utläsas. Fynden från det 
äldsta skedet visar på marina aktiviteter. En ka- 
velbro, troligen byggd på 1100-talet, från stranden 
upp mot Strandgatan, avlöses efter någon tid av 
en stenlagd gränd. Virke från dessa anläggningar 
har tillvaratagits för dendrokronologisk analys. 
Uppskattningsvis kring år 1300 har gränden sku
rits av av ett par vattenrännor av kalksten och 
överbyggts med ett hus med spisanläggning. Den
na byggnadsfas fick sitt slut genom en brand. I

en ny anläggningsfas påfördes ett halvmeter- 
tjockt lager kalksten varpå en öppen torgyta bi
ldades. Till denna hörde en stenskodd brunn, be
lägen mitt framför norra gaveln på det tidigare 
kända s k ”Kalvskinnshuset”. Såväl torget som 
brunnen tycks ha kommit ur bruk inom loppet av 
1300-talet. Fortsatt undersökning se nedan.

FYND: båtdetaljer; nitar, tränaglar, repfragment, 
en ca tre m lång slinga av en 0,15 m tjock tross 
samt kammakeriavfall.
DATERING: tidig medeltid — slutet 1300.

VISBY, KV KALVSKINNET 1, FORNL 107 
Fältarbetsledare: Mats Mogren

Delundersökningen var en komplettering till ovan 
beskrivna undersökning. Den föranleddes av att 
ett ledningsschakt skulle grävas. Med maskin 
schaktades ned till kulturjordslagret, vilket sedan 
undersöktes enligt samma metodik, som gällde 
under den tidigare undersökningen. En obestäm
bar anläggning av trä utgjorde enda konstruktio
nen. Längs norra schaktväggen grävdes en 0,2 m 
bred sektionsgrav, varvid översvallade träflisla- 
ger, troligen vikingatida, dokumenterades. C 14- 
prover togs. En kompletterande undersökning av 
den tidigare dokumenterade brunnen gav till re
sultat att dess sannolika förbindelse med en tidi
gare känd dräneringsränna kunde fastslås.

FYND: skärvor till tre nästan kompletta keramik
kärl av s k yngre svartgods och blågrå vara. 
DATERING: vikingatid — ca 1300.

VISBY, KLOSTERBRUNNSGATAN, FORNL 
107
Fältarbetsledare: Erik Swanström

Antikvarisk kontroll och delundersökning föran
ledd av nedläggande och djupareliggande spill
vattenledning i Klosterbrunnsgatan. Vid under
sökningen framkom fyra medeltida grändkonst
ruktioner, bestående av tre kavelbroar och en, 
eventuellt grusbelagd, grändnivå. Grändkonst
ruktionerna har samma riktning som Klosterga
tan i dag har, men flyter i sidled.
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jjtförda undersökningar i Visby 1982

1 . Skeppsbrogränd
2. Kv S:t Nikolaus 7
3. Kv S:t Hans 3 
^. Stadsmuren
5. Rådhusplan - Mel 1angatan m fl
6. Klos terbrunnsga tan
7. Kv Kalvskinnet
8. Kv Priorn 11
9. Kv Priorn 13

10. Kv Ringaren 8 
11• Österport
12. Kv Dovhjorten 7
13. Kv Remmaren 3

Fig 21. Utförda undersökningar i Visby 1982.
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FYND: keramik, 1 tärning av ben eller horn, 1 
skjutlås av järn samt läder i form av utslitna skor. 
DATERING: 1100-tal — 1200-talets slut.

VISBY, KV PRIORN 11, FORNE 107 
Fältarbetsledare: Ragnar Engeström, Magnus 
Elfwendahl

Under sex veckor våren 1982 återupptogs under
sökningen på tomten, Priorn 11, vid S:t Drottens- 
gatan i Visby. Undersökningen har varit en explo- 
ateringsgrävning, föranledd av att katolska för
samlingen, på nämnda tomt, ämnar uppföra en 
ny församlingskyrka. I maj 1981 revs det skiftes- 
verkshus, bulhus, som tidigare låg på tomten. Trä
huset, som var uppfört på rasmassor, blev föremål 
för en mindre undersökning redan 1977, då en 
medeltida trapphals framkom vid omläggning av 
delar av golvet. Schaktningen 1981 visade, att ras
massorna låg i lämningar efter en medeltida käl
lare. (Se Ais 1981).

Under 1982 återupptogs undersökningen av 
den medeltida källaren, som även kom att omfat
ta resten av det område, som skulle beröras av det 
kommande byggnadsarbetet, totalt ca 155 m2 . 
Under hela undersökningsområdet utgjordes den 
ursprungliga nivån av klappersten. På detta lager 
påträffades ett fyndrikt kulturlager från yngre 
stenålder, tillhörande den s k ”Visbyboplatsen”. 
Källaren var nedgrävd i klapperstenslagret. 
Längst i öster påträffades en kallmurad skalmur, 
ca 2 m bred. Muren var byggd av stora kalkstens- 
block, några grovt tillhuggna, andra naturligt for
made. Dessa hade lagts så att de bildade två mur
liv, löpande i nord-sydlig riktning. Muren kunde 
följas i en längd av 10 m och var vanligen lagd i två 
skift. Fyllnadsmaterialet i skalmuren utgjordes av 
kalkstensskrot men även sand och grus förekom. 
Skalmuren hade anlagts direkt på det underlig
gande stenålderslagret, vars ålder och funktion 
ännu inte är färdigtolkad.

Väster om muren, längs S't Drottengatan ligger 
den 7x13 m stora, medeltida källaren, som är 
uppförd i grovt huggen kalksten och murad med 
kalkbruk. Av dessa väggar återstår tre, till en höjd 
av ca 1,5—1,75 m. Av den fjärde norra muren åter
står endast ett nedre skift, som uppvisar en annan 
karaktär än de övriga. I den östra muren fanns två 
besparingsbågar samt en nisch, i den västra två ni

scher, varav den ena delvis i tegel. Av de trappor, 
som återstod var den i nordväst till synes äldst och 
möjligen hörande till ett tidigare hus. De två an
dra trapporna var troligen samtida med den be
fintliga källaren. Den östra av dessa hade murats 
igen innan huset slutligen övergavs. I källaren på
träffades två olika golvnivåer, varav det undre låg 
direkt på klapperstenslagret. Mellan dessa fanns 
ett kraftigt brandskikt samt mitt i huset en dräne- 
ringsränna. Undersökningen visade, att källaren 
minst två gånger drabbats av brand och efter den 
första branden troligen byggts om. Något som ty
der på detta är det i det nordöstra hörnet påträffa
de murpartiet, vilket skiljer sig från det övriga ge
nom att det är kallmurat. Detta murparti vilar di
rekt på klapperstenslagret och kunde följas längs 
hela västra muren. Vid en friläggning i det nord
västra hörnet var muren närmare 0,5 m hög. Mu
ren är troligen samtida med den nordvästra trap
pan, som i sin tur visar en god passning med det 
kvarvarande skiftet i norra muren.

I samband med 1982 års grävning upptäcktes, 
att den östra igenmurade trappan varit en vinkel
trappa och att den sedan tidigare kända brunnen 
på tomten kan vara samtida med denna. I anslut
ning till trappnedgången gjordes en iakttagelse, 
som eventuellt kan hjälpa till att datera den ovan 
beskrivna skalmuren. Vinkeltrappor är sparsamt 
förekommande i det medeltida materialet i Visby, 
varför trappan här kan vara anlagd i vinkel, för att 
inte behöva byggas förbi skalmuren, som här lö
per blott ett par d m från trapphusets östra 
murliv.

FYND: mynt präglat under Magnus Eriksson 
DATERING: stenålder (Visbyboplatsen) — me
deltid, 1319—1364 (myntet).

VISBY, KV PRIORN 13 (4). FORNE 107 
Fältarbetsledare: Magnus Elfwendahl

Provundersökning föranledd av att Arriba AB 
planerade nedlägga en avloppsledning i och mel
lan de på tomten befintliga och planerade husen. 
Ledningsschaktets östra delar berörde i viss ut
sträckning medeltida lager. Här påträffades ett 
kalkflisgolv, ca 1 m under dagens marknivå. Gol
vet var delvis skadat av det intilliggande husets 
källare. Golvet var troligen medeltida. I södra ga-
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h mi22' Visby>kv S:t Hans 3, grav 23. Hällkista där kistans väggar består av återanvänt material. En liten 
nalkärlad barngravsten samt en delad gravhäll från 1000-talets mitt försedd med runstensornamentik, 
runor och ett kors, se vidare E Swanström och H Gustavson i Gotländskt Arkiv 1982. Foto E
^wanström.
Gallery grave with walls built of reused material.
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tuhuset upptogs en provgrop, vars sektion redovi
sar ett ca 0,8 m tjockt medeltida kulturlager samt 
ett 0,15—0,2 m tjockt stenålderslager. Något spår 
efter källare i huset kunde inte iakttagas.

FYND: —
DATERING: stenålder — medeltid — modern 
tid.

VISBY, KV REMMAREN 3, FORNE 107 
Fältarbetsledare: Eric Swanström

Antikvarisk kontroll p g a nybyggnation. På om
rådet avbanades med minischaktmaskin en ca 
3x6 m stor markyta, vars struktur utgjordes av 
ett överst liggande, 0,1 m tjockt torvlager, därpå 
vidtog ett 0,15 m tjockt lager jord med små kalk
stenar. Under detta ligger ett ca 0,55 m tjockt la
ger kalkstensgrus. Därpå vidtager kalkberget. 
Allt sterilt.

FYND: —
DATERING: —

VISBY, KV RINGAREN 8, FORNE 107 
Fältarbetsledare: Magnus Elfwendahl

Provundersökning med anledning av att ägaren 
hade för avsikt att på tomten uppföra en förråds
byggnad. Sektionen i undersökningsområdet 
uppvisade ett ca 0,6 m tjockt kulturlager av me
deltida karaktär, varav de nedre delarna, ca 0,4 m 
tjockt, utgjordes av ett lager, innehållande tegel 
och kalksten, uppblandat med kulturjord. I lagret 
förekom även rikligt med avfallsben. De ovanlig
gande lagren uppvisade exempel på porslin och re
cent glas och torde alla härröra från nyare tid.

FYND: —
DATERING: medeltid — modern tid.

VISBY, KV ST HANS 3, FORNE 60, 107 
Fältarbetsledare: Eric Swanström

Delundersökningen bedrivs i S:t Hans kyrkoruin,

f n i koret. Här har framkommit byggnadsele
ment från en romansk kyrka, på vilken delvis den 
tidigare kända gotiska kyrkan S:t Hans vilar. 
Dessa kyrkobyggnader är uppförda på en tidiga
re, kristen gravplats. I koret påträffades gravar 
från denna kyrkogård. Sannolikt tillhör denna ti
diga gravplats den kyrka, som Botair av Akebäck, 
enligt Gutasagan, lät uppföra här under klinten 
”Vi”, inom det rum, där S:t Pers kyrka nu står. 
Vid undersökningen har vidare framkommit en 
hällkista, vars väggar utgjordes av en bildsten, 
som under 1000-talets sista hälft blivit omhuggen 
till gravhäll och försetts med runstensornamentik 
i form av två drakdjur med runor och ett kristet 
kors (fig 22). Undersökningen fortsätter.

FYND: fönsterglas, bildsten-gravhäll 
DATERING: 400—500-tal—1000-tal-medeltid.

VISBY, KV S:T NIKOLAUS 7, FORNE 107 
Fältarbetsledare: Eric Swanström

Delundersökningen bestod i fasaduppmätning av 
medeltida murverk. Uppmätningen var föran
ledd av omputsning av byggnaden och all tidigare 
puts hade avlägsnats. Härvid framkom medeltida 
murverk, fönsteröppningar, källaröppningar och 
murfogar, illustrerande delar av byggnadens 
byggnadshistoria.

FYND: —
DATERING: —

VISBY, SKEPPSSBROGRÄND, FORNE 107 
Fältarbetsledare: Eric Swanström

Antikvarisk kontroll och delundersökning föran
lett av en ombyggnad av en av televerkets service
brunnar. I schaktets botten, på en nivå av 1,77— 
2,12 m ö h, ca 2,5—3 m under nuvarande mark
yta utgörs markstrukturen av klappersten och 
jord med inslag av svallat tegel. Klappstenen tor
de någon gång ha legat i anslutning till havets nivå 
och fått en inblandning av svallat tegel vid kraftig 
sjögång. Över detta ligger ett ca 0,4 m tjockt jord
lager. Detta lager är sannolikt vattentransporterat 
hit från högre liggande nivåer i staden. De överlig-
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Fig 23. Förstärkningsarbeten av Visby stadsmur i kv Residenset 4. Foto E Swanström. 
Reinforcement work on Visby’s town wall.

gande lagren, i stort sett upp till nuvarande mark- 
^t^ torde utgöras av ballastsand med flinta från 
s utor- Området ligger i anslutning till den hamn, 
som legat nedanför Visborgs slott och även i an- 
s utn*n8 till den nuvarande hamnen.

FYND: —
PRELIMINÄR DATERING: sen medeltid — 
modern tid.

VISBY, STADSMUREN, FORNL 107 
Fältarbetsledare: Eric Swanström

Antikvarisk kontroll och delundersökning i sam
band med renovering av sjömuren i kv Residenset. 
Sjömuren var i detta område i mycket dålig kondi
tion, muren rasade även under arbetets gång. Vid 
uppförandet av en stödmur mot sjömuren upp
togs ett 2,2 x 2,6 m stort schakt. I schaktet fram-
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kom en 1,3 m bred mur, liggande parallellt med 
och i stötfog mot sjömuren. Denna mur vilade 
delvis på ett lager av kalkbruk och tegel (fig 23).

FYND: keramik, spik.
DATERING: 1200-tal.

VISBY, ÖSTERPORT, FORNE 107 
Fältarbetsledare: Magnus Elfwendahl

Provundersökning med anledning av att en fjärr
värmeledning planerades genom Österport. Den 
arkeologiska provundersökningen omfattade två 
provgropar längs den tänkta sträckan för led
ningsdragningen. I provgrop A i Hästgatan sak
nades spår av kulturlager, troligen p g a de om
fattande ledningsgrävningarna, som tidigare fö
rekommit i gatan. Progrop B, utanför Österport, 
uppvisade ett kulturlager, ca 0,75—1 m under da
gens gatunivå. Kulturlagret hade en mäktighet på 
ca 0,3—0,5 m.

FYND: —
DATERING: medeltid.

VÄSTERGARNS SN, LAURITSE 1:88 
Fältarbetsledare: Magnus Elfwendahl

Provundersökning, syftande till att klarlägga 
platsen för ett grophus, som misstänks finnas på 
Lauritse 1:88. Grophuset påträffades under 
marknivå vid ledningsgravning 1964. En lokalise
ring av grophusets läge skulle kunna bidra till att 
klargöra vissa frågeställningar inför den förestå
ende arkeologiska undersökningen vintern
1982—83 i Västergarn. Fyra provgropar upptogs 
längs en sträcka, som misstänktes leda över grop
huset. I dess gropar framkom, under torven, ett 
0,2—0,25 m tjockt kulturlager och därunder ett 
lager fin sand. I två av groparna påträffades en re
spektive fyra mörka, nästan svarta horisonter i 
sanden, ca 0,5 m under dagens nivå. Avståndet 
mellan dessa gropar var 8 m. Huruvida de påträf
fade mörka horisonterna i två av groparna kan 
sättas i samband med ett i området möjligen be
fintligt grophus är osäkert. Förklaringen till de 
mörka horisonterna i den fina sanden är troligen

att de utgör rester av en forntida tångvall. Under
sökningen återupptas.

FYND: järnfragment, 2 brynen, en bearbetad 
sten, ett flertal skärvor sintrat stengods samt rik
ligt med lerklining.
DATERING: 1200—1400-tal.

VÄSTERGARNS SN, VÄSTERGARN, FORNE 1 
Fältarbetsledare: Magnus Elfwendahl

Provundersökning föranledd av att Gotlands 
kommun avsåg att dra en avloppsledning längs 
väg 140, genom det forna vallområdet i Väster
garn, en sträcka på ca 600 m. De flesta provrutor 
uppvisade kraftigt omrörda övre lager. Spår efter 
tidig verksamhet i Västergarn längs den aktuella 
sträckan påträffades i ett flertal fall närmare 0,5 
m under nuvarande marknivå. I undersökningen 
framstod ett område på ca 300 löpmeter som det 
mest intressanta. Rutorna inom detta område har 
alla uppvisat spår av verksamhet, som eventuellt 
kan vara medeltida. Dessa provrutor ligger alla 
kring 2 m-nivån eller högre och kan förmodas ha 
legat något högre än kringliggande strandpartier 
även under ett tidigare skede. Detta kan ha med
fört att eventuella aktiviteter i Västergarn under
sökningarna koncentrerats hit. Undersökningen 
är avslutad medan ”Västergarns undersökningar
na” som sådana fortsätter.

FYND: —
DATERING: medeltid (möjligen äldre).

VÄSTERGARNS SN, VÄSTERGARN, INNAN
FÖR VALLEN, FORNE 1 
Fältarbetsledare: Leif Zerpe

Med anledning av att vatten- och avloppsled
ningar skulle dras längs kustvägen mellan Tofta 
och Klintehamn, utfördes i Västergarn en arkeo
logisk undersökning innanför vallen. Samman
lagt schaktades på en sträcka av 510 m, vilket do
kumenterades i form av plan- och sektionsrit- 
ningar samt foton. En anläggning framkom vid 
undersökningen. Det var det gamla tullhuset, 
som revs omkring 1920. Det uppfördes troligen på 
1600-talet. Det fanns inga spår av äldre bebyggel
se längs den dokumenterade sträckan p g a dess
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Fig 24. Västerhejde sn, Nygards. Ett av de fyra vikingatida skattfynd, som påträffades av privatperso
ner 1982. Det dosformiga spännet i mitten hittades uppe på ytan av en nyharvad åker, resten påträffades 
vid undersöknigen av fyndplatsen med hjälp av metallsökare. Till största delen låg skatten kvar på ur
sprunglig plats, varför hela skattgömman gipsades in och i sin helhet togs in till RAGU. Endast till hälf
ten utgrävd var den unika smyckeskatten utställd på Gotlands Fornsal under den stora vikingautställ- 
ningen ”De foro vida”, 1983.

Skatten, som kan dateras till 900-talet, innehåller följande föremål.
1 dosformigt praktspänne av brons med rika applikationer av guld och silver,
2 brakteater av guld,
2 armbyglar av silver,
1 armring av silver,
1 fingerring av silver,
2 Pärlspridare av brons med applikationer av silver och förgylld ornamentik, 6 hela och 1 fragmentarisk
guldpärla.
19 fiskhuvudformiga hängen av brons med förgylld ornamentik (fem av dem hittades vid en ny efterun- 
dersökning av fyndplatsen 1984 och finns inte med på bilden),
14 fragment av en bronskedja,
250 hela och ca 150 fragment av glas-, glasfluss-, mosaik- och kalkstenspärlor. Endast en mindre del av 
Pärlorna finns med på bilden.
Viking age treasure including 1 box-shaped brooch, 2 bracteates, 2 arm rings, l ring 2 bead spreaders 
6 whole and 1 fragmentary gold bead, 19 fish-head shaped ornaments, 14 frogmen s o' r°n£
250 whole and ca 150 fragments of glass beads, fiance beads, mosaic beads, an
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nära läge till Östersjön. Den nuvarande markni
vån i undersökningsområdet låg nämligen mellan 
1,5—2,5 m ö h, vilket torde ha utgjort den unge
färliga strandnivån under medeltiden. Schakten 
grävdes ner till fast häll, som låg mellan 0,8 och 1,2 
m under markytan. Det mesta materialet utgjor
des av sand, avsatt i vattnet.

FYND: —
DATERING: medeltid — 1600-tal.

VÄSTRHEJDE SN, NYGÅRDS 1:144 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Undersökning med metallsökare och grävning av 
fyndplats för ett praktfullt dosformigt spänne av 
brons, silver och guld. Spännet hittades uppe på 
åkern av två privatpersoner på promenad. Med 
metallsökare hittades sedan flera andra föremål 
och vid grävningen påträffades resterna av skatt
gömman på ursprunglig plats. Hela skatten inne
höll en helt unik smyckeuppsättning åt en vikin
gatida kvinna, (fig 24).

FYND: dosformigt praktspänne, brakteat av 
guld, förgylld brakteat av silver, sju pärlor av 
guld, två armbyglar av silver, armring av silver, 
fingerring av silver, två pärlspridare av brons med 
silverbeläggning och förgylld ornamentik, 14 
fiskhuvudformiga hängen av brons med förgylld 
ornamentik, bronskedja i 27 bitar till en längd av 
nära en meter, 250 hela och ca 150 fragment av oli
ka pärlor samt flera fragment av brons, järn, bly, 
skiffer, keramik.
DATERING: 900-tal.
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Katalog över samtliga undersökningar 
genom övriga institutioner 1982

Blekinge

SÖLVESBORG, KV NORSEN 6, FORNE 44 
Blekinge läns museum 
Fältarbetsledare: Thomas Persson

Undersökningen utgjordes av en provundersök
ning av ett 15 m2 stort kulturlager inom kv Nor- 
sen, beläget inom det medeltida stadsområdet i 
Sölvesborg. Undersökningen föranleddes av ny
bebyggelse. Vid undersökningen påträffades glas, 
keramik och järnföremål, i en igenfylld brunn 
med enstaka senmedeltida krukskärvor samt 
byggnadslämningar från 1800-talet.

FYND: glasfragment, keramik, knivar m m. 
DATERING: 1600—1700-tal.

VSANE SN, PUKAVIK 4:1, FORNL KÄND, EJ
Registrerad
Blekinge läns museum 
Fältarbetsledare: Thomas Persson

1981 genomförde Blekinge läns museum en be
gränsad arkeologisk undersökning på fastigheten 

ukavik4:l och4:3. Undersökningen föranleddes 
av en planerad utvidgning av vägstationen i Puka- 
v*k- 1982 års undersökning gällde en smal kvar
stående remsa av strandvallen mellan fastigheter- 
na Pukavik 4:1 och 4:3. Inom ett 1 x4 meter stort 
område undersöktes rester av ett intill 0,05 meter 
tjockt kulturlager med talrika fynd.

FYND: gropkeramik, flinta. 
DATERING: mellanneolitikum.

Bohuslän

BREDA ULLE-ÖN 
Statens Sjöhistoriska Museum.
Fältarbetsledare: Bert Westerberg

Undersökningen omfattade inventering och an
tikvarisk kontroll av två nyupptäckta bronska
noner, vilka påträffats som lösfynd av 
sportdykare. I samråd med Riksantikvarieämbe
tet avsöktes angränsande vattenområde i syfte att 
eventuellt lokalisera vrakrester. Inga fartygsläm- 
ningar påträffades.

FYND: två bronskanoner.
DATERING: 1400—1700-tal.

HJÄRTUMS SN, UTBY MELLAN 5:16, 
FORNL 125 
Länsmuseet Vänersborg.
Fältarbetsledare: Karin Rex Svensson

Antikvarisk kontroll företogs p g a planerad be
byggelse intill fornl 125, en stenåldersboplats. Tio 
provgropar upptogs men undersökningen gav in
ga spår av förhistorisk verksamhet.
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FYND: — 
DATERING: —

KLÖVERDALS SN, PILANE, FORNE 73 och 
106
Bohusläns Museum.
Fältarbetsledare: Per Persson

Fortsatt provundersökning (7 m2), för att fasts
tälla trattbägarbosättningens begränsning åt ös
ter. Jämför provundersökningen 1981. 
Undersökningen fortsätter.

FYND: keramik, flinta, ben.
DATERING: mesolitikum — järnålder.

YTTERBY SN, TRANKÄRR 2:31, FORNE 85 
Institutionen för Arkeologi särskilt nordeuro
peisk, Göteborgs universitet.
Fältarbetsledare: Peter Jankavs.

Delundersökning av kulturlager, som var 
0,05—0,2 m tjockt och utgjordes av en grå — 
gråbrun sandblandad mo. Inga konstruktioner 
påträffades. Fynden indikerar att bronshantering 
förekommit. Inblandning av mesolitisk och neo- 
litisk flinta tyder på tidigare förekomst av stenål- 
dersboplatser, nu omrörda av ovanliggande 
kulturlager. De delar av kulturlagret, som under
söktes 1980—81 var genomgrävda och överlag
rade av ett förromerskt gravfält. Området skulle 
exploateras i samband med villabygge.

FYND: keramik, degelfragment, lerfodringar, 
lerklining, flinta.
DATERING: yngre bronsålder — förromersk 
järnålder (senmesolitikum-neolitikum).

ÖN, ÖSTRA LERAN 
Sjöfartsmuséeet Göteborg.
Fältarbetsledare: Ole Lisberg-Jensen

Antikvarisk kontroll och delundersökning av 
vrakdelar, bärgade av sportdykare. I samråd med

Riksantikvarieämbetet beslöts att Statens Sjöhi
storiska Museum skulle vara behjälpligt med 
fullskale-dokumentationen.

FYND: troligen en kogg.
DATERING: 1120— 1300-talet.

Dalarna

FALUN, STG 168, GAMLA BERGET 
Dalarnas Museum.
Fältarbetsledare: Maria Lannerbro

Antikvarisk kontroll av slaggvarp, känd efter kul
turhistorisk inventering, som borttogs för exploa
tering. Slaggvarpen mätte 1,5x10x30 m. Vid 
schaktkontrollen framkom ingen konstruktion av 
sten, timmer eller liknande, som tyder på någon 
annan anläggning än ett rent slaggvarp.

FYND: —
DATERING: —

GAGNEFS SN, DJURMO 1:11 
Dalarnas Museum.
Fältarbetsledare: Klas-Håkan Landström

Två vid vattenledningsgrävning nyupptäckta käl
largropar omfattades av en totalundersökning ef
tersom området skall bebyggas. Lämningen ut
görs av en gårdsplats under matjordstäcket. Det 
enda, som fanns kvar efter gården var de två käl
largroparna, den ena fylld med jord, den andra 
med sten/tegel från eldstäder. Plana stampade 
jordgolv. Inga väggkonstruktioner. Gården har 
intresse i ett större sammanhang — byplaceringen 
och byflyttningen utmed Dalälven, (se riksväg vid 
Leksand). De medeltida gårdsplatserna låg nere 
vid älven. Sedan har byarna successivt flyttats 
upp från sediment jordarna till skogsbrynet vid 
HK.

FYND: keramik, glaserat rödgods, slipstens- 
brottstycken, ben, järnföremål.
DATERING: troligen 1600-tal
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Hedemora, tviksta
Dalarnas Museum.
Fältarbetsledare: Klas-Håkan Landström

P g a vägbyggnation totalundersöktes två kol
koncentrationer, vilka framkom efter avbaning av 
matjordslagret. Båda mätte 10 m i diam och be
stod av fem respektive sex gropar (1—3 m i diam). 
Groparna var 1 m djupa under matjorden och 
fyllda med kolad ved — snabbväxande tall- och 
granskog, skräpved = toppar och grenar. I mat
jordslagret framkom fynd av stadskaraktär.

FYND: tegelstensfragment, kritpipor. 
DATERING: som äldst möjligen medeltid.

Dalsland

TISSELSKOGS SN, HÖGSBYN 1:6 FORNL 11 
Länsmuseet Vänersborg.
Fältarbetsledare: Karin Rex Svensson

Antikvarisk kontroll och delundersökning föran
leddes av att vatten intill häll nr 19 måste dräneras 
Fort. En svacka i berget intill ristningen var helt 
utfylld med en tät stenpackning av knytnävsstora 
stenar. Under dessa ett tunt kulturlager.

FYND. kvartsavslag, kol.
DATERING: ?, C 14-analys ännu ej klar.

Gästrikland

HEDESUNDA SN, PRÄSTBORDET 1:1 
Länsmuseet i Gävleborgs län. 

ältarbetsledare: Jan Melander

Graven upptäcktes då fastighetsägaren skulle grä- 
en brunn för nyinstallerad värmepump. Det 

anns inga synliga markeringar ovan jord efter 
graven. Vid undersökningen kunde det kons
tateras, att det rörde sig om en skelettgrav efter en 

Gnna. Begravningen hade skett i träkista. I den 
omgivande marken fanns stora mängder järn

slagg varför det finns anledning att anta att man 
bedrivit järntillverkning på platsen.

FYND: två ovala spännbucklor med tygfragment, 
ett likarmat spänne, en kniv.
DATERING: 900-tal.

Halland

ENSLÖVS SN, HAVSTENSHULT 1:10, FORNL 
157
Stiftelsen Hallands länsmuseer.
Fältarbetsledare: Erik Rosengren

Provundersökning av boplats med anledning av 
kraftverksutbyggnad. Provundersökningen visa
de, att själva boplatsen ej berördes av kraftverks- 
dammen. 1 undersökningsområdet påträffades 
en mängd flintavslag medan det ovanför däm- 
ningen fanns härdar, varav en undersökts. Ovan 
stenåldersnivån fanns ett lager järnslagg.

FYND: flintavslag, cylindriskt spånblock, 
järnslagg.
DATERING: stenålder, gropkeramisk kultur.

HALMSTAD, BANKGATAN, LILLA TORG, 
FORNL 44
Stiftelsen Hallands länsmuseer.
Fältarbetsledare: Lena Bjuggner.

Delundersökningen var betingad av fjärrvärme
grävningar, vilka berörde kyrkogården till fransi- 
skanerklostret S:ta Anna. Under kyrkogården på
träffades ett gärde, stenläggning och husgrunder.

FYND: keramik, trä.
DATERING: 1400—1600-tal.

HALMSTAD, KV BROVAKTEN 1, FORNL 44 
Stiftelsen Hallands länsmuseer.
Fältarbetsledare: Erik Rosengren

Delundersökning av kulturlager p g a nybyggna-
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Fig 25. Kv Brovakten i Halmstad, medeltida strandskoningar och rustbäddar. Foto E Rosengren. 
Medieval waterfronts and foundations.

tion. Undersökningsområdet låg vid Nissastran- 
den och hade utnyttjats för handelsaktiviteter un
der medeltiden. Längst ned mot ån fanns en 
strandskoning, som visade den medeltida (1300- 
tal) strandlinjen. Bakom denna fanns rustbäddar 
och flätgärden, ett stenklätt strandhak och däro- 
van spår efter bebyggelse (troligen packhus). Av 
stort intresse var iakttagelsen, att landhöjningen 
sedan 1300-talets början varit maximalt 0,6 m. 
Två sentida anläggningar med 1600-talsmaterial 
var nedgrävda i de medeltida lagren. Kulturlager- 
tjocklek (minst-största) 0,2—1,3 m. (fig 25—26).

FYND: silver, kopparlegeringar, järn, tenn, bly, 
glas, bärnsten, keramik, tegel, lerklining, trä, lä
der, drev, textil, sten, slagg etc.
DATERING: ca 1320 — ca 1450 (1600).

HALMSTAD, FREDRIKSVALLSGATAN, 
FORNL 44
Stiftelsen Hallands länsmuséeer. 
Fältarbetsledare: Erik Rosengren

Antikvarisk kontroll och schaktövervakning för
anledd av vatten- och avloppsarbeten. Undersök
ningsområdet var huvudsakligen förlagt till 1598 
— 1605 års vallgravar. I dessa påträffades en 
brunn med brunnshus i tegel (skalmursteknik), 
byggd år 1800. Vidare påträffades spetsen av klos
terbastionen från 1598 — 1605.

FYND: —
DATERING: 1598 — 1605 — 1800 —.
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Fig 26. Kv Brovakten i Halmstad, medeltida flätgärde. Foto E Rosengren. 
Medieval wattle fence.

Halmstad, hamngatan, fornl 44
Stiftelsen Hallands länsmuseer.
Fältarbetsledare: Lotte Johannesson

Antikvarisk kontroll och schaktningsövervak- 
n*ng av befästningsmur föranledd av fjärrvärme- 
ledningsdragning. Vid schaktningen framkom 
del av strandmuren mot Nissan, byggd 1591—?. 
Muren var av skalmurstyp.

FYND: —
DATERING: 1591 —.

HALMSTAD, HAMNGATAN, FORNL 44 
Stiftelsen Hallands länsmuseer.
Fältarbetsledare: Lena Bjuggner

Antikvarisk kontroll och schaktningsövervak- 
ning, betingad av fjärrvärmeschaktningar. 1591 
års strandmur framkom.

FYND: —
DATERING: 1591 —.

HALMSTAD, HAMNGATAN — BROGATAN, 
FORNL 44
Stiftelsen Hallands länsmuseer.
Fältarbetsledare: Lena Bjuggner
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Antikvarisk kontroll och schaktningsövervak- 
ning av kulturlager med anledning av vatten- och 
avloppsarbeten. I schakten påträffades rester av 
byggnadslämningar, trärännor och en ned
gravning men inga daterande fynd.

FYND: —
DATERING: troligen 1300—1700-tal.

HALMSTAD, HANTVERKARGATAN, 
FORNL 44
Stiftelsen Hallands länsmuseer.
Fältarbetsledare: Erik Rosengren

Antikvarisk kontroll av medeltida kulturlager, or
sakad av fjärrvärmeledningsdragningar. En hus
grund från byggnad, riven 1959, och ett flätgärde 
var de enda konstruktioner, som påträffades i de 
grunda schakten (1,2 m under nuvarande gatu
nivå). Kulturlagertjockleken mättes där så var 
möjligt med sond. Kulturlagertjocklek 0,3—1,33 
m.

FYND: —
DATERING: — 1600-tal.

HALMSTAD, HANTVERKARGATAN, 
FORNL 44
Stiftelsen Hallands länsmuseer.
Fältarbetsledare: Erik Rosengren

Schaktningsövervakning, föranledd av vatten- 
och avloppsarbeten. Husgrunder från 1500-talet 
och stenanläggningar påträffades. I schaktets 
södra del fanns även medeltida lämningar, bl a en 
trolig körväg och flätgärdssystem. Kulturlagrets 
tjocklek 0,76—1,44 m.

FYND: kopparlegering, järn, glas, keramik, ka
kel, tegel, trä, läder, textil, slagg etc. 
DATERING: ca 1320 — ca 1650.

HALMSTAD, KV KARL XI, FORNL 44 
Stiftelsen Hallands länsmuseer. 
Fältarbetsledare: Lena Bjuggner

Delundersökning, betingad av nybyggnation. Un
dersökningen omfattade följande delar av 1598 
— 1605 års befästningar: palissad, vall, vallgrav 
och kurtinmur samt delar av klosterbastionen 
med södra kassematten. Dessutom påträffades en 
nedgravning, som tolkades som en äldre vallgrav, 
innanför den yttre försvarsringen.

FYND: keramik, trä, läder.
DATERING: 1400—1700-tal.

HALMSTAD, KLAMMERDAMMSGATAN, 
FORNL 44
Stiftelsen Hallands länsmuseer.
Fältarbetsledare: Erik Rosengren

Delundersökning föranledd av vatten- och av
loppsarbeten, utfördes till största delen inom do
minikanerklostret S:ta Katarinas kyrkogård. För
utom ett 70-tal gravar och boplatslämningar på
träffades kyrkogårdsmuren och en utanför lig
gande plöjd åker. (fig 27).

FYND: koppar-, järn-, trä-, och läderföremål, ke
ramik, människoben m m.
DATERING: 1320-tal — ca 1536.

HALMSTAD, KLAMMERDAMMSGATAN 
(VALLGATAN-KARL XI:S VÄG), FORNL 44 
Stiftelsen Hallands länsmuseer.
Fältarbetsledare: Lena Bjuggner

Antikvarisk kontroll och schaktningsövervak
ning betingad av vatten- och avloppsarbeten. Pål- 
rader och stenlagd inkörsel till Våghalsbastionen, 
uppförd i samband med befästningsarbeten 1598 
— 1605 påträffades. Öster om inkörseln påträffa
des kanten av en nedgravning, som kan vara äldre 
än befästningen.

FYND: —
DATERING: 1598—1605
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Fig 27. Stegkista, Klammerdammsgatan i Halmstad. Dominikanernas kyrkogård. 
Foto L Bjuggner.

Halmstad, kv västra kavaljeren,
FORNL 44
Stiftelsen Hallands länsmuseer.
Fältarbetsledare: Ulf Alström

Delundersökningar med anledning av byggnation 
över klosterkyrkogård, på platta. Skelettgravar 
undersökta i de schakt, som upptogs i plattans 
kanter.

FYND: —
DATERING: tidigast 1350-tal — senast 1600-tal. 

torups SN, NYEBRO
Stiftelsen Hallands länsmuseer.
Fältarbetsledare: Jörgen Streiffert 
Provundersökningen utgjordes av tolv provgro- 
Par å 1 x 1,5 m.

FYND: —
DATERING: —

Hälsingland

FORSA SN, TROGSTA 1:8, FORNL 71 
Umeå Universitet, Avdelningen för arkeologi. 
Fältarbetsledare: Lars Liedgren

Delundersökningen i Trogsta ingår som ett del
projekt i ett större arbete om den agrara järnål- 
dersbygdens utveckling i norra Hälsingland. Hit
tills har 1 426 m2 avtorvats. Av den ytan har 1 341 
m2 undersökts. De återstående ytorna kommer 
att färdigundersökas under hösten 1983. Vid un
dersökningarna har nio husgrundersterrasser på
träffats 3,5x6—10x38 m stora. På de stora ter
rasserna har rester efter treskeppiga hallbyggnder 
med lerklinade flätverksväggar framkommit. 
Husen har varit indelade i två eller flera rum, san
nolikt i de flesta fallen avskilda med flätverksväg
gar. I mittdelen har huset haft en lerhärd, i ett fall 
kompletterad med en grophärd. Till två av de

393



största terrasserna fanns stenlagda uppfarter. 
Samtliga hus har troligen eldhärjats. I främst 
stolphålen har förkolnade frön av korn, råg, hav
re, lin, kulturindikerande växter, våtmarksväxter 
samt skogsbär påträffats. Vid undersökningen 
upptäcktes ett 30-tal grundgropar, 0,6—1,2 m i 
diam och 0,05—0,15 m djupa, på två av de stora 
terrasserna. Sex gropar undersöktes, varvid 
samtliga visade sig vara stenskodda stolphål. Re
sultatet har generell betydelse då det är sannolikt, 
att många andra terrasser har liknande gropar, 
som markerar takbärande stolpar. Undersök
ningen fortsätter.

FYND: ca 17 kg järnslagg, ofta som fyllnadsma
terial i terrasserna men även i en koncentration i 
en 7 X17 m stor terrass. Merparten av slaggmateri
alet utgjordes av smidesskållor, 0,2—2 kg tunga, 
två fragment till en gjutform, fragment av 
smältdeglar och mellan 1 och 2 kg brända ben. 
DATERING: 100—600-tal.

Härjedalen

HEDE SN, HEDE KRONOPARK EI/VIKEN 
21:1, FORNE 27 och 29 
Jämtlands läns museum.
Fältarbetsledare: Jan Sundström

Fosfatkartering och provundersökning föranledd 
av ombyggnad av tröskeldamm vid Vikarsjöns ut
lopp. Undersökningen berörde två stenåldersbo- 
platser, fornl 27, belägen på östra sidan av utlop
pet och fornl 29, på västra sidan av utloppet. 
Fornl 27 befanns vara skadad av tidigare vägdrag- 
ning varför fortsatt undersökning bedömdes ge 
föga resultat. Över fornl 29 lades 82 provrutor. I 
samtliga togs jordprover för fosfatanalys. En 
aktivitetsyta kunde begränsas till norra delen av 
den 100 m långa lokalen. Fosfatvärdena visade en 
förhöjning söder om ytan med kulturlager och ej 
överensstämmande med denna. Fenomenet har 
observerats tidigare på norrländska stenålders- 
boplatser. Kulturlagret i norr, innhållande kol, 
skärvsten, avslag m m, kommer att totalundersö- 
kas 1983.

FYND: skrapa, kärna, spån, avslag + splitter. 
DATERING: stenålder.

Jämtland

HÄLLESJÖ SN, ANSJÖ 2:30, FORNL 58 
Jämtlands läns museum.
Fältarbetsledare: Jan Sundström

Totalundersökning av en 1981 nyupptäckt och re
gistrerad grav, stensättning, på Båganäset i Hälle- 
sjö sn. Delar av stensättningen sträckte sig in un
der en sommarstugealtan. Genom slitage på det 
tunna marktäcket framkom brända ben och pär
lor. Tidigare hade en del av ett likarmat spänne 
hittats på platsen. Undersökningen gjordes med 
syfte att dokumentera och avlägsna den skadade 
stensättningen, som var uppbyggd i ett skikt med 
fyllning av grus och sand. Ett fåtal stenar låg i ur
sprungligt läge, bildande en del i kantkedjan. 
Spritt i fyllningen påträffades de olika gravgåvor
na. Stensättningen, av skogsgravtyp, var den enda 
iakttagbara anläggningen på klippuddens högsta 
punkt.

FYND: delar av likarmat spänne, brons, pärlor av 
glas, glasfluss och bergkristall (totalt ca 60 st), de
lar av bronslänk, eldslagningsflinta, brända ben. 
DATERING: 900-tal e Kr.

MATTMARS SN, PRÄSTBORDET 1:1, MATT
MARS KYRKA 
Jämtlands läns museum.
Fältarbetsledare: Jan Sundström

Totalundersökning med anledning av svampan
grepp i kyrkans trägolv. Där krävdes byte av golv 
och sanering av underliggande jordlager. Vid un
dersökningen framkom fundament till den 
medeltida östmuen av sten, som revs på 1700- 
talet, då kyrkan utvidgades åt öster. Vidare på
träffades längs kyrkans norra, västra och södra 
murar en enkel stenrad med något större stenar i 
nordvästra och sydvästra hörnen. Centralt inom 
stenramen fanns ett större stolphål med bevarade 
rester av stolpen i botten. Stolphålets diam var 0,4 
m och djupet 1,25 m. Begravningarna inom kyr
kan var framförallt från tiden efter stenkyrkans 
uppförande men några även från en föregående 
period. Mynten som påträffades är från 1200-tal 
och framåt, förmålsfynden få. Den enkla stenra-
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Fig 28. Mattmar kyrka. Det väldiga, centrala stolphålet i den konstruktion som utgjort grunden till en 
träkyrka från tiden före 1300. Foto J Sundström, JLM.
Main post hole in the foundation of a wooden church.

Fig 29. Framtagning av kranium inmurat i den medeltida stenkyrkans östvägg, Mattmar kyrka. Foto 
J Sundström, JLM.
Cranium budt into the stone wall of the medieval church.



den och stolphålet har tolkats som konstruktions
delar från en träkyrka, som föregått den medelti
da stenkyrkan. Möjligen var denna av typen cen- 
tralpelarstavkyrka. Trä från stolphålet har C 14- 
analyserats och daterar sig till 1050 e Kr. Ytterliga
re prover väntar på analys (fig 28—29).

FYND: mynt, ljushållare, pärla, nålar, slagg, 
ringar, glas, beslag, smältor, ben.
DATERING: 1200 — 1980.
PUBLICERAT i Länstidningen 1983-03-08.

REVSUNDS SN, OPPNE 1:116 
Jämtlands läns museum.
Fältarbetsledare: Jan Sundström

I samband med schaktning för villagrund påträf
fades en tidigare okänd skelettgrav. I området var 
tidigare inga fornlämningar kända. Skelettgraven 
totalundersöktes och visade sig innehålla fyra in
divider (två män och två kvinnor), vidare häst, 
hund och fågel. Osteologisk rapport föreligger 
från Åsa Holmgren. Gravtypen var flatmarksgrav 
med låg kammare. Rester av träskodda väggar och 
golv påträffades.

FYND: yxa, pilspetsar, kniv, glasbägare, pärlor, 
rangel (?), beslag krampor, nitar, spikar, hank, 
trä, ben.
DATERING: 900-tal (?).

ÅS SN, HOV 1:7, RÖSTA 4:14, FORNL 45 
Jämtlands läns museum.
Fältarbetsledare: Mikael Olausson

Undersökningsobjektet gäller en 1981 nyupp
täckt och i fornminnesregistret registrerad forn- 
lämning, som undersöktes med anledning av 
markexploatering för bostadshus. Boplatsläm
ningarna visade sig täcka ett stort område och be
stå av lämningar från skilda tider. Husgrunder, 
härdar, gropugnar, stolphål, stenfyllda gropar, 
stenpackningar, en skärvstenshög m m påträf
fades inom området. Slagg, ben och bränd lera 
hör till massfynden. Föremålsfynden tillhör hu
vudsakligen medeltid med en del äldre inslag.

Platsen verkar ha övergivits mot medeltidens slut. C 
14-dateringar anvisar 375 — 1500 e Kr. Kulturlager 
fortsätter in i tomt åt söder. Detta område berörs ej 
av exploateringen och ligger därför kvar (fig 30).

FYND: pilspetsar, knivar, sköldbuckla, sporre, 
söljor, hästutrustning, olika verktyg, brynen, 
sländtrissor, maisten m m.
DATERING: romersk järnålder — medeltid.

Lappland

ARVIDSJAURS SN, G:A KYRK- OCH MARK
NADSPLATSEN, FORNL 471 
Norrbottens museum.
Fältarbetsledare: Thomas Wallerström

Provundersökning föranledd av projektering av 
väg förbi/genom G:a kyrk- och marknadsplatsen. 
Utredningen knöts till ett område, som saknar 
synliga konstruktioner ovan mark men i vilket 
förmålsfynd ”odlats” fram. Genom undersök
ningen erhölls en god uppfattning om fornläm- 
ningsområdets utsträckning och tidigare utgräv
ningar kompletterades med upplysningar rörande 
platsens funktion. Provgropskarteringen komp
letterades genom sammanställning av olika arkiv
uppgifter.

FYND: —
DATERING: nyare tid, möjligen sen medeltid.

DOROTEA SN, ARKSJÖ 1:20, FORNL RAÄ 
184, LD 43
Västerbottens museum.
Fältarbetsledare: Lars Forsberg

Delundersökningen har ingått i det av Västerbot
tens museum ledda projektet ”Arkeologiska un
dersökningar vid reglerade sjöar och vattendrag i 
Västerbottens län”. Boplatsen upptäckt år 1981 
var huvudsakligen belägen ca 6—8 m över högsta 
vattenlinjen och har ej påverkats av regleringen. 
Topografin var sådan, att området kunde uppde-
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Medeltida husgrund från det stora boplatsområdet i As, Jämtland. Boplatsen verkar ha nyttjats
-1400 e Kr. Foto M Hildebrandt. 
house foundation.

as i tre skilda platåer. Fyndmaterialet tyder dock 
Pa» att det rör sig om en och samma boplats. Bo- 
P atsen grävdes i 2x2 metersrutor med 5—10 m 
mellanrum. Där anläggningar framkom utvidga- 

es rutorna. Ca 14% av den totala boplatsytan 
Undersöktes, vilket torde anses tillräckligt, för att 
svara mot den på förhand angivna målsättningen; 
namligen att få fram ett statistiskt användbart 
material. Vid undersökningen framkom elva an- 

ggningar: två härdar, två kokgropar, en 
arvstens- och avslagningskoncentration samt 

6 ^ gropar mec* kol och sot, rödfärgningar 
c blekjordsfärgningar. I två anläggningar på- 

tll^»3^68 brända ben. Stenmaterialet utgjordes 
1 88% av kvartsit, 10% kvarts, 1,8% flinta och 

°-l% skiffer.

FYND: kvartsitspets med tvärbas, handtagskär- 
nor, mikrospån, skrapor, skiffermejslar, klubba 
med skaftränna.

JOKKMOKKS SN, PURKI JAURE-OMRÅDET 
Umeå Universitet Avdelningen för arkeologi. 
Fältarbetsledare: Lars Forsberg

Inventering och provundersökning utfördes i viss 
begränsning i samband med fältarbete för ”Lule- 
älvsprojektet” i Purkijaure-området. Avsikten 
var att kontrollera ett område, som misstänktes 
innehålla förhistorisk vinterbosättning. Vid in
venteringen framkom tio strandbundna boplatser
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samt 30 lokaler med 1—6 gropar, som sannolikt 
utgör lämningar efter förhistoriska jordugnar 
och bostäder. En jordugnar delundersöktes för 
datering. Vid avtorvningen framkom även en när
mast kvadratisk vallkonstruktion, som date- 
ringsgrävdes. Innermått, ca 4,5 X 4,5 m, vall 1—1,5 
m bred och 0,1—0,5 m hög. Prover för C 14-analys 
togs. Undersökningen fortsätter.

FYND: —
DATERING: ännu okänd.

SORSELE SN, ÖVRE SANDSELE 1:8, FORNL 
733
Västerbottens museum.
Fältarbetsledare: Lars Forsberg

Delundersökning av boplats skedde i samband 
med återställande av grustäkt. Den undersökta 
ytan var belägen vid grustäktens raskant och ut
gjorde endast resterna av ett större boplatsområ
de. Ca 5 000 avslag och 31 bearbetade fynd tillva
ratogs. Materialet utgjordes till 92% av kvartsit, 
huvudsakligen grå och mellankornig. Större de
len av avslagsmaterialet var koncentrerat till två 
verkstadsplatser. Dessutom påträffades tre här
dar från vilka kolprover togs.

FYND: skrapor, spetsar, kärnor.
DATERING: nordsvensk stenålder.

STENSELE SN, SLUSSFORS 1:9, FORNL 201 
Västerbottens museum.
Fältarbetsledare: Lena Holm

Inventering och delundersökning av boplats. Vid 
inventeringen tillvaratogs en mängd brända ben, 
avslag och skärvsten. Det antogs att en undersök- 
nig kunde ge brända ben, kol och ytterligare ana
lysmaterial, som i samband med ett sorterat av- 
slagsmaterial och fynd skulle kunna ge en bild av 
ekonomin i området. Vid delundersökningen 
framkom två kokgropar, innehållande brända 
ben, kol och enstaka skärvsten i västra delen av 
den 65 m långa boplatsen. I östra delen grävdes en 
sotfärgad, tom anläggning. En kokgrop, som ero- 
derats ut på stranden i lokalens mitt, innehöll

brända ben, kol, enstaka skärvsten. Jord- och 
kolprover togs från samtliga anläggningar. Förut
om den grävda ytan ytplockades den eroderade 
stranden på avslag, artefakter och skärvsten.

FYND: skrapor, spetsar i kvarsit och kvarts samt 
kärnor.
DATERING: nordsvensk stenålder.

STENSELE SN ,LUSPHOLMEN 1:2, VLM 
DNR 1071/82:114 
Västerbottens museum.
Fältarbetsledare: David Loeffler

Inom ramen för det av Västerbottens län ledda 
projektet ”Arkeologiska undersökningar vid reg
lerade sjöar och vattendrag i Västerbottens län” 
inventerades delar av Storumans sjösystem. In
venteringen kompletterades genom att nyupp
täckta fornlämningar, som är hotade av för
störelse genom erosion och som kan tänkas ge 
dateringsmöj ligheter, undersöktes genom 
arkeologiska utgrävningar. Ett torvstycke 
0,15 X 0,8 X 1,3 m, som är en del av den ursprungli
ga markytan före dämningen, låg nedanför da
gens strandhak på östsidan av en ö, som ligger ös
ter om Forsnacken. Kvartsavslag kunde iakttagas 
i och under torvstycket. Högsta dämningsnivå i 
Storuman är 352,3 m ö h. Fornlämningens nivå 
är 351,82 m ö h. Den liggger under vatten vid HD. 
Man ville veta om det fanns mer av den ursprung
liga markytan dold och bevarad under strandpla
net. Det visade sig, att detta torvstycke var det en
da, som var kvar av fornlämningen. Resten hade 
spolats bort. Endast en handfull skärvsten och av
slag av kvarts påträffades.

FYND: kvartsavslag 
DATERING: — ?

STENSELE SN, LUSPHOLMEN 1:2 VML DNR 
107/82:116
Västerbottens museum.
Fältarbetsledare: David Loeffler

Inom ramen för det av Västerbottens läns mu
seum ledda projektet ”Arkeologiska undersök-
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ningar vid reglerade sjöar och vattendrag i Väster
bottens län” inventerades delar av Storumans sjö
system. Inventeringen kompletterades genom att 
nyupptäckta fornlämningar, som är hotade av 
förstörelse genom erosion och som kan tänkas ge 
dateringsmöjligheter, undersöktes genom arkeo
logiska undersökningar. På östsidan av en ö, som 
ligger öster om Forsnacken, påträffades rikligt 
med kvartsavslag på strandplanet nedanför da
gens strandhak. Under sandtäcket på strandpla
net ligger den ursprungliga markytan, dold men 
delvis bevarad. I och under den gamla markytan 
°ch blekjorden fanns rikligt med kvartsavslag, 
som kan vara rester av en tillverkningsplats. Hu
vuddelen av tillverkningsplatsen var bortspolad. 
Högsta dämningsnivå i Storuman är 352,3 m ö h. 
Tillverkningsplatsen ligger mellan 349,6 och 
351,13 m ö h. Platsen ligger under vatten vid HD.

FYND: kvartsavslag.
DATERING: ?

STENSELE SN, STRÖMSUND 1:28 VLM DNR 
1071/82:146
Västerbottens museum.
Fältarbetsledare: David Loeffler

Inom ramen för det av Västerbottens läns mu
seum ledda projektet ”Arkeologiska undersök- 
mngar vid reglerade sjöar och vattendrag i Väster
bottens län” inventerades delar av Storuman. In
venteringen kompletterades, genom att nyupp- 
iäckta fornlämningar, som är hotade av förstörel- 
Se genom erosion och som kan tänkas ge date- 
Hngsmöjligheter undersöktes genom arkeologi
aa delundersökningar. Vid Strömsundsavans 
n°rra strand påträffades och undersöktes fem an- 
'aggningar. Al och A2 är jordugnar, 1,4x1,6 m 
resP 0,8 X 1,25 m stora. A3 var en trattformig grop, 
*>6x1,8 m i diam och 0,8 m djup. A4 var en härd, 

x 1 m stor. A5 var en kokgrop, 0,6 m i diam. Al 
‘Sger nedanför strandhaket och under vatten vid 
ögsta dämningsnivå, 352,3 m ö h. De andra an
tagningarna ligger ovanför strandhaket och HD. 
rända och obrända ben påträffades i anslutning

11,1 Ä2, likaså flintbitar, som troligen har använts 
1 samband med eldslagningsstål.

FYND: bitar av flinta
DATERING: — ?

STENSELE SN, STRÖMSUND 1:32, VLM DNR 
1071/82:140
Västerbottens museum.
Fältarbetsledare: David Loeffler

Inom ramen för det av Västerbottens läns mu
seum ledda projektet ”Arkeologiska undersök
ningar vid reglerade sjöar och vattendrag i Väster
bottens län” inventerades delar av Storumans sjö
system. Inventeringen kompletterades genom att 
nyupptäckta fornlämningar, som är hotade av 
förstörelse genom erosion och som kan tänkas ge 
dateringsmöjligheter, provundersöktes genom ar
keologiska utgrävningar. På en ö, som ligger vid 
Strömsundsavans östra strand finns 190 m2 kvar 
av det gamla torvtäcket över vilket lades ut 19 en- 
metersrutor, som undersöktes. Vattennivån steg 
under arbetets gång varför man tvingades avbryta 
detsamma. Ön ligger under vatten vid högsta 
dämningsnivå, 352,3 m ö h. Innan undersök
ningsarbetet tvingades avbrytas påträffades emel
lertid en avslagskoncentration med ett rödbränt 
område intill (härd, jordugn eller skärvstens- 
vall?).

FYND: skrapor och kärnor av kvarts samt avslag. 
DATERING: nordsvensk stenålder.

TÄRNA SN, STRIMASUND 1:1, FORNL 20 
Västerbottens museum.
Fältarbetsledare: Lena Holm

Provundersökning av boplats påbörjades, för att 
se om lokalen skulle kunna ge material, som kan 
användas i en ekonomisk analys av hela området 
runt Överuman. RAÄ 20 har delvis eroderat bort. 
På den yta, som ej eroderat ovan högsta däm- 
ningsgräns, lokaliserades en verkstadsplats med 
avslag från spetstillverkning. Där tillvaratogs av
slag och artefakter i kvarts. Dessutom framtogs 
sista dagen en härd som kommer att undersökas 
nästkommande fältsäsong. Undersökningen 
kommer att fortsätta.

FYND: förarbeten till spetsar och en fragmenta- 
tisk spets av kvarts.
DATERING: — ?.
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TÄRNA SN, TÄRNA KRONOÖVERLOPPS- 
MARK 3:1, FORNE 13 
Västerbottens museum.
Fältarbetsledare: Lena Holm

Vid inventeringen 1982 lokaliserades endast en lo
kal med sparsamt med skärvsten, fornl 13. Man 
kan utgå från att det bedrivits aktiviteter på de oli
ka lokalerna i området och där fornl 13 kan antas 
innehålla lämningar efter aktiviteter där skärv
sten förekommit. Tre mindre ytor togs upp, en 
runt två härdar, en i samband med skärvstensföre- 
komst samt en som utgörs av en verkstadsplats. 
Kolprov för datering tillvaratogs från härdarna. 
Ytan vid skärvstensförekomsten är ej färdiggrävd. 
På verkstadsplatsen tillvaratogs avslag och arte
fakter i kvarts och kvartsit. Undersökningen be
räknas fortsätta.

FYND: förarbeten till spetsar i kvarts och kvartsit 
samt avslag.
DATERING: nordsvensk stenålder.

TÄRNA SN, UM ASJÖN 1:4, VEM DNR 
102/83:216
Västerbottens museum.
Fältarbetsledare: Åsa Lundberg

Delundersökning av fyndlokal med spår av forn
tida aktiviteter. En härdplats eller liknande, be
stående av en rödbränd yta påträffades. Denna in
nehöll dock för lite kol, för att provtagning skulle 
kunna äga rum. "Härdplatsen” kan heller inte 
med säkerhet bestämmas till samma tid som plat
sen i övrigt.

FYND: skrapor, spetsar, avslag.
DATERING: bronsålder (nordsvensk stenålder).

TÄRNA SN, UMFORS 1:8, VEM DNR 
102/83:208
Västerbottens museum.
Fältarbetsledare: Åsa Lundberg

Delundersökning av verkstadsplats med mycket 
begränsad yta — klart avgränsad —, innehållande

stora mängder avslag av brecciekvarts. Verk
stadsplatsen är belägen på högsta partiet av en 
långsmal udde. Även spetsförarbeten påträffades. 
Ca 0,1 m under verkstadsplatsen framkom ensta
ka brända ben.

FYND: spetsförarbeten och avslag i brecciekvarts 
samt brända ben.
DATERING: bronsålder (nordsvensk stenålder).

VILHELMINA SN, DALASJÖ 1:23, FORNL 
318
Västerbottens museum.
Fältarbetsledare: Gunhild Rydström

Delundersökning av två fångstgropar. Undersök
ningen skedde med anledning av utvidgad grus- 
täktsgräns. Ett schakt grävdes genom groparna 
och sektionerna ritades. Kol tillvaratogs för C 14- 
analys. I båda groparna påträffades förkolnade 
virkesrester i botten. I den ena gropen tillvaratogs 
obrända fragment av tänder, troligen från ko eller 
älg. De undersökta groparna ingår i ett system om 
totalt 27 fångstgropar.

FYND: obrända ben, kol.
DATERING: —.

Medelpad

ATTMARS SN, LUCKSTA 5:1, FORNL 3 
Länsmuséet-Murberget.
Fältarbetsledare: Margareta Bergvall

Totalundersökning förorsakad av att Attmarhem 
(ålderdomshemmet) skulle byggas ut. Fornläm- 
ningen, enligt fornlämningsregistret en hög med 
måttuppgifterna 9 m i diam och 1 m hög, var 
starkt överväxt och överlagrad av sprängsten och 
jordmassor (sopor) men visade sig efter framren- 
sandet vara tämligen välbevarad, med en kraftig 
kantkedja, 20 m i diam, uppbyggd av 1—2 m stora 
stenar. I anläggningens mitt påträffades ett kärn- 
röse med ett stenblock i västra delen. Under bloc
ket låg brända ben efter ett barn i åtta—
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ig 31. Fornl 3:1, Attmars sn, Medelpad. Under denna gravhög med centralröse från yngre järnålder på
träffades en stensättning från äldre järnålder. Därunder en husterrass från äldre romersk järnålder med 
ttrderspår i botten. Foto M Bergvall.

nfer this burial moundfrom the late Iron Age was a stone setting from the early Iron Age. Under the 
st°ne setting was a house terrace from the early Roman Iron Age.

I0årsåldern. Omedelbart öster om blocket fanns 
en f'nS av delvis tillhuggna stenar, centralgraven, 
' vilken låg brända ben efter en man i 50-års- 

ern- Ringen av stenar var ingrävd i en hus- 
jTundsterrass med ett upp till 0,9 m djupt kultur- 
j ger av ett äldre hus med rester av hårt bränd lera. 

en angränsande yta påträffades ett kulturlager 
ed en härd och under kulturlagret fanns svaga 

Par efter årderplöjning. Kulturlagret fortsatte 
anför de aktuella undersökningsytorna, i vilket 

0r Prover togs för makrofossilanalyser och C 14- 
estämningar (fig 31).

brPP" ^altebeslag, nitar, kam fodral 
anda ben från graven. Skärva av

keramik i kulturlagret. 
DATERING: äldre järnålder.

SELÅNGERS SN, KUNGSNÄS 1:52, FORNL 
91
Länsmuséet-Murberget.
Fältarbetsledare: Margareta Bergvall

Totalundersökning av grav förorsakad av att Se- 
långers församlingskyrkogård skulle utvidgas. 
Graven var i fornlämningsregistret registrerad 
som en rest av en gravhög med en diam på 12 m. 
Enligt registret skulle det 15 m väster om denna
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Fig 32. Undersökning av husgrund, fornl 2 i Selångers sn, Medelpad. Foto A Wallander. 
House foundation.

finnas rester av ytterligare en hög men av denna 
fanns inga spår. Fornlämningen var starkt skadad 
och övre delen bortplöjd. Delar av stenpackning- 
en hade plockats bort efter matjordstäkt.

FYND: bronsnål, bronsfragment, pärla, frag- 
mentarik benkam, bryne, flinta, keramik, lerkli- 
ning, bränd lera, brända ben.
DATERING: 400-tal.

SELÅNGERS SN, ÄKROM 1:14, FORNL 2 
Länsmuséet-Murberget.
Fältarbetsledare: Margareta Bergvall

Delundersökning av husgrund, föranledd av pla
nerat utbygge av bostadsområde. Innan under
sökningen påbörjades togs en rad fosfatprover,

som tyvärr inte gav något entydigt svar om bo
platsens utbredning eller omfattning. Fornläm
ningen var registrerad som husgrund med intillig
gande stensättning och ligger på en liten morän
rygg nordväst om Sundsvall vid Sticksjön, ca 80 
m ö h. Husgrunden är av ovanligt slag i denna del 
av landet. Grunden är 20 m lång och 8—10 m bred 
av 0,3—1 m stora stenar, som bildar en 2—3 m 
bred och intill 0,7 m hög vägg, delvis av skalmurs- 
typ med fyllning av jord och sten. I södra långväg
gen finns en ingång. Den västra kortväggen är 
bortschaktad av vägbygge. På grund av markens 
beskaffenhet av morän med inslag av smågrus var 
färgskiftningar andra än rostutfällningar svåra 
att urskilja. Golvytan hade fläckvis starka inslag 
av sot. Profil/sektionsschakt drogs över långväg
garna och förlängdes ca 15 m utanför och söder 
om grunden. Därvid framträdde två blekjords- 
skikt. En kvadrant av den förmodade stensätt-
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n>ngen undersöktes. Denna var uppbyggd av jord, 
°ntgärdad av en ofullständig krans av stenar. San
nolikt är detta rester av ett till största delen bort
schaktat hus. Husgrunden är uppbyggd på en, 
mot den omgivande marken, tydligt avsatt yta. 
Denna har i söder antydan till en stensträng, nå- 
8°t som verifieras vid sektionsgrävningen. Sten
strängen kan vara väggen av ett undre hus. Under
sökningen fortsätter (fig 32).

FYND: järnkniv, nitar och spikar av järn, väv- 
[yngd av lera, ett stycke hårt bränd sintrad lera. 
DATERING: yngre järnålder (?).

SUNDSVALL, KV HEDERN, FORNL 21 
Länsmuséet-Murberget.
Fältarbetsledare: Lena Häger

Antikvarisk kontroll föranledd av att kommunen 
skulle bygga ett nytt transformatorhus i kvarterets 
sydvästra del. Misstanke förelåg att det här skulle 

Dår av det äldsta Sundsvall, 
gav emellertid negativt resultat, 

^ v s endast steril mark framkom.

FYND: —
Datering: —

"-unna finnas s] 
Schaktkontrollen

Märke

^ORRBYÅs sn sörby S, EKEBY 1:1, ÖN 2:1,
FORNL 1
Dögskolan i Örebro och Örebro läns museum. 
a|tarbetsledare: Pär Hansson

otalundersökning av gravfält påbörjades i juni i 
rm av fältkurs för arkeologistuderande och un- 
r Juli av fullföljande totalundersökning för väg- 

,V'erkcts räkning. På området har varit, numera av- 
yst, recent bebyggelse, vilken delvis hade täckt 

^ skadat gravanläggningarna. Mellan två senti- 
sar raC*-Cr av uPP*aSd röjningssten hade ytan ren- 

s från synliga gravmarkeringar men brandlag- 
(en fnnns kvar omedelbart under torven. Mellan 
Va av dessa blottade brandlager låg en smärre

koncentration av järnslagg (ca 4,5 kg) med fast- 
sintrad lera från reduktionsugn. Medeltida lös
fynd gjordes i områdets södra del. Brandlager och 
stenpackningar med starkt inslag av skärvsten 
och skörbränd sten framkom. I en av stenpack- 
ningarna påträffades ett ca 0,25 m stort sand- 
stensblock med två skålgropar.

FYND: ca 530 fyndnummer 
DATERING: vendeltid-vikingatid.

VINTROSA SN, SÄBYTORP, FORNL 27 
Örebro läns museum.
Fältarbetsledare: Estrid Esbjörnsson

I samband med anläggning av en vandplan utför
des antikvarisk kontroll över befintliga schakt. 
De påträffade fynden utgör förmodligen rester av 
en bortodlad gravanläggning.

FYND: pilspets av järn, keramikskärvor, brända 
och obrända ben.
DATERING: yngre järnålder.

ÖREBRO, KV GILLET 3, 13, 14, FORNL 83 
Örebro läns museum.
Fältarbetsledare: Estrid Esbjörnsson

Antikvarisk kontroll i samband med schaktnings- 
arbeten inför nybebyggelse. Vid besiktningen 
framkom en mindre nedgravning, innehållande 
kulturlager samt grundmursrester.

FYND: bl a tegel av skorstenstegelformat och 
tuktade stenkvadrar.
DATERING: —

ÖREBRO, KV TENNSTOPET 2, FORNL 83

Örebro läns museum. Fältarbetsledare: Estrid 
Esbjörnsson

Antikvarisk kontroll av nyupptäckt lämning, 
framkommen och upptäckt av byggnadsarbetare 
vid schaktningsarbete inför nybyggnation. Det
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framkomna var skelettdelar, vilka efter osteolo
gisk undersökning visade sig tillhöra fyra indivi
der. Fyndplatsen är skadad av de pågående 
arbetena.

FYND: skelettdelar.
DATERING: C 14-analys pågår.

Skåne

BARSEBÄCKS SN, BARSEBÄCK 38:3 
Lunds Universitets Historiska Museum. 
Fältarbetsledare: Kristina Jennbert-Spång

Delundersökning av känd men ej registrerad bo
plats med anledning av ett forskningsarbete kring 
neolitiseringsprocessen i sydligaste Sverige. Bo
platsen undersöktes i mening, att ytterligare be
lägga och beskriva relationerna mellan Ertebølle- 
kultur och tidigneolitisk Trattbägarkultur. Bo
platsområdet är beläget intill registrerade 
fornlämningar (fornl 2 a, b, c — bronsåldershö
gar och skansar) på distalsidan av en strandvall, 
vars krön är ca 6,4 m ö h och löper i nord-sydlig 
riktning. Ett ca 250 m långt område längs strand
vallen undersöktes. Kulturlager i södra delen var 
sönderplöjda. I den norra delen påträffades ett 
sotigt och sandigt 0,2 m — 0,4 m mäktigt kultur
lager inom ett 0,3x0,7 m stort område. Lagret in
nehöll rikligt med skärvsten, flinta och ben samt 
mindre mängder keramik. Ställvis inom detta om
råde kunde ett undre, mindre sotigt kulturlager 
urskiljas.

FYND: keramik, Limhamnsyxor, flinta. 
DATERING: sen Ertebølle — tidigneolitisk 
period.

BÅSTAD, STRANDPROMENADEN 
Skånes Hembygdsförbund.
Fältarbetsledare: Hans Persson

Antikvarisk kontroll av ett redan avschaktat om
råde utefter Strandpromenaden. Vid undersök
ningen framkom inte något, som tyder på mänsk-

Ffl|ti'ktWtet. Det avbanade matjordslagret följdes 
direkt av ett sterilt sandlager. Området ligger myc
ket nära kustlinjen och är dessutom beläget utan
för den uppdragna gränslinjen för det medeltida 
Båstad.

FYND: —
DATERING: —

BÅSTAD, KV VIKTORIA, FORNL 24 
Skånes Hembygdsförbund.
Fältarbetsledare: Mats Anglert

Provundersökningar med anledning av nybygg
nation. Kv Viktoria ligger i de centrala delarna av 
Båstad, mellan Köpmangatan och Hagagatan. 
Området, som skulle bebyggas utgjordes av två 
tomter: Kv Viktoria 20/21 och kv Viktoria 14. Av 
en äldre tomtkarta från 1814 framgår, att endast 
kv Viktoria 21 var bebyggd. I tomten, som gränsar 
till Köpmangatan upptogs två, mot gatan tvärgå
ende schakt med en längd av 27 resp 28 m. Schak
tens bredd var ca 0,9 m. Av sektionsritningen, 
som åskådliggör de äldre grundförhållandena på 
platsen, framgår, att det ovan morängruset låg ett 
0,3 — 1 m tjockt, sentida fyllnadslager av mörk
brun humus. En del byggnadsrester kunde iaktta
gas närmast gatan i schaktet i kv Viktoria 21, vil
ket överensstämmer med det äldre kartmaterialet. 
Ett, mot Hagagatan, tvärgående schakt togs upp 
i tomten kv Viktoria 14. Schaktets längd var 50 m 
och dess bredd 0,9 m. Sektionsritningen visar, att 
det ovan den sterila mon kom ett 0,5—1,2 m tjockt 
humuslager. Inga spår av kulturlager framkom.

FYND: —
DATERING: —

DEGEBERGA SN, DEGEBERGA 24:24 
Skånes Hembygdsförbund.
Fältarbetsledare: Mats Anglert

Provundersökning med anledning av nybyggna
tion av radhus. Ett ca 140 m långt provschakt togs 
upp i undersökningsområdets längdriktning. I 
anslutning till detta drogs fyra tvärschakt av vari
erande längd. Samtliga schakt grävdes ned till ste-
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ni botten. Vid provundersökningen framkom en
dast en mindre härdgropsliknande anläggning i 
undersökningsområdets allra västligaste del. 
Härdgropen föreföll emellertid att vara från täm
ligen sent datum. Inga övriga fynd gjordes. Un
dersökningen är avslutad.

FYND: —
DATERING: —

FINJA SN, ÖRAHOLMA 135 och 164 
Länsstyrelsen i Kristianstads län. 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Undersökningen utfördes på ett område, som kal- 
'as ”Skansen” — enligt den lokala traditionen 
Platsen för skans under 1600-talet. Området be
stod av en kulle med branta sidor åt norr, den var 
Felägen vid Hörlingeåns och Almaåns samman- 
flöde invid den gamla landsvägsbron över Alma- 
an- Bron kallas Skansbron. Ett VA-schakt skulle 
Sfävas igenom områdets södra del i nordväst- 
sydostlig riktning. Det berörda området avbana
des med maskin men inga rester efter aktiviteter 
under 1600-talet påträffades. Resultatet utesluter 
!nte- att området kan ha använts som militär stöd- 
■Npunkt av tillfällig art.

FYND: —
DATERING: —

FOSIE SN, KYLVIK I OCH II
Malmö Museum. Fältarbetsledare: Jörgen Kling

Totalundersökning av nyupptäckt boplats med 
anledning av nybyggnation. Boplatslämningar i 
form av kulturlager, gropar och härdar påträffa
des och undersöktes. Daterbara fynd är s k 
”lerblock”.

FYND: keramik, flinta, lerblock 
DATERING: förromersk järnålder.

FÄRLÖVS SN, FÄRLÖV 1:149 
Skånes Hembygdsförbund.
Fältarbetsledare: Stefan Bei jer

Provundersökningens syfte var att få fram ett rit- 
ningsmaterial där man kan studera stratigrafin på 
platsen. Inom området har Araslövs by, nedlagd 
1648, varit belägen och genom fosfatkartering är 
det meningen att byn skall kunna lokaliseras. 
Provschakt togs upp med spade, profiler och sek
tioner dokumenterades. Provundersökningen 
gav till resultat, att man fått fram uppgifter om 
markdjup och lagerföljd. Däremot gav inte un
dersökningen några som helst arkeologiska resul
tat. Endast recent material påträffades. Under
sökningen fortsätter.

FYND: —
DATERING: —

F°SIE SN, FOSIE IV
almö Museum. Fältarbetsledare: Nils Björhem

abörjad totalundersökning föranledd av ny- 
yggnation. 17 huslämningar samt gropsystem 
ran yngre bronsålder har undersökts. Undersök- 

mngen fortsätter.

FYND: —
DATERING: senneoliticum-yngre bronsålder-
Järnålder.
ÜÜBLICERAT I ”Meta 1982:2, 4” och ”Ale 
1983:1”.

GLOSTORPS SN, GLOSTORP 10:7 
Malmö Museum. Fältarbetsledare: Billy Nielsen

Totalundersökning av nyupptäckt fornlämning, 
föranledd av grustäkt. Vid undersökningen på
träffades boplatslämningar i form av kokgropar, 
härdar och stolphål. Ca 150 fornlämningar un
dersöktes.

FYND: keramik, flinta.
DATERING: yngre stenålder—yngre bronsålder.
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GLOSTORPS SN, GLOSTORP 10:7 ETAPP II 
Malmö Museum. Fältarbetsledare: Billy Nielsen

Totalundersökning av boplatsen till följd av grus
takt. Inom områdets centrala och högsta delar 
finns en äldre täkt. Boplatslämningarna är lokali
serade till områdets norra, östra och västra delar. 
Fornlämningar i form av härdar, kokgropar, 
grophus och ugn påträffades och undersöktes. 
Undersökningen fortsätter.

FYND: keramik, fragmentarisk kam, redskap av 
flinta.
DATERING: yngre stenålder-yngre bronsålder 
och yngre järnålder.

GREVIE SN, BÖSKE 37: 1, FORNL 37 
Skånes Hembygdsförbund.
Fältarbetsledare: Monika Fasth

Anledning till provundersökning och antikvarisk 
kontroll var utvidgning av byggnadsplan för del 
av Böske 37:1. Provundersökningen föranleddes 
vidare av att fornl 37, ekonomiska kartan, blad 
8:4, ha betecknats som ”hög, osäker”. Denna hög 
visade sig vara en naturbildning. Då inga anlägg
ningar eller kulturlager kunde påvisas vid schakt- 
ning i och runt nämnda naturbildning, ansågs 
vidare antikvarisk kontroll ej motiverad.

FYND: —
DATERING: —

KRISTIANSTAD, KV FÄLTMARSKALKEN, 
FORNL 93
Skånes Hembygdsförbund.
Fältarbetsledare: Mats Anglert

Delundersökning p g a nybyggnation av hela 
kvarteret. Undersökningen bestod av sektionsdo
kumentation av kvarterets norra schaktvägg och 
ett mindre parti av den östra schaktväggen. Vid 
dokumentationstillfället var schaktväggarna 
frusna, vilket försvårade dokumentationen. Kul
turlagren, som kom under ett 0,8 m tjockt fyll- 
nadslager, hade en mäktighet av 0,3—0,6 m.

Dessa kulturlager härrör främst från 1600- och 
1700-talen.

FYND: keramik 
DATERING: 1600-tal—

KVIDINGE SN, TOMARPS KUNGSGÅRD, 
FORNL 42
Skånes Hembygdsförbund.
Fältarbetsledare: Mats Anglert

Delundersökning med anledning av omputsning 
av fasad. Tomarps Kungsgård utgörs av en sluten, 
fyrlängad gårdanläggning, vars äldsta delar är av 
medeltida ursprung. Samtliga fasader, som vetter 
mot borggården, liksom den yttre, östra fasaden 
och den västra halvan av den yttre norra fasaden 
var färdigställda när undersökningen påbörjades. 
Undersökningen kom endast att omfatta den öst
ra delen av den yttre norra fasaden, då arbetet la
des ned efter dess färdigställande. Tidigare under
sökningar har visat att gården i sitt äldsta skede 
endast utgjorts av den norra längan, som är upp
förd av tegel. Övriga delar är uppförda av gråsten. 
Skarven mellan tegel och gråsten framkom emel
lertid mitt på den östra längans norra gavel, vilken 
skjuter ut något i förhållande till den norra läng
ans murliv. En möjlig tolkning av detta är, att den 
norra längan har haft en tillbyggnad, uppförd av 
tegel vid dess östra gavel innan den östra längan 
uppfördes. Vidare framkom en igenmurad öpp
ning i markplanet i den del av den östra längans 
norra gavel, som är uppförd av gråsen.

FYND: —
DATERING: —

LUND, KV S:T CLEMENS, FORNL 73 
Kulturen. Fältarbetsledare: Torvald Nilsson

Totalundersökning av medeltida bybyggelse, kyr
kogård och kloster förorsakad av grundgrävning 
för bostadshus. Undersökningen sker i ett område 
av central betydelse för den arkeologiska forsk
ningen i Lund. I den första etappen har, förutom 
bebyggelselämningar från äldre medeltid, gravar
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från en tidigare känd kyrkogård (PK-banksgräv- 
n'ngen och Thulegrävningen) från tiden ca 990— 
1050 påträffats. De nu funna gravarna visar, att 
kyrkogården kan vara så stor som 100x100 m. 
Dessutom har en grundmur från det 1150 anlagda 
Premontratensklostret och en ovanligt stor sex- 
kantig, timrad brunn undersökts. Undersökning- 
en skall fortgå till juli månad 1984.

FYND: —
DATERING: —

LUND, KV PARADISET, FORNE 73 
Kulturen. Fältarbetsledare: Torvald Nilsson

Totalundersökning p g a grundgrävning för 
administrationsbyggnad till universitetet. Vid un
dersökningen påträffades medeltida stenläggning 
både från Paradisgatans föregångare och det vin
kelrätt från denna norrut löpande Lysesträtet. 
Törutom ett flertal avfallsgropar undersöktes åtta 
brunnar, tre flätverksskodda, en stavbrunn, två 
urholkade trästammar och två oskodda.

FYND: —
DATERING: -

lund, kv södertull 30, fornl 73
Kulturen. Fältarbetsledare: Torvald Nilsson

Totalundersökning och schaktkontroll med an- 
edning av grundgrävning för bostadshus. Sam- 
■uanlagt påträffades fem timrade brunnar och 17 
avfallsgropar.

FYND: —
DATERING: —

KJALMÖ, KV BIET
ulrnö Museum. Fältarbetsledare: Eva Narde

Totalundersökning av känd men ej registrerad 
°Plats. Då källare funnits på största delen av den 

undersökta tomten var endast nergrävningar i 
ottensanden bevarade. Inom ett område fram

kom medeltida bebyggelselager; huslämningar, 
rännor och gropar. I bottensanden var nergräv
ningar av bebyggelselämningar; stolphål, lerbott- 
nar, rännor, gropar och brunnar.

FYND: —
DATERING: 1300—1600-tal.

MALMÖ, KV CLAUS MORTENSEN, FORNL 
20
Malmö Museum. Fältarbetsledare: Jan Persson

Provundersökning föranledd av nybyggnation av 
kontorshus.

FYND: —
DATERING: —

MALMÖ, DROTTNINGTORGET, FORNL 20 
Malmö Museum.
Fältarbetsledare: Catharina Andersson

Totalundersökning av känd men ej registrerad 
boplats, föranledd av trädplantering på torget. 
Planteringsgroparna kom att beröra medeltida 
bebyggelselämningar i form av huslämningar. 
Under denna bebyggelsehorisont frilädes fem ler- 
bottnar. I torgets södra del påträffades den medel
tida vallgraven.

FYND: mynt (Erik Menved/Magnus Smek). 
DATERING: 1200—1300-tal.

MALMÖ, KV FISKEN, FORNL 20 
Malmö Museum. Fältarbetsledare:
Catharina Andersson

För att avgöra omfattning av kommande arkeolo
gisk undersökning genomfördes provundersök
ning kombinerat med provborrning inom kv Fis
ken. Undersökningen resulterade i att kulturla- 
gerdjup och karaktär på kulturlagret kunde 
bestämmas. I ett av provschakten konstaterades 
klara medeltida bebyggelselämningar.

FYND: —
DATERING: 1300-tal och nyare tid.
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MALMÖ, SEGEVÅNG 
Malmö Museum.
Fältarbetsledare: Håkan Assarsson

Provundersökning av medeltida molla med vall
anläggning, känd men ej registrerad, i akt och me
ning att spåra eventuella rester av denna mölla 
med tillhörande vallanläggningar. Området avses 
exploateras som golfbana med vissa markingrepp 
som följd.

FYND: —
DATERING: —

MALMÖ, SJÄLABODAGATAN, FORNL 20 
Malmö Museum.
Fältarbetsledare: Tommy Nyberg

Totalundersökning av medeltida kyrkogård, tidi
gare känd men ej registrerad, föranledd av om
byggnad av kabelbrunn. Undersökningen gällde 
den medeltida S:t Petri kyrkas kyrkogårdsområ- 
de. 95 skelett i läge och diverse omgrävda gravar 
undersöktes.

FYND: pilgrimssnäckor.
DATERING: 1300-tal

MALMÖ. ”SYDGASPROJEKTET”
Malmö Museum.
Fältarbetsledare: Håkan Assarsson

Provundersökning av nyupptäckt boplats inför 
”Sydgasprojektet”. Steg 1 innebar förundersök
ning, som resulterade i provundersökningar inom 
steg 2. 123 provschakt grävdes. Resultatet från 
steg 2 kommer att ligga till grund för det vidare ut- 
grävningsarbetet inom steg 3.

FYND. —
DATERING: sten-, brons-, järnålder samt me
deltid.

S MELLBY SN, S MELLBY 4:94 
Skånes Hembygdsförbund.
Fältarbetsledare: Monika Fasth

Antikvarisk kontroll av fastigheten, på vilken en 
del skall bebyggas. Avbaning skedde dels för upp
fart dels för själva distriktssköterskemottagning- 
en. Vid avbaningen framkom tre mörkfärgningar 
inom ett ca 8 m2 stort område. Anläggning 3 är en 
härdbotten, anläggningarna 1 och 2 är antingen 
rester av kokgropar eller stolphål. I samtliga an
läggningar fanns sot och sand. Inga fynd gjordes, 
som kan datera anläggningarna. Inga kulturlager 
kunde iakttagas. Området bestod av sand och 
grus.

FYND: —
DATERING: —

NOSABY SN, NOSABY 21:1 
Skånes Hembygdsförbund.
Fältarbetsledare: Eva Hebyr

Antikvarisk kontroll med anledning av grävning 
av stolphål och stag för elstolpar. Undersöknings
området ligger på en långsträckt åssträckning 
mellan Nosaby och Fjälkinge. I området har ett 
flatmarksgravfält från yngre bronsålder-äldre- 
järnålder påträffats. Skålgropar, hällkistor och 
två gånggrifter finns också på åsen. Vid under
sökningen upptogs sammanlagt sex schakt om 
vardera 0,4x1 m. I samtliga schakt framkom ett 
0,3—0,4 m tjockt matjordslager. Under detta 
fanns den gula grusiga moränen. Inga förhistoris
ka lämningar påträffades.

FYND: —
DATERING: —

RINKARBY SN, ÅHUSVÄGEN 105 
Skånes Hembygdsförbund.
Fältarbetsledare: Mats Anglert

Delundersökning av skelettgrav, framkommen 
vid grävning på villatomt. Vid upptäckten av gra
ven hade vissa delar av skelettet rubbats ur sitt lä
ge. Det mesta av skelettet var dock in situ. Graven 
var orienterad i norr-söder. Skelettet låg direkt i 
den ljusa sanden på ett djup av ca 1 m under nuva
rande markyta. Den begravda hade en längd på ca
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1,6 m. I det närmaste området kring graven fram
kom inget förutom några recenta störningar.

FYND: —
DATERING: yngre järnålder. FYND: keramik, flinta, enstaka ben. 

DATERING: neolitikum (Ertebøllekultur).

fades ett 0,2—0,4 m mäktigt, sotigt och sandigt
kulturlager, innehållande keramik, flinta samt
enstaka ben.

s SALLERUPS SN, ÄNGDALA 
k'lalmö Museum.
Fältarbetsledare: Elisabeth Rudebäck

Antikvarisk kontroll och provundersökning av 
känd men ej registrerad boplats/flintgruvor. Om
rådet avsågs exploateras för att utvinna krita. In- 
°m två områden framkom fornlämningar. Inom 
ett område, C, framkom ca 400 flintgruvor. Inom 
ett område, B, framkom flintgruvor och boplats
lämningar. Undersökningarna inom detta områ
de påbörjades i december 1982. Undersökningen
fortsätter.

FYND: keramik, flintredskap, slagen flinta, ben, 
horn.
DATERING: tidigneolitikum (flintgruvorna), 
'■digneolitikum-yngre bronsålder (boplatsläm-
äingarna).

saxtorps sn, saxtorp i5.-4
unds Universitets Historiska Museum, 
ältarbetsledare: Kristina Jennbert-Spång

^undersökning av känd, men ej registrerad 
0Plats/grav. Med anledning av ett forskningsar- 
te kring neolitiseringsprocessen i sydligaste 

Verige undersöktes boplatsen för att ytterligare 
mna belägg för och för att beskriva relationen 

Stellan Ertebøllekulturen och tidigneolitisk tratt- 
Sarkultur. Boplatsområdet är beläget på södra 
än om Saxån på sluttning exponerad mot norr, 

Ca ^ 7 m ö h. I det övre partiet, på en svagt
parkerad platå, var kulturlager sönderplöjda. Ca 

m ö hpåträffades i detta område en grav, 1,2x2 
m st0r- nedgrävd till ett djup av 1,3 m under nuva
rande markyta. Skelettet var dåligt bevarat och 
^nnde endast konstateras genom mörkfärgning- 

n fyllningen påträffades enstaka skärvor av ti- 
’gneolitisk karaktär. I starkare sluttning påträf-

SIMRIS SN, SIMRIS K:A 
Skånes Hembygdsförbund.
Fältarbetsledare: Monika Fasth

Delundersökning med anledning av installation 
av toalett i tornet. Vid det första besöket i februari 
var redan vatten och avlopp framdragna till tor
nets ursprungliga dörrtröskel. I samband med 
detta hade man brutit upp ett modernt betong
golv, vilket troligen göts i samband med en om
byggnad av långhuset i början av 1900-talet. Un
der detta golv och utanför det ursprungliga tornet 
framkom basen till ett portalfundament, vilket 
utgör resterna av den ursprungliga ingången till 
tornets emporgalleri. Själva dörrkarmen är gjord 
av samma svartgrå kalksten som portalen och de 
ursprungliga väggarna i kor och torn. Portalens 
södra del är inmurad i nuvarande långhusets syd
vägg. Ett försök att bryta genom golvet i tornets 
trapphus misslyckades, troligen p g a att detta 
samtidigt utgör grund till tornet. ”Golvet” består 
av svartgrå kalksten, gråsten och kalkbruk med 
inslag av träkol. Vid den andra besiktningen hade 
hela tröskeln till tornets ursprungliga ingång hug
gits sönder och ledningar lagts i ett 0,7 m djupt 
schakt, räknat från torntrapphusets första trapp
steg. Fortfarande hade man inte kommit genom 
”golvet” — grunden. Ca 0,2 m före första trapp
steg vek ledningarna av mot norr genom trapphu
sets norra vägg.

FYND: —
DATERING: —

SIMRISHAMN, SKANSGATAN/JÄRNVÄGS
GATAN, FORNL 25 
Skånes Hembygdsförbund.
Fältarbetsledare: Mats Anglert

Antikvarisk kontroll med anledning av VA-
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ledningsbyte. VA—schaktningar företogs i Skans
gatan från korsningen med Strömmens sträde 
fram till Järnvägsgatan, som sedan följdes i sydlig 
riktning. Detta område förmodas ha legat utan
för eller alldeles i utkanten av det medeltida stads- 
området. Större delen av gatumarken var störd av 
grävningar för äldre ledningar, som låg tämligen 
djupt. Det var endast i mindre partier i schaktsek
tionen, som den orörda lagerföljden framkom. I 
dessa partier fanns inga spår av kulturlager eller 
anläggningar. Den ursprungliga markytan doku
menterades i görligaste mån.

FYND: —
DATERING: —

SIMRISHAMN, KV TALTRASTEN 61—63, 
FORNE 25
Skånes Hembygdsförbund.
Fältarbetsledare: Mats Anglert

Provundersökning med anledning av nybyggnad 
av skyddsrum. P g a tidigare gjorda markarbeten 
var de kvarvarande kulturlagren inom undersök
ningsområdet skadade och ytterst tunna. När un
dersökningen påbörjades hade dessutom mer än 
halva undersökningsområdet schaktats bort. Det 
område som återstod visade sig vara omrört och 
skadat av sentida ingrepp. Att hela undersök
ningsområdet varit omrört är dock inte troligt då 
en igenskuren lerbotten iakttogs och dokumente
rades i den norra sektionsväggen. I schaktets väst
ra sektionsvägg, som låg i gränslinjen till grann- 
tomten väster om undersökningsområdet, var la
gerföljden intakt. Detta berodde på, att 
höjdskillnaden mellan tomternas markyta var 
mer än 1 m. Hela profilen/sektionen kunde emel
lertid inte dokumenteras då den norra delen var 
dold av en stamp. Av sektionen framgick, att en 
grop, klädd med lera och sten, grävts ned genom 
de äldsta kulturlagren. Denna grop överlagrades 
delvis av kraftiga lager bränd och obränd lera.

FYND: keramik 
DATERING: 1100—1200-tal.

SIMRISHAMN, KV VÄDERKVARNEN 1, 
FORNE 25
Skånes Hembygdsförbund.
Fältarbetsledare: Mats Anglert

Totalundersökning med anledning av nyanlägg
ning av dränerings- och avloppsledningar i Skans
gatan. Ett större avloppsschakt drogs från Skans
gatan fram till fastighetens nordöstra hörn. 
Mindre dräneringsschakt drogs längs fastighetens 
södra och västra sidor. Vid undersökningen på
träffades tre lergolv eller lerbottnar i schaktväg
garna. Samtliga anläggningar hade en längd på ca 
2 m. Två av anläggningarna var obetydligt ned
grävda i den ljusa bottensanden medan den tredje 
var nedgrävd 0,25 m. Lerlagren, som mestadels 
var något uppåtsvängda vid kanterna, hade en 
fyllning av mörkbrun, sandblandad humus. En 
av anläggningarna kunde dateras med hjälp av ke
ramikfynd.

FYND: keramik, spik, djurben.
DATERING: ca 1300.

SKANÖR, N SKANÖR 
Statens Sjöhistoriska Museum.
Fältarbetsledare: Bert Westenberg

Antikvarisk kontroll och delundersökning av ett 
nyupptäckt vrak. Vid sandsugning i området sö
der om V Haken, N Skanör påträffades vrakres
ter. Som en följd av besiktningen anmodades exp
loatören att upphöra med täktverksamheten i 
fyndområdet och dess omedelbara närhet.

FYND: lämningar av större kravellbyggt fartyg. 
DATERING: troligen > 100 år.

STORA HAMMAR OCH VELLINGE SNR. 
Nationalmuseet, København.
Fältarbetsledare: Ole Crumlin-Pedersen, Catha
rina Ingelman-Sundberg.
Institutionen för Arkeologi, särskilt nordeuro
peisk, Lund.
Fältarbetsledare: Lars Ersgård.
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Fig 33. Foteviksundersökningen. Vrakplatsen före undersökningens början. Vrakdelarna helt över
täckta av stora stenar. Foto Catharina Ingelman-Sundberg.
Site of the wreck prior to excavation.

Fig 34. Foteviksundersökningen. Inmätning av vrakdelar. Foto Catharina Ingelman-Sundberg. 
Measuring the wreck.



Inventering, antikvarisk kontroll och delunder
sökning av fem nyupptäckta vrak och en spärran
läggning, vari fyra av vraken ingår som del. Se: 
”Fotevik 1981 — En marinarkeologisk rekognos
cering ved Fodevig-komplekset, Skåne!’ Natio
nalmuseet, Skibshistoriskt laboratorium, septem
ber 1981. Undersökningen fortsätter (fig 33—34).

FYND: —
DATERING: 1000—1100-tal.

VITTSJÖ SN, VITTSJÖ KYRKA 
Skånes Hembygdsförbund.
Fältarbetsledare: Mats Anglert

Delundersökning av Vittsjö kyrka med anledning 
av fasadrenovering. Kyrkan anges uppförd i slutet 
av 1100-talet eller i början av 1200-talet. ”Nykyr
kan” i norr uppfördes 1772. Det kvadratiska väst- 
tornet byggdes 1828. Kyrkan är helt i gråsten. Vid 
murverksundersökningen framkom delar av den 
ursprungliga sydportalen. Den nedre delen av den 
östra portalomfattningen fanns bevarad. Övriga 
delar av portalen har skadats när man tog upp ett 
fönster och när tornet byggdes. På korets östra si
da framkom en igenmurad portal, troligen har 
den tagits upp på 1700-talet. Det visade sig även, 
att den nuvarande absiden inte är ursprunglig. Yt
terligare en igenmurad portal påträffades på ”ny
kyrkans” östra vägg.

FYND: —
DATERING: —

VITTSJÖ SN, HAVRALJUNGA 6:39 
Skånes Hembygdsförbund.
Fältarbetsledare: Monika Fasth

I samband med trädgårdsarbete påträffades nå
got, som misstänktes kunna vara en fornlämning. 
Vid provundersökningen undersöktes en härd, 
1x1,2 m stor och 0,5 m djup, bestående av skör
bränd sten och träkol. Markägaren hade grävt 
bort största delen av härden, så att endast kanter
na återstod samt lite träkol på botten. Härden var 
belägen 45 m söder om fastigheten 6:39 och dess

sydöstra hörn. Inga daterande fynd och inget syn
ligt kulturlager runt härden kunde iakttagas.

FYND: —
DATERING: —

VÄ SN, KUNG VALDEMARS VÄG/MOSS- 
LUNDAVÄGEN, FORNE 72 
Skånes Hembygdsförbund.
Fältarbetsledare: Monika Fasth

Antikvarisk kontroll med anledning av grävning 
för elkabel. Ett ca 0,7 m brett och 0,65 m djupt 
schakt grävdes från ett elskåp vid Kung Valdemars 
väg, alldeles öster om vägbanan. Tre meter innan 
tomtgränsen till Vä 44:5 viker av mot sydost, på
träffades en enskiktad stenpackning på 38,06 
m ö h. Under denna stenpackning framkom ett 
0,04—0,1 m tjockt lager av sandblandad, vitgul 
lera med inslag av sotpartiklar. I det schakt, som 
drogs över Mosslundavägen, påträffades ytterli
gare en enskiktad stenpackning, vilken delvis vila
de på vit sandblandad lera. Större delen av led- 
ningssträckningen var störd i samband med att 
avloppsledning lagats.

FYND: tegel
DATERING: troligen yngre än medeltid.

VÄ SN, VÄ 157:5, FORNE 72 
Skånes Hembygdsförbund.
Fältarbetsledare: Monika Fasth

Antikvarisk kontroll med anledning av att fastig
heten skall upplåtas för bebyggelse. Området var 
totalt avbanat när Skånes Hembygdsförbund blev 
underrättat. Inga kulturlager eller anläggningar 
kunde observeras, varför vidare antikvarisk kon
troll ej ansågs motiverad.

FYND: —
DATERING: —
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ÅHUS, YNGSJÖ 1:167, 295:2, FORNL 20 
Lunds Universitets Historiska Museum. 
Fältarbetsledare: Johan Callmer

Delundersökning i forskningssyfte. Vid under
sökningen längs Helgeåns strand på fastigheten 
Yngsjö 1:167, 12:28, 224:2 och 295:2 finns spår av 
glasbearbetning, gjuteri, smides- och hornslöjd. 
Vissa fynd tyder på handel och utbyte. Inom stora 
delar av området finns stenåldersboplatser. Un
dersökningen fortsätter.

FYND: mynt, vikter, en våg.
DATERING: mellan- och senneolitikum, 700- 
talet e Kr.

ÅHUS, KV GLADAN 5, FORNL 23 
Skånes Hembygdsförbund.
Fältarbetsledare: Monika Fasth

Antikvarisk kontroll föranledd av utgrävning för 
källare under köket. Omedelbart under nutida 
golvnivå framkom torr, ljusgrå sand. Den inne
höll taktegel med enstaka större stenar samt in
slag av sot och träkol.

Stick 2. Vit sandblandad lera. I sydöstra hörnet 
stenpackning om 0,2—0,9 m stora stenar. Väster 
om stenpackningen påträffades delar av krit- 
pipskaft.
Stick 3. Gråsvart sand, innehållande sot, träkol 
och djurben.
Stick 4. Gråsvart sand. I botten ljus, sandblandad 
lera, ca 0,05 m tjock. Under denna lera framkom 
en enskiktad kullerstenspackning. Därunder vid
tog flygsandslager. Mellan dessa fanns djurgån
gar och äldre växthorisonter.

FYND: kritpipskaft, djurben.
DATERING: 1800-tal.

ÅHUS, KV HOVE 19, FORNL 23 
Skånes Hembygdsförbund.
Fältarbetsledare: Mats Anglert

Provundersökning p g a tillbyggnad av gillestu

ga. Området som skulle bebyggas mätte 2,1 x 7,8. 
Ett provschakt med en bredd på 0,6 m togs upp på 
tvären och över området. Provschaktet grävdes 
för hand till bottensanden. Större delen av prov
schaktet var stört av fyllning från 1900-talet. Det 
var endast i provschaktets norra kant, som lager
följden föreföll orörd. Några anläggningar eller 
kulturlager framkom inte.

FYND: —
DATERING: —

ÅHUS, SNIDAREGATAN/VARVSGATAN, 
FORNL 23
Skånes Hembygdsförbund.
Fältarbetsledare: Monika Fasth

Antikvarisk kontroll p g a VA-schaktningar i 
Varvsgatan och delar av Snidaregatan. Grävning
arna påbörjades hösten 1981 i korsningen Stava- 
gatan/Varvsgatan. Inga kulturlager iakttogs för
rän schaktet nådde ca 25 m från korsningen 
Varvsgatan/Snidaregatan. Under 1950-talet hade 
en VA-ledning lagts i Varvsgatan. Därför fram- 
rensades endast profil/sektionsväggar. Sydöstra 
sektionen av Varvsgatan dokumenterades efter
som denna var minst söndergrävd. Övre delen av 
kulturlagret är bortgrävt i samband med led- 
ningsschaktningar. I sydöstra sektionen framkom 
en mindre nedgravning, i vilken det påträffades en 
keramikbit av importstengods. I Varvsgatans 
nordvästra sektion påträffades en fragmentarisk 
lerbotten (ca 1/4) 0,45 m sydost om det sydöstra 
hörnet av byggnaden, kv Bogseraren 9 (Varvsga
tan 24). Omkring 8 m söderut på Varvsgatan på
träffades ytterligare en nedgravning — dock inte 
med några daterbara fynd.

FYND: spik, järnfragment, glaserad keramik, 
stengods, äldre rödgods, djurben.
DATERING: lerbotten = äldre än 1300-talet (?); 
kulturlager 1500—1600-tal.

ÅHUS, KV ÅLEN 1 och 2, FORNL 23 
Skånes Hembygdsförbund. 
Fältarbetsledare: Monika Fasth
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Provundersökning i anslutning till planerad be
byggelse. Undersökningen inleddes med att 
schakt E-F togs upp. I detta framkom överst ett ca 
0,6 m tjockt lager rivningsmassor, vilka bestod av 
tegel, sten och sand. Under detta fanns en sten- 
packning i ett skifte i schaktets norra del. Stenen 
vilade på ett tunt lager gul sand. Under sanden 
framkom ett gråsvart lager, innehållande rött te
gel, djurben samt stora stenar. Därunder fanns ett 
dylager. Grundvattnet sipprade in.

Schakt C-D bestod av 0,6 m rivningsmassor, 
vilka utgjordes av sten, trä, tegel och sand. Under 
rivningsmassorna framkom en mindre stensam
ling i norra delen. 2,5 m söder om punkt C börja
de ett gyttjelager, troligen avsatt. Under gyttjelag- 
ret fanns ett flygsandslager, vilket långsamt sjönk 
mot punkt D och försvann helt 1 m före denna. 
Därunder framkom ett ca 0,2 m tjockt torvlager 
samt grundvatten.

Schakt A-B. Under rivningsmassorna fanns ett 
skift gatsten, gårdsplanen till den nuvarande be
byggelsen. Under gatstenen fanns ett gråsvart la
ger, som innehöll tegel och djurben. Därunder ett 
lager sand och under detta åter ett gråsvart lager 
djurben och tegel. Därunder sand. Hela området 
var genomgrävt med VA- och elledningar.

FYND: tegel, djurben etc.
DATERING: området ger intryck av att vara ut
fyllt i modern tid för lastkaj, vilken fortfarande 
finns kvar.

ÅHUS, STG 522, FORNE 23 
Skånes Hembygdsförbund.
Fältarbetsledare: Mats Anglert

Provundersökning i samband med nybyggnation 
av transformatorstation. Undersökningsområdet 
mätte 2x3,4 m och låg i ett mindre parkområde. 
Hela undersökningsområdet var stört av recenta 
anläggningsarbeten.

FYND: —
DATERING: —

Ö VEMMERLÖVS SN, ÖRNABERGA 4:1, 3:1 
Skånes Hembygdsförbund.
Fältarbetsledare: Monika Fasth

Med anledning av att en ny grustäkt skulle öppnas 
på Örnaberga företogs schaktövervakning. Vid 
avbaningen framkom sju härdar och rester av ett 
kulturlager. Kulturlagret var endast bevarat i en 
svacka och bestod av ljus gråbrun sand och var 
mycket svårt att skilja från det tunna matjordslag- 
ret. Området hade plöjts två gånger under mo
dern tid varvid matjordslagret och kulturlagret 
blandats på de högre belägna områdena och i 
svackorna där kulturlagret var tjockare.

FYND: keramik
DATERING: (sen) förromersk järnålder.

Småland

ADELÖVS SN, TRANÅS KOMMUN, FORNE 
12 B
Jönköpings läns museum.
Fältarbetsledare: Nils Gustav Nydolf

Antikvarisk kontroll i samband med schaktnings- 
arbeten för telekabelnedläggning i närheten av 
gravfältet nr 12 B. En misstänkt stenkoncentra- 
tion rundades vid schaktningen. I övrigt utan an
märkning.

FYND: —
DATERING: —

BERGA SN, KYRKOGÅRDEN 
Smålands Museum.
Fältarbetsledare: Eva Åhman

Totalundersökning av begränsad yta inom kyrko
gården. Vid gravgrävning påträffades ett kultur
lager, som undersöktes. En husgrund och fem 
härdgropar påträffades.

FYND: —
DATERING: ?
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EKSJÖ, STORA TORGET, FORNE 134 
Jönköpings läns museum.
Fältarbetsledare: Tomas Areslätt

Antikvarisk kontroll i samband med schaktning 
för vattenledning. Delar av bogårdsmur på
träffades.

FYND: —
DATERING: eftermedeltida.

EKSJÖ, VATTENTORGET, FORNE 134 
Jönköpings läns museum.
Fältarbetsledare: Tomas Areslätt

Antikvarisk kontroll i samband med schaktning 
för södra centrumleden. Härvid påträffades av- 
loppstrummor av sten. Inga medeltida lämningar 
trots den medeltida stadsbildningens läge.

FYND: —
DATERING: sentida.

GRÄNNA, KV ÖVERSTEN 4 och 9, FORNE 79 
Jönköpings läns museum.
Fältarbetsledare: Christine Hederström

Antikvarisk kontroll i samband med nybyggna
tion. Inget anmärkningsvärt att rapportera.

FYND: —
DATERING:—

JÖNKÖPING, KV ASPEN, FORNE 50 
Jönköpings läns museum.
Fältarbetsledare: Nils Gustaf Nydolf

Totalundersökning av Kv Aspen med anledning 
av nybyggnation. Kvarteret bestod av tre ur
sprungliga tomter, anlagda ca 1612. Tomterna var 
bebyggda, fram till undersökningen, med resterna 
av en gårdsbebyggelse från 1790-talet fram till nu
tid. Tomterna är belägna mellan Hovrättstorget 
och Vättern. Undersökningen visade, att de ur

sprungliga tomtgränserna ej förändrats och att 
bebyggelsens utbredning hela tiden följt ungefär 
samma mönster. Tomterna har med jämna mel
lanrum förstorats genom utfyllnad i Vättern mot 
norr. Detta har skett med timrade strandskoning- 
ar. Bebyggelselämningarna bestod av rester av 
välvda stenkällare under bostadshus närmast 
Storgatan, flankerade av ekonomibyggnader, 
byggda på enkla syllkonstruktioner, så tre likarta
de, kringbyggda gårdsformationer bildats. Före- 
målsfynden speglade väl invånarnas relativt höga 
status som tjänstemän vid närliggande rådhus 
och hovrätt.

FYND: 23 mynt, exklusivt, importerat porslin, 
exklusivt, målat, ovalt fönsterglas, ett, ca 0,16 m, 
med namn och årtal, redskap och enkelt hus
hållsgods.
DATERING: sent 1500-tal — 1600-tal—1800-tal.

JÖNKÖPING, KV BOFINKEN, FORNE 50 
Jönköpings läns museum.
Fältarbetsledare: Tore Artelius

Delundersökning av bebyggelselämningar från 
det äldre Jönköping, bestående av hantverkskvar- 
ter med bl a tenngjutare- och bleckgjutareverk- 
städer. Vidare undersöktes bostadshus, ekonomi
byggnader och verkstäder.

FYND: —
DATERING: 1600-tidigt 1700-tal.

JÖNKÖPING, KV GAMBRINUS, FORNE 50 
Jönköpings läns museum.
Fältarbetsledare: Tomas Areslätt

Totalundersökning p g a nybyggnation inom Kv 
Gambrinus. Utgrävningen utfördes inom det me
deltida stadskyrkoområdet. Ett 1300-talshus av 
sten, beläget inom kyrkoområdets nordvästra del 
framkom. Byggnaden har under dess senare ske
de, fram till 1612, då det eldhärjades, fungerat 
som tiondelada. Totalt tillvaratogs bl a ett par 
hundra kg bränt spannmål. Längs efter husets 
västra utsida framgrävdes en kullerstensbelagd
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gatutsträckning, som enligt 1652 års stadskarta är 
den medeltida gatan ”Västra Storgatan”. Sex ske
lett, in situ, påträffades, begravda inom kyrko- 
gårdsområdets nordvästra del.

FYND: brakteater, järnföremål, kammar, slagg, 
bränt spannmål.
DATERING: 1300—1600-tal.

JÖNKÖPING, KV GRANATEN, FORNE 50 
Jönköpings läns museum.
Fältarbetsledare: Jörgen Strei ffert

Antikvarisk kontroll av stadsbebyggelse med an
ledning av grundschaktning för tillbyggnad av 
gamla brandstationen. Vid undersökningen 
framkom inga konstruktioner eller något kui
tu rlager.

FYND: —
DATERING: —

JÖNKÖPING, KV GULLVIVAN 17, FORNL 50 
Jönköpings läns museum.
Fältarbetsledare: Tomas Areslätt

Antikvarisk kontroll och delundersökning av me
deltida stadsbebyggelse med anledning av mark
planering och avloppsanläggning för P-plats, be
läget inom slotts- och klosterområdet. Södra kur- 
tinmuren och en del av bastionen ”Carolus” samt 
markyta för byggandet av inre vallgrav/kurtin- 
mur framkom vid undersökningen.

FYND: —
DATERING: 1600-tal.

JÖNKÖPING, KV HATTEN, FORNL 50 
Jönköpings läns museum.
Fältarbetsledare: Anders Löfgren

Prov- och delundersökning av medeltida stadsbe
byggelse inom Kv Hatten. Vid undersökningen 
påträffades bebyggelselämningar från 1500-talet 
och senare.

FYND: keramik 
DATERING: 1500—1600-tal.

JÖNKÖPING, JÄRNVÄGSGATAN, FORNL 50 
Jönköpings läns museum.
Fältarbetsledare: Tomas Areslätt

Antikvarisk kontroll med anledning av om- och 
nybyggnad av Järnvägsgatan. Schaktsektioner- 
nas stratigrafi bestod av fyllnadslager, tillkomna 
efter 1865. Här påträffades kalkstensläggning, re
dovisad på en karta från år 1863 samt en äldre, 
odaterad markyta och en strandlinje + 88,58 
m ö h.

FYND: —
DATERING: —

JÖNKÖPING, KV JÄSTEN, FORNL 50 
Jönköpings läns museum.
Fältarbetsledare: Nils Gustav Nydolf

Antikvarisk kontroll av nyupptäckt stadsbebyg
gelselämning, framkommen vid matjordsschakt- 
ning. Vid schaktningsarbete instörtade, under 
mark dolda, med tegelvalv försedda rum, vilka 
identifierades som tillhöriga ett, på platsen tidi
gare beläget, bryggeri. Kontrollen skedde efter te
lefonanmälan.

FYND: —
DATERING: sent 1800-tal — tidigt 1900-tal.

JÖNKÖPING, KV LÄROVERKET/BRUNNS- 
GATAN, FORNL 50 
Jönköpings läns museum.
Fältarbetsledare: Tomas Areslätt

Antikvarisk kontroll och delundersökning av me
deltida stadsbebyggelse med anledning av plane
ringsarbeten och rörgravsschaktningar. Vid un
dersökningen påträffades delar av slottet, södra 
kurtinmuren med slagna tegelvalv och delar av in
re vallgraven.
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FYND: —
DATERING: 1600-tal

JÖNKÖPING, RÅDHUSPARKEN/SKOLGA- 
TAN, FORNE 50 
Jönköpings läns museum.
Fältarbetsledare: Tomas Areslätt

Antikvarisk kontroll till följd av ombyggnad av 
Skolgatans östra del, schaktningar för gång- och 
cykelbana samt anläggande av ny stödmur i Råd
husparkens sydöstra hörn. Schaktdjupet upp
mättes till 1 m och undersökningsdjupet blev mel
lan 1 och 3 m. Omrörda fyllnadsmassor påträffa
des på steril sand. Fyllnadsmassorna innehöll bl a 
medeltida byggnadsrester.

FYND: profiltegel, skelettrester 
DATERING: —

JÖNKÖPING, VÄSTGÖTAGATAN, FORNE 50 
Jönköpings läns museum.
Fältarbetsledare: Linnea Kallerskog

Antikvarisk kontroll och delundersökning med 
anledning av schaktning för vatten och avlopp. 
Undersökningen utgjordes av en stadsarkeolo- 
gisk kulturlagerkontroll. Vid undersökningen på
träffades bebyggelselämningar samt gjuteri- 
verksamhet.

FYND: bronsföremål, keramik, grytformar, 
slagg.
DATERING: slutet av 1500-talet.

JÖNKÖPING, VÄSTGÖTAGATAN, FORNE 50 
Jönköpings läns museum.
Fältarbetsledare: Christine Hederström

Kontinuerlig antikvarisk kontroll och stadsarkeo- 
logiska delundersökningar vid schaktning för 
fjärrvärmekulvert inom centrala Jönköping. 
Målsättningen är att dokumentera påträffade 
lämningar, redovisa kulturlagrens mäktighet och

utbredning samt fastställa den ursprungliga 
marktopografin. Vid undersökningen påträffa
des bl a konstruktioner i form av slottsvallgravar, 
husgrunder och kullerstensbeläggningar. Vidare 
kunde konstateras platsen för gjuteriverksamhet. 
Undersökningen fortsätter.

FYND: bronsfragment, järnfragment, keramik, 
gjutformsfragment, slagg.
DATERING: 1500—1800-tal.

JÖNKÖPING, STG 10, FORNE 50 
Jönköpings läns museum.
Fältarbetsledare: Christine Hederström

Antikvarisk kontroll av stadsbebyggelse med an
ledning av nybyggnation. Tre schakt i väst-östlig 
riktning inspekterades, dock intet anmärknings
värt att rapportera.

FYND: —
DATERING: —

KALMAR, KV ALEN 6, FORNE 94 
Kalmar läns museum.
Fältarbetsledare: Mikael Delden

Antikvarisk kontroll av medeltida kulturlager i 
samband med schaktning för VA-arbeten inom 
Kv Alen 6. Vid schaktningen framkom medeltida 
gatunivåer.

FYND: —
DATERING: 1200—1300-tal.

KALMAR, BASTIONEN ”S:T ERIK’VV 
LÅNGGATAN, FORNE 94

Kalmar läns museum.
Fältarbetsledare: Mikael Delden

Antikvarisk kontroll av kulturlager med anled
ning av schaktningsarbeten för elkabel inom angi
vet område. Schaktningen företogs huvudsakli

417



gen genom sentida påförda raseringslager. Sprid
da rester av 1600-talets gatunät påträffades samt 
två mindre murrester, eventuellt tillhörande den 
medeltida stadsmuren.

FYND: —
DATERING: medeltid (?) — 1600-tal.

KALMAR, BASTIONEN ”REGERINGEN”,
FORNL 93
Kalmar läns museum.
Fältarbetsledare: Mikael Delden

Antikvarisk kontroll av befästningsanläggning 
från 1600-talet i samband med schaktningsarbe- 
ten för bottenplatta till soprum. Schaktningen fö
retogs dock helt i sent påförda lager.

FYND: —
DATERING: —

KALMAR, KV BOFINKEN 2, FORNL 93 
Kalmar läns museum.
Fältarbetsledare: Mikael Delden

Antikvarisk kontroll av kulturlager från 1600- 
talet i samband med schaktning för VA-arbeten. 
Vid schaktningen framkom endast sentida bygg- 
nadslager.

FYND: —
DATERING: —

KALMAR, KV CEDERN 3, FORNL 94 
Kalmar läns museum.
Fältarbetsledare: Mikael Delden

Antikvarisk kontroll av medeltida kulturlager i 
samband med schaktning för sockel till staket. 
Schaktningen företogs ej till steril mark. Enbart 
sentida, påförda matjordslager genomschak- 
tades.

FYND: —
DATERING: —

KALMAR, KV DOMHERREN 6 och 7, FORNL 
93
Kalmar läns museum.
Fältarbetsledare: Mikael Delden

Antikvarisk kontroll av byggnadslager från 1700- 
talet. I kvarteret skulle schaktas för källare och 
bottenplatta. Vid den antikvariska kontrollen 
framkom en källare, tillhörande en snusfabrik 
från 1700-talet samt spår av annan bebyggelse 
från samma tid.

FYND: —
DATERING: 1700—1800-tal.

KALMAR, FREDRIKSKANSGATAN/GER- 
MUNDSGATAN, FORNL 93 
Kalmar läns museum.
Fältarbetsledare: Mikael Delden

Antikvarisk kontroll med anledning av schakt- 
ningsarbeten för fjärrvärmeledning. Vid schakt
ningen framkom endast sentida bebyggelselager.

FYND: —
DATERING: —

KALMAR, KV FRIMURAREN 1, FORNL 93 
Kalmar läns museum.
Fältarbetsledare: Mikael Delden

Antikvarisk kontroll av befästningsanläggning 
från 1600-talet till följd av schaktning för grund
isolering. Inga spår av befästningsanläggning på
träffades. Schaktningen företogs ned till steril 
grund.

FYND: —
DATERING: —

KALMAR, KV GULLREGNET, FORNL 94 
Kalmar läns museum.
Fältarbetsledare: Mikael Delden

Antikvarisk kontroll av kulturlager från 1600-
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talet. Kontrollen föranleddes av schaktning för 
VA-arbeten. Vid schaktningen framkom kulturla
ger från 1600- eller 1700-talet.

FYND: —
DATERING: 1600- eller 1700-tal.

KALMAR, KV HÄGGEN 2, FORNE 94 
Kalmar läns museum.
Fältarbetsledare: Mikael Delden

Antikvarisk kontroll av 1600-talsbyggnad och 
samtida kulturlager i samband med schaktning 
för hisstrumma, bottenplatta samt VA-arbeten i 
Kv Häggen. Vid kontrollen frilädes byggnadsde
lar från 1600-talet, vilket är lika med Hospitalets 
tillkomsttid.

FYND: keramik, pottkakel.
DATERING: 1600—1700-tal.

KALMAR, KV KAKELMAKAREN, FORNL 
93
Kalmar läns museum.
Fältarbetsledare: Mikael Delden

Antikvarisk kontroll av kulturlager från 1600- 
talet i samband med schaktning för elkabel. Vid 
schaktningen framkom endast sentida bygg- 
nadslager.

FYND: —
DATERING: —

KALMAR, KRUSENSTJERNSKA GÅRDEN,
FORNL 94
Kalmar läns museum.
Fältarbetsledare: Mikael Delden.

Antikvarisk kontroll av medeltida kulturlager 
med anledning av schaktning för VA-arbeten. 
Schaktet grävdes ej ned till steril grund. Spår av 
senmedeltida byggnadslämningar påträffades.

FYND: —
DATERING: 1400—1500-tal. (?).

KALMAR, G:A KUNGSGATAN, FORNL 94 
Kalmar läns museum.
Fältarbetsledare: Mikael Delden

Antikvarisk kontroll av medeltida kulturlager 
med anledning av schaktning för dagvattenled
ning. Schaktningen företogs ej till steril grund. I 
det 0,5—1,2 m djupa schaktet framkom senme
deltida byggnadslämningar.

FYND: —
DATERING: senmedeltid.

KALMAR, RAVELINEN ”PRINS CARL”,
FORNL 93
Kalmar läns museum.
Fältarbetsledare: Mikael Delden

Antikvarisk kontroll av befästningsanläggningen 
från 1600-talet i samband med schaktning för VA- 
arbeten. Schaktningen företogs i byggnadslager 
påförda i sen tid.

FYND: —
DATERING: —

KALMAR, RAVELINEN ”PRINS CARL”,
FORNL 93
Kalmar läns museum.
Fältarbetsledare: Mikael Delden

Antikvarisk kontroll av schaktning för plintar till 
skärmtak. Schaktningen företogs enbart i sentida 
påförda byggnadslager.

FYND: —
DATERING: —

KALMAR, STADSPORTEN KAVALJEREN,
FORNL 93
Kalmar läns museum.
Fältarbetsledare: Mikael Delden

Antikvarisk byggnadskontroll i anslutning till re
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parationsarbeten på stadsporten från 1690-talet. 
Inget framkom.

FYND: —
DATERING: —

KALMAR, SÖDRA VÄGEN — STENSÖVÄ- 
GEN, FORNL 94 
Kalmar läns museum.
Fältarbetsledare: Mikael Delden

Antikvarisk kontroll med anledning av schakt- 
ning för dagvattenledning. Vid kontrollen fram
kom spridda lämningar efter löpgraven från 
1600-talet.

FYND: —
DATERING: 1600-tal.

KALMAR, SÖDRA VÄGEN — STENSÖVÄ- 
GEN, FORNL 94 
Kalmar läns museum.
Fältarbetsledare: Mikael Delden

Antikvarisk kontroll av befästningsanläggning 
från 1600-talet med anledning av schaktning för 
VA-arbeten. Schaktningarna företogs huvudsak
ligen i tidigare störd mark. Ytterst få spår av 1600- 
talsanläggningarna kunde iakttagas.

FYND: —
DATERING: 1600-tal.

KALMAR, KV TENNGJUTAREN 2, FORNL 
93
Kalmar läns museum.
Fältarbetsledare: Mikael Delden

Antikvarisk kontroll för befästningsanläggning 
från 1600-talet med anledning av schaktningsar- 
beten för källare. Vid schaktning och kontroll 
framkom 1600-talets befästningsmur.

FYND: —
DATERING: 1600-tal.

KALMAR, KV VALNÖTSTRÄDET, FORNL 94 
Kalmar läns museum.
Fältarbetsledare: Mikael Delden

Antikvarisk kontroll av kulturlager i samband 
med schaktning för elkabel. Schaktningen före
togs huvudsakligen genom sentida påförda rase
ringslager. Spridda rester av 1600-talets gatunät 
påträffades.

FYND: —
DATERING: 1600-tal.

REFTELE SN, MELLBY BRUNNS GÅRD 4:6, 
9:1, FORNL 102 
Jönköpings läns museum.
Fältarbetsledare: Tomas Areslätt

Antikvarisk kontroll av gravfält till följd av 
schaktning för ny ladugård i anslutning till grav
fältet 102. Inget av vikt att notera framkom.

FYND: —
DATERING: —

ROGBERGA SN, FORNL 2 
Jönköpings läns museum.
Fältarbetsledare: Tomas Areslätt

Antikvarisk kontroll och återuppsättande av rase
rad milsten.

FYND: —
DATERING: —

SJÖSÅS SN, VÄSTERÅNGA, FORNL 101. 
Smålands museum.
Fältarbetsledare: Eva Åman

Totalundersökning av husgrund. Undersökning
en ansågs vara vetenskapligt motiverad eftersom 
man förmodade husgrunden vara förhistorisk.

FYND: —
DATERING: —
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SÄVSJÖ SN, VÄG 818, STENSHULT-HYLLE- 
TOFTA, FORNE 28 
Jönköpings läns museum.
Fältarbetsledare: Tomas Areslätt.

Provundersökning föranledd av vägbygge 30 m 
väster om gravfält 28. Området är odlat in i sen 
tid. Påträffade lämningar recenta.

FYND: —
DATERING: —

VISINGSÖ, GAMLA HAMNEN 
Jönköpings läns museum.
Fältarbetsledare: Tomas Areslätt

Antikvarisk kontroll av kajanläggning, tidigare 
känd men ej registrerad. Undersökningen utgjor
des av uppmätning och tornfotografering av an
läggningen, som är delvis skadad.

FYND: —
DATERING: 1600-tal.

VISINGSÖ, NÄS 1:10, FORNE 72 
Jönköpings läns museum.
Fältarbetsledare: Christine Hederström

Antikvarisk kontroll av medeltida borgruin för
orsakad av schaktgrävning för dränering i anslut
ning till borgruinen.

FYND: —
DATERING: (medeltid)

VISINGSÖ, UPPHÄNGSHAGEN 
Jönköpings läns museum.
Fältarbetsledare: Tomas Areslätt

Nyupptäckt boplatslämning med skärvstenshög 
fosfatkarterades, provundersöktes och delunder- 
söktes i samband med seminariegrävning för Vi- 
singsö folkhögskola — Braheskolan.

FYND: keramik, knacksten

DATERING: C 14-datering av skärvstenshögen, 
ca 1000 f Kr.

VISINGSÖ, VISINGSBORGS SLOTTSRUIN, 
FORNE 38
Jönköpings läns museum.
Fältarbetsledare: Christine Hederström

Antikvarisk kontroll i samband med restaurering 
av nordvästra bastionen.

FYND: —
DATERING: —

VÄXJÖ, KV LINNÉ 2, FORNE 170 
Smålands museum.
Fältarbetsledare: Eva Åhman

Del- och totalundersökning av kulturlager föran
leddes av planerad nybyggnation av kontors- och 
bostadshus inom det medeltida Växjö. Den under 
sommaren utförda provundersökningen motive
rade en fördjupad dokumentation inom priorite
rad, begränsad yta. Undersökningen frambragte 
husgrunder, brunnar och stenläggningar.

FYND: diverse 
DATERING: osäker.

VÄXJÖ, KV LINNÉ, FORNE 170 
Smålands museum.
Fältarbetsledare: Eva Åhman

Totalundersökning av begränsad yta inom större 
kulturlager i det medeltida Växjö.

FYND: —
DATERING: —

VÄXJÖ, STG TELESTAD 
Smålands museum. 
Fältarbetsledare: Eva Åhman
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Området fosfatkarterades med anledning av pla
nerad tätortsutbyggnad. Fosfatkarteringen gav 
kraftigt förhöjda värden, varför provundersök
ning och schaktkontroller kommer att föregå ex
ploateringen.

FYND: —
DATERING: —

VÄXJÖ, STG TELESTAD 
Smålands museum.
Fältarbetsledare: Eva Åhman

Fosfatkarteringarna i området resulterade i prov
undersökning, varvid en härdgrop framkom. 
Inga övriga fynd gjordes.

FYND: —
DATERING: C 14-datering till 4000 f Kr.

Stockholms innerstad

GAMLA STÄN: KV CEPHALUS 10 KV CYBE- 
LE 12, KV HIPPOMENES 5, JUNOTÄPPAN, 
KV KIDSKÄR 3,4, F D KINDSTUGATAN VID 
KV CASSIOPEIA, NORRA BANKOGRÄND 
VID KV PLUTO, KV POLLUX 7, STORA GRÅ- 
MUNKEGRÄND VID KV MILON, STORA 
GRÅMUNKEGRÄND VID KV PYRENEUS, 
STORA NYGATAN VID KV MERCURIUS, 
STORA NYGATAN VID KV PALAME- 
DES/TRITONIA, TYSKA KYRKANS 
GRÄND. KUNGSHOLMEN: HANTVERKAR- 
GATAN (FRÅN KUNGSHOLMSTORG TILL 
STADSHUSET). NORRMALM: FREDSGA- 
TAN VID KV JOHANNES STÖRRE, LANT- 
MÄTERIBACKEN/KUNGSTRÄDGÅRDEN, 
LANTMÄTERIBACKEN VID VÄSTRA 
TRÄDGÅRDSGATAN, NORRLANDSGA
TAN/KUNGSGATAN, NORRLANDSGATAN 
VID KV KVASTEN.
Stockholms stadsmuseum.
Fältarbetsledare: Anita Biuw, Solbritt Benneth, 
Elisabeth Brynja, Britta Peterson.

Arkeologiska undersökningar och schaktkon
troller, som inte gav något av antikvariskt intresse.

GAMLA STA’N, KV ALCMENE/AMPHI- 
TRYON
Stockholms stadsmuseum.
Fältarbetsledare: Solbritt Benneth

Anledning till undersökningen var nybyggnation 
(elnätstation) inom Gamla Stan. Undersökning
en omfattade en källare, indelad i två rum delvis 
med tegelmurade väggar i oregelbundet renäs
sansförband. Därutöver gråstensmurar. I ett av 
rummen fanns spår av äldre gråstensmurar med 
insprängda stortegel. Golven var delvis bevarade 
och utgjordes av huggna sandstensplattor. Endast 
den avdelande mittmuren borttogs efter doku
mentation.

FYND: keramik, typ B I I-gods, obrända djurben 
samt ett skenben från människa.
DATERING: sent 1500-tal — 1600-tal.

GAMLA STA’N, KV MEDUSA 3, 4, 5 
Stockholms stadsmuseum.
Fältarbetsledare: Anita Biuw

Undersökning föranledd av ombyggnad och 
grundförstärkning med förborrade foderrör. Un
dersökningen visade en nästan fyndtom fyllning 
med litet inslag av slaktavfall samt lite fragmenta
riska artefakter. På två ställen i källaren påträffa
des under golvet murrester, vilka bedömdes vara 
grundmurar från äldre hus. I ett av källarrummen 
påträffades också en konstruktion, som bedöm
des vara den nedre delen av en avfallsbrunn.

FYND: fragmentariskt glas och keramik samt 
slaktavfall.
DATERING: 1600—1800-tal.

GAMLA STÄN, MYNTTORGET 
Stockholms stadsmuseum. 
Fältarbetsledare: Kerstin Riessen
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Fig 35. Stockholm, 
Klara Kyrkogård. Två 
rum med rester av te
gelgolv i den medelti
da klosteranläggning
en. Foto S Benneth, 
Stockholms Stadsmu
seum.
Two rooms with re
mains ofa brick floor 
in the medieval mo
nastery.

Ombyggnad av telestation föranledde undersök
ning av källare där källarvalv och grundmurar till 
inre Norreport (medeltid) påträffades. Öster om 
porttornet framkom en 1600-talskällare, som till
hört byggnader i kv Polyfemos.

FYND: stengodsskärva från 1400-talet. 
DATERING: medeltid — 1600-tal.

NORRMALM, FREDSGATAN 
Stockholms stadsmuseum 
Fältarbetsledare: Britta Peterson

Schaktkontroll i samband med byte av rör i gatan. 
I ett ca 3 m brett schakt, som djupast ca 2,5 m, i 
Fredsgatan mellan Malmtorgsgatan och Drott
ninggatan syntes mitt för kv Lejonet fem rester av 
ett källarvalv, som var beläget i ungefär 45 °:s vin
kel mot gatusträckning.

FYND: — 
DATERING: —

NORRMALM, KLARA KYRKOGÅRD 
Stockholms stadsmuseum.
Fältarbetsledare: Solbritt Benneth

Med anledning av planerad nybebyggelse (kontor) 
undersöktes delar av den medeltida klosteran
läggningen. Den framtagna anläggningen (Al) 
utgjordes av tre rum med rester av tegelgolv, i två 
rum lagda i fiskbensmönster. Rummen var delade 
med 1,2 m tjocka skalmurar av utvald gråsten. Ett 
par murar var av tegel i munkförband. Mot norr 
avslutades anläggningen av en yttermur, delvis av 
gråsten, som bitvis var riven från utsidan. I det 
mellersta rummet fanns ett nedgrävt utrymme 
med kalkstensgolv, till vilket ledde en trappa av 
kalkstenshällar. Utanför anläggningen, mot norr
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Fig 36. Stockholm, 
Klara Kyrkogård. Se
kundärt nedgrävt ut
rymme med kalkstens
golv, jämför den övre 
bildens övre högra 
hörn. Foto S Benneth, 
Stockholms Stadsmu
seum.
Area with a limestone 
floor.

fanns två rader med stenskodda stolphål, sam
manlagt tolv stycken på en nivå, motsvarande 
grundsulan för hela klosteranläggningen. Fyll
ningen utanför bestod av omrört åsgrusmaterial 
och innanför rivningsmassor från en tidigare un
dersökning 1917. Vid denna undersökning var 
stora delar av de nu undersökta och borttagna an
läggningarna framtagna. Andra delar av samma 
klosteranläggning har 1908, 1936 och 1965 under
sökts och borttagits (fig 35—36).

FYND: 1 mynt, Norge, Hans 1481—1512 (Nida
ros, hvid nå), formtegel, golvtegel, föremål av 
järn, keramik och glas från rivningsmassorna 
(1600—1700-tal)
DATERING: ca 1285—1527.

NORRMALM, KV MÅNS BOCK 
Stockholms stadsmuseum.
Fältarbetsledare: Britta Peterson

Undersökning inför grundförstärkning, beståen
de av provgropar i källarplanet. I ett tiotal prov
gropar, som djupast ca 3 m, iakttogs vanligtvis 
”modern” fyllning ned till ca 1,5 m djup under 
källargolvet; i vissa gropar syntes därunder svart 
äldre fyllning med keramik, glas och ben.

FYND: —
DATERING: —
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NORRMALM, KV RÄNNILEN 7 
Stockholms stadsmuseum.
Fältarbetsledare: Britta Peterson

Provundersökning inför grundförstärkning i 
form av provgropar i källarplanet. Fyra provgro
par upptagna i källare, ca 1,25 m djupa. Fyllning
en bestod av sand och grus. Rustbädd och 
paining.

FYND: keramik, tegel, trä, ben.
DATERING: —

NORRMALM, KV SKÄREN 3 
Stockholms stadsmuseum.
Fältarbetsledare: Britta Peterson

Antikvarisk kontroll med anledning av schakt- 
ning i samband med grundförstärkning. Man 
schaktade 0,8 m ned från ursprunglig källarnivå 
(+0,85 m ö h). Fyllningen bestod av leraktig, 
svart massa med keramik, trä och ben. Dessutom 
påträffades tre lager rustbädd, delvis med 
paining.

FYND: —
DATERING: —

NORRMALM, KV SKÄREN 
Stockholms stadsmuseum.
Fältarbetsledare: Solbritt Benneth

Antikvarisk kontroll av stadsbebyggelse. Med an
ledning av vrakfynd deltog Carl-OIof Cederlund, 
SSHM, i planeringen m m, beträffande den 
skeppsarkeologiska undersökningen av de två 
1600-talsvraken under november-december 1982. 
Sedermera dokumenterades dessa av SSHM i feb
ruari 1983. Undersökningen i sen helhet utförs av 
Stockholms Stadsmuseum. Undersökningen 
fortsätter.

FYND: —
DATERING: 1600-tal.

ÖSTERMALM, GREV TUREGATAN 
Stockholms stadsmuseum.
Fältarbetsledare: Britta Peterson

Antikvarisk kontroll av schaktningsarbeten i 
samband med byte av rör i gatan. I ett ca 150 m 
långt och 2 m brett schakt, som djupast 3,5 m, 
med fyllning av sand och grus, kunde inga kon
struktioner konstateras. I botten tidigare nedlag
da rör.

FYND: —
DATERING: —

Uppland

BÖRJE SN, HÄSSELBY 5:1, FORNL 151 
Inst för Arkeologi särskilt nordeuropeisk, Uppsa
la. Fältarbetsledare: Anna-Lena Forsåker.

Delundersökning av gravfält med underliggande 
(nyupptäckt) boplats. Sedan 1978 har institutio
nens fältkurser varit förlagda till Hässelby, fornl 
151, ett delvis skadat gravfält. Under de samman
lagt fem månaderna har 22 gravar undersökts. Av 
dessa var 19 senvikingatida skelettgravar i fyrsidi- 
ga stensättningar i fältets västligaste del, två var 
skelettgravar i högar, fortfarande i fältets västra 
del men något centralare belägna (fig 37). Slutli
gen har en brandgrav i fältets östra del under
sökts. Denna har inte kunnat dateras närmare än 
till järnålder. Redan första året framkom under 
den först grävda högens fyllning östra delen av en 
huslämning med dubbla stolphålsrader. Fynd i 
boplatslagret tyder på vendeltidig vikingatid. Un
der 1982 års fältkurs grävdes området närmast 
väster om den nu kända huslämningen, omfattan
de sex fyrsidiga stensättningar. Hela det avtorva- 
de området, ca 75 m2 , blev ej färdigundersökt 
men en fortsättning på golvlagret och stolphålsra- 
derna kunde konstateras samt möjligen en västlig 
avslutning på huset. För närvarande är huset 
6x18 m stort. Undersökningen fortsätter.

FYND: kniv med silvertråd, lövkniv, broddar 
kistspikar, keramik, lerklining.
DATERING: vikingatid.
PUBLICERAT i ”Fjölnir 1982” häfte 4.
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Fig 37. Skelettgrav nr 
20 Hässelby Park, 
Börje sn. Foto Institu
tionen för arkeologi, 
Uppsala Universitet. 
Inhumation grave.

FORSMARKS SN, FORSMARKS BRUK 
Upplandsmuséet.
Fältarbetsledare: Leif Zerpe

Med anledning av anläggningsarbeten för VA- 
ledningar inom bruket gjordes antikvarisk kon
troll av framkommande kulturlager. Endast 
kultur- och fyllnadslager påträffades med slagg 
och andra smärre fynd från senare tid. Inga fasta 
konstruktioner framkom.

FYND: —
DATERING: 1600—1900-tal.

HÅLLNÄS SN, HJÄLMUNGE 3:1 
Inst för Arkeologi, särskilt nordeuropeisk, Stock
holms Universitet.
Fältarbetsledare: Anders Broberg.

I samband med vägarbete utfördes antikvarisk 
kontroll och en delundersökning av ett under väg
arbete påträffat gravfält. Gravfältet var beläget 
inne i Hjälmunge by. Gravarna utgjordes av öst- 
västligt orienterade skelettgravar i kistkon- 
struktioner.

FYND: kniv av järn.
DATERING: 1000-talets senare hälft.

HÅLLNÄS SN, ÄNGVRETA 1:12, (LING- 
NÅRE),
Inst för Arkeologi, särkilt nordeuropeisk, Stock
holms Universitet 
Fältarbetsledare: Anders Broberg

Delundersökning av nyupptäckt gravfält i sam
band med att ett odlingsröse undersöktes. Od-
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Fig 38. Gårdsplan från 1200-tal med stensatt brunn och i förgrunden kokhusgrund, Lingnåre, Hållnäs 
sn. Foto A Broberg.
Courtyard from the 13 th century with a stone-lined well and the house foundations of a kitchen.
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Fig 39. Stensatt brunn 
från 1200-tal, Ling- 
nåre, Hållnäs sn. Foto 
A Broberg. 
Stone-lined well from 
the 13th century.

lingsröset låg i anslutning till ett förhistoriskt 
åkersystem vid Lingnåre. Vid undersökningen av 
röset påträffades en öst-västligt orienterad ske- 
lettgrav i en stenkista. Anläggningen hade ur
sprungligen utgjorts av en rektangulär stensätt- 
ning i öst-väst. Stensättningen hade senare täckts 
av odlingsrösets stenar.

FYND: kniv av järn.
DATERING: 1000-talets senare hälft.

HÅLLNAS SN, ÄNGVRETA 2:6 
Inst för Arkeologi, särskilt nordeuropeisk, Stock
holms Universitet.
Fältarbetsledare: Anders Broberg.

Inventering, fosfatkartering och delundersökning 
av nyfunnen boplats på fastigheten Ängvreta 2:6.

Inom ramen för boplatsundersökningarna på 
Lingnåre undersöktes delar av ett gårdskomplex 
(kokhus, brunn och källare) på Lingnåre medelti
da bytomt (fig 38—39). Undersökningens mål
sättning är att datera bebyggelsen, liksom att få 
fram ett ben- och makrofossilmaterial från den
samma. Undersökningen fortsätter.

FYND: mynt, boplatsmaterial.
DATERING: 1100—1350.

RÅDMANSÖ SN, HÅKANSKÄR (närmsta ö) 
Statens Sjöhistoriska Museum.
Fältarbetsledare: Bert Westenberg

Inventering och antikvarisk kontroll föranledd av 
rapport om vrakplundring.
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FYND: barkskeppet ”Ansio” 
DATERING: 1982-12-03.

SIGTUNA, TRÄDGÅRDSGATAN, FORNE 
195
Sigtuna Museer.
Fältarbetsledare: Karl Johan Eklund

Antikvarisk kontroll i samband med nybyggna
tion på avstyckningar från fastigheterna Borga
ren 3 & 4. Ett ca 55 m långt, 2 m brett och 2 m 
djupt schakt upptogs. Följande iakttagelser gjor
des: inom stora delar av det område, som berördes 
av schaktningarna hade tidigare ledningsgrävnin- 
gar gjorts. Framförallt gällde detta norra delen av 
området. Inom ett ca 12 m långt parti i mellersta 
delen av schaktet (sektion A-B) kunde i västra 
schaktväggen registreras orörda lager. Lagerfölj
den där var följande: 1. asfalt, 2. sentida fyllnads- 
lager av sand och grus, ca 0,4—0,5 m tjockt, 3. 
mörkt färgat lager av ler- och delvis sandblandad 
mylla med inslag av småsten. Lagret hade en 
största tjocklek av 0,6 m ; toppnivån 7,3 m ö h 
och bottennivån 6,7 m ö h. Detta lager, som inne
höll enstaka djurben utgjorde troligen det ur
sprungliga ytskiktet på Trädgårdsgatan, vilken 
kan beläggas i sin nuvarande sträckning åtminsto
ne från 1600-talet. Inga fynd eller konstruktioner 
framkom.

FYND: —
DATERING: —

SIGTUNA, SIGTUNA 2:125 
Sigtuna Museer.
Fältarbetsledare: Karl Johan Eklund

1 samband med att ett ca 800 m1 2 stort område av
banades för anläggande av parkeringsplats utför
des antikvarisk kontroll av schaktningsytan, då 
arbetet försiggick inom ett område i närheten av 
den plats, som utpekats för det medeltida hospita- 
*et i Sigtuna. Schaktningarna genomfördes utan 
foregående kontakt med antikvariska myndighe
ter och när de upptäcktes var en stor del av hu
muslagret bortschaktat. Vid den kontroll, som 
gjordes, kunde konstateras, att det inom området

inte fanns några konstruktioner. Ej heller kunde 
några nedgrävningar i sterilt lager för gravar 
iakttagas.

FYND: —
DATERING: —

SINGÖ SN, SVARTKLUBBEN (närmsta ö) 
Statens Sjöhistoriska museum.
Fältarbetsledare: Bert Westenberg

Inventering och antikvarisk kontroll av nyupp
täckt fartygslämning/vrak utanför Svartklubben. 
Fyndet inrapporterades av sportdykare. Besikt
ning och intervjuer med lotsar ger vid handen, att 
fyndet med sannolikhet är äldre än 100 år. Under
sökningen fortsätter.

FYND: vrakdelar 
DATERING: äldre än 100 år.

SPÅNGA SN, KV FÄRÖARNA, FORNL 278 
Stockholms Stadsmuseum.
Fältarbetsledare: Solbritt Benneth

I samband med nybyggnad av kontorshus under
söktes grav och boplats på fornlämning 278. 
Fornlämningen nyregistrerades vid inventeringen 
1980 som 1 stensättnig och 1 rest sten. Den senare 
visade sig vid undersökningen inte vara någon an
läggning. Stensättningen var 10 m i diam och upp
byggd av stort stenmaterial. Den innehöll en 
brandbegravning. Runt om graven framkom res
ter av en boplats i form av skärvstenspackning, 
härdar och kokgrop (1 + 4 + 1).

FYND: keramik, fragmentarisk flintskära, bränd 
lera, kvarts, brända ben, kol.
DATERING: bronsålder.

UPPSALA, FYRISTORG, FORNL 88 
Upplandsmuséet.
Fältarbetsledare: Lars Gezelius
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Antikvarisk kontroll och delundersökning med 
anledning av anläggandet av ny spillvattenled- 
ning i torgets hela längd, parallellt med och ca 6 m 
från kv Domens husliv. Inom en längd av ca 62 m 
passerade schaktet genom delar av det s k ”helge- 
andshuset” från medeltiden, anlagt 1302 och rivet 
efte 1702 års brand. Delar av källarvåningarna 
med trappa, rester av valv, murverk med dörr- och 
fönsteröppningar dokumenterades liksom vissa 
ombyggnader, delvis från nyare tid. Undersök
ningen fortsätter.

FYND: diverse sentida föremål.
DATERING: 1302—1702.

UPPSALA, KV ÖRTEDALEN, LINNÉTRÄD-
GÅRDEN, FORNE 88
Upplandsmuséet.
Fältarbetsledare: Lars Gezelius

Antikvarisk kontroll och delundersökning föran
ledd av uppförandet av ny ekonomibyggnad med 
bl a personallokaler utmed Linnégatan. Ca 1 m 
under mark påträffades grunderna till norra de
len av ett hus, ca 9 m brett och minst 12 m långt. 
Ett stort antal stenar hade borrhål. Flera skäl talar 
för, att byggnaden endast grundlagts men aldrig 
uppförts. En dendrokronologisk datering av rust- 
bädden finns; mellan 1785 och 1790. Detta stäm
mer med det faktum, att universitetet 1787 fick ny 
botanisk trädgård i den gamla slottsträdgården, 
vilket kan ha gett anledning till att arbetena 
avbröts.

FYND: diverse sentida fynd och ett medeltida 
mynt.
DATERING: sannolikt 1787.

VENDELS SN, ÖRBYHUS SLOTT, FORNL 192 
Upplandsmuséet.
Fältarbetsledare: Håkan Eriksson

Antikvarisk kontroll och delundersökning till 
följd av reparation av valv i nordvästra diagonal
gången i slottets skans (befästningsmur), den s k 
”Gråmuren” samt lokala reparationsarbeten. Vid

friläggning av yttersidorna av diagonalgångens 
murar vid det skadade valvpartiet konstaterades 
att man, när gången byggdes, delvis brutit igenom 
en äldre, minst 3—3,5 m tjock stenmur med ca 30 
graders avvikande riktning emot diagonalgång
en. Samtidigt hade även en spiralsvängd tegel
trappa i den äldre muren delvis brutits bort. Det 
äldre murverket kan f n inte närmare dateras. I 
diagonalgångens valv påträffades en profilerad 
kalksten från en öppen spis av renässanstyp inmu
rad (återanvänd som valvsten).

FYND: spiselfragment av kalksten, tegel märkt
66.
DATERING: medeltid — 1500-tal, befintlig an
läggning från 1500-talet men med senare om
byggnader.

ÖREGRUND, KV DUVAN, (29:3), FORNL 142 
Upplandsmuséet.
Fältarbetsledare: Lars Gezelius

Provundersökning med anledning av eventuell 
rivning och nybyggnad på tomten, där bl a källare 
finns, som enligt vissa teorier skulle kunna härrö
ra från ett kloster. Detta är dock mycket osäkert. 
Kulturlager med rest av en tegelmur samt spår ef
ter tre brandskikt kunde fastställas dock utan 
datering.

FYND: sentida föremål 
DATERING: —

Värmland

FORSHAGA SN, LÖVED 1:2, FORNL 5 
Länsstyrelsen i Värmlands län.
Fältarbetsledare: Göran Wettergren

Antikvarisk kontroll och totalundersökning av 
rest sten. Fornl 5 i Forshaga sn benämnes ”Dyvel- 
stenen” och det har funnits ett flertal olika för
sök, att förklara dess förekomst på befintlig plats. 
En av teorierna kring stenen är att den markerar 
en förhistorisk gravanläggning, närmast av järn-
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ålderstyp. I samband med breddning av väg 62 an
såg länsstyrelsen det motiverat med en undersök
ning av marken under och omkring stenen.

Vid undersökningen konstaterades att stenen 
var placerad i sand och stadgades av sprängstenar. 
Trots omfattande grävningar kunde inga fynd el
ter konstruktioner, som tydde på någon grav 
iakttagas.

FYND: —
DATERING: —

Västerbotten

JÖRNS SN, KÅTASELET 1:2 V, FORNE 67 
Västerbottens Museum.
Fältarbetsledare: Peter Gustafsson

Delundersökning av boplats föranledd av ett sam- 
marbetsprojekt kring arkeologiska utgrävningar 
vid Garaselet, Jörns sn, lett av Västerbottens Mu- 
seum, Skellefteå museum, Sveriges Geologiska 
Undersökningar, Uppsala, Jordartsbyrån samt 
Mikropaleontologiska laboratoriet, under led- 
ning av förste statsgeolog Urve Miller. Meningen 
med projektet var att serier för pollenanalys togs 
v*d fyra punkter i närheten av tidigare undersökt, 
medeltida boplats med intilliggande boplats från 
stenåldern. Undersökningen skedde längs fyra 
tranchéer, där en utvidgades för en större under
sökning (fig 40—41). Anläggningar och spår av 
redskapstillverkning påträffades. Delar av och 
hela redskap av lokala bergarter samt även flinta 
tillvaratogs. Undersökningen fortsätter.

FYND: 147 stycken
DATERING: mesolitikum — medeltid.

JÖRNS SN, SMÅTRÄSKHEDEN 2:1 III, 
FORNE 79
Västerbottens Museum.
Fältarbetsledare: Peter Gustafsson

Delundersökning av boplats, föranledd av ett

samarbetsprojekt kring arkeologiska utgrävning
ar vid Garaselet, lett av Västerbottens Museum, 
Skellefteå Museum, Sveriges Geologiska Under
sökningar, Uppsala, Jordartsbyrån samt Mikro- 
paleontologiska laboratoriet, under ledning av 
förste statsgeolog Urve Miller. Meningen med 
projektet var att serier för pollenanalys togs vid 
fyra punkter i närheten av en tidigare undersökt 
stenåldersplats där äldsta dateringen är ca 6000 år 
f Kr. Undersökningen skedde längs fyra tranché
er. Spår av mesolitiskt/neolitiskt kulturlager 
konstaterades. Undersökningen fortsätter.

FYND: 8 redskap av olika bergarter. 
DATERING: mesolitikum — neolitikum.

PITEÅ, PITHOLMEN 47:13, 13:157. 
Norrbottens museum.
Fältarbetsledare: Thomas Wallerström

Fornlämningen är känd men ej registrerad i 
RÄA:s Fornlämningsregister. Antikvarisk kon
troll av skansar från 1808—1809 års krig. P g a 
markexploatering skulle fem förskansningar från 
1808—1809 års krig dokumenteras. Insatserna 
koncentrerades till uppmätningar, men provytor 
upptogs för att klarlägga skansarnas uppbygg
nad. Anläggningarnas ursprungliga utseende har 
kunnat rekonstrueras liksom den kringliggande 
topografien vid tiden för ”slaget” mellan ryssar 
och svenskar, som utspelades här i augusti 1809, 
närmast en skärmytsling. Genom rekonstruk
tionsarbetet har kunnat påvisats att skärmyts- 
lingen utfallit till svenskarnas nackdel, vilket kun
nat belysas utifrån topografiska och fortifikatori- 
ska förutsättningar.

FYND: —
DATERING: augusti 1809.

RÅNEÅ SN, KARLBERG 2:1, FORNE 71 
Norrbottens museum.
Fältarbetsledare: Thomas Wallerström

Delundersökning av ”Lappkyrkogård” odlings
mark med rösen för erhållande av skylttextunder- 
lag. Undersökning företogs av en av ”gravarna” 
i ”Lappkyrkogården”. Anläggningen visade sig 
vara ett odlingsröse, beläget i ett gammalt sved
jeland. Genom dateringar och olika iakttagelser
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Fig 40. Geologisk provtagning från schakt i Garaselet. Foto Skellefteå museum. 
Geological sampling.

Fig 41. Geologisk provtagning på isen. I bakgrunden syns lappkåtan uppbyggd på grävningsplatsen i 
Garaselet. Nyupptagen borrkärna förpackas i plast. Foto L Sundqvist.
Geological sampling under the ice.
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1 övrigt har denna svedja kunnat sättas i samband 
med savolaxarnas verksamhet i Norrbotten. Da
teringen har gjorts medelst C 14-metoden.

FYND: —
DATERING: 1600-tal eller möjligen tidigare.

TÖ RE SN, YTTERMORJÄRV 7:4, FORNL (40, 
41)
Norrbottens museum.
Fältarbetsledare: Thomas Wallerström

Provundersökning av nyupptäckt gravröselik- 
nande konstruktion, vilken tillsammans med när
liggande gravliknande anläggningar föreföll ut- 
Söra ett gravfält. Undersökningen visade att an
läggningen utgjorde en grav av järnålderska- 
mktär. Därmed torde fornlämningskomplexets 
status som fornlämning vara given. Underlag till 
uPPlysningstexter vid detta vårdobjekt föreligger, 
genom att rapport sammanställts.

FYND: —
DATERING: sen järnålder — medeltid.

Västergötland

^SKIMS sn, ASKIM 2:27, FORNL 7 
nst för Arkeologi, Göteborgs Universitet, 
ältarbetsledare: Peter Jankavs, Elisabeth

Nordbladh

Delundersökning av gravfält i form av semina- 
r'egrävning för studenter på B-nivå. Det under
sökta området utgör västra kanten av ett yngre 
Jarnåldersgravfält med ca 75 synliga gravanlägg- 
nir>gar. De undersökta gravarna utgjordes av två 
spetsovala stensättningar (skeppssättningar), 7 
resP 9 m långa, 2 m breda och 0,2 resp 0,4 m hö- 
§a- Den lägre av dessa hade kantkedja. Vidare 
Undersöktes ena hälften av en rund stensättning, 
ca 6 m i diam och 0,1—0,2 m hög. Alla anlägg- 
mngar var brandgravar. Gravarna var delvis kraf- 
'St omrörda av rotvältor. Undersökningen 

Wördes för att frigöra bebyggd villatomt. Un- 
ersökningen fortsätter.

FYND: ringnål av brons, bronsten, nitar och 
broddar av järn, bränd flinta, brända ben. 
DATERING: vikingatid.

GÖTEBORG, ASKIMS SN, FORNL 128 
Göteborgs Arkeologiska Museum. 
Fältarbetsledare: Hans Manneby

Provundersökning längs en grusväg intill fynd
platsen Askim 128. Anledningen till undersök
ningen var iordningsställandet av gång- och 
cykelväg. Tidigare plockade fynd tyder på möj
liga boplatslämningar från stenåldern. Undersök
ningen resulterade i att ett fyndrikt område väster 
om vägen kunde avgränsas. Denna del fordrar 
vidare undersökning vid eventuell exploatering 
medan vägsträckningen i övrigt är slutundersökt.

FYND: slagen flinta.
DATERING: stenålder.
PUBLICERAT i ”Fyndrapporter 1983”.

GÖTEBORG, DONSÖ NEDERGÅRD 2:278, 
STYRSÖ, FORNL 64 
Göteborgs Arkeologiska Museum. 
Fältarbetsledare: Hans Manneby

Provundersökning gjordes för att utröna läget för 
en oregelbunden stensättning på ovannämnda fas
tighet. Anläggningen visade sig vara en sentida 
utfyllning.

FYND: —
DATERING: sentida.
PUBLICERAT i ”Fyndrapporter 1983”.

GÖTEBORG, KV POLISMÄSTAREN 24, 
FORNL 216
Göteborgs Historiska Museum. 
Fältarbetsledare: Mona Lorentzson

Delundersökning av stadsbebyggelse med anled
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ning av nybygnation. De påträffade lämningar
na utgjordes av husgrunder till boningshus, och 
ekonomibyggnader. Husen har varit byggda i trä 
och de äldsta kan dateras till stadens första tid. 
Avfallsbingar av trä påträffades också. Mellan 
några av husen har funnits stensatta gränder.

FYND: mynt (ett 30-tal kopparmynt från 1620 
och 1630-talen), järnföremål, glas (fönster- och 
kärl), rödgods och fajans, kakel (även formar), 
tegel, kritpipor, trä, djurben.
DATERING: 1620—1700-tal.

GÖTEBORG, BJÖRLANDA SN, SÖRRED 7:2, 
FORNE 196
Göteborgs Arkeologiska Museum. 
Fältarbetsledare: Eva Jönsson

Totalundersökning av röseliknande stensättning 
utförd på uppdrag av AB Volvo. Fornlämningen 
var en s k röseliknande stensättning, där det fanns 
ett par olika koncentrationer av keramik och 
brända ben.

FYND: metallslagg/smält, 1 bärnsten, keramik, 
ornerade benbitar, slagen flinta, brända ben. 
DATERING: enligt C 14 1555+235 BC, 240+90 
BC.
PUBLICERAT i ”Fyndrapporter 1983”.

GÖTEBORG, TORSLANDA SN, TORSLAN- 
DA 5:3, FORNE 66 
Göteborgs Arkeologiska Museum. 
Fältarbetsledare: Hans Manneby

Provundersökning av boplats med anledning av 
planerad gångväg över densamma. Tidigare har 
ytplockats fynd från s k ”Hensbacka-” och grop- 
keramiska kulturer. Undersökningen gav ett myc
ket begränsat material, som ej går att datera.

FYND: slagen flinta.
DATERING: ?
PUBLICERAT i ”Fyndrapporter 1983”.

GÖTEBORG, STG 11649, FORNE 45, 46 
Göteborgs Arkeologiska Museum. 
Fältarbetsledare: Hans Manneby

Provundersökning av boplats med anledning av 
planerad gångväg över densamma. Rikligt med 
flintavslag och redskap har tidigare hittats. Den
na gång påträffades inga lämningar. Det är san
nolikt, att det ligger fler lämningar under 
nuvarande vattennivå.

FYND: —
DATERING: —
PUBLICERAT i ”Fyndrapporter 1983”.

Västmanland

ARBOGA, KV OXENSTIERNA, FORNE 34 
Västmanlands läns museum. Fältarbetsledare: 
Krister Ström

Provundersökning. Fyra provgropar framtogs, 
för att kontrollera markförhållandena inför en 
ledningsdragning.

FYND: —
DATERING: —

LJUSNARSBERGS SN, VÄSTRA KÖLSJÖN 
1:1 IIA, 1:1, 1:1 IIB
Inst för Arkeologi, Stockholms Universitet. 
Fältarbetsledare: Viking Wedberg.

Fornlämningen är känd men ej registrerad i Raä:s 
Fornlämningsregister. Å fastigheten Västra Köl
sjön, vid Åminnsuddes västra strand, respektive 
Långa sand, förekom spridd slagg, härrörande 
från s k lågteknisk järnframställning. Kölsjön är 
sedan år 1851 reglerad och slagglämningarna står 
normalt under vatten. Avsikten med undersök
ningarna var, att försöka nå kunskap om de vid 
järnframställningen använda processerna. Vid 
Långa sand upptogs två tranchéer i strandvillan. 
Därvid påträffades en grop, fylld med malm och 
kol. Gropen bedömdes utgöra ett upplag för ros-
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tad malm. Malmen bestod av s k ”rödjord”, som 
förekom i och under strandvallen. En analys av 
föd jordens FeO-halt har givit 41 Vo. Spridd slagg 
och ugns fragment av bränd lera förekom längs 
stranden vid Långa sand på en sträcka av 65 m och 
minst 60 m ut i vattnet. Vid Åminnsudden före
kom spridd slagg inom ett 50x70 m stort område 
På sjöbotten. En C 14-datering av kol från 
malmgropen vid Långa sand har utförst på Labo
ratoriet för Isotopgeologi, Stockholm. Analys
nummer: St 8598.

FYND: kol.
DATERING: 1240+70 BP (korrigerat), AD 710.

munktorps sn, munktorps kyrka
Västmanlands läns museum.
Fältarbetsledare: Krister Ström

Provundersökning. Sex provgropar grävdes intill 
kyrkans grund, för att möjliggöra kontroll av 
grundläggning.

FYND: —
DATERING: —

ODENSVI SN, ODENSVI KYRKA 
Västmanlands läns museum.
Fältarbetsledare: Krister Ström

Antikvarisk kontroll, arkeologisk undersökning 
°ch dokumentation i Odensvi kyrka. Undersök
ningen föranleddes av markarbeten i koret och 
långhuset. Samtliga beskrivna anläggningar 
kvarligger. Vid borttagandet av korgolvets be
tonggolv från 1885, eftersöktes eventuella gravar 
under tre i golvet fastgjutna hällar. Underliggan
de massor var omrörda med sand och större ste
nar. I den nordvästra delen av koret påträffades 
resterna av en äldre kyrkobyggnads östvägg med 
Pelarbas i norr och söder i vinklarna till norr- och 
sydväggarna. Den södra väggen ligger i kyrkans 
mittaxel. Endast delar av östväggens insida finns 
bevarad, lagd med, i regel, 0,4 m stora stenar med 
raka sidor in mot rummet. Väggens längd mäter 
7>4 m (innermått). Den norra väggen sammanfal
ler med den äldre kyrkans norra vägg.

0-5 m innanför östväggen kvarligger funda

mentet till ett fristående altare. Det är närmast 
rektangulärt, 1,8 x 2,8 m stort, uppbyggt av en 
ram av större stenar med fyllning av mindre sten
material i mitten. För att undersöka kulturlagrets 
mäktighet i den äldre kyrkan grävdes en grop mel
lan altaret och pelarfundamentet i sydöst. Utan 
att med säkerhet nå sterila lager grävdes gropen 
1,5 m under överdelen på altaret, varvid ett stort 
antal skelettdelar av skilda individer i sekundärt 
läge framkom. I samband med borttagandet av 
betongen i mittgången och schaktningen därun
der gjordes följande iakttagelser: rester av en 
stenmur löper i öst-väst, ca 7 m väster om det syd
östra hörnet ligger, mot norr utskjutande, sten
block med bruk (fundament till väggpelare) samt 
omedelbart väster därom en större sten indragen i 
muren (trappsten). Ytterligare 7 m åt väster finns 
ännu ett fundament till väggpelare. På detta fun
dament finns tydliga spår i bruket efter pelarens 
form. Ett fjärde fundament till väggpelaren finns 
i det förmodade sydvästra hörnet.

En 6 m lång och 1,5 m bred skalmur ligger i syd
väggens förlängning mitt under nuvarande va
penhuset (den södra väggen till ett äldre vapen
hus?). En provgrop grävdes vid kyrkans norra 
vägg, för att eftersöka pendang till pelarbas väster 
om förmodad trappsten. En sådan påträffades 
också. En liknande grop togs upp även invid den 
södra väggen men där framkom intet. Under be
tonggolvet kvarligger delvis två lager tegelgolv. 
De gjorda iakttagelserna tyder på, att här har le
gat en enskeppig, rektangulär kyrka med tre valv, 
ca 8x25 m stor. I väster har funnits ett vapenhus 
av 6 m längd.

FYND: 4 silvermynt, penningar, 3 kopparmynt, 1 
öre ”Ulrika Eleonora”, 1 pilgrimsmärke av bly, 
ben, slagg, kol.
DATERING: —
PUBLICERAT i ”Västmanlands läns museums 
årsskrift 1984” Västmanlands fornminnes
förening.

RAMSBERGS SN, JUTEBODA 1:1, FORNL 
134
Inst för Arkeologi, särskilt nordeuropeisk, Stock
holms universitet.
Fältarbetsledare: Viking Wedberg
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Delundersökning av en i åkerkanten öster om Ju- 
tabäcken belägen ugn för järnframställning. Ug
nen, som ännu endast delvis har frilagts, kvarstår 
delvis till en nu synlig höjd av 2 m. Ugnspipans in
re diameter är 1,2 m. Anledningen till undersök
ningen var, att det enligt traditionen här skulle ha 
legat en hytta, en föregångare till Löa bergsmans- 
hytta, som för första gången omnämns i källorna 
år 1539. Genom undersökningen kan tidpunkten 
för bergshanteringens uppkomst i området fast
ställas, samtidigt erhålls information om den tidi
ga hyttbyggnadstekniken och de tidiga masugns- 
processerna. En C 14-datering har gjorts av Labo
ratoriet för Isotopgeologi, Stockholm. Kolprovet 
togs dock innan undersökningarna börjat och 
från ett lager, som ej kan misstänkas tillhöra hyt
tans tidigare skede. Undersökningen fortsätter.

FYND: kol
DATERING: 475+100 BP (korrigerat), AD 
1475.

SKINNSKATTEBERGS SN, FORSTORP 1:1 II 
Inst för Arkeologi, särskilt nordeuropeisk, Stock
holms Universitet.
Fältarbetsledare: Viking Wedberg

Påbörjad totalundersökning. Undersökningsom
rådet har i stort sett endast röjts, avtorvats och 
rensats inför kommande undersökning. Inom det 
avtorvade området förekommer dock en ugn för 
järnframställning. Denna har emellertid ej när
mare undersökts då den påträffades strax före 
grävningssäsongens slut. Undersökningarna ut
förs i rent forskningssyfte för att vinna större kun
skap om ugnstyper, råvaror, framställningspro- 
cesser e t c. Undersökningen fortsätter.

FYND: —
DATERING: —

VÄSTERÅS, KV JARL OCH JAKOB, FORNL 
232
Västmanlands läns museum.
Fältarbetsledare: Krister Ström

Inför nybyggnation i kvarteren Jarl och Jakob 
gjordes en provundersökning, genom att tre 
provgropar togs upp, för att kontrollera markför
hållandena. Inget anmärkningsvärt framkom.

FYND: —
DATERING: —

Ångermanland

HÄRNÖSAND, ÖSTAN BÄCKEN 
Länsmuséet-Murberget.
Fältarbetsledare: Anders Wallander

Antikvarisk kontroll av stadens kulturlager, för
anledd av att gatukontoret skulle lägga avlopps
ledningar i gatorna Telegrafgränd och Östan- 
bäcksgatan i Östanbäcken, dvs gamla Härnö
sand. Schaktkontrollen gav ganska tjocka 
kulturlager delvis störda och med omrörda delar 
men fyndförande. Dessutom påträffades en hel 
del byggnadsavfall och rester av bryggor och/eller 
sjöbodar. Man kunde även följa den gamla 
strandlinjen från Brunnshusleden upp mot Ös- 
tanbäcksgatan. Undersökningen fortsätter.

FYND: mynt, glas, keramik, kritpipor, djurben. 
DATERING: slutet 1600-tal — 1800-tal.

SJÄLEVADS SN,GENE 5:1, FORNL 22 
Avdelningen för Arkeologi, Umeå Universitet. 
Fältarbetsledare: Anna-Karin Lindqvist

Delundersökning av boplats, intill gravfält, ingå
ende i ett forskningsprojekt. Undersökningsob
jekten har varit hela eller delar av husgrunder.

HUS I: långhus, treskeppigt 9x40 m stort. Lerkli- 
ning från husets inre delar samt från väggarna. 
HUS II: treskeppigt långhus, 9x40 stort. Ligger 
delvis över delvis parallellt med föregående. Ej 
brunnet.
HUS III: timrat hus, 7x7 m stort. Fyra hörnste
nar med, på tre sidor, lagda stenar i rad mellan tre 
av hörnstenarna.
HUS IV: treskeppigt långhus, stört men ca 5 m
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brett och 15 m långt.
HUS V: tidigare tolkat som grophus. Numera tol
kat endast som anäggning, ingående i HUS II. 
HUS VI: treskeppigt hus med omgivande, U- 
formad vall samt dike. 10 m brett och 19 m långt. 
Väggar bevarade i förkolnat skick, ca 80 m2 . 
HUS VII: treskeppigt hus delvis fragmentariskt, 
5,5x16 m stort. Parallellt med och delvis under 
HUS IV.
HUS VIII: treskeppigt hus, 6x13 m stort. Ligger 
delvis ovanpå HUS I.
HUS IX: fragmentariskt och ej helt framtaget. 
Ligger strax söder om och i HUS IV.
HUS X: ej helt framtaget. 10 m lång ränna och 
fem mindre stolphål. Undersökningen fortsätter.

FYND: gjutformsfragment, degel och degelfrag- 
nient med bl a spår av guld, bandförmig fibula, 
hopsmält häktespänne, guldöverdraget, brons
bleck, pilspetsar av järn, knivar, nitar, spikar av 
Järn, sylar och beslag av järn, stenklubba, bry- 
ner>, fragment av skära, järn, häktespänne med 
tre knappar, brons, fragment av häktespänne as
bestkeramik, 10-talet pärlor (ler-, glas- och 
fluss-), bränd lera, brända ben.
DATERING: : HUS I 10 f Kr — 180 e Kr. HUS II 
385 — sm e Kr. HUS III 1215 e Kr. HUS IV 400— 
500 e Kr. HUS V 515 e Kr (egentligen anläggning). 
HUS VI 375—410 e Kr.
Alla värden är centrumvärden. Dessutom härdar 
°ch härdgropar 225—480 e Kr. Övriga HUS har 
änne ej daterats.
PUBLICERAT i ”Bebyggelsehistorisk Tidskrift, 
Hr 1, 1981”, Johan Nordlander-Sällskapets Tid
skrift, Nr 3 1980”, Kontaktstencil, Nr 18, 1980” 
0ch ”Norrländsk Tidskrift, Nr 8, 1981”. Alla av 
Per Ramqvist.

Öland

VICKLEBY SN, KARLEVI 10:14 
Kalmar läns museum.
Fältarbetsledare: Mikael Delden

Antikvarisk kontroll i anslutning till järnålders- 
gravfält. Inom ett område på 30 m avstånd från 
befintligt järnåldersgravfält schaktades för VA- 
ledning. Vid schaktningen framkom intet av an
tikvariskt intresse.

FYND: —
DATERING: —

Östergötland

VÄTTERN, JUNGFRUN (närmsta ö)
Kanal- och sjöfartsmuséet, Motala. 
Fältarbetsledare: Åke Bergnéhr, Bo Jersmo

Antikvarisk kontroll av vrak. Det nyupptäckta 
vraket påträffades av sportdykare. Vraket visade 
sig vara efter hjulångaren ”Eric Nordevall”. I 
samråd med Riksantikvarieämbetet, Statens Sjö
historiska Museum och Kanal- och Sjöfartsmusé
et, Motala, beslöts, att vraket skulle videodoku- 
menteras och vissa intressanta artefakter bärgas. 
Undersökningen fortsätter.

FYND: —
DATERING: 1856.
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Katalog över samtliga undersökningar 
genom undersöksverksamheten 1983

Blekinge

elleholms sn, elleholm 2:4 
Fältarbetsledare: Svante Forenius

Elleholm hade stadsrättigheter under medeltiden 
0ch fram till 1600. Orten är omnämnd i historiskt 
källmaterial från 1400-talet. Undersökningen ut
fördes med anledning av nybyggnation, delvis på 
Plats för tidigare byggnad. I västra delen av explo- 
ateringsytan maskingrävdes en ca 3 x 3 m stor yta 
skiktvis ned till steril botten, som bestod av sväm- 
lera. Genom schaktet i nord-syd gick en sentida 
väg. Väster om vägen påträffades ett mindre lager 
gulbrun, trampad lera, 0,05 m tjockt. Kultur- 
Jordslagret ovanpå lerlagret handgrävdes till 
största delen. Norr och söder om exploateringsy- 
tan gjordes försök att uppta ett dike i nord-syd, 
vilket omöjliggjordes av inströmmande vatten.

et kunde dock konstateras att området utschak- 
tats ned till steril mark, svämleran, vid tidigare
byggnation.

FYND: keramik, tegel, bränd lera. 
öATERING: 1500—1600-tal.

ning. Från 1400-talets mitt och fram till år 1600 
hade Lyckå status som stad. Exploateringsområ
det är beläget i ett parkomårde strax nordväst om 
platsen för Lyckås medeltida kyrka. Då under
sökningen påbörjades hade vissa avbanings- och 
dräneringsarbeten genomförts. Eftersom en stor 
del av kulturlagren var störda av sentida aktivite
ter kunde avbaningsarbetet i stor utsträckning ut
föras med maskin. Bland de anläggningar som 
kunde föras till Lyckås stadsperiod märks rester 
efter ett hus med sylistenskonstruktion, en knut- 
timrad brunn, sju avfallsgropar samt rester efter 
en stenläggning och ett par härdar. En av avfalls- 
groparna innehöll keramik som enligt preliminär 
bedömning bör föras till 1300-talet, alltså före 
stadsperioden.

FYND: materialet domineras av krukskärvor, 
mest yngre rödgods.
DATERING: 1300-tal, ca 1450—1600-tal.

lösens sn, lyckeby 24:i 
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm

ed anledning av en planerad parkeringsplats i 
Pära anslutning till det nybyggda församlings- 

emmet genomfördes en arkeologisk undersök-
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Bohuslän

FOSS SN, SKÄLLERÖD 1:1, FORNE 299 
Fältarbetsledare: Mats Jonsäter

På grund av uträtning av väg undersöktes en sten- 
åldersboplats vid Munkedalsälvens utlopp ur 
sjön Vassbotten. Boplatsen har legat på slutt
ningen av en grusås som antagligen dämt upp 
sjön i samband med isavsättningen, men där 
Munkedalsälven, sannolikt på ett tidigt stadium, 
har brutit igenom. Boplatsen som delvis förstörts 
i samband med nya brons uppförande 1922 och en 
mindre grustäkt, har inte kunnat begränsas till sin 
utsträckning. I samband med provundersökning
en av området antogs den endast finnas kvar på 
ett smalt område sydväst om vägen. Vid den sena
re undersökningen framkom att rester av boplat
sen också kan ligga kvar på kanten mellan gamla 
vägen (från 1922) och rasbranten ner mot forsen.. 
Boplatsen bestod av ett tjockt (0,6 m) fyndföran
de lager, samt ett begränsat kulturlager (ca 10 m2) 
och enstaka kontruktioner bl a en härd och ett 
städ för flintslagning.

FYND: Lerbergsyxavslag, sandarnayxa, trind- 
yxa, kärnyxor, mikroliter, hullingspets, tvärpil
spets, spånpilspetsar, skrapor, keramik och rikligt 
med brända ben.
DATERING: Fynden visar att boplatsen varit 
frekventerad mer eller mindre kontinuerligt under 
ca 5000 år mellan 7000 och 2000 f Kr.

HERRESTADS SN, KROKEVATTNET 1:3, 
FORNE 3
Fältarbetsledare: Eva Weiler

Provundersökning av fyndplats för grönstensyxa 
(?), registrerad i samband med riksantikvarieäm
betets specialinventering av fornlämningar inom 
ett planerat skjutfältsområde (Sågebacken). Vid 
inventeringen, som utfördes år 1975, fanns inga 
öppna markytor. Ingenting påträffades vid prov
undersökningen som tyder på att det funnits för
historisk bosättning inom det aktuella terräng
partiet. Strax öster om undersökningsområdet 
finns en stenåldersboplats som registrerades som

nr 110 i Herrestads socken i göteborgsinven- 
teringen.

FYND: —
DATERING: —

HERRESTADS SN, KROKEVATTNET 1:3, 
FORNE 4
Fältarbetsledare: Eva Weiler

Provundersökning av ett område där ett tiotal 
flintstycken ”upp till knytnäves storlek” påträffa
des för flera år sedan men nu förkommit. Platsen 
registrerades i samband med riksantikvarieämbe
tets specialinventering av fornlämningar inom ett 
planerat skjutfältsområde (Sågebacken). Ingen
ting påträffades vid provundersökningen som ty
der på att det funnits förhistorisk bosättning in
om det aktuella terrängpartiet.

FYND: —
DATERING: —

HERRESTADS SN, KROKEVATTNET 1:3, 
FORNE 10
Fältarbetsledare: Eva Weiler

Provundersökning av område, där man funnit 
”sotringar i marken" vid vägomläggning. Platsen 
registrerades i samband med riksantikvariämbe- 
tets specialinventering av fornlämningar inom ett 
planerat skjutfältsområde (Sågebacken). I en av 
provgroparna påträffades en härd, som var ca 0,5 
m i diam. Den syntes som en sotbemängd, bränd 
ljus färgning i sanden. En likadan färgning i san
den, kanske från ett större sammanhängande la
ger, eller grop, påträffades 50 m från den första 
härden. Man bör räkna med boplatsrester över en 
ca 2 500 m2 stor yta. Inga fynd gjordes som kan 
datera platsen eller avslöja något om dess 
funktion.

FYND: —
DATERING: —
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Herrestads sn, herrestad ze:!, 
forne 19
Fältarbetsledare: Lars G Johansson

Med anledning av byggandet av en vattenreservoir 
På ett berg undersöktes en oregelbunden stensätt- 
uing såsom förmodad gravanläggning. Under ett 
Hger sten av varierad storlek (0,20 m — 1 m) fanns 
ett sotlager med kol och bränd sten. Inga dateran
de eller andra fynd gjordes. Berget varpå anlägg
ningen var belägen var kraftigt eldpåverkat.

FYND: —
DATERING: —

Marstrand, fredriksberg
Fältarbetsledare: Eva Weiler

I början av juli skadade en fritidsseglare en hög- 
sPänningskabel och därmed elförsörjningen till 
Marstrand med sin dragg. Samtidigt som man 
skarvade på en ny kabel passade man på att byta 
ut äldre ledningar. Arbetet med detta innebar, att 
ett schakt grävdes utmed hela norra kajkanten 
UPP mot Vattenverket. Schaktet var endast 0,4 m 
djupt och innehöll fyllnadsmassor med skarp- 
kantad sten, sotfärgad sand uppblandad med
skaljord.

FYND: ben, keramik, tegel.
DATERING: 1600-tal och framåt.

Marstrand, västra återvändsga- 
tan
Fältarbetsledare: Kristina Carlsson

Kontroll av schaktningsarbeten vid byte av äldre 
vA-ledningar. Den arkeologiska dokumentatio- 
uen inriktades framför allt på att studera lager- 
oljderna, detta för att om möjligt kunna belägga 

äldre strandgränser i området, en fråga som vid de 
senaste årens undersökningar i Marstrand visat 
sig mycket viktig. Välbevarade delar av rustbäd- 

ar> sannolikt träkar under bryggor noterades på 
sträcka av ca 70 m, mätt från öster. Intill detta 

åg omrörda och påförda fyllnadslager som
mnehöll

en hel del organiskt avfallsmaterial samt enstaka 
föremålsfynd, framför allt keramik från 1600— 
1700-talen. I den västra delen av gatan nåddes den 
sterila leran på en nivå av ca + 2m ö h. I fyllnads- 
lagren närmast över noterades liknande material 
som österut. Den sterila leran visar att marken ur
sprungligen sluttat kraftigare ner mot öster och 
området kan knappast ha utnyttjats för bebyggel
se förrän under 1600-talet.

FYND: keramik bl a.
DATERING: 1600- 1700-tal.

NORUMS SN, STORA GATEGÅRD 1:1, 
FORNE 72
Fältarbetsledare: LarsXl Johansson

Med anledning av Baggermans AB planerade 
stentäkt utfördes en arkeologisk undersökning av 
en oregelbunden stensättning. Under ett lager av 
delvis mycket stora stenar hittades ett lager av 
bränd jord och sten, som dock var fyndtomt. Ber
get varpå anläggningen var belägen var kraftigt 
eldpåverkat.

FYND: —
DATERING: —

TOSSENE SN, HAGA 1:2, 2:4 M FL, FORNE 
131
Fältarbetsledare: Mats Jonsäter

På grund av uträtning av väg 868 dokumenterades 
fem lokaler med hällristningar. Hällristningarna, 
som utgjordes av skepp, skålgropar och några 
hornprydda föremål, fotograferades och kalkera
des sedan på transparent byggplast (tunn) med 
vanlig märkpenna.

FYND: —
DATERING: —
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TOSSENE SN, STRANDBERGSTORPET 2:74, 
FORNE 332
Fältarbetsledare: Lars G Johansson

Sotenäs kommuns planerade idrottshall berörde 
en stenåldersboplats, som provundersöktes med 
26 provgropar, som i 22 fall befanns tomma. De 
sparsamma fynden ansågs inte utgöra tillräckligt 
underlag för fortsatt utgrävning.

FYND: 16 flintavslag, 4 keramikskärvor, brända 
ben.
DATERING: neolitisk tid.

TOSSENE SN, ELLENE NEDERGÅRD 2:38, 
FORNE 334
Fältarbetsledare: Lars G Johansson

En av vattenledning skadad boplats provunder
söktes med avsikt att fastställa boplatsens ut
sträckning och skadans omfattning. Schaktarbe
tena har träffat platsens centrala delar; endast i 
öster återstår ett ca 50 m2 stort oskadat område.

FYND: avslag, spån, kärnor samt redskap av 
flinta.
DATERING: mesolitisk tid.

UDDEVALLA, KV BANKEN 
Fältarbetsledare: Leif Jonsson

Provundersökning i centrala Uddevalla med tre 
schakt och en provyta. Inga rester av hus eller ga
tor från tiden före 1800 hittades. I schakten på
träffades rester efter den under 1800-talet igenlag
da Kilbäcken, vars läge överensstämmer med vad 
som framgår av en jämförelse mellan 1600- och 
1700-talskartorna med dagens stadsplan. Norr 
om bäcken saknades egentliga kulturlager äldre 
än 1800. Söder om bäcken fanns avfallslager med 
träflis och hushållsrester. Minst tre av 1600- och 
1700-talsgårdarna bör ha haft sina respektive 
bakgårdar här. Fynden varierade mellan olika de
lar av detta område. I det västligaste schaktet 
fanns stora mängder av huvuden av framför allt 
långa tillsammans med andra fynd från 1700-

talet. En fiskhandlare är känd i denna del av kvar
teret under 1700-talet slut. Den enda konstruktio
nen som hittades var två avfallsgropar i tomtens 
sydöstligaste del, varav den ena med rester av trä- 
skoning. Båda groparna innehöll träflis och göd
sel men inga daterbara fynd. Fynden i avfallslag- 
ren är nästan uteslutande från 1700-talet. I ett 
schakt fanns i botten kritpipskaft, sannolikt av 
1600-talstyp. Ett silvermynt (Lübeck) från 1537 
och en skärva av fransk 1200-talskeramik hittades 
inblandat i 1700-talsfynden.

FYND: se ovan.
DATERING: 1700-tal.

UDDEVALLA, KV HERNHUT 
Fältarbetsledare: Leif Jonsson

Sex provgropar gjordes i kvarterets mellersta del. 
Ca 0,2 m mylla konstaterades ligga på lera och 
inga byggnadslämningar hittades. I den västligas
te provgropen påträffades ett grunt dike som var 
stenfyllt och som även innehöll keramik och krit
pipor från 1700-talet.

FYND: keramik, kritpipor.
DATERING: 1700-tal.

UDDEVALLA, KV KNAPE 
Fältarbetsledare: Leif Jonsson

Elva schakt och provgropar gjordes för att finna 
eventuella kulturlager. Rester av ett husgolv och 
en gård hittades i exploateringsytans nordöstra 
del. På övriga delar av området saknades egentli
ga kulturlager. Fynden daterade husgolvet till 
1700-talet, sannolikt dess mitt och senare del. Det 
bestod av ett plankgolv lagt på träsyllar som vila
de på en ram av syllstenar. Trävirket var dåligt be
varat p g a att lagren var relativt torra. Enligt kar
tor som studerats har tomten bebyggts först efter 
1696. Med kartor från 1750 och 1783 kan gårdsä- 
garen identifieras.

FYND: keramik, kinesiskt porslin, kritpipor, 
djurben m m.
DATERING: 1700-tal.
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Uddevalla, kv kålgården/margre- 
telund

Fältarbetsledare: Leif Jonsson

En provgrop och ett schakt grävdes. Kulturlager 
hittades i tomtens norra del, men egentliga kon
struktioner saknades. Tre större stenar hade lagts 
På rad men kunde inte knytas till någon annan 
struktur. Det fyndförande lagret var skiktat och 
bestod från botten och uppåt av träflis, tegel, lera, 
sand, brända rester, sjösand och jord. Fynden be
stod av glas, keramik, porslin, djurben och kritpi- 
P°r. Hela fyndmaterialet var från 1700-talets se
nare del. Enligt kartmaterialet har platsen inte va
nt bebyggd förrän efter 1807. Fyndens karaktär av 
bogreståndsmaterial gör det osannolikt att här le- 
Sat ett högreståndshus som ej markerats på kar
torna. Möjligen var det en soptipp, vilket fynd av 
hela fiskhuvuden, avkapade hartassar och en helt 
katt tyder på.

F\ ND: se ovan.
DATERING: 1700-talets senare del.

Uddevalla, kv Lancaster
Eältarbetsledare: Leif Jonsson

En provgrop gjordes i områdets nordöstra del och 
*nga kulturlagerrester eller andra fynd hittades.

FYND: —
UATERING: —

valla sn, vallhamn 4-.i, fornl 213
ältarbetsledare: Lars G Johansson

Vled anledning av Baggermans AB planerade 
exploatering av området undersöktes ett röse på 
rönet av ett berg. I det bitvis svårt skadade röset 
unde på en sida rester av en kallmurad stenpack- 

uing observeras. I rösets centrum fanns två sten- 
'stor med kortsidorna mot varandra. Kistorna 

'nnehöll var sin gravgömma med brända ben.

FYND: Keramik, kol, brända ben, harts, brons- 
•ragment.
UATERING: Bronsålder?

YTTERBY SN, SKÄLEBRÄCKE 1:15, 1:10, 
FORNL 91 (GAM 69)
Fältarbetsledare: Lillemor Schützler

Med anledning av en planerad ombyggnad av väg 
625, gjordes en provundersökning i området. 
Målsättningen var att avgränsa och lokalisera en 
stenåldersboplats olika delar i förhållande till den 
nya vägsträckningen. Den var belägen i en svag 
sydostsluttning, ca 25 m ö h, i före detta åker
mark samt fortsatte in i ett övergivet gårdsområ- 
de. Vid provundersökningen framkom varken 
konstruktioner eller kulturlager. Endast ett mind
re antal bearbetade flintbitar påträffades, varav 
några var eldskadade. Förutom läget framkom 
alltså svaga tecken på boplats. Den nya vägsträck
ningen kommer endast att beröra en perifer del av 
boplatsen och därför var det ej befogat med en 
vidare grävning.

FYND: slagen flinta, bl a ett mikrospån, ett spån, 
avslag.
DATERING: troligen stenålder.
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Dalarna

LEKSANDS SN, RIKSVÄG 70, TUNSTA- 
LEKSAND
Fältarbetsledare: Lars Ersgård, Eva Hjärthner- 
Holdar, Gunhild Rydström, Bent Syse.

Omfattande arkeologiska undersökningar påbör
jades under året med anledning av planerad förbi
fart för riksväg 70 utanför Leksand, sträckningen 
Tunsta-Leksand-Krökbacken. Undersökningar
na inleddes med en provundersökning längs hela 
den nya sträckningen. Resultatet från denna pro
vundersökning samt genomgång av lantmäteri
kartor, ortnamn, skattelängder, tidigare arkeolo
giska undersökningar och markindikationer gav 
underlag för vidare undersökning. 13 platser 
längs vägsträckningen fram till Leksand under
söktes under 1983, sammanlagt ca 50 000 m2..

Kulturlager påträffades som regel inte, utan 
lämningarna utgjordes av konstruktioner i den 
sterila marken. Fornlämningstyperna utgjordes 
av gårdslämningar från senmedeltid och vikinga
tid, gravfält från vikingatid, åker- och hägnads- 
system, enskilda anläggningar såsom friliggande 
härdar, enstaka smideshärdar samt brandspår 
som härrör från tidig röjning i området. På de 
flesta platser fanns gårdslämningar från senme
deltid och 1600—1700-tal. Lämningarna bestod 
där av syllstenar, stenavtryck, stolphål, spisfun
dament och andra markeringar i den sterila mjä
lan. Vanligast var dock källargropar och källare 
(efter källarstugor). Sammanlagt påträffades 22 
stycken gropar och källare, mestadels tillhörande 
1600—1700-talet.

Den vikingatida bebyggelsen utgjordes av 
stolphuslämningar och grophus. På en plats 
fanns tre grophus och ett stolphus. Ytterligare en 
plats hade lämningar efter vikingatida stolphus. 
Ett mindre vikingatida gårdsgravfält låg också in
om vägsträckningen. Gravfältet, som inte syntes 
ovan mark, bestod av sex skclettgravar, varav fem 
var efter vuxna individer och en efter ett barn. På 
en plats påträffades dessutom en fyndtom 
brandgrav. Ett stort antal C 14-prover togs; resul
tatet föreligger ännu inte.

FYND: fyndmaterialet från undersökningarna 
var i stort sett litet och utgjordes av få daterande

fynd, vilka till största delen var vikingatida (från 
gravarna och grophusen, samt vissa lösfynd) så
som yxor, eldslagningsstål, halsband, pilspetsar, 
vävtyngder och en armring. Andra daterade fynd 
var huvudsakligen av sen karaktär, 1500—1700- 
tal, som keramik och mynt. I övrigt bestod fynd
materialet mest av obestämbara järnföremål, 
slagg och lerklining.
DATERING: vikingatid; 1500—1700-tal.

LEKSANDS SN, S:T PETRI KAPELL 
Fältarbetsledare: Lars Ersgård, Marianne John
son

Med anledning av planerad källare i S:t Petri ka
pell beläget på kyrkogården i Leksand, upptogs 
fyra provschakt. Syftet var att klargöra om äldre 
gravar och boplatslämningar fanns inom den yta 
av kapellet, som skulle komma att beröras av den 
planerade källaren. I alla fyra schakten påträffa
des äldre gravar. Samtliga var kistgravar oriente
rade i öst-väst. I en av dem fanns bevarade textil
fragment. Vidare påträffades framför allt i kapel
lets sydöstra del samt även fläckvis på den övriga 
ytan ett myllblandat lager, vars nedre del innehöll 
boplatslämningar i form av nergrävningar, 
skärvsten och kolhorisonter. Inga fynd påträffa
des som kunde ge en närmare datering av vare sig 
boplatsrester eller gravar. Av de sistnämnda före
föll dock ingen vara förhistorisk. Provundersök
ningen visade att äldre lämningar i form av gravar 
och boplatsrester fanns över hela den aktuella 
ytan av kapellet.

FYND: textilfragment.
DATERING: —
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Gästrikland

°ävle, kv armfelt

Fältarbetsledare: Bent Syse

Provundersökning utfördes med anledning av 
Planerad exploatering av kvarteret. Den del av 
kvarteret där tidigare källarlös bebyggelse och 
Sardsplaner legat, antogs kunna innehålla ostör
da äldre lager, då sådana funnits i angränsande 
kvarter (kv Pechlin) med en datering till 1400- 
lalet. Det visade sig emellertid att lagren var myc
ket störda, både av tidiga och sena nergrävningar. 
Fagren bestod huvudsakligen av fyllnadsmassor, 
sOm äldst kan dateras till 1600-tal. Keramik, som 
Påträffades i det äldst avsatta lagret, kan härröra 
från 1600-tal eller tidigast 1500-tal. Denna date- 
näg tycks stämma väl överens med stadsplanen 
från 1646, vilken visar att kvarteret ligger i stadens 
utkant. Något spår efter 1400-talslager som i kv 

echlin fanns inte på denna plats.

YND: keramikskärvor av B Il-typ, dvs yngre 
rödgods med invändig klar glasyr samt ett par 
skärvor med invändig mönstermålad vit- 
leredekor.
DATERING: 1500/1600-tal.

gävle, kv pastorn

Paltarbetsledare: Bent Syse

rovundersökning uppfördes p g a planer på 
exploatering inom kvarteret. Äldre kulturlager 

ande tänkas finnas med tanke på områdets när- 
e till Helga Trefaldighetskyrkan, som kan ha 

r en medeltida föregångare. Det visade sig 
eräellertid att exploateringsytan var störd av åt- 
rp'nstone en källare och ett antal rörnergrävnin- 
§ar- Lagerföljden var på vissa platser ganska 
jäktig, men det rörde sig huvudsakligen om fyll- 
l6lfiSlager' G£t äldsta lagret, kunde dateras till 

u 1700-tal. Denna datering stämmer väl 
gerens med stadsplanens utseende från 1646, vil- 

n lnte uppvisar någon kvartersindelning och be- 
°yggelse på denna plats.

FYND: —
G ATERING: 1600—1700-tal.

VALBO SN, GAMLA VALL, FORNL 175 
Fältarbetsledare: Bengt Elfstrand, Kenneth 
Svensson

Med anledning av planerad vägdragning vilken 
skulle beröra Gamla Valls bytomt, utfördes en 
provundersökning med syfte att avgränsa forn- 
lämningen. En ca 76 m lång sträcka med en bredd 
varierande mellan 16—24 m (= vägbredden) un
dersöktes. Resultatet kan sammanfattas i två 
punkter:

1) i vägområdets norra del påträffades ett fossilt 
åkersystem med 8,5 breda parceller, där åkerytor
na begränsades av spadbreda diken. Dateringen 
är oklar, dock äldre än 1845 (= äldsta karta med 
markerade åkergränser).

2) i områdets södra del påträffades bytomten 
med en kulturlagertjocklek, som varierade mel
lan 0,3 — 0,7 m. Tre husgrunder påträffades varav 
en av parstugetyp. Dateringen är oklar, dock äldre 
än 1845 ( = äldsta karta där de enskilda huskrop
parna finns markerade). Möjligen kan ”parstu
gan” dateras till 1600-tal, medan de två övriga 
husgrunderna kan vara äldre.

De fynd som framkom i samband med avtorv- 
ningen kan i huvudsak dateras till 1700- och 1800- 
talen. Även 1600-tals fynd påträffades t ex kritpi
por och rörskaft till trebensgrytor. Vidare tillvara
togs en vikingatida spjutspets. Förutom den ovan 
nämnda framkom en slaggkoncentration som 
sannolikt utgjordes av färskningsslagg.

FYND: spjutspets, slagg, kritpipor, rörskaft till 
trebensgrytor.
DATERING: vikingatid; 1600—1800-tal.

VALBO SN, GAMLA VALL, FORNL 175 
Fältarbetsledare: Tomas Jacobson

En delundersökning utfördes i norra delen av 
fornlämning 175 i samband med bygget av tra
fikplatsen vid Valbo kyrka. Det vid provunder
sökningen (se föregående) framkomna åkersyste
met dokumenterades.

FYND: —
DATERING: äldre än 1845 (äldsta kartan med 
markerade åkergränser).
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Halland

FJÄRÅS KYRKA 
Fältarbetsledare: Viktor Svedberg

I samband med renoveringsarbeten på Fjärås kyr
ka utfördes en antikvarisk kontroll. Under golvet 
i kyrkans västra del påträffades och inmättes läm
ningar av den medeltida kyrkans västra gavel, 
som inte lokaliserats tidigare. På insidan av kyr
kans norra mur frilädes, inmättes och markerades 
en igensatt dörröppning till den medeltida kyr
kans norra vapenhus. 4,5 m väster därom upp
mättes ett parti av samma mur med en osäker 
byggnadsskarv från 1701. I ett schakt norr om 
kyrkan dokumenterades delar av det norra vapen
husets grundlämningar. I ett schakt väster om 
kyrkan framkom inga lämningar av den medelti
da klockstapeln som skall ha stått där. Nordöst 
om kyrkan framkom spridda skelettrester.

FYND: —
DATERING: medeltid — 1700-tal (?).

FALKENBERG, KV PILSPETSEN 
Fältarbetsledare: Lars G Johansson

Resterna av en stenåldersboplats provundersök- 
tes i kv Pilspetsen. På tomten har enligt uppgift ti
digare påträffats föremål av flinta och även rester 
av härdar. Platsen befanns så svårt skadad genom 
tidigare bebyggelse, att de få återstående kvad
ratmetrar, vilka ännu har intakta lämningar ej 
bedömdes kunna tillföra ytterligare information 
om stenåldern i området. Fortsatt undersökning 
ansågs ej befogad.

FALKENBERG, KV SVEA 9 
Fältarbetsledare: Viktor Svedberg

Med anledning av att Falkenbergs kommun äm
nade bygga ny forvaltningslokal i kvarteret utför
des en provundersökning. I områdets sydvästra 
del under 15—20 cm fyllning framkom 20—25 cm 
sandblandade kulturlager utan bebyggelseläm
ningar. Under det avrivna huset utefter Storgatan

fanns bitvis 10—30 cm kulturlager som var skadat 
av husets grundmurar. I kulturlagret påträffades 
djurben, slagg, spik. Fynden tyder på att kultur
lagret i huvudsak var avsatt under 1600- och 1700- 
talet, men däremot kunde ingen bebyggelse från 
denna tid påvisas i området.

FYND: Kritpipor, glas och yngre rödgods, samt 
enstaka skärvor av fajans och stengods. 
DATERING: 1600—1700-tal?

KUNGSBACKA, KV ALANIA 12 
Fältarbetsledare: Viktor Svedberg

Med anledning av planerad nybyggnation i kvar
teret utfördes en provundersökning. Provunder
sökningen visade att det i området för en planerad 
källare fanns 20—40 cm kulturlager i den södra 
delen och med lämningar av ett lergolv. I den nor
ra delen fanns en stor nergrävning med upp till 1,5 
m kulturlager. I denna fanns en stenrad, träpålar 
och lämningar av en sekundäranvänd båt. Senare 
ändrades byggnadsplanerna varför provunder
sökningen utvidgades. Därvid undersöktes och 
tillvaratogs den västra delen av båten, som gick in 
under det planerade huset. Denna del utgjordes 
av en båtsida med 4—5 bordgångar som var beva
rade till ca 1,5 m längd och saknade spant. Inga 
fynd påträffades som kan datera lagren men pro
ver har tagits för dendroanalys.

FYND: —
DATERING: —

KUNGSBACKA, KYRKOGATAN, DELEN 
SÖDRA TORGGATAN-NYGATAN 
Fältarbetsledare: Viktor Svedberg

I samband med ledningsgravning och omlägg
ning av gatubeläggning på Kyrkogatan i Kungs
backa utfördes schaktkontroll med uppmätning
ar av kulturlager mellan Södra Torggatan och Ny
gatan. Vid undersökningen framkom ett svart 
lerblandat kulturjordslager som låg 20—45 cm 
under markytan. Kulturjordslagret var ca 50—60 
cm tjockt från Södra Torggatan och 60 m åt söder, 
därefter tunnade kulturjordslagret ut så att det helt
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fus 42. Getakärr. Ett stenlagt källargolv från 1400-talets Gamla Varberg. Foto K Carlsson. 
Stone floor in a 15th century celler.

upphörde nere vid Nygatan. Under kulturlagret 
k°m grå (steril?) lera. I kulturlagret påträffades 
lnga spår av bebyggelselämningar med undantag 
för ett par smärre partier med tegelflis. Förutom 
ett Par krukskärvor och några små slaggbitar på
träffades inga fynd i kulturlagret varför det är 
vanskligt att datera kulturlagret.

FYND: slagg, keramik.
DATERING: 1400- och 1600-talen?

leran fanns där gulbrun lera med större stenar var
för det är troligt att den igenfyllda vallgraven bör
jade där. Kulturlagret innehöll inga konstruktio
ner förutom några stockar på den västra sidan i 
hörnet mot torget. Inga fynd framkom varför kul
turlagret inte kan dateras.

FYND: —
DATERING: —

Kungsbacka, kyrkogatan, delen 
Kungsbacka torg-vallgatan

ältarbetsledare: Viktor Svedberg

Yl ed anledning av att Gatukontoret i Kungsback; 
ade om Kyrkogatan mellan torget och Vallgatai 

utfördes en schaktkontroll i samband med detta 
ärvid inmättes kulturlagret punktvis utefter ga 

tans båda sidor. Under 40—60 cm fyllning fram 
°m ett svart lerigt kulturlager som i söder var ct 
0 cm tjockt och som mot norr ökade till ca 60 cm 
a 80 m norr om torget upphörde kulturlagrei 

°ch bottenlern började dyka nedåt. Över botten

LINDBERGS SN, NY VARBERG, FORNL 40 
Fältarbetsledare: Kajsa Ullberg-Loh

I samband med att Himleåns lopp skulle ändras 
och delar av den senmedeltida staden Ny Varberg 
täcktes över med matjord, så grävdes fyra schakt 
för att dels kontrollera strandkanten och dels för 
att se om man i denna delen av stadsområdet kun
de finna några bebyggelserester. I tre av schakten 
kunde strandskoningar konstateras. Dessa låg ca 
10—15 m från den aktuella åfåran. Ca 25 m in 
fanns bebyggelserester i ett skikt. Inga fynd
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framkom som kunde ge en ledtråd om hur dessa 
skulle dateras.
Samtidigt gjordes tre schaktkontroller i stadens 
mer centrala delar, varav två korsade den gamla 
landsvägen, som finns med på en karta från 1768 
över det gamla stadsområdet. I dessa två schakt 
kunde ett bebyggelseskikt under landsvägen 
dokumenteras, vilket innebär att den har haft en 
annan sträckning i detta parti åtminstone under 
stadens äldsta epok.

FYND: —
DATERING: —

LINDBERGS SN, NY VARBERG, FORNL 40 
Fältarbetsledare: Kajsa Ullberg-Loh

I samband med att Vägverket på ett par ställen 
rensade upp Himleån med maskin företogs en an
tikvarisk kontroll för att se om något kom fram 
som skulle kunna härledas till det senmedeltida 
Ny Varberg. Inga sådana fynd framkom. Vid 
kantrensning av det parti där en ny åfåra kom att 
löpa samman med den gamla påträffades bitar av 
en kölstock.

FYND: —
DATERING: —

LINDBERGS SN, BARNABRO, FORNL 89 
Fältarbetsledare: Lars G Johansson, Eva Weiler

Med anledning av planerad bostadsbebyggelse 
provundersöktes ett område med en stenålders- 
boplats med oklar utsträckning. Ända tills för ett 
tiotal år sedan var stora delar av området uppod
lat. Under lång tid hade man samlat in flintföre- 
mål från platsen, bl a tvärpilar och flintredskap av 
gropkeramisk typ. Enligt uppgift skall man också 
ha odlat bort en hällkista i området för många år 
sedan, men några spår av en sådan påträffades in
te. Boplatsen sträcker sig över en ca 3 200 m2 stor 
yta. Över ca 2/3 av ytan förekommer fläckvis ett 
tunt kulturlager samt eldskadad flinta och brän
da ben. Uppe på en bergsrygg påträffades rikligt 
med avfall efter tillverkning av flintföremål samt 
några kvarlämnade redskap, bl a en tresidig spets

och en spånpilspets med tånge. Av de bevarade de
larna att döma kan både själva verkstadsplatsen 
och det område, där hus och hyddor bör ha legat, 
finnas inom samma terrängavsnitt.

FYND: flintföremål, keramik, brända ben. 
DATERING: mellanneolitisk tid.

LINDBERGS SN M FL, VÄG E6, DELEN 
LÅNGÅS-GUNNESTORP 
Fältarbetsledare: Mats Jonsäter, Lars G Johans
son

Provundersökning av planerad sträckning för väg 
E6, delen Långås-Gunnestorp. Sedan sträckan 
besiktigats i fält utvaldes 24 områden för vidare 
provundersökning. Provundersökningen utför
des huvudsakligen genom avbaning av traktor- 
grävare med 1,5 m släntskopa. Den komplettera
des med handgrävning av provgropar på vissa av 
platserna. Tre av de utvalda områdena (nr 18, 19 
och 20) kommer att provundersökas våren 1984. 
På fem av de provundersökta områdena påträffa
des indikationer på förhistorisk eller historisk 
verksamhet: Område nr 6: Kraftigt kulturlager, 
keramik och flinta. Brons- eller järnålder. Områ
de 7: Spår efter tidig järnframställning, järnslagg, 
ugns(?)rest. Område 12: Senneolitisk boplats. 
Härdar, flinta, bl a skära. Område 24: Neolitisk 
boplats. Kulturlager, keramik, flinta, bl a senneo
litisk pilspets.

FYND: se ovan.
DATERING: neolitikum; brons- eller järnålder.

VALLDA SN, VALLDA 5:3 M FL, FORNL 104 
Fältarbetsledare: Lillemor Schützler

På grund av vägombyggnad uppe på den s k Vall- 
dadrumlinen utfördes en provundersökning och 
något senare en delundersökning. Syftet med 
provundersökningen var dels att konstatera om 
det fanns boplatser utefter vägsträckningen, dels 
att se hur långt ut i vägområdet en sönderplöjd 
hög sträckte sig. I anslutning till eller i närheten av 
bronsåldershögen undersöktes ett 20-tal anlägg
ningar, mestadels härdar. Högen skulle komma 
att beröras av en cykelväg, som låg i anslutning till 
huvudvägen. Efter en hel del turer i ärendet be-
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slutades att cykelvägen skulle göras smalare och 
därigenom skulle endast en mindre del av högom- 
radet komma att beröras. Inom denna del gjordes 
en utgrävning och ytterligare några härdar påträf
fades i anslutning till de tidigare undersökta. Frå- 
8an är om härdarna haft ett samband med brons
åldershögen och då kan ha tillkommit vid en grav- 
sattning eller dylikt. Vissa lösfynd i högområdet 
antyder däremot att högen kanske uppförts på en 
av fallshög och i så fall kan vissa av anläggningar- 
na vara boplatslämningar.

I YND: brända ben, keramikskärvor, degelfrag- 
ment? kol e t c.
DATERING: bronsålder?

VARBERG, CHARLESHILL 
altarbetsledare: Kristina Carlsson

Eftersom kv Charleshill ligger inom det område 
av nuvarande Varberg som antagits innehålla 
amningar av den medeltida stadsbildningen 
etakärr-Gamla Varberg ansågs en provunder

sökning före nybyggnation på tomten motiverad.
udersökningens syfte var framför allt att doku- 

mentera om det fanns kulturlager eller ej så långt 
ner om kyrkoruinen, eftersom den medeltida 

e yggelsens gräns åt detta håll ännu var oklar.
.re uaindre schakt grävdes med maskin i den nord
östra delen av kvarteret. Inga spår av kulturlager 
n°terades, varför man måste anta att medeltids
staden inte sträckt sig så långt söderut. Vidare un- 

ersökningar på tomten (Charleshill 2 och 3) an- 
es därför ej nödvändiga.

FYND: —
DATERING: —

AARBERG, KV GULDSMEDEN 
altarbetsledare: Kristina Carlsson

genomfördes eftersom ny
på tomten i nuvarande Var- 

nu ..des efter 1666. Man vet än-
ganska lite om den äldsta bebyggelsens utbred- 

nå- Att dokumentera eventuella byggnads- 
amningar och kulturlager från denna tid i kv

Provundersökningen
vbyggelse planerades 
erg, staden som anla

Guldsmeden var avsikten med undersökningen. 
På 1750 års karta kan man se att kvarteret ligger 
längst söderut i staden. Hur långt sträckte sig den 
egentliga bebyggelsen tidigare? Även kvarterets 
namn tilldrog sig ett visst intresse. Varberg var ju 
redan under 1700-talet känt för sina guldsmeder. 
I provgropen kunde man se ett kulturlager som 
kan ha bildats av att man bott inte så långt häri
från. I de understa delarna av detta påträffades 
taktegelfragment av 1700-tals typ. Ett relativt 
kraftigt brandlager strax ovanpå kunde snarast 
relateras till storbranden i södra delarna av Var
berg år 1863. Av den äldsta stadsbebyggelsen tyck
tes inte finnas några spår av tomten. Antagligen 
var de skadade av senare tiders ingrepp eller har 
bebyggelsen under ett tidigt skede inte omfattat 
även kv Guldsmeden. Resultaten visar att vidare 
undersökningar i denna del av kvarteret ej är nöd
vändiga före exploateringen.

FYND: taktegel 
DATERING: 1700-tal

VARBERG, KV RENEN OCH ANGRÄNSAN
DE OMRÅDEN
Fältarbetsledare: Kristina Carlsson

Provundersökningen genomfördes eftersom Fas
tighetskontoret vid Varbergs kommun planerar 
att eventuellt bebygga hela det område, där rester 
av den medeltida stadsbildningen Getakärr- 
Gamla Varberg antagits ligga. Ruinen av stad
skyrkan grävdes ut på 1930-talet, men var stadsbe
byggelsen legat och hur de kvarvarande delarna 
av kulturlagren sett ut har hittills varit helt okänt. 
Vid provundersökningen dokumenterades rester 
av den ursprungliga stadsbebyggelsen både norr 
och väster om kyrkan. Delar av husgrunder och 
troliga gator frilädes i de ganska smala sökschak- 
ten. Syllstenar, lerklining och delar av sten
läggningar var de mest tydliga spåren. I kulturlag
ren noterades också brända lergolv, brandlager 
(= sot) och avsatta avfallslager som även innehöll 
en hel del föremålsfynd. Keramikskärvor samt 
järn- och bronsföremål och djurben dominerade 
fynden. Ett tjugotal mynt (både enkel och dubbel
sidigt präglade), en signetring i silver, spel tär
ningar, glaspärlor, sländtrissor, en fingerborg 
m m tillvaratogs också.
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Fyndmaterialet ger en entydig datering av läm
ningarna till tiden från 1200-talets senare hälft 
och fram under hela 1300— talet. Delar av en käl
lare med ett stenlagt golv, västnordväst om kyr
kan, var de enda rester av bebyggelse från 
14—1500-talet som vi noterade (fig 42). Lämnin
gar från minst tre olika byggnadsskeden doku
menterades på så sätt.

de bebyggelse. Tomten har dock inte bebyggts för
rän under 1800-talet.

FYND: enstaka sena föremålsfynd.
DATERING: 1700-tal —.

FYND: se ovan 
DATERING: 1200—1500-tal.

VARBERG, KV SPINNAREN 
Fältarbetsledare: Kristina Carlsson

Provundersökningen kom till stånd eftersom Var- 
bergs Polishus som ligger i kvarteret skulle byggas 
ut. Syftet med undersökningen var att konstatera 
om den hittills, till läget okända, medeltida stads- 
bildningen Getakärr — Gamla Varberg sträckt sig 
så långt österut som till detta kvarter. Provschakt- 
ningar gjordes parallellt med en provundersök
ning av ett större planområde (kv Renen) för Var- 
bergs kommun. Kv Spinnaren visade sig inte inne
hålla några spår av medeltida bebyggelse. Såväl 
byggnadslämningar, föremålsfynd som kulturla
ger saknades helt.

FYND: —
DATERING: —

VARBERG, KV TRÄDGÅRDEN 
Fältarbetsledare: Kristina Carlsson

Planerad nybyggnation på den södra delen av 
kvarteret föranledde en provundersökning. Syftet 
var framför allt att klargöra om tomten varit be
byggd vid sekelskiftet kring år 1700, den äldsta pe
rioden av nuvarande Varbergs historia. Ett jordla
ger som innehöll enstaka föremålsfynd från 1700- 
talet noterades på de delar av tomten som ej varit 
bebyggda under sen tid, dock inga anläggningar. 
I övrigt påträffades grunden till det s k Gerlach- 
ska huset, byggt under 1800-talet. Fyllnadslagret 
på de orörda delarna av tomten visade att områ
det, som enligt äldre kartor ska ha genomkorsats 
av en bäck, tidvis fyllts med avfall från närliggan-
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Hälsingland
HÄLSINGTUNA SN, BJÖRKA 1:6, 1:27, 
FöRNL 70, 123—125, 173 
altarbetsledare: Lars Sjösvärd, Marianne 

Gummanen

samband med omläggningen av E4 förbi Hu- 
•ksvall och anläggandet av en trafikplats under

söktes vid Björka, omedelbart söder om Hudiks- 
Val1 under 1982 och 1983 ett 22 000 m2 stort vä- 
Sornråde vid trafikplatsen och flera områden 
utefter vägsträckningen besiktigades. Undersök
ningarna föregicks 1980 av en av 
0rnminnesinventeringen utförd specialinvente- 

utefter den 12 km långa vägsträckningen. 
ndersökningarna vid Björka inleddes 1982 med 

ätt merparten av gravarna undersöktes. 1983 in- 
tades undersökningarna främst på bebyggelse-

ämningarna.
har under de två säsongerna un-

*5 gravanläggningar med minst ett 30-tal be- 
gravningar.
®ebyggelselämningar från ett 20-tal hus av olika 
typer.

Sammanlagt
dersökts:

!?.rygt 100-talet gropar och stolphål, ingående i ett 
^historiskt huskomplex.

to-talet rännsystem, dels i anslutning till hus- 
^mningarna, dels kring vissa gravar. 

va °hka verkstadsområden, med slaggförekoms- 
er. härdar, smidesgropar och sotlager, 

j. adersökningsområdet omfattade ett större 
k°rnlärnningskomplex med minst fem olika be- 
sen8e*SeStaC*'er' Den ^örsta etableringen på plat- 

representerades främst av gravar. De äldsta av 
v^Ssa’ fynd- och C 14-daterade till äldsta folk- 
ö n tmgstid, utgörs av brandgropar med okänd 

yggnad då de överlagras både av yngre gra- 
väM °C*1 ^osättning. Något yngre är en rad låga, 
kr a8^a stensättningar över ett tunt, flerskiktat 

n lager, bränt på platsen men med mycket små 
^nmäng(ier utan inslag av djurben. Fynd och C 
tid a,n.a^'ser Placerar dessa gravar i folkvandrings- 
av" e hgger väl samlade utefter sydöstra kanten 

««ndpla*. Ett område med slaggförekomster 
kant a,C*ar pa <fenna sandplatå utgör troligen ut- 
plat en aV C*en fölkvandringstida bebyggelsen på 
tidflSen’ V ‘^en försvunnit i samband med en sen- 

a grustäkt i sandplatåns södra ände. 
asta skede i bosättningen är ett område med

stolphål, rännor, härdar och två grophus omedel
bart söder om de folkvandringstida gravarna. Om
rådet täcks av ett ställvis upp till halvmetertjockt 
kulturlager, som delvis överlagrar de folkvand
ringstida gravarna. Det sista skedet inom detta be
byggelseområde förefaller vara en dränerings- 
packning och syllstensrader från ett hus i timmer
konstruktion. Fynden i området är av vendel- 
vikingatida karaktär och kulturlagret har i ett av 
grophusen C 14-daterats till 600-talet. Gravarna 
under denna period ligger dels i förlängningen av 
det folkvandringstida gravfältet, dels perifert i 
området utefter den gamla kyrkvägen till central
bygden vid Hälsingtuna kyrka. Gravarna är av 
skiftande karaktär, låga högar med kantrännor, 
stensättningar och en kraftigt välvd hög. Be
nmängden i de vikingatida gravarna är större än i 
de äldre gravarna och innehåller även ben av bl a 
häst, hund och nöt. Till det sista förhistoriska ske
det hör två gravar, en större stensättning och en 
starkt välvd hög med kraftig kantkedja.

Efter ett övergångsskede i sen vikingatid med 
en husgrund med både stolphål och syllstensrad 
och fynd av bl a en tinningring, har bebyggelsen 
på 1000-1100 talet fram till 1500-talet etablerats på 
det för området typiska gårdsläget nära morän
ryggens krön i brytzonen mellan de odlade sand- 
och lerjordarna och den skogsbevuxna morän
marken. Den medeltida bebyggelsen utgörs av ett 
20-tal huslämningar av skiftande karaktär. Hu
vudsakligen syllstensrader till timrade hus med el
ler utan spiskonstruktion, torvhus och husgrun
der bestående av jord- och stenvallar kring en röjd 
yta, men även stekhällar och skärvstenslager. Hu
sen har haft skiftande funktion och minst två be
byggelsestadier kan utskiljas. Till den medeltida 
bebyggelsen kan även ett område med slagg och 
ugnsrester knytas, liksom ett flertal av de äldre 
röjningsrösena och de röjda ytorna inom området 
(fig 43—44).

FYND: Undersökningen har givit stora fynd
mängder. Från bebyggelseområdenas förhållan
devis kraftiga kulturlager främst bränd lera, 
slagg, brända ben, 100-tals brynen, malstenar, 
vävtyngder, pilspetsar och bruksföremål av järn.

Bland daterande fynd från gravarna märks en 
mängd smycken och dräkttillbehör bl a korsfor- 
mig fibula, likarmat spänne, reliefspänne, ge
nombrutet hänge och nålar, allt i brons, samt 
nycklar, hank- och låsdetaljer till kistor, knivar,
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Fig 43. Björka, Hälsingtuna sn. Husgrund från övergången vikingatid-medeltid under utgrävning. I 
bakgrunden syns en del av det ca 22.000 m2 stora undersökningsområdet med de medeltida gårdsläm- 
ningarna på krönet. Foto H Virtanen.
House foundations from the transition period Viking Age — Medieval Period, with remains of the 
medieval farm in the background.

sax, broddar, en rik pärluppsättning med ca 150 
pärlor varav några millefioripärlor, prylar och 
kammar av ben och horn.

DATERING: folkvandringstid, vendel-vikingatid 
(gravar); senvikingatid, 1000-1100-tal fram till 
1500-tal (bebyggelselämningar).

HÄLSINGTUNA SN, SANNA 3:18, FORNL 
61:2, 3
Fältarbetsledare: Eva Olsson

På grund av planerad villabebyggelse undersöktes 
två högar, 5—6 m i diam och ca 0,5 m höga. Ytter
ligare en hög k var ligger på en tomt väster om de 
nu undersökta. Högarna låg på en ås och var upp
byggda av sand och försedda med kantrännor. Bå

da gravarna innehöll skelettbegravningar med få
taliga fynd. De är troligen anlagda under sen vi
kingatid. I samband med undersökningen av de 
båda registrerade gravarna genomfördes en 
provundersökning i tomtens södra del, då låga 
förhöjningar syntes även där. Inga förhistoriska 
fynd eller konstruktioner framkom dock.

FYND: sölja, kniv, pryl och kistspikar av järn; 
glasflusspärla, obrända ben.
DATERING: vikingatid.

HÄLSINGTUNA SN, SLASTA 2:2 
Fältarbetsledare: Harald Sundlin

Provundersökning av förmodat boplatsläge vid E
4-ans stakning (0980—1040). Avtorvning med
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Fig 44. Ett av de två grophusen i Björka. Det var ca 2 x 2 m stort med en härd i det sydöstra hörnet och 
dräneringsränna diagonalt ut från det sydvästra hörnet. Kol från kulturlagret i huset har C 14- 

daterats till 600-tal e Kr. Foto L Sjösvärd. 
pithouse with a hearth and a shallow drainage ditch.

Maskin skedde över hela ytan. Ingenting fram- 
som tyder på bosättning, förutom en linsfor- 

mad kolpackning, varifrån prov tagits för C 
l4-analys.

FYND: —
DATERING: —

FiÄLSINGTUNA SN, ULLSÄTER 2:5, FORNE 
9, 90, 92 Fältarbetsledare: Eva Olsson

F g a planerad utökning av industriområde i norra 
e|en av Hudiksvall undersöktes tre fornlämning- 

ar i området, två runda högar samt en rundad och 
en rektangulär, ensamliggande stensättning. Hö- 
Sarna (fornl 92) utgjordes av brandgravar med

fynd av brons- och järnföremål, bl a yxa samt 
dräktillbehör. Föremålen daterar högarna till 
folk vandringstid. Den rundade stensättningen 
(fornl 88) innehöll en skelettgrav från vikingatid 
med fynd, bl a fragment av silvermynt, bronsvik
ter samt yxa. Den rektangulära stensättningen 
(fornl 90) föreföll uppbyggd i två celler. I ena de
len framkom ett ytligt beläget brandlager med en 
bronsknapp, mm — datering osäker. I andra de
len påträffades en djupare liggande skelettgrav 
med rester av människo- samt hästskelett. Fynden 
utgörs av mynt.

FYND: silvermynt, bronsföremål bl a vikter och 
knapp, järnförmål bl a nyckel, yxa, dräkttillbe
hör, människo- och hästskelett.
DATERING: folkvandringstid, vikingatid.
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Fig 45. Silbojokk, Arjeplogs sn. Bostadsområdet med anläggningarna framtagna. Längs jokkens 
strand ligger hyttan. Flygfoto J Norrman. Godkänd för publicering av Försvarsstaben.
Dwelling area. The foundry is located along the shore.

Fig 46. Silbojokk, Arjeplogs sn. Anläggningen närmast vattnet i bostadsområdet under utgrävning. 
Troligen ett stall. Foto S Forenius.
Feature in the dwelling area, probably a stable.



Lappland Medelpad

ARJEPLOGS SN, SILBOJOKK 
Fältarbetsledare: Ylva Roslund, Anders Ödman

Aled anledning av att en ny kraftstation uppföres 
v'd Sädvajaures utlopp, vilket medför en höjning 
av vattenytan i sjön med 10 m utöver en tidigare 
dämning på ca 5 m, utfördes under sommaren en 
arkeologisk förundersökning inom det område 
j*0tn upptogs av hyttan vid Silbojokk — den första 
uyttan till silvergruvan vid Nasafjäll, som var i 
drift 1635 till 1657. Undersökningsområdet ligger 
1 sin helhet under den planerade däm- 
aingsgränsen, + 477 m ö h. Det huvudsakliga ar- 
^etet under sommaren 1983 var att lokalisera 
konstruktioner och bedöma dessas kvalitet och 
kvantitet. Större delen av området var bevuxet 
me<J fjällbjörk, liksom Sädvajaures omgivningar 
1 övrigt. Bäcken, som bildar en fors vid hyttplat- 
®en har fått sitt namn — Silbojokk = Silverbäc- 
en — efter hyttan. Bäcken delar platsen i två om- 

riiden: det södra, där hyttan och arbetarbostäder 
ormodas ha legat, och det norra, där kyrkan le- 

gat och prästen och andra personer av högre rang 
rioligen har bott. De lägst belägna delarna av 
yttornrädet dämdes över vid Sädvajaures första 

^8 ler ing 1943. Före undersökningen var två stora 
a8gvarpar synliga söder om bäcken. Mellan 
essa var vegetationen tunn, och kontruktioner 

Var synliga i markytan.
Hyttplatsen delades i tre undersökningsområ- 

en, ett söder om forsen och två på norra sidan.
ena av dessa två var den udde, österut, därDet

Fyrkan med tillhörande kyrkogård förmodas 1ig- 
fa' Dessa områden avtorvades till stora delar, där 
°nstruktioner kunde finnas. För att kunna be- 

ma anläggningarnas omfattning nedrensades 
utvalda delar efter avtorvning. Områdena när- 
mast stranden nedrensades till botten då de p g a 
avtorvningen bedömdes ej klara vinterns och 
arflodens nötning. Hyttplatsen, transportvägen 

aPP till Nasafjäll — ca 7 mil — och gruvområdet 
^fotograferades från helikopter (fig 45—46).

FYND: —
DATERING: 1635 —1657.

SKÖNS SN, VÄSTLAND, FORNL 104, 107 
OCH OREGISTRERAD
Fältarbetsledare: Kenneth Svensson, Sverker 
Söderberg

På grund av förslag till stadsplan för Sunds in
dustriområde företogs en förundersökning i ett 
område där nivåkurvorna antydde förekomsten 
av ett förhistoriskt hamnläge (10—12 m- 
nivåerna). I området fanns också överplöjda 
gravhögar, fornlämningarna 104 och 107 i Sköns 
socken samt Sunds bytomt, likaledes överplöjd 
och till stor del spolierad genom sentida väg- 
sträckning. I planområdets västra del framkom 
tydliga tecken på ett bebyggelseläge genom kul
turlager, förkolnat trä och mörkfärgningar samt 
enstaka lösfynd. Dessa lämningar syns vara väl 
anpassade till hamnläget, där fynd av stenpack- 
ningar samt en båtnit gjordes.

Fynd av en fyrsegmenterad glasflusspärla date
rar platsen f n till vikingatid. Området har fosfat- 
karterats och i schakten har fosfatprofiler tagits. 
Endast resultat från spottest finns, medan labora
torieanalysen erhålls först under 1984.

FYND: båtnit av järn, järnfragment, bronsbleck, 
glasflusspärla, keramik, hästtänder. 
DATERING: vikingatid, ev äldre.
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Närke Skåne

KUMLA SN, BLACKSTA FORNL 159 
Fältarbetsledare: Anders Broberg, Tomas Jacob
son

Provundersökning p g a ny förbifartsväg söder 
om Kumla. Norr om undersökningsområdet 
finns sannolikt lämningar efter Korsta by. I väg- 
sträckningen framkom endast en sönderplöjd 
härd.
FYND: brända ben, kol.
DATERING: —

ÖREBRO, KV TENNSTOPET 7 OCH 8 
Fältarbetsledare: Anders Broberg

En efterundersökning genomfördes med anled
ning av att skelettrester från minst fyra individer 
påträffats i samband med schaktningar i novem
ber 1982. Vid undersökningen grävdes större de
len av de aktuella tomterna igenom med maskin 
för att fastställa förekomsten av ev ytterligare gra
var. Några sådana påträffades dock inte men väl 
enstaka människoben i recenta fyllnadsmassor.

FYND: människoben (i recenta fyllnadsmassor). 
DATERING: —

SYDGASPROJEKTET, GRENLEDNINGAR 
(STEG 2)
Fältarbetsledare: Anders Wihlborg

Grenledningarna var Trelleborg, Staffanstorp, 
Nöbbelöv, Furulund, Eslöv, Bårslöv, Bjuv, 
Åstorp.

Syftet med provundersökningarna var att 
konstatera förekomsten av eventuella fornläm- 
ningar och deras omfattningar längs de planerade 
grenledningarna. Utgångspunkten för arbetet var 
den tidigare inventeringen där 60 punkter mot 
bakgrund av vissa kriterier ansågs sannolika om
råden för bebyggelse eller begravningar. Arbetet 
utfördes genom att sökschakt grävdes med ma
skin utrustad med släntskopa. På 25 av 59 punk
ter (1 utgår) konstaterades boplatslämningar av 
olika omfattning.

FYND: keramik, djurben.
DATERING: sten-brons-järnålder.

SYDGASPROJEKTET, STAMLEDNING 
(STEG 3)

Under 1982 utfördes inventeringar och provun
dersökningar utmed den av Sydkraft planerade 
ledningssträckan. Stamledningen hade placerats 
så att inga kända fornlämningar berördes, men 
vid inventeringsarbetet urskiljde sig 88 punkter 
utmed ledningssträckan, vilka mot bakgrund av 
skilda kriterier ansågs vara lämpliga områden för 
bosättning och begravning under förhistorisk tid. 
På 32 av de 88 punkterna konstaterades boplats
lämningar av varierande omfattning från enstaka 
härdar till komplexa boplatser med grophus, 
långhus, härdar och gropar. På vissa platser kons
taterades även fragmentariska kulturlager. Sten- 
brons-järnålder samt medeltid finns represente
rat i materialet. Av de 32 punkterna utvaldes 26 
för fortsatta arkeologiska undersökningar. Av 
dessa undersöktes 24 under år 1983. De resterande 
6 boplatsindikationerna ansågs vara så obetydli
ga att en fortsatt undersökning inte framstod som 
meningsfull. De nummer som anges på de enskil
da grävningsplatserna härför sig till den numre-
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inlagd' ^äckningen av Sydgasprojektets stamledning 
The main line of the project ”sydgas” in west Skåne.

i västra Skåne med undersökningsområdena
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ring som upprättades i samband med provunder
sökningen (fig 47). Undersökningsplatserna har 
här i katalogen ordnats efter sockenangivelse.

ALLERUMS SN, HITTARP 16:4 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

Med anledning av planerad villabebyggelse upp
togs sex provschakt inom det aktuella exploate
ringsområdet. Sammanlagt påträffades fyra ned
plöjda härdar vilka alla var fyndtomma.

FYND. —
DATERING: förhistorisk tid ?

ALLERUMS SN, LARÖD 55:1, KULLA GUN- 
NARSTORP 1:21, FORNL 2 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Väg 22 skulle dragas genom den registrerade forn- 
lämningen. På boplatsen har tidigare plockats 
tvärpilar, spånskrapor, kärn- och skivyxor, mik
roliter, flintkniv och skära samt kärnor. Dessa lös
fynd indikerar att åsryggen som boplatsen är be
lägen på har bebotts under både äldre stenålder 
(”järnstenålder”) och yngre stenålder (”bonde
stenålder”). Vid undersökningen avbanades en 
större yta från åsens nordsluttning över åsryggen 
och ner på sydsidan till dess att det våtare område 
som omgivit åsen under stenåldern nåddes. Ett åt
tiotal anläggningar påträffades vid avbaningen. 
Dessa var koncentrerade till åsens sydsluttning 
och krön och utgjordes av härdar, kokgropar, 
stolphål samt mindre sotfläckar och avfalls- 
gropar.

FYND: fyndmaterialet utjordes av avslag, men 
även spån, mikrospån samt skrapor ingick. I tre 
gropar påträffades mellanneolitisk keramik. 
DATERING: sen mesolitisk tid/mellanneolitisk 
tid.

ANNELÖVS SN, ANNELÖV 38:1, PUNKT NR 
40
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson

Anledning till undersökningen var Sydgasproj ek
tets stamledning. Undersökningen låg i en svag 
sydsluttning ca 300—400 m norr om Saxån (nivå 
14,5—15,5 m ö h). Området närmast ån har spo
lierats i samband med sentida sand- och grustäk- 
ter. Jordmånen bestod av sand täckt av ett upp till 
0,5 m tjockt matjordslager. Ett flertal boplatser 
från stenåldern finns registrerade inom en radie av 
1 km.Det egentliga undersökningsområdet be
stod av ett 60 m långt och 18 m brett schakt. Mot 
norr grävdes ett 4 till 9 m brett och 40 m långt 
schakt för att få begränsningen av boplatsen. In
om området påträffades 118 anläggningar. Dessa 
utgjordes av härdar, härdgropar, gropar, stolphål 
samt tre rännor med okänd funktion. Fynd gjor
des i hälften av anläggningarna. Dessa bestod 
främst av flintavslag och keramik. Även kol och 
makroprover har tillvaratagits. Lämningarna ut
gör rester efter en bebyggelse från mellanneoliti- 
kum fram till yngre järnålder. Anläggningar hö
rande till stenåldersboplatsen utgjordes av rännor 
och gropar. Till bronsåldersboplatser kunde kny
tas härdgropar medan järnåldersbosättningen 
representeras av härdar samt stolphålsrader från 
minst ett långhus.

FYND OCH DATERING: trattbägarkeramik, 
flinta, stenålder; keramik, bronsålder; keramik, 
benkam, sländtrissa, ben, järnålder.

ANNELÖVS SN, ANNELÖV 38:1, PUNKT NR 
41
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson

Anledning till undersökningen var Sydgasprojek- 
tets stamledning. Undersökningsområdet låg i en 
sydsluttning ca 500—600 m norr om Saxån (nivå 
16—20,5 m ö h). Merparten av anläggningarna 
fanns i den brantare delen, på sydsidan av en 
höjdrygg. Jordmånen bestod av sand, utom på 
toppen av höjden där enstaka lerkörtlar och ett 
mo- lerblandat lager dominerade. Ett flertal bo
platser från stenåldern finns registrerade från om
rådet. Den avbanade ytans längd uppgick till en 
sträcka av 70 m i nord-sydlig riktning och med en
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bredd på 13 m. För att fastställa boplatsens ut
bredning grävdes ett schakt 70x4 m mot söder 
samt ett schakt 50x8 m mot norr upp på toppen 
av höjden. 106 anläggningar kunde dokumente
ras därav 70 härdar och härdgropar. Även stolp- 
hål, gropar, kokgropar och en brunn påträffades. 
Området visade sig vara mycket fyndfattigt. En
dast 37 anläggningar innehöll fynd, främst flint
avslag. Keramik fanns i fem av anläggningarna. 
Härdgroparnas mångfald visar att backsluttning- 
en utnyttjats under förhistorisk tid. Lösfynden av 
trattbägarkeramik ger en preliminär datering till 
yugre stenålder. Eftersom så få daterande fynd 
Sjorts får de kolprover som tagits bilda underlag 
för en slutlig datering av boplatsen. Lämningar 
efter huskonstruktioner har inte kunnat påvisas 
mom den undersökta ytan. Begränsningen av bo- 
Platsen i väst-östlig riktning kunde ej fast
ställas.

bYND: keramik, djurben, kol.
DATERING: yngre stenålder.

asmundtorps sn, n möinge 24: i, 
punkt nr 48
baltarbetsledare: Lasse Wallin

Anledning till undersökningen var Sydgas stam
pning. Undersökningsområdet var beläget på 

en Platå som sluttade svagt mot väster och nord- 
Vast. Området begränsades i norr, väster och nor
mst av Brååns dalgång som här gjorde en slinga 
1 n°rdlig riktning och i söder och sydost av ett 
Sammalt bäcklopp som ungefär följde gränsen 
jPellan grusig sand på boplatsplatån och morän- 
era söder därom. Området var ca 300x200 m 
®ed största utsträckningen i öst-väst. Registrera- 

e föntlämningar i form av boplatsrester och gra- 
Var finns i Asmundtorps samhälle ca 1 km nord
et °m boplatsen samt en gravhög och ett bo- 
P atsområde i Billeberga lika långt österut.

Unkterna 49 och 51 på sydgasledningen ligger 
i^ax norr om punkt 48. Nuvarande och tidigare 

riJkare hade påträffat härdrester och flintföre- 
'ddl inom boplatsområdet men även söder därom 
|,a m°ränleran. Den avbanade ytan var 200meter 
^ng och 10—18 m bred. Tre ytor på 10x10 m av
anades söder om det gamla bäcklöpet för att un- 
ers°ka om här fanns gravar men utfallet var ne

gativt. Inom området påträffades 290 anlägg
ningar i form av stolphål, härdar, gropar, kokgro
par, härdgropar, grophus, rännor, grophus, brun
nar (fig 50) och en knadderyta. Härdar, gropar 
och stolphål fanns från mellan-senneolitikum 
samt bronsålder, från yngre romersk järnålder 
tom vikingatid fanns dessutom rännor, grop
hus, brunnar, en knadderyta samt eventuella häg- 
nader och/eller långhus.

FYND: brons- och järnföremål, keramik, väv- 
tyngder, sländtrissor, flintföremål och avslag, be
arbetat trä, slagg och djurben, kol och prov för 
makrofossilanalys togs.
DATERING: sten-brons-järnålder.

ASMUNDTORPS SN, N MÖINGE 13:1, 
PUNKT NR 49 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Anledning till undersökningen var Sydgas stam
ledning. Undersökningsområdet var beläget på 
en svag sydsluttning 100—150 m norr om Bråån. 
Registrerade boplatser och gravar finns i As
mundtorps samhälle strax väster om boplatsen. 
Den avschaktade ytan var 50x15 m. Inom områ
det undersöktes 135 anläggningar bestående av 
stolphål, gropar, härdgropar, kokgropar, härdar, 
rännor.

FYND: keramik, flintavslag, djurben. Kolprover 
samt jordprover för makrofossilanalys togs. 
DATERING: yngre bronsålder?

ASMUNDTORPS SN, RÖNNEBERGA 8:1, 
PUNKT NR 51
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

Med anledning av Sydgasprojektet undersöktes 
en sträcka på sammanlagt ca 300 m belägen i åker
mark. Schaktet var 8 m brett och gick i sydväst
nordost riktning. Väg 17 mellan Landskrona och 
Svalöv skar sträckan ungefär på mitten. På den 
sydliga delen som längst i söder begränsades av en 
bäck påträffades fyra anläggningar en grop, ett 
stolphål och tvä härdar. Många recenta nedgräv- 
ningar av olika slag fanns också. På nordsidan av
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väg 17 påträffades också fyra anläggningar (här
dar och gropar). Även här fanns gott om recenta 
nedgrävningar. Inga fynd påträffades i någon an
läggning varför boplatslämningarna är omöjliga 
att datera. Jordmånen utgjordes av lera. Området 
är rikt på fornlämningar främst från bronsålder. 
Området är inte fosfatkarterat.

FYND: —
DATERING: förhistorisk tid?

BILLEBERGA SN, S MÖINGE 12:1, PUNKT 
NR 46
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Anledning till undersökningen var Sydgas stam
ledning. Det undersökta området var beläget på 
en platåliknande förhöjning. Norr om det under
sökta området finns ett äldre ”bäcklopp” och på 
denna liksom den västra och södra sidan sluttar 
markytan strax ned i lägre områden. Öster om 
schaktet däremot är det 100—150 meter till denna 
sluttning, här har också tidigare markägare enligt 
uppgift påträffat flintföremål. Ett fragment av ett 
bronssvärd påträffades under sommaren ca 400 m 
sydsydost om punkt 46. Jordmånen bestod av nå
got grusig sand. Inga fasta fornlämningar är re
gistrerade i omgivningen, däremot visar Arrheni
us fosfatkarta på en 400 x 250 m stor yta med för
höjda värden. Den avschaktade ytan var 190x8 
m, på en 12 m lång sträcka ökades bredden till 14 
m. Inom området påträffades 76 anläggningar, 
flertalet var stolphål men även gropar och härdar 
förekom. Undersökningen berörde utkanten av 
ett boplatsområde som förefaller ha utnyttjats 
under yngre bronsålder och yngre järnålder. De 
enskilda anläggningarna har hittills inte kunnat 
sammanställas till större enheter.

FYND: keramik, flinta, slagg, kol.
DATERING: yngre bronsålder, yngre järnålder.

BURLÖVS SN, ALNARP 1:1, (VÄG 893) 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

Med anledning av vägbyggnation företogs en 
prov- och en delundersökning. Sammanlagt på

träffades och undersöktes fem anläggningar, som 
fördelade sig på fyra härdar och en grop. Härdar
na var fyllda med skörbrända stenar och sotig 
sand och gropen med mörkbrun sand. I gropen 
påträffades en keramikskärva och från två av här
darna tillvaratogs kol och brända ben. Anlägg
ningarna kan dateras till stenålder utan närmare 
periodindelning.

FYND: kol, brända ben.
DATERING: stenålder.

FALSTERBO, FALSTERBO 9:5, 6, 13, 14 
Fältarbetsledare: Sten Tesch

Provundersökningen utfördes med anledning av 
nybyggnation på fyra avstyckade tomter i Fidde- 
vången. De planerade byggnaderna var lätta 
konstruktioner med ringa grundläggningsdjup. 
Undersökningsområdet var beläget 400 m väster 
om stadskyrkan, 350 m nordnordost om Falster- 
bohus borgruin och från nuvarande strandlinje. 
På de två nordligaste tomterna mot Bödkarevägen 
var byggnaderna redan under uppförande varför 
en provruta lades på gränslinjen mellan dessa 
tomter. Sammanlagt undersöktes tre stycken 
4,2—5,3 m långa och 1,6 m breda provrutor. De 
översta lagren maskinschaktades varefter hand
grävning vidtog. I två av rutorna påträffades en
dast mycket svagt kulturpåverkade (benavfall 
saknades så gott som helt) 0,2—0,5 m tjocka san
diga lager från tidigast 1500-tal. Möjligtvis kan 
det vara frågan om ännu senare påförda utfyll- 
nadslager. I den tredje provrutan påträffades ock
så svagt kulturpåverkade lager 0,5—0,6 m tjocka, 
men här av en annan karaktär. Ett grått sandigt la
ger med rikligt inslag av större och mindre kolbi
tar och genom påträffade keramikskärvor daterat 
till 1300/1400-tal. Mot bottensanden framkom en 
lerbotten och ett nergrävt 40x40x35 cm stort ler- 
förråd, sannolikt avsett att användas till lerbott- 
nar. Lagret och anläggningarna vittnar om de sä
songsmässiga aktiviteterna kring det stora sillfi
sket under medeltiden.

FYND: keramik, kol.
DATERING: 1300—1400-tal.
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Falsterbo, stg mo c
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

En transformatorstation skulle flyttas ca 10 m 
°ch schaktningen till ca 0,5 m djup under befint
lig markyta bedömdes kunna beröra medeltida 
kulturlager. Vid undersökningen konstaterades 
emellertid att endast ett modernt matjordslager 
°ch flygsand berördes av schaktningen. Två me
deltida stengodsskärvor påträffades i matjorden. 
I övrigt var schaktet fyndtomt.

FYND: stengods.
DATERING: —

EJELIE SN, FJELIE 19:3 M FL, PUNKT NR 
21
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson

l^ied anledning av planerade gasledningar genom 
$ydvästra Skåne (Sydgasprojektet) undersöktes 
Pa ovannämnda fastigheter boplatslämningar 
iran yngre bronsålder och yngre järnålder. Under
sökningsområdet var beläget på en höjdplatå med 
anslutande sydsluttning strax väster om Fjelie 
P^deltida by. Åt söder och norr förekommer låg- 
anta områden som förr utgjort våtmarker. Den 
undersökta höjdplatån sträcker sig längre vaste
st där ytterligare boplatslämningar kan antas 
*nnas. Jordmånen utgörs av moränlera. Några 

registrerade boplatslämningar finns inte i under
sökningsområdets närhet. Två gravhögar från 
ronsåldern finns dock nordväst samt öster om 
en avschaktade ytan. Den avschaktade ytan ut- 

Sjordes av ett 25 m brett och ca 400 m långt områ- 
e som i nordsydlig riktning sträckte sig från den 
i re delen av sydsluttningen upp över höjd- 

P atån. Inom området påträffades ca 1200 an- 
Sgningar utgörande gropar, härdar, kokgropar, 
° PhåI, grophus samt brunnar. Bronsåldersbo- 

sattningen koncentrerades främst till sydslutt- 
u^Jgen där ett flertal större lertäktsgropar, stolp- 

a - härdar och kokgropar kunde undersökas. 
kai° ^n®re i ämåldersbosättningen var främst lo- 

>serad till höjdplatån där förekomsten av en 
°r mängd stolphål vittnade om stolpbyggda 

hus§ ^örutom stolphålen förekom ca 12 grop- 
> [vå brunnar, härdar och kokgropar. Denna

bosättning kan främst dateras till 800—900-talen. 
Den täta ansamlingen av stolphål gör det svårt att 
klart urskilja huskoncentrationer. Bilden kompli
ceras även av att området utnyttjats under såväl 
bronsålder som järnålder. Två långhus kunde 
dock urskiljas, det ena med parvis inre takbäran
de stolpar, det andra utan jordgrävda inre takbä
rande stolpar. Dessa hus kan sannolikt dateras till 
yngre järnålder även om dateringen är osäker.

FYND: från bronåldersboplatsen: krukskärvor, 
hornyxa, pilspets av flinta, flintavslag, djurben, 
malstenar; från den yngre järnåldersboplatsen: 
ovala spännbucklor, pärlor, sländtrissor, järn
kniv, pilspets av järn, ornerade benbitar, kruk
skärvor, brynen, bennål, islägg, flintavslag, djur
ben, maisten.
DATERING: yngre bronsålder-vikingatid.

FJELIE SN, ÖNNERUP 4:3, PUNKT NR 20 
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm

Undersökningen genomfördes med anledning av 
Sydgasprojektet. Genom skriftligt källmaterial är 
Önnerups by känd från 1200-talets mitt och fram 
till 1820 då byn skiftades. De äldsta kartorna, som 
härrör från 1700-talets mitt visar att byggnaderna 
grupperade sig i två rader på ömse sidor om en öp
pen plats (allmänning?). Topografiskt begränsas 
den gamla byplatsen till en svag höj drygg som 
sluttar ner mot ett sankare område i norr. Grund
materialet utgörs i huvudsak av moränlera. Vid 
undersökningen avbanades en sammanhängande 
yta om 300 x 25 m vilket ungefär motsvarar 2% av 
byns utbredningsområde. På vissa ställen inom 
undersökningsområdet konstaterades upp till 0,6 
m tj kulturlager. Totalt påträffades bortåt 1500 
anläggningar. Merparten av dessa utgjordes av 
stolphål och mindre gropar. Av de mera påtagliga 
anläggningarna märks ett grophus, fyra helt säk
ra, samt flera mindre säkra långhus, ett senmedel
tida syllstenshus, ett tiotal brunnar och flera av- 
fallsgropar från olika tider samt ett stort antal 
rännor som antas ha utgjort ägogränser. Kera
mikmaterialet domineras av äldre svartgods men 
även senare keramikgrupper finns representerade. 
Påfallande är att fyndmaterialet innehåller rela
tivt många benkammar samt att verktyg och 
hantverksavfall inte tycks vara representerade i
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någon större utsträckning. Förutom djurben så är 
organiskt material endast bevarat i undantagsfall. 
I det arkeologiska materialet finns kontinuitet 
från den äldsta bybildningen kring år 1100 och 
fram till utskiftningen år 1820.

FYND: keramik, mynt, trä, järnredskap, bronser, 
benredskap, djurben m m.
DATERING: medeltid—1820.

HELSINGBORG, BRUKSGATAN 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

Helsingborgs gatukontor utförde under janua
ri—april 1983 VA-schaktningar inom det medelti
da stadsområdet. Arbetena följdes av UV Syd. I 
motsats till tidigare års VA-grävningar berördes i 
år huvudsakligen omrörda lager. I Bruksgatan 
kunde emellertid en profil rensas fram, där en äld
re gatusträckning kunde påvisas.

FYND: —
DATERING: —

HELSINGBORG, KV MUSIKANTEN 
Fältarbetsledare: Anders Wihlborg

Kv Musikanten ligger i Helsingborgs södra del, 
strax intill Ramlösa brunn. Området är planerat 
att bebyggas med bostäder. Inom området fanns 
en markant förhöjning, vilken kunde misstänkas 
innehålla boplatslämningar. Fem provschakt ca 
50 m långa och 1,5 m breda grävdes. I schaktens 
östra delar fanns huvudsakligen styv moränlera, 
medan materialet i väster var grus, sand och mo. 
I det senare materialet påträffades tre fragmenta
riska härdar av okänd ålder.

FYND: —
DATERING: förhistorisk tid?

Provundersökningen föranleddes av ett planerat 
husbygge. Området ligger i söder i den medeltida 
stadens yttersta del. Tre provgropar grävdes. Käl
lare från hus har perforerat hela tomten och där
för framkom inte mycket att dokumentera. I grop 
2 fanns underst ett fyllnadslager med bl a vingte- 
gel. Sannolikt är det resterna av en igenfylld vall
grav från 1600-talet. I grop 3 påträffades en frag
mentarisk lerbotten, en lerklädd grop som kan 
sättas i samband med det tilltagande sillfisket un
der 1100-talet. I ett överlagrande sotblandat kul
turlager tillvaratogs en keramikskärva av yngre 
svartgodstyp, som kan dateras till 1200-tal.

FYND: tegel, yngre stengods.
DATERING: 1100—1600-tal.

HELSINGBORG, KV RUUTH 21
Fältarbetsledare: Anders Wihlborg

HELSINGBORG, KV RUUTH 27 M FL 
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm

Undersökningen föranleddes av planerad parke
ringsplats. Målsättningen med arbetet var att do
kumentera lagerbilden över en raserad försvars
vall för att utröna på vad sätt viss nivellering av 
markytan kommer att beröra fornlämningen. En
ligt skriftligt källmaterial dateras vallen, som än
nu kan skönjas i markytan, till 1600-tal. Vallens 
högsta punkt ligger på +10,60 m ö h. Jordmas
sorna bestod här av olika fyndtomma fyllnadsla
ger av sand med varierad kulturjordsinblandning. 
Vallen har troligen varit konstruerad enligt princi
pen om skalmursteknik. P g a parkerade bilar 
e t c kunde det yttre (sydvästra) murlivet inte grä
vas fram. Raseringsmassorna från det inre murli
vet påträffades på +10,3 m. Nordost om vallen 
var jordlagren omrörda i sen tid. Intakta kulturla
ger påträffades på en nivå av +9,3 m ö h. Utan 
att inkräkta på försvarsvallens innerliv bör mar
kytan kunna sänkas till 10,3 m.

FYND: —
DATERING: 1600-tal.
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På grundval av tidigare genomförd provunder
sökning undersöktes två ytor som föll inom den 
tilltänkta exploateringsytan. Inom den ena ytan, 
som låg långt inne i kvarteret, påträffades läm
ningarna av ett hus från 1200—1300-talet. Förut
om syllstenar och lergolv låg utanför huset en an
slutande stenläggning. Mynt, kammar samt me
deltida keramik förekom. I lägre liggande lager 
undersöktes resten av ett ännu äldre hus, samt nio 
s k lerbottnar från 1100—1200-talet. Den andra 
undersökningsytan var belägen strax intill Bruks- 
gatan i kvarterets västra del. Här undersöktes en 
halvkällare till ett hus som sannolikt uppförts un
der sen-medeltid, eventuellt 1500-tal. Huset hade 
utgjorts av en korsvirkesbyggnad med tegel och 
lerklining i facken. Fynd i brandlagret tyder även 
På att taket varit försett med tegel. I djupare lig
gande lager påträffades rester efter två äldre syli
nder samt ett kraftigt fyndförande kulturlager 
från 1200—1300-tal.

FYND: mynt, bronsföremål, kammar, medeltida 
keramik, järnföremål, brynen, djurben. 
DATERING: 1100—1500-tal.

Helsingborg, kv tor 32
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson

HOFTERUPS SN, HOFTERUP 10:3 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

På fastigheten skulle ett församlingshem uppför- 
as- Undersökningsområdet var beläget ca 50 m 
vaster om Hofterups kyrka på västsluttningen av 
den nordsydliga ås som kyrkan och vägen är be
ägna på. Två stycken 2 m breda schakt grävdes 

rued maskin i den trädgård där de två huskroppar
na skulle uppföras. Under ca 1 m matjord påträf- 
ades i det nordliga schaktet en liten härd med so- 

tig jord och skörbrända stenar. Härden var fynd- 
t°m. På platsen för den blivande parkeringen, 
utmed den södra tomtgränsen, grävdes ett ca 20 m 
angt schakt. Inga anläggningar eller kulturlager- 

rester påträffades.

FYND: —
DATERING: —

HOLMBY SN, HOLMBY 1:36 
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm

Arbetet föranleddes av kyrkogårdsutvidgning. 
Exploateringsområdet omfattar en yta av ca 
15.000 m2. Över detta lades 6 st 2,6—3,2 m breda 
provschakt, som i princip sammanföll med det ut
lagda vägsystemet. Provschaktens sammanlagda 
längd översteg 400 m. Kyrkogårdsutbyggnaden 
kommer att ske i två etapper. Vid provundersök
ningen framkom ett par anläggningar (härd och 
härdgrop), som indikerar att platsen varit bebodd 
under bronsålder. Anläggningarna påträffades 
på de högst liggande partierna av åsen, vilka i 
princip sammanfaller med exploateringsområde 
B. På sluttningen ner mot den nuvarande kyrko
gården konstaterades inga anläggningar, varför 
det från arkeologiskt håll inte föreligger några 
hinder för att den första etappen av kyrkogårdsut- 
vidgningen genomförs.

FYND: keramik, flinta.
DATERING: bronsålder.

HÄSSLEHOLM, FORNL 2 
Fältarbetsledare: Sten Tesch

Undersökningen utfördes i samband med anläg
gandet av en busshållplats i anslutning till Linné- 
skolan vid Röingegatan i östra delen av Hässle
holm. På båda sidor om gatan låg ett cirka 
160x55 m stort gravfält registrerat som 28 resta 
stenar. Vid markarbeten har tidigare vid flera till
fällen undersökts enstaka brandgravar. Vid un
dersökningen avbanades ca 1200 m2. Härvid 
framkom endast en härdgrop samt några mindre 
stenpackningar, som möjligtvis kan ha utgjort 
fundament för nu försvunna bautastenar.

FYND: —
DATERING: förhistorisk tid?

HÖGS SN, HÖG 8:1, 8:3, PUNKT NR 31 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

I samband med Sydgasprojektets stamledning 
undersöktes boplatslämningar på den ovan rubri-
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cerade fastigheten. Undersökningsområdet ut
gjordes av lerbunden åkermark och var beläget på 
en svag sydsluttning norr om Kävlingeån. I närhe
ten finns ett flertal registrerade fornlämningar. 
En 100 x 8 m stor yta avschaktades men endast två 
gropar påträffades.

FYND: keramikskärvor 
DATERING: bronsålder?

ILSTORPS SN, ILSTORP 28:4 
Fältarbetsledare: Sten Tesch

Undersökningsområdet var beläget några kilo
meter sydväst om Sjöbo i Färs härad på en mar
kant grusbacke omgiven av tidigare våtmarker i 
Vombsänkan. I samband med öppnandet av en 
grustäkt vid Ilstorps kyrkby år 1975 undersöktes 
en ca 25.000 m2 stor yta, dock efter att matjords- 
avbaningen skett. Härvid framkom ett 60-tal an
läggningar, bl a 4 grophus från vikingatid/tidig 
medeltid, men också några gropar som innehöll 
medeltida och eftermedeltida keramikskärvor. 
Groparna låg i norra kanten av undersökningsy- 
tan på gränsen till det byområde som avtecknar 
sig på 1829 års laga skifteskarta. Byn bestod då av 
ett 20-tal gårdar. Trots att fast fornlämning före
låg upptäcktes i december 1981 att ytterligare en 
ca 5.000 m2 stor remsa avbanats norr om den tidi
gare undersökningsytan i anslutning till byområ
det. Vid den påföljande undersökningen fram
kom förutom lämningar av de senast utskiftade 
gårdarna även grundplanen av en ansenlig, till sy
nes fyrlängad gård, en ”stormansgård”. Under
sökningsytan omfattade dock inte den norra de
len av gården. Huslängorna avtecknade sig i form 
av grova stolphål i vägglinjen. Sannolikt har län
gorna varit uppförda i primitivt korsvirke med 
jordgrävda stolpar och lerklinade fack. På ett ma
gert dateringsunderlag antogs att gården uppför
ts under tidig medeltid, d v s att de var ungefär 
samtida med de tidigare undrsökta grophusen. 
Då det både ur arkeologisk och etnologisk syn
punkt ansågs angeläget att få svar på frågan om 
gården varit fyrlängad och för att få ett bättre da
teringsunderlag ansöktes om medel från Raä för 
en kompletterande undersökning 1983. Vid den
na undersökning avbanades ca 1100 m2. Härvid 
framkom att inga kulturlager fanns bevarade utan

att snarare 0,2—0,4 m av undergrunden sannolikt 
var borta genom sandflykt och plöjning, varför 
flera stolphål helt kan ha försvunnit. Ytan var 
dessutom störd av ett 30-tal rotfruktsstukor. Un
dersökningen visade att längorna varit ca 6 m bre
da och gårdens storlek 50x40 m. Det framgick 
dock inte klart om gårdens norra sida utgjorts av 
en gårdslänga eller bara en hägnad. Dateringsun
derlaget utökades endast med ett tiotal keramik
skärvor, varför dateringen ännu är sviktande. 
Trots detta är indikationerna på en datering till ti
dig medeltid fler och i varje fall finns det inget 
som direkt motsäger den. Gårdens storlek och 
form är dock enastående i jämförande material 
även om den skulle dateras till någon senare peri
od av medeltiden.

FYND: keramik, järn, djurben.
DATERING: tidig medeltid?

INGELTORPS SN, HAMMAR 2:61, 28:3, KÖ
PINGE 21:12, FREDRIKSBERG 53:3 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

I samband med schaktningsarbetet för militär
värn påträffades under ett 1,30 m tjockt flyg- 
sandslager på Hammar 26:1 två härdar. Båda här
darna blev skadade i samband med schaktningen. 
Härdarna var fyllda med skörbränd sten och sotig 
sand, men var i övrigt fyndtomma. På de övriga 
fastigheterna företogs provundersökningar utan 
att några fornlämningar påträffades.

FYND: —
DATERING: historisk tid?

KÄVLINGE SN, KV KÄLLAN 5 OCH 10 
Fältarbetsledare: Sten Tesch

Ett område på drygt 3.000 m2 alldeles söder om 
Kävlinge 1100-talskyrka skulle exploateras för ny
bebyggelse. Området var vid undersökningstill
fället delvis bebyggt med f d industri- och verk
stadsbyggnader. På den yta som låg närmast ned
anför den markanta kyrkhöjden upptogs två 
provschakt med grävmaskin, varav 1,5x0,75 m 
bottengrävdes för hand. På 1,05 meters djup un-
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der markytan påträffades orörd sand/grusbotten.

FYND: glas, porslin.
DATERING: modern tid.

Landskrona, citadellet
Fältarbetsledare: Svante Forenius.

Undersökningen utfördes med anledning av 
$chaktningen för ett hisschakt i den s k ”sjukhus
byggnaden” vid Citadellet. Vid schaktningen på
träffades vad som förmodades vara en mur samt 
en stenläggning. Stenläggningen befanns vara 
’dentisk med stenläggningen på den nuvarande 
borggården. Den förmodade muren bestod av ett 
antal större stenar liggande på stenläggningen. 
Funktion okänd. Under stenläggningen fanns fle
ra lager raseringsmassor, ett brandlager och två 
*a8er ej omrörd kulturjord. Endast ett daterande 
keramikfynd, yngre rödgods, ca 150Otal, och en 
lcke daterbar skärva samt några djurben påträffa
des i de nedre lagren.

FYND: keramik, djurben. 
DATERING: 1500-tal.

Landskrona, slottsgatan m fl
altarbetsledare: Robert B Nagmér

andskrona kommun har etappvis byggt ut fjärr- 
1'ärmeledningarna inom stadens centrala delar. 
, andskrona är en medeltida stad och av den an- 

följdes arbetena genom regelbundna 
. Vid grävningarna för ledningarna var 

et emellertid huvudsakligen fyllnadsmassor, 
^°nr berördes. Endast i enstaka fall påträffades 

uurlager eller byggnadsrester. I Eriksgatan 
unde en träskodd brunn påvisas.

FYND: —
DATERING: sen-medeltid?—1700—1800-tal.

vuningen
kontroller

LANDSKRONA, KV SLOTTSPLATSEN 
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson

Med anledning av planerad nybyggnation inom 
kv. Slottsplatsen företogs en arkeologisk provun
dersökning. Exploateringsområdet ligger till 
största delen utanför den medeltida stadens vallg- 
ravssträckning. Då risk förelåg att vallgravens 
södra kant kunde beröras av byggnationen, gräv
des ett provschakt (1 x 3 m) i områdets nordöstra 
del. Nuvarande markyta låg +3,77 m ö h. Steril 
sand låg +0,77 m ö h. Överst låg ca 1,70 m blan
dad fyllning härrörande från 1700—1800-talen. 
Därunder låg ca 0,90 m mörk, svagt dyig sand 
samt linser av förmultnad tång innehållande 
djurben och enstaka yngre rödgodsskärvor 
(Dessa tillvaratogs ej). Exploateringsytan bedöm
des ligga på stranden utanför den medeltida sta
dens södra gräns. Någon vallgrav påträffades ej.

FYND: keramik.
DATERING: 1700—1800-tal.

LOMMA SN, VINSTORP 5:4, 4:6, PUNKT NR 
16
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm

I anslutning till Sydgasprojektets stamledning ge
nomfördes en arkeologisk undersökning på fas
tigheten Vinstorp 5:4 och Vinstorp 4:6. Under
sökningsområdet låg på en väl avgränsad höjd- 
rygg kring ett lägre numera utdikat sank- 
marksområde. Ett par hundra meter väster om 
undersökningområdet finns en bronsåldershög. 
Direkt i markytan påträffades flintavfall. Mat- 
jordslagret var plöjt ända ner till steril botten, 
som utgjordes av moränlera. Arbetet genomför
des i två etapper. Sammanlagt avbanades ett 410 
m långt och 8 m brett område. På denna sträcka 
gjordes ett par smärre utvidgningar. Totalt påträf
fades 128 anläggningar. Merparten av dessa ut
gjordes av stolphål och gropar samt enstaka här
dar och större avfallsgropar. Förutom olika typer 
av flintavfall, som dominerar fyndmaterialet, på
träffades en flintdolk samt en del keramik. I det 
större avfallsgroparna fanns djurben. Fosfat- och 
makroprover insamlades. Topografiskt sett ligger 
undersökningsområdet i utkanten av själva 
boplatsen.
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FYND: keramik, flintdolk, flinta, djurben. 
DATERING: bronsålder?

OTTARP SN, RÖNNARP 3:1, PUNKT NR 59 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

Med anledning av Sydgasprojektet företogs arke
ologiska undersökningar på ovan rubricerade fas
tighet. Området var beläget på en sydsluttning, 
bestående av sandblandad lera. Den avbanade 
ytan utgjordes av ca 257 x 13 m. 19 anläggningar 
— härdar och gropar — påträffades. Samtliga var 
fyndtomma vilket omöjliggör en datering. I om
rådet finns inga tidigare kända fornlämningar.

FYND: —
DATERING: historisk tid?

RIKSVÄG 17, DELEN BILLEBERGA—
TECKOMATORP
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

Provundersökningen företogs på väg 17, delen 
Billeberga — Värmö. Med en grävmaskin av
schaktades matjorden på sex utvalda punkter på 
en sträcka av ca 1,5 km. Några fornlämningar på
träffades ej i samband med provundersökningen.

FYND: —
DATERING: —

SAXTORPS SN, SAXTORP 12:8 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

I samband med matjordsavbaning påträffades 
förhistoriska boplatslämningar i form av gropar, 
stolphål, härdgropar och härdar. Dessutom på
träffades rester av ett stolphus som ursprungligen 
varit ca 19 m långt och 8 m brett. Husets datering 
är osäker, men torde höra hemma i bronsålder.

FYND: keramik, kol, djurben.
DATERING: bronsålder.

SIMRISHAMN, KV TALTRASTEN 59 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Undersökningen föranleddes av planerad små
husbyggnation. Undersökningsområdet ligger ut
anför det medeltida stadsområdet och nära den 
medeltida strandlinjen. Ett stort antal s k lerbott- 
nar har tidigare undersökts i kvarteret. Lerbott- 
nar är lerklädda gropar, vanligen rektangulära el
ler runda, som anses ha utnyttjats vid beredning 
av sill under 1100- och 1200-talen. Lerbottnarna 
är mellan 0,5 och 6 m stora och 0,1—0,6 m djupa. 
De ligger ofta tätt på och i varandra, troligen har 
de använts en fiskesäsong, fyllts igen och sedan 
har man anlagt en ny nästa säsong o s v. På den 
nu aktuella ytan påträffades 23 lerbottnar eller 
rester av lerbottnar. De låg orienterade i ungefär 
öst- västlig riktning. Ett kulturlager innehållande 
rikligt med djurben, både större djur och fisk, 
täckte en del av lerbottnarna. Enstaka bitar sten
gods av 1300—1400-tals karaktär påträffades i 
detta kulturlager. Inga daterande fynd påträffa
des i omedelbar anslutning till lerbottnarna. Un
der lerbottnarna i områdets östra hörn fanns en 
äldsta markyta bestående av sotig sand med 
skörbrända stenar och några bitar bränd lera.

FYND: keramik, djurben
DATERING: 1100—1200-tal och 1300—1400-tal.

SIMRISHAMN, KV TALTRASTEN 61 och 63 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Provundersökning utfördes med anledning av 
planerad husbyggnation på tomten. Kv Taltrasten 
är beläget i stadens norra del utanför det som an
tages vara det medeltida stadsområdet. I kvarteret 
har tidigare påträffats ett stort antal lerklädda 
gropar (s k lerbottnr) som har samband med det 
intensiva sillfisket under medeltiden. Lerbottnar 
konstaterades även på de provundersökta tomter
na. De förekom i den nordöstra delen i ett 5—5,5 
m brett bälte utmed Östergatan. Resten av tomty
tan var störd av en modern källarnedgrävning. 
Lerbottnarna förekom i maximalt två lager. I kul
turlagret direkt ovanpå lerbottnarna påträffades 
skaftfragment av en kritpipa från ca 1700. Ler
bottnarna brukar dateras till 1100—1200-tals.
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FYND: fragment av kritpipor. 
DATERING: 1100—1200-tal och 1700-tal.

SKANÖR, KV BORGMÄSTAREN 2 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Undersökningen föranleddes av nybyggnad på 
tomten. En lxl m stor provgrop grävdes för 
hand, under matjordslagret påträffades ett påfört 
grått sandlager med linser av flygsand. Ungefär 
1.2 m under markytan påträffades den sterila san
den. På grund av byggnadskroppens läge grävdes 
Provgropen ca 15 m in på tomten, kulturlager kan 
ha funnits norr om provgropen närmare Lag- 
manshejdevägcn.

FYND: —
DATERING: —

SKANÖR, KV EJDERGÅSEN 2 
Fältarbetsledare: Sten Tesch

hled anledning av planerad nybyggnation på den 
ttordöstra hörntomten i kvarteret Ejdergåsen i 
Skanör gjordes en provundersökning för att utrö- 
na tillåtet grundläggningsdjup och dokumentera 
Ugerföljden. Undersökningsområdet var beläget 
ca 150 m sydväst om Rådhustorget i ett område 
där det tidigare uppmätts ganska omfattande kul- 
turlager, men utan spår av några egentliga bebyg- 
gelselämningar. Aktiviteterna verkar här i stället 
tttera att ha varit av säsongsmässig karaktär i sam
band med det stora sillafisket från 1100-talet och 
rämåt. Med grävmaskin avschaktades de översta 

°mrörda lagren (ca 0,4—0,5 m tjocka) och något 
av de sentida kulturlagren i två ca 2 x 3 m stora 
Provrutor. Därefter handgrävdes de bevarade kul- 
turlagren ner till den sterila bottensanden, som 
här låg på +o,5—1 m ö h. De bevarade kulturlag- 
*,en var ca 1,1—1,6 m tjocka varav 0,8—0,9 m kan 

äteras till medeltid. De medeltida kulturlagren 
Verkade att vara av samma säsongsmässiga karak- 
ar som tidigare påträffats i området, varav de 

a dsta kan dateras till 1100-talets slut eller 1200- 
tälets första hälft. I en av provrutorna framkom 
äiot botten en nedgravning, sannolikt en frag- 
mentarisk lerbotten. I kulturlagren påträffades

rikligt med keramikskärvor, samt dessutom en 
vävkam och en del sågat avfall från benhantverk.

FYND: keramik, vävkam, sågat benavfall. 
DATERING: 1100—1200-tal.

SKANÖR, KV KÅREHOLM 12 
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm

Arbetet föranleddes av projekterad nybyggnati
on. Exploateringsytan täcktes av ett 0,5—0,8 m 
tjockt matjordslager. Under detta, på en nivå av 
+ 1,40 m ö h, konstaterades avsatta kulturlager 
som utifrån påträffad keramik kan dateras till 
1300-tal. Kulturlagrens mäktighet varierade mel
lan 0,3—0,5 m.

FYND: keramik.
DATERING: 1300-tal.

SKANÖR, KV LAMMET 6 
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm

Arbetet föranleddes av projekterad nybyggna
tion. Exploateringsområdet täcktes av ett 0,5— 
0,6 m tjockt matj ordslager. Under detta konstate
rades medeltida kulturlager med byggnadsrester. 
Kulturlagren har utifrån keramikmaterialet date
rats till 1300(-1400)-tal. Undersökningen av de 
äldsta kulturlagren försvårades genom extremt 
högt grundvatten.

FYND: keramik.
DATERING: 1300-tal.

SKANÖR, KV SPELABÄCKEN 17 OCH 18 
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm

Arbetet föranleddes av planerad nybyggnation. 
Jordlagren i det aktuella området var störda i sen 
tid. Inga kulturlager konstaterades, varför det 
från arkeologiskt håll inte föreligger några hinder 
för byggnation.

FYND: —
DATERING: —
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SKANÖR, KV ÖRNEN 6 
Fältarbetsledare: Sten Tesch

Med anledning av en mindre tillbyggnad på platta 
grävdes en ca 2 x 3 m stor provruta för att utröna 
tillåtet grundläggningsdjup och dokumentera la
gerföljden. Under ett 0,8—0,9 m tjockt omrört la
ger fanns mot den sterila sanden ett tunt ca 0,1 m 
tjockt diffust kulturlager i form av ett fragmenta
riskt lerskikt (lerbotten?) och gråsvart sand. Inga 
som helst fynd påträffades. Vid undersökningar i 
närheten har tidigare inga eller endast mycket 
tunna kulturlager påträffats.

FYND: —
DATERING: —

ST KÖPINGE SN, L:A KÖPINGE 19:1 
Fältarbetsledare: Sten Tesch

Med anledning av fortsatt villautbyggnad i syd
östra delen av Köpingebro provundersöktes en ca 
12 000 m2 stor yta. Undersökningsytan utgjordes 
av relativt plan åkermark, huvudsakligen sand
jord mellan samhället och Nybroån. Vid den sto
ra fosfatkarteringen som gjordes i socknen 
1973—74 ingick även den nu aktuella ytan. Här 
fanns ej några nämnvärt förhöjda fosfatvärden. 
Vid en tidigare provundersökning av ett lika stort 
åkerstycke anslutande i väster framkom endast en 
grop från yngre stenålder. Vid en ca 2000 m2 avba- 
ning för VA söder om och i anslutning till dessa 
stycken och nästa utbyggnadsetapp har tidigare 
också framkommit fyra härdar. Med 10 m mellan
rum avbanades med grävmaskin sex parallella ca 
2 m breda sökschakt. Endast i det östligaste sök- 
schaktet framkom anläggningar där ett ca 13 x 13 
m stort område avbanades. Anläggningarna ut
gjordes av fem gropar. Två av dessa var ca 2 x 3 m 
stora och 0,6—0,8 m djupa, fyllda med mörk 
sand, enstaka skörbrända stenar och rikligt med 
keramikskärvor. Mot botten var fyllningen när
mast härdliknande, sotfärgad med inslag av kol. 
Dessutom påträffades enstaka flintor både avslag 
och arbetade, enstaka brända ben, en bränd bulle 
(?) samt inte minst en gjutform av sandsten till en 
holkyxa. Fynden daterar anläggningarna klart till 
yngre bronsålder. De övriga groparna var 0,8—1,5 
m stora och 0,4—0,8 m djupa fyllda med ljusare

brun sand och fyndtomma. Trots att anläggnin
garna var nedgrävda i sand kan de förklaras som 
lertäkter. Alldeles intill groparna fanns nämligen 
några lerkörtlar av ungefär samma tjocklek som 
groparna med ett ca 0,3—0,4 m tjockt skikt av ro- 
sabrun lera. Leran är sannolikt en utlöpare av en 
lokal förekomst av glacial finlera alldeles norr om 
undersökningsområdet. Denna lerförekomst är 
också den som är närmast belägen den bronsål- 
dersboplats med långhus som undersöktes 1979 
ca 500 m åt väster.

FYND: keramik, flinta, brända ben, gjutform. 
DATERING: yngre bronsålder.

STÄVIE SN, STÄVIE 18:1, PUNKT NR 26 
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson

Undersökningen genomfördes med anledning av 
Sydgasproj ektet. Undersökningsområdet var be
läget i västra kanten av en flack höjdsluttning. 
Längre åt sydväst förekom ett numera helt utdikat 
våtmarksområde. Den undersökta ytan utgör 
sannolikt den perifera delen av en boplats vars 
centrum troligen legat längre åt öster, där nuva
rande Raby gård är belägen. Jordmånen varierar 
mellan lera och mo. Närliggande registrerade 
fornlämningar utgörs av gravhögar, vilka ligger 
mellan 500—2000 m åt söder och sydväst. Det av
banade områdets längd uppgick till 100 m. Bred
den varierade mellan 13 och 19 m. Dessutom till
kommer ett 50 m långt och 1,5 m brett schakt åt 
norr där endast spridda anläggningar kunde 
konstateras. Inom området påtäffades 87 anlägg
ningar utgörande härdar, kokgropar, gropar, en
staka stolphål samt urnegravar. Urnegravarna 
som var fyra till antalet utgjordes av fem lerkärl 
innehållande brända ben, samt i ett fall en frag
mentarisk bronsnål. Tre av gravarna var nedgräv
da direkt i leran utan omgivande stenkonstrukti- 
on. Dessa var kraftigt sönderplöjda. Den fjärde 
urnegraven var djupare nedgrävd och försedd 
med ett lock bestående av en halv kärlsida från ett 
ornerat lerkärl. Denna grav omgavs av flata sten
hällar och hade bevarats i sin fulla höjd. Några 
spår efter stolpbyggda hus kunde ej konstateras.

FYND: gravkärl, keramikskärvor, bronsnål, 
brända ben, djurben, flintavslag, kol. 
DATERING: yngre bronsålder.
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STÄVIE SN, STÄVIE 1:14, PUNKT NR 27 
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson

Undersökningen genomfördes med anledning av 
Sydgasprojektet. Undersökningsområdet var be
läget på en svagt utbildad platå där jordmånen ut
gjordes av moränlera. Boplatsområdet kunde 
med någorlunda säkerhet begränsas åt norr och 
söder, men i östlig och västlig riktning fortsatte 
fornlämningarna in under ej undersökt yta. Någ
ra registrerade fornlämningar finns ej i närheten. 
Den avschaktade ytan utgjordes av ett ca 150 m 
långt och 8 m brett område som löpte i nord-sydlig 
riktning. Bitvis uppgick bredden till 13 m. Inom 
området påträffades 72 anläggningar vilka ut
gjordes av härdar och kokgropar samt enstaka 
gropar, stolphål och sentida rännor. Lämningar 
efter huskonstruktioner kunde inte konstateras. 
Lämningarna tillhör sannolikt en större boplats 
från yngre bronsålder, vars utsträckning ej när
mare kunde fastställas.

FYND: keramik, flinta, djurben, kol. 
DATERING: Yngre bronsålder.

STÄVIE SN, STÄVIE 4:1, PUNKT NR 29 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

l^ed anledning av Sydgas stamledning undersök
tes på den ovan rubricerade fastigheten en del av 
en större boplats. Boplatsen var belägen i åker- 
mark på en nästan plan yta ca 20 m ö h. Endast 
några tiotal meter längre mot norr stupar marken 
ner mot Kävlingeåns dalgång. Inom området 
finns minst tre kända större boplatser och ett 
gravfält. Undersökningen berörde en ca 150x8 m 
stor yta. I samband med avbaningen påträffades 
ett 20-tal anläggningar i form av gropar, härdgro- 
Par, härdar och stolphål.

FYND: keramik, flinta 
DATERING: bronsålder.

STÄVIE SN, STÄVIE 4:1, PUNKT NR 30 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

I samband med Sydgasprojektet, stamledningen,
Undersöktes på den ovan rubricerade fastigheten,

förhistoriska boplatslämningar och en grav. Det 
undersökta området var beläget söder om Käv- 
lingeån på en svag förhöjning som under yngre 
stenålder omgavs av vatten på minst två sidor. 
Jordarten uttgjordes av sand av skiftande korn
storlek. Inom området finns minst två kända bo
platser och ett gravfält. Undersökningen omfat
tade en 184x25 m stor yta. Vid schaktningen på
träffades ca 1700 anläggningar, vilka överlagrades 
av ett 0,25—0,30 m tjockt fyndförande kulturla
ger. Flertalet anläggningar var stolphål. Stolphål 
låg utspridda på hela ytan med en viss koncentra
tion till mittpartiet. De hade olika förhistoriska 
epoker. I ett fall kunde stolphålen bindas till en 
huskonstruktion. De andra anläggningarna som 
påträffades i större antal var härdar och härdgro
par. Några av härdgroparna kunde sättas i sam
band med metallbearbetning. Minst tre grophus 
från vikingatiden låg i schaktets norra hälft, på 
sluttningen ner mot Kävlingeån. Dessutom på
träffades en flatmarksgrav från yngre järnålder.

FYND: stenålder: keramik, flinta. Flintredska
pen dominerades av yxor, tångepilspetsar, skra
por m m ; bronsåldern: holkyxa och ryggtapps- 
skära av brons; vikingatid: ringspänne, kniv 
sländtrissa.
DATERING: stenålder-bronsålder-järnålder.

SVALÖVS SN, SVALÖV 16:5, FORNL 6 
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm

Vid schaktningsarbeten för utbyte av gamla VA 
ledningar omedelbart norr om Svalövs gamla 
kyrkogård påträffades skelettdelar vilket medför
de att arbetet avbröts. 1983 09 26 dokumente
rades de störda gravarna. Härvid konstaterades 
även upp till 0,6 m tj medeltida kulturlager i 
schaktets norra förlängning. 7.11—8.11 fortsatte 
det arkeologiska arbetet med en undersökning av 
det aktuella området, som omfattade en yta på 
drygt 8 mI 2. Här påträffades en lerfodrad grop 
med utdraget ”brätte”. Av denna undersöktes 
drygt 3 m2. Gropen var fylld med ett raseringsla
ger som innehöll bränd lerklining samt träkol och 
sot i ett brunt relativt fett kultur jordslager. Direkt 
på lerlagret fanns rikligt med sandstensflis som 
troligen härstammar från byggnationen av den
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medeltida kyrkan. I fyllnadslagret påträffades en 
krukskärva av äldre svartgods samt en dubbel
kam av ben. Den lerfodrade gropen kan möjligen 
sättas i samband med aktiviteter i samband med 
kyrkans uppförande. Samtliga gravar som påträf
fades norr om kyrkogårdsmuren var grävda ge
nom sandstenslagret som tolkats såsom bygg- 
nadslager från kyrkan.

FYND: keramik, kam, skelett.
DATERN: medeltid.

SVEDALA SN, STG 415 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Undersökningen föranleddes av en planerad till
byggnad av församlingshemmet. Med maskin 
grävdes ett nio meter långt schakt centralt i den 
blivande byggnadskroppen, men ingenting äldre 
än byggnadsrester från 1800-talets senare del på
träffades.

FYND: —
DATERING: 1800-tal.

SÄRLÖVS SN, SÄRLÖV 11:1, GÖRLÖVS SN, 
NORDANÅ 8:5 och GÖRSLÖV 1:1, PUNKT NR 
4, 5, 6 OCH 6,5
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm I

I anslutning till Sydgasprojektets stamledning ge
nomfördes en arkeologisk undersökning på ett 
par platåer och sluttningar på ömse sidor om Hö- 
jeå. Ca 150 m öster om punkt 6,5 finns en bronsål
dershög. Mellan höjdpartierna fanns numera drä- 
nerade fuktområden. På samtliga punkter fanns 
flintavfall direkt i markytan. Steril botten utgjor
des av moränlera. På de 4 punkterna avbanades 
sammanlagt en sträcka på 270 m. Merparten 
schaktades med 8 m bredd. Sammanlagt påträffa
des ett tjugotal anläggningar, de flesta större av- 
fallsgropar samt några härdgropar. I svackan mel
lan punkterna 6 och 6,5 fanns ett upp till 1 m 
tjockt brunt kulturjordsblandat fyllnadslager 
med flintavfall och enstaka träkol. Lagret, som 
antas vara påfört i relativt sen tid kan härröra från 
en utplöjd bronsåldershög.

FYND: keramik, flinta. 
DATERING: bronsålder?

TRELLEBORG, KV BETAN 5 
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson

Med anledning av planerat garagebygge grävdes 
fyra provschakt om 1 x 2 m (SI—S4). Lagerdjupet 
uppgick till 1,6—2,3 m och utgjordes uteslutande 
av sentida, nästan helt fyndtomma humösa fyll
nadslager. De enda fynd som påträffades utgjor
des av enstaka djurben och tegelflis, vilka ej tillva
ratogs. Någon medeltida aktivitet inom området 
kunde ej konstateras. Steril botten utgjordes av le
ra vilken i områdets östra del låg +3,25 m ö h. I 
områdets västra del låg motsvarande nivå på 
+ 3,66 m ö h. Motsvarande nivåer för den nuva
rande markytan är +4,80möhresp +5,30möh.

FYND: tegelflis, djurben.
DATERING: —

TRELLEBORG, KV KATTEN 6, 18, 19, 39. 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Provundersökning föranleddes av planerad bygg 
nation. Undersökningsområdet är beläget mellan 
Västergatan och Sventorpsgatan. Västergatan är 
en del av den medeltida huvudgatan. Under me
deltiden gick den västra stadsgränsen i kv Kattens 
västra del. Gränsen utgjordes av en bäck, Katte
bäck, som korsade Västergatan vid nuvarande 
Västra Vallgatan. Undersökningsområdet ligger 
ca 200 m väster om det medeltida torget, Gamla 
Torg. Ett provgropssystem bestående av 13 gropar 
i tre ungefär nord-sydliga rader lades ut över un
dersökningsområdet. Den ursprungliga markto
pografin skilde sig väsentligt från den nuvarande. 
Strandvallen som Västergatan är lagd på sträckte 
sig 20—30 m in på tomterna. Norr om Strandval
len låg ett ca 40 m brett låglänt område, 1—1,6 m 
lägre än den högsta konstaterade punkten på 
strandvallen. Närmast Sventorpsgatan höjde sig 
terrängen åter till en nivå motsvarande strandval
lens. Det låglänta partiet hade fyllts med bl a göd
sel under de 100—200 första åren av Trelleborgs 
existens. Under senast 1400-tal förefaller bebyg
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gelsen delvis ha sträckt sig ut över dessa utfyllna
der. På strandvallen i undersökningsområdets 
sydvästra del fanns en grop med s k äldre svart
gods, dvs keramik av 1000—1100-talstyp, i bot
tensanden. Den överlagrades av bland annat två 
husgolv av delvis bränd lera. I den mittersta prov- 
gropsradens sydligaste grop, dvs på strandvallen, 
Påträffades en nedgravning i bottensanden som 
bland annat innehöll ett skålformat skikt lera. 
Anläggningen kan eventuellt vara ens k lerbotten, 
d v s en lerklädd grop använd vid 11- och 1200- 
talens intensiva sillfiske. Fyndmaterialet i och un
der anläggningen pekade emellertid på 1300- 
talets första hälft. En yngre stenläggning hade satt 
sig över den lerklädda gropen och ovanpå sten
läggningen låg en husrest vilande i grusig sand. På 
strandvallen i tomtens sydöstra del fanns en ned
gravning som möjligen kan vara från 1200-talets 
senare del. Den överlagrades bland annat av ett 
'ergolv. Det högre belägna partiet närmast Sven- 
torpsgatan föefaller inte ha utnyttjats i någon 
större grad före ca år 1500. De äldsta spåren av 
ätänsklig aktivitet på tomterna utgjordes alltså av 
en grop med keramik från 1000—1100-tal. Spår av 
den medeltida stadsbebyggelsen fanns över så gott 
som hela den tänkta exploateringsytan. Kulturla- 
gerdjupet varierade mellan 0,5 och 2 m, men var 
vanligast mellan 1 och 1,5 m.

FYND: keramik (äldre svartgods, äldre och yngre 
rödgods, stengods).
Datering-, 1000—isoo-tai.

trelleborg, kv nordpolen 22
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson

l^åed anledning av planerat villabygge utan källare 
grävdes ett 6 m långt och 0,7 m brett schakt i den 
Planerade byggnadens längdriktning. Lagerdjup 
och lagerföljd antecknades. Profilritning utför
as däremot ej. Därunder vidtog ett ca 0,35 m 
ijockt humöst fyllnadslager med inslag av sentida 
roaterial. Under detta lager följde ett upp till 0,45 
m tjockt lerblandat fyllnadslager innehållande 
sparsamt med tegelbrockor, djurben, järnspik 
°ch krukskärvor av yngre rödgods. Krukskärvor- 
na som är klart eftermedeltida tyder på en trolig 
datering av bottenlagret till 1600—1700-tal. Nu
varande markyta låg +3,85 m ö h. Steril botten

som utgjordes av lera låg +2,65 m ö h. Ingen me
deltida bebyggelse eller verksamhet kunde kons
tateras. Utfyllnad av området har troligen skett 
med början under 1600-talet.

FYND: keramik, tegelbrockor,djurben. 
DATERING: 1600—1700-tal.

TRELLEBORG, KV NORDSTJÄRNAN 15—21 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Undersökningsområdet är beläget 100—150 m 
öster om Trelleborgs kyrka vid korsningen 
Valldammsgatan-Leijonhielmsgränden. Under 
medeltiden låg området omedelbart innanför 
stadsgränsen. Den östra begränsningen av det 
äldsta stadsområdet antas ha legat i Valldamms- 
gatan omedelbart öster om tomten. Som gatu
namnet antyder skall här ha funnits våtområden 
som utgjort stadsgräns. Under senmedeltiden 
växter Trelleborg österut och dessa våtområden 
torrlädes. På tomten som nu skulle bebyggas med 
bostadshus grävdes fem provgropar och ett 25 m 
långt schakt. Tre provgropar grävdes strax innan
för den södra tomtgränsen och två på den östra 
tomtgränsen. Det långa schaktet lades i tomtens 
nordöstra del parallellt med den norra tomt 
gränsen. I de tre förstnämnda provgroparna och i 
det långa schaktet påträffades upp till 0,6 m tjoc
ka leriga kulturlager som med hjälp av fyndmate
rialet kan dateras till tiden efter ca 1600. Enstaka 
nedgrävningar i moränleran kunde också dateras 
till samma tid. I sökschaktets västra del och i den 
mittersta av provgroparna påträffades ett grävt 
dike löpande i nordost-sydvästlig riktning. Diket 
var 1—2 m brett och ca 0,3 m djupt. Fallriktnin
gen var mot söder, i provgropen ändrade diket 
riktning mot söder-sydost. Inga daterande före
mål påträffades i diket men det täcktes av det 
ovannämnda kulturlagret och var alltså äldre än 
ca 1600.

FYND: keramik, kritpipskaft.
DATERING: 1600—1800-tal.
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Fig 48. Arbetsbild med boplatslämningar från yngre stenålder och yngre järnålder, Västra 
Karaby. Jämför fig 47 punkt 36. Foto UV-Syd.
Settlement site remains from the late Stone and early Iron Age.

Fig 49. Vendeltida/vikingatida långhus. Stolphålen är markerade med plastpåsar, Västra Ka
raby. Jämför fig 47 punkt 36. Foto UV-Syd.
Vendel Period/Viking Period long house, with post holes.



Trelleborg, norregatan
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

I samband med VA-schaktning i Norregatan från 
Gamla Torg och 130 m norrut dokumenterades la
gerföljden i schaktväggarna. Staden Trelleborg 
grundades vid 1200-talets mitt och Gamla Torg 
utgör det äldsta torget. Torget bildades vid kors
angen av huvudgatan utmed stranden , nuvaran
de Västergatan/Algatan, och den gata som ledde 
norrut förbi kyrkan ut ur staden, nuvarande Nor- 
regatan. Torget och gatan parallellt med kusten 
tigger på en strandvall medan moränlera utgör 
bottenmaterialet norr om strandvallen. På torget 
Påträffades en grov stenläggning (s k knadder) på 
tivån ca 2,2 m ö h, ca 0,5 m ovanför bottensan
den. Samma knadderyta kunde sedan följas ut- 
med schaktets hela längd norrut. I Norregatan låg 
denna knadderyta oftast direkt på moränlera. Yt- 
terligare tre knadderlager kunde.urskiljas i Norre
ttan, den yngsta troligen lagd under 1700— talet 
°eh den näst yngsta omkring 1600. Gatan hade 
Under hela sin existens varit 7—8 m bred på de tre 
ställen där bredden kunde fastställas. En grop 
aldre än den äldsta gatunivån påträffades.

FYND. —
DATERING: medeltid—1600—1700-tal.

Trelleborg, kv oden 26
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson

^lud anledning av planerad nybyggnation inom 
kv Oden 26 ufördes arkeologisk undersökning in- 
°m exploateringsområdet. Vid provundersök- 
umgen hade omfattande sentida störningar 
°nstaterats över stora delar av ytan. Dessa stör- 

uuigar hade spolierat mycket av den medeltida la
gerföljden men nådde endast undantagsvis ned i 
steril sand. Vid undersökningens början schakta- 

es därför större delen av ytan ned till steril sand, 
utedan en 12x6 m stor yta i exploateringsområ- 

ets nordvästra hörn, innehållande intakta me- 
ultida lager, intensivundersöktes. Inom denna 

senare yta påträffades lergolv och brandlager från 
yra/fem hus, daterbara till 1200/1300-tal. En 

Preliminär datering tyder på att tyngdpunkten 
ör Egga på 1300-talets första hälft. Golven teck- 

tade sig mestadels mycket tydligt medan väggbe

gränsningarna framträdde otydligt, eftersom 
syllstenar och eventuella stolpar grävts upp vid 
förnyad bebyggelse på platsen. Tre av husen över
lagrade varandra vilket tyder på en intensiv bebyg
gelse under högmedeltid. Över hela ytan påträffa
des också medeltida nedgrävningar i den sterila 
sanden, bl a privetanläggningar med nedgrävda 
tunnor. Dessutom påträffades en lerbotten som 
kunde knytas till den medeltida sillfiskehante
ringen. I bottensanden påträffades över hela ytan 
även lämningar från vikingatid (800/900-tal). 
Dessa utgjordes av stolphål, härdar, gropar, rän
nor samt två grophus (fig 51). Ett mer eller mindre 
fyndförande kulturlager från vikingatid kunde 
också konstateras över större delen av ytan. Un
dersökningen i kv Oden ger vid handen att en 
etablerad stadsbebyggelse fanns inom området re
dan under 1300-talet, möjligen även sent 1200-tal. 
Detta ger anledning att flytta gränsen för den tidi
ga stadsbebyggelsen längre österut än man tidiga
re ansett. Spridda lämningar från vikingatid har 
tidigare påträffats på andra ställen inom stads- 
området. Inom kv Oden förekommer de dock i 
större omfattning. Någon kontinuitet i bebyggel
sen från tidig vikingatida till medeltid kunde dock 
ej konstateras. Om de vikingatida bebyggelse
lämningarna skall tolkas som lämningar efter en 
mer permanent bebyggelse eller om de tillhör en 
tillfällig eller säsongsmässig aktivitet på platsen 
kunde inte med säkerhet fastställas.

FYND: mynt, kammar, järnredskap, söljor, bry- 
nen, förhistorisk och medeltida keramik, väv- 
tyngder, sländtrissor, djurben, horn. 
DATERING: vikingatid samt 1200—1300-tal.

UPPÅKRA SN, HJÄRUP 2:1, PUNKT NR 15 
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm

I anslutning till Sydgasprojektets stamledning ge
nomfördes en mindre arkeologisk undersökning 
på fastigheten Hjärup 2:1, Uppåkra sn. Området 
ligger på en platå med diffusa gränser. I markytan 
påträffades enstaka flintavfall. Matjorden var 
plöjd ner till steril botten, som utgjordes av mo
ränlera. Över en 50 m lång sträcka grävdes 3 st 
sökschakt. I mittlinjen avbanades 8 meters bredd 
och i exploateringsområdets ytterkanter 2 meters 
bredd. Förutom spridda stolphål påträffades två
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härdgropar. Sammanlagt 9 anläggningar.

FYND: keramik, flinta.
DATERING: bronsålder?

V KARABY SN, KARABY 22:2, PUNKT NR 33 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

I samband med Sydgasprojektet avschaktades på 
den rubricerade fastigheten en 137 x18 m stor yta. 
Den undersökta ytan var belägen ca 100 m öster 
om Jonstorpsgård på en svag nordvästsluttning i 
sandbunden mark. Inom en radie av 5 km finns 
flera kända boplatser och gravhögar. I samband 
med avbaningen påträffades ca 130 anläggningar 
varav ett trettiotal var förhistoriska och resten be
stod av sentida nedgrävningar. Anläggningarna 
bestod huvudsakligen av härdar och gropar. En 
stensättning som låg i schaktets södra hälft inne
höll en flathuggen pilspets med urnupen bas.

FYND: keramik, flinta, pilspets av flinta. 
DATERING: sen-neolitikum.

V KARABY, KARABY 12:1, PUNKT NR 34 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

Med anledning av Sydgasprojektets stamledning 
undersöktes på ovan rubricerade fastighet en del 
av en boplats från sten- och bronsåldern. Bo
platsen ligger på en svag förhöjning inte långt 
från Karaby backar. Där ett flertal gravhögar från 
bronsåldern är belägna. Jordmånen utgörs av 
sand. Den avschaktade ytan var 180x18 m. Ett 
70-tal anläggningar undersöktes. De utgjordes av 
gropar, härdar och stolphål. Tre gropar var 3—4 
m långa och ca 0,8 m djupa.

FYND: keramik, flinta.
DATERING: bronsålder.

V KARABY SN, V KARABY 3:1, 4:1, PUNKT 
NR 36
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Anledning till undersökningen var Sydgasprojek
tets stamledning. Boplatsen ligger på en ca 
500x500 m stor höjd knappt 900 m väster om 
Västra Karaby kyrka. Söder, väster och norr om 
boplatsområdet ligger låglänta partier som under 
förhistorisk tid troligen varit våtängar och sank
marker. Österut finns flera mindre höjder, en dryg 
kilometer i nordöstlig riktning ligger också Kara
by backar med ett antal gravhögar. Flera av 
höjdpartierna i det som en gång var våtmarker 
har också utnyttjats som boplatser.

I västra delen av den nu aktuella boplatsen ut
fördes undersökningar omkring 1970 då framför
allt vendeltida boplatsrester undersöktes. Under 
sommarens undersökning avschaktades en 
290 x 25 m stor yta. Antalet anläggningar uppgick 
till 1409 och utgjordes av stolphål, gropar, kok
gropar, härdar, härdgropar, grophus, brunnar, 
skelettgravar och en brandgrav. Från stenålder på
träffades två s k stridsyxegravar, fyra eventuellt 
fem (sen?) neolitiska hus samt gropar och stolp
hål. Yngre bronsålder var representerat med fram
förallt gropar och kokgropar samt en urne- 
brandgrav från övergången yngre bronsålder- 
förromersk järnålder, vendeltid och vikingatid 
fram till 900—950 e Kr. Här fanns minst fyra lång
hus, åtskilliga grophus, brunnar en trolig hägnad, 
härdar, härdgropar, kokgropar, gropar och stolp
hål (fig 48—49).

FYND: brons- och järnföremål, flinta, keramik, 
benföremål, människo- och djurben, bärnsten, 
glaspärlor, trä bl a vagnshjul, slagg, kol samt 
makrofossil.
DATERING: sten-brons-järnålder.

V KARABY SN, ÅLSTORP 5:2, PUNKT NR 38 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Anledning till undersökningen var Sydgas stam
ledning. Undersökningsområdet var beläget i den 
västra och sydvästra delen av ett i SV-NO oriente
rat höjdparti som var ca 500x300 meter stort. 
Höjdpartiet begränsades i väster av Ålstorps mos
se som under förhistorisk tid säkerligen varit sjö.
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Pig 50. Risflätad brunnsskoning från vikingatid, Norra Möinge. Jämför fig 47 punkt 48. Foto UV-Syd. 
pke woven lining of branches from a Viking Age well.

Fig 51. Profil genom grophus från vikingatid, påträffat i kv Oden inom Trelleborgs medeltida stadsom-
^de. Foto UV-Syd.
pithouse from the Viking Age.
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Söder och sydväst om undersökningsområdet 
vidtar ett större slättområde som går fram till Ka- 
raby backar och Karaby mosse. Detta slättområde 
har under förhistorisk tid säkerligen till stora de
lar varit vattensjukt. På högre partier i slättområ
det har funnits boplatser som t ex punkt 36. Grav
högar finns på Karaby backar och i östra delen av 
Dösjöbro samhälle. Vid undersökningsområdet 
har markägaren samlat ett stort antal flintföre
mål. Den avschaktade ytan var 310 m lång och 
10—18 m bred. Inom området påträffades 490 an
läggningar bestående till största delen av stolphål 
men även gropar, härdar, kokgropar, rännor och 
grophus förekom. Två troliga långhus kunde 
konstateras.

FYND: brons- och järnföremål, flinta, keramik, 
släggtrissor, slagg, djurben.
DATERING: tidigneoliticum, yngre bronsålder 
och yngre järnålder.

YSTAD, KV CARL 5 M FL 
Fältarbetsledare: Sten Tesch

Provundersökningen föranleddes av en planerad 
exploatering inom kv Carls södra hälft. Kvarteret 
är beläget i sydöstra kanten av stadsområdet som 
det framträder på den äldsta kartan över Ystad 
från 1600-talets mitt. På 1700-talskartorna utgö- 
res denna del av kvarteret av trädgårdar. I början 
av 1800-talet inlemmas de västra delen i husarre
gementets kasernområde och bebyggs med stallar. 
På den östra delen har fram till våra dagar endast 
funnits enkla träskjul. Över den ca 50 X 50 m stora 
exploateringsytan utlades sju stycken provrutor 
om ca 2x3 m. De översta lagren maskingrävdes 
medan de undre delvis handgrävdes. Från nyare 
tid framkom ett par stenläggningar och ett par 
syllstensrader som inte verkar att ha något sam
band med den bebyggelse som kartorna utvisar 
och som därför sannolikt är från 1500- eller 1600- 
talet. De medeltida lagren (1300—1400-tal) var in
te mer än 0,15—0,60 m tjocka och saknade bebyg
gelselämningar och vittnade över huvudtaget inte 
om någon större medeltida aktivitet. Dock fram
kom sannolikt en lerbotten under kulturlagren. 
Kulturlagren som åtskiljdes av både tjocka och 
tunna bottensanden låg på +2,20—2,60 m ö h.

FYND: —
DATERING: 1300—1400-tal samt 1500—1600- 
tal.

YSTAD, KLINTEHUS; STG 175 
Fältarbetsledare: Sten Tesch

Undersökningsområdet var beläget alldeles utan
för Västerport i Ystad, på en gammal strandvall
5—6 m över nuvarande havsyta och ca 100 m från 
strandlinjen. För den planerade 56x12 m stora 
byggytan provundersöktes dess västra hälft. Med 
grävmaskin avbanades två 22 m respektive 28 m 
långa och knappt två meter breda provschakt. 
Härvid framkom en fragmentarisk kokgrop och 
ett tunt bitvis diffust kulturlager.

FYND: —
DATERING: historisk tid ?

YSTAD, LÅNGGATAN-LINGRÄND-L:A VÄS
TERGATAN
Fältarbetsledare: Sten Tesch

Undersökningen utfördes med anledning av VA- 
schaktning för utbyte av äldre rör i Långgatan (70 
m) — Lingränd (105 m) — L:a Västergatan (25 m)- 
Undersökningsområdet var beläget i den västra 
delen av Ystads medeltida stadskärna, där tidigare 
så gott som inga arkeologiska undersökningar 
gjorts. I Lingränd var det gamla schaktet ma
skingrävt varför intakta lager så gott som helt sak
nades. I de båda andra gatorna var de gamla 
schakten däremot handgrävda och erbjöd där
med goda möjligheter till dokumentation av kul
turlagren både i plan och framförallt profil. Där 
så var möjligt ritades både de langsgående profil
väggarna samt med jämna mellanrum träprofiler. 
Med grävmaskin upptogs prov på olika kulturla
ger som genomgicks på hackebordet varvid fynd, 
främst keramikskärvor, påträffades för datering 
och i viss mån funktionsbestämning av lager 
konstruktioner. I Långgatan framkom bl a drygt 
en meter under nuvarande gatunivå en ca 3 meter 
knaddergata (ett utlagt lager klappersten med in
slag av tegelbrockor, slagg och djurben) daterad 
till 1200-talets senare hälft — 1300-talets första
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Liksom vid tidigare framkomna gatu- 
s,räckningar från denna tid i Ystad hade gatan en 
Svagt hålvägsliknande karaktär d v s att den låg 

ag°t försänkt i den ljusa bottensanden. På gatan 
^träffades i början (öster) rikligt med sågat ben- 

a» från en kammakares verkstad och längre 
fo m rikligt med slagg som vittnar om någon 

rm av järnhantering i närheten. I anslutning till 
gatan södra kant fanns svaga bebyggelsespår (den 
8°rra kanten var ej med i schaktet). Gatan låg ca 

m ffån den dåtida strandlinjen, en kustparallell 
randgata. Mellan Långgatan och den dåtida 
randlinjen har tidigare påträffats lerbottnar 

k v'ttnar om den fiskelägesverksamhet som 
rivs här. I korsningen till Lingränd var ett låg

länt 0ch då sankt område som gatan väjde av i-uMiiM wini avi v owili gatan V CIJ vt v civ i

n- Detta område utfylles under loppet av denna 
^erjod med avfall, främst gödsel med inslag av lä- 

öitar, pinnar o dyl. När en ny stenlagd gata 
nar satta i sand) anlades ovanpå den gamla 

|.,c denna rakt över den nu utfyllda sänkan. Möj- 
0®.tv‘s har sänkan att göra med ett nord-sydligt 

enterat täckflöde som bl a antagits ha löpt ge
rn kv Pernilla (vidare se de pågående undersök- 

r^ngarna i kv Pernilla) L:a Västergatan har tidiga- 
^antagits vara en av de ursprungliga färdeleder- 
fi i°C^ gatorna> redan under den säsongmässiga 
fcs dägesperiodeh under 1100-talet vid Ystad— 

ten. Här framkom dock inga äldre gatubelägg- 
den8ar’ möjligtvis skymtade kanten av en sådan i 
ha ,n°rra Profilväggen varför gatan tidigare kan 
vitt a” en n°rdhgare sträckning. Kulturlagren 
del nac*e ^ar dessutom inte om någon större me- 
n, lda aktivitet och var av samma diffusa karak-
fyS 1 Pernilla-
«• . • s|agg, keramik, tegelbrockor, benavfall

an kamtillverkning) läder, m m.
ATERING: 1200—1300-tal.

FähAD’ DEL AV NORRA BELLEVUE 
arbetsledare: Lasse Wallin

ne^d^bkningen utfördes med anledning av pla- 
ra d v*babebyggelse. På en platå i områdets söd- 
sl 6 Srävdes sex provschakt med maskin. Platån 
träff3^6 nag0t mot söder. Sammanlagt på- 

ades sju gropar och en härd i schakten.

^ATFr keramik, flinta, kol, brända ben.
RING: yngre bronsålder/äldre järnålder.

YSTAD, KV PAUL 1 
Fältarbetsledare: Sten Tesch

Undersökningen föranleddes av en planerad till
byggnad i samband med ombyggnaden av hotell 
Continental. Undersökningsområdet var beläget 
vid Tullgatan i västra delen av kv Paul intill det s k 
Packaretorget dvs Stora Strandgatans (Hamnga
tans) utvidgning närmast den gamla Skeppsbron. 
Kvarteret anses ha varit beläget ute i den hamnvik 
vid Vassåns mynning som utfylldes under medel
tidens lopp. Den nu rivna byggnaden var uppförd 
på 1780-talet. På 1753 års karta låg grävningsytan 
som trädgård eller plantering till Stora Sjötulls- 
gården. Med grävmaskin grävdes ett nio meter 
långt och två meter brett schakt, en mindre del 
fyndgrävdes för hand. Lagren ner mot bottensan
den, som låg 1,5 m under markytan (+ 1,1 m ö h), 
utgjordes huvudsakligen av utfyllnadslager även 
om två stenläggningar kunde iakttagas och mot 
söder torvlager. Påträffade keramikskärvor visa
de att inte något lager gick längre tillbaka i tiden 
än 1500-talet, snarare senare. Provundersökning
ens resultat var ej av sådant slag att det föranledde 
en vidare undersökning.

FYND: keramik.
DATERING: 1500-tal.

YSTAD, KV PERNILLA 1,2 
Fältarbetsledare: Sten Tesch

Kv Pernilla är beläget strax väster om Mariakyr- 
kan d v s i den västra delen av Ystads medeltida 
stadskärna. Undersökningsområdet utgjordes av 
en 50—75x40 m stor tomt (ca 2600 m2) i kvarte
rets västra kant och begränsades i väster av Lin
gränd, i norr av L:a Västergatan och i söder av St. 
Västergatan. Tomten skall exploateras för hyres
husbebyggelse, varvid hela tomtytan skall ur- 
schaktas för ett underjordiskt garage. Den rivna 
bebyggelsen — Centralgaraget — bestod av ej käl- 
largrävda byggnader. Störningar fanns dock i 
form av nergrävda tankar och dylikt. Dessförin
nan hade så långt tillbaka det går att blicka (1753 
års karta) endast tomtens östra hälft varit be
byggd, medan den västra bestod av planteringar 
och trädgårdar. Vid provundersökningen fram
kom i tomtens västra kant störningar i form av
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nergrävda stora kalkkar för garvning och dylikt 
som bör härröra från denna tid. Till denna trelän- 
gade gårdsbebyggelse fogades mot slutet av 1700- 
talet en ännu kvarstående fjärde länga mot L:a 
Västergatan som avses att bevaras.

Med grävmaskin upptogs nio 6—15 m långa 
och 2 m breda provrutor, som i vissa avsnitt bot- 
tengrävdes, men där för övrigt de bevarade kultur
lagren handgrävdes. Till detta kommer två mindre 
bottengrävda provrutor som gjordes i samband 
med den geologiska grundundersökningen. Tidi
gare har ej gjorts några arkeologiska undersök
ningar så långt västerut i stadskärnan. Den samti
diga undersökningen i Lingränd i samband med 
nedläggning av nya vatten- och avloppsrör gav ty
värr endast svaga antydningar om kulturlagrets 
tjocklek och karaktär i området, p g a att det gam
la VA-schaktet var maskingrävt (se slutredo
visning Långgatan—Lingränd). En mindre arke
ologisk undersökning år 1968 på granntomten i 
öster (nr 15) pekade på att området till vissa delar 
hyst ett uppdämt vattenflöde. Tankar har också 
framförts om ett norrifrån kommande backflöde 
som ringlat ner genom den nu aktuella tomten. 
Detta flöde skulle dock senare ha letts åt sydväst 
genom den vallgrav som omgärdat stadskärnan.

I flera av provrutorna framkom mot botten ett 
upp till 1,6 m tjockt utfyllnadslager av gråbrun 
sand i vissa fall med torvskikt i botten, som be
kräftade tankarna om ett nord-sydligt bäckflöde 
genom tomten. Utfyllnadslagret överlagrades av 
ett 0,2—0,5 m tjockt lerigt och sannolikt högme
deltida kulturlager av diffus karaktär, vilket skul
le kunna betyda att bäckflödet redan blivit utfyllt 
under 1300-talets första hälft. Dock erfordras yt
terligare undersökning av det överlagrande kul
turlagret för att kunna säkert fastställa denna da
tering. Om dateringen är riktig skulle detta i sin 
tur kunna innebära att vallgraven också är från 
denna tid och att den västra delen av stadskärnan 
innanför Västerport ingått i den medeltida stads
bilden. I övrigt var de medeltida kulturlagren 
visserligen tunna (0,4—0,6 m tjocka), men de vi
sade ändå att det förekom högmedeltida aktivite
ter (smidesverksamhet, avfallsgropar) väster om 
bäckflödet även om inga direkta bebyggelse
lämningar kunde spåras i provrutorna. Provun
dersökningen visar att en vidare arkeologisk un
dersökning bör inriktas på en extensiv planunder
sökning av kulturlagren väster om bäckflödet och 
upp mot L:a Västergatan för att kunna spåra

eventuella bebyggelselämningar. Vidare att ge 
nom väst-östliga profilschakt fastställa bäckflö 
dets lopp och karaktär.

FYND: keramik, järn, slagg, djurben. 
DATERING: 1200—1300-tal samt 1700-tal.
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Småland

FRÖDINGE sn, grinderum/hög- 
HULTSMOSSEN; FORNE 63 
ältarbetsledare: Margareta Sjöberg

^id torvtäkt i Höghultsmossen har tidigare gjorts 
•akttagelser av träkonstruktioner (fornl 63).

yndplatsen för dessa låg dock ca en km från den 
s,räcka i mosskanten där avbaning för vägbygge 
nu skedde. Kontrollen begränsades till ca 1/3 av 
avbaningen för vägsträckan i mosskanten. Torv- 
a8ret i kanten är ca 0,5 m tjockt medan det ute i 

Dl0ssen har ett djup av 3—4 m. Inga fornlämnin- 
Sar/fynd framkom.

fYND: —
^TERING: —

f°fta SN, GUSUM-VÄSTERVIK, FORNL 75, 
l2’ 122, 274, 317 
Faltarbetsledare: Hella Schulze

1 samband med planering för byggande av en 130 
v ledning Gusum-Västervik besiktigades ett an- 

™ F°rnlämningar, rösen, i ledningssträckningen.
nvi$ningar gavs om placering av stolpar e t c in- 

0rn fötnlämningsområdena samt för identifiering 
av lornlämningarna i samband med röjning.

FYND:—
DaTER!NG: -

^IISTERhulTS SN, PLITTORP 1:6, FORNL 
404—405
Fältarbetsledare: Hella Schulze

Vid schaktning för vatten och avloppsledningen
y.ar °"Misterhult utfördes antikvarisk kontroll 

! *°rnl 404 och 405, två rösen och tre stensätt- 
gar. Ledningssträckningen var belägen i låg- 

terräng utmed en väg och ingen av fornläm- 
nin8arna berördes.

FYND: —
DATERING: —

MÖNSTERÅS SN, FÄLLE SAME, FORNL 112 
Fältarbetsledare: Hella Schulze

Antikvarisk kontroll utfördes med anledning av 
nybyggnation av väg för uträtande av en kurva. 
Fornl 112, fyndplats för husurna, utgjordes av ett 
äldre, skogsbevuxet grustag på en liten ås. Vid av
baning av matjordslagret påträffades i under
liggande grus tre stolphål, ca 0,1 m i diam, sten- 
skodda, i sydväst-nordostlig riktning. Kolfrag
ment tillvaratogs.

FYND: kolfragment.
DATERING: —

TORSÅS SN, ROTAVIK, FORNL 210 
Fältarbetsledare: Hella Schulze

Inför omläggningen av E66 Brömsebro-Kalmar 
gjordes en fosfatkartering resp provundersök
ning. Vägområdet låg nära en registrerad stenål- 
dersboplats. Fosfatkarteringen, som sträckte sig 
20 m på var sida från blivande vägmitten, gav rela
tivt låga värden. De flesta låg på 100—200 p°. 
Provschakten drogs med maskin, var 0,6—1,6 m 
breda, låg i regel över hela vägområdesbredden 
och upptogs utmed så gott som hela sträckan 
3,8—5 km. Ingenting anmärkningsvärt påträffa
des, utom i åkern där stenåldersboplatsen förmo
das sluta. Här fanns i åkerns nordöstra och syd
östra del områden med sotsvart, kolbemängd 
jord, med skörbrända stenar och förkolnade kvis
tar. Provsållning företogs på flera ställen, men 
förutom kol fanns inga fynd. Inga konstruktioner 
kunde upptäckas. Lagrets tjocklek var ca 0,15 m 
och det fanns speciellt på de låglänta delarna. Hu
ruvida det svarta lagret är ett boplatslager och ej 
mosslager eller rester av svedjebruk, är tills vidare 
osäkert. Analyser skall förhoppningsvis ge resul
tat. Fosfatvärdena var inom detta område 45— 
152 p°.

FYND: 2 flintavslag i mylla vid fosfatkartering, 1 
dito som lösfynd på åkeryta.
DATERING: stenålder.
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VIMMERBY STAD, KV GRÖNSISKAN, 
FORNE 313

på vissa ställen helt. Dateringen osäker, förmodli
gen 1600-tal och yngre.

ga fastigheten som ligger inom äldre stadslager, 
utfördes våren 1983 en provundersökning, lokali
serad till den del som givit vissa fynd vid antikva
risk kontroll av en geoteknisk undersökning. Vid 
provundersökningen kunde konstateras att fas
tighetens stratigrafi till största delen var störd ge
nom tidigare byggnation, va- och telegrävningar, 
plöjning e t c. På ett 5 x 3 m stort område påträffa
des en stor nedgravning eller sänka med myll- 
blandad sand, i vars botten en härdliknande 
konstruktion fanns.

FYND: i härden keramik, slagg, kol; i övrigt var 
lagren relativt fyndfattiga med enstaka tegelbitar, 
kritpipor, ben.
DATERING: osäker, troligen 1600-tal med äldre 
och yngre inslag.

VIMMERBY, KV HÄGERN, FORNE 313 
Fältarbetsledare: Hella Schulze

Inför uppförandet av ett bostadshus utfördes an
tikvarisk kontroll vid schaktning på fastigheten. 
Inga fornlämningar framkom, endast sentida 
nedgrävningar sedan den förra bebyggelsen.

FYND: —
DATERING: —

VÄSTERVIK, STORGATAN 
Fältarbetsledare: Hella Schulze

Vid fortsatt utbyggnad av fjärrvärmenätet inom 
äldre stadslager gjores antikvarisk kontroll vid 
schaktningar i Stora torget, Storgatan åt sydväst 
och en ca 80 m lång gren åt Östra kyrkogatan. 
Mitten av Storgatan har tidigare varit uppgrävd 
för VA. En stor del av schaktet över torget inne
höll orörda lager. Bl a kunde två brandlager och 
ett stenlagt parti urskiljas. I Storgatans sydvästra 
del och i Östra Kyrkogatan var kulturlagren tun
nare och till största delen omrörda och saknades
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Södermanland

pSpÖ SN, OKNÖ, INVID FORNL 16, 25 
ältarbetsledare: Sonja Wigren

samband med byggandet av väg 975, delen till-
artsväg till ny färjeled Oknö—Arnö, har besikt- 

n*n8 skett i samråd med Vägförvaltningen. I 
^sträckningen iakttogs inga tidigare okända 
°rnlämningar. Hänsyn till skyddsområdena i an- 

s utning till fornlämningarna 16 och 25 hade ta- 
®ts enligt tidigare överenskommelser. Det nyupp- 

ckta eventuella gränsmärket var oskadat av 
a8bygget.

FYND: — 
DąTERinG: —

ASPö
pält;
Wj

SN, SUNDBY 1:1
arbetsledare: Ragnhild Fernholm, Sonja 

’gren

n°rn Sundby 1:1 planerades en mässhall vars 
fptörande delvis berörde ett impediment med 
rasseringar. i Syfte att Söka klarlägga om dessa 
gjorde fornlämningar eller ej, utfördes en prov- 

srsökning på området. Vid undersökningen 
PPtogs sju, 1—3 m breda schakt med en sam- 

sakr 38C* *ängc* av 102 m. Schakten drogs huvud- 
’gen på impedimentets södra och västra slutt- 

sto§ar * västsluttningen framkom en ca 1x3 m 
ett Stenla8d terrass. I anslutning till denna fanns 

Kraftigt sotbemängt område. Fynden utgjordes
$omav recent material och terrasserna har tolkats

recenta trädgårdsanläggningar. Ytterligare
^ Provschakt upptogs på ett impediment ca 400 
tätm0051 °m ^etta område, där man planerar för- 
°ch T® aV bebyggelse. Schaktet som var 9 m långt 
nin m Frett upptogs på en terrassliknande bild- 
iav® indikationer på fornlämningar kunde
dkttagas.

Datc: recenta-uATEriNG: _

BERGSHAMMARS SN, JAGBACKEN 3:1, 
VRETA 1:1, 2:1
Fältarbetsledare: Sonja Wigren

Med anledning av ny sträckning av E 4:an samt 
anslutningsväg vid Jagbacken har en provunder- 
söknig utförts. Tre schakt togs upp i nedre delen 
av backens nordsluttning i ungefärlig nord-sydlig 
riktning. Dessa var 2—4 x 10 m, 1 x 26 m respekti
ve 3x7 m. Ett schakt innehöll tre sotfläckar och 
ett en sotfläck. Troligen var alla recenta. I övrigt 
bestod marken av morän och i ett schakt gick ber
get i dagen. Norr om sluttningen låg ett impedi
ment med ängsmark där berget delvis gick i da
gen. I dess södra del, dvs inom vägområdet gräv
des ytterligare tre schakt 2x9 m, 2x15 m samt 
2x 28 m stora. En liten diffus mörkfärgning fram
kom, i övrigt endast morän/mjäla samt berg. I 
gammal åkermark väster om impedimentet gräv
des ett 2x60 m stort och ca 0,2 x 0,6 m djupt 
schakt i öst-väst. I västra delen bestod marken av 
mjäla under myllan, i östra delen, närmare impe
dimentet av morän samt större stenar. Den på 
1778 års karta markerade Södra Grindstugan 
(”Sörgiöls”), vilken bör ha legat någonstans i när
heten, påträffades inte.

FYND: —
DATERING: —

BERGSHAMMARS SN, ÖVRE BLACKSTA, 
FORNL 13
Fältarbetsledare: Inga Ullén, Sonja Wigren

Undersökning föranledd av E 4—ans nya sträck
ning, delen Jönåker—Nyköping. Fornlämning 13 
bestod av ett gravfält och en delvis underliggande 
boplats. Gravfältet som ej var registrerat, låg på 
krönet och sluttningarna av en nordväst-sydöst 
gående moränrygg. Elva gravar framkom i den 
blockrika terrängen, varav fyra kunde urskiljas 
före undersökningen. Gravformerna varierade; 
en stensättning var tresidig, en skeppssättnings- 
liknande, två ovala och resterande anläggningar 
var rundade. Dessutom fanns två gravar, utan 
markering i markytan. De utgjordes av en brand
grop och en bengrop. I de övriga anläggningarna 
bestod gravskick av bengropar i tre stensättningar 
och i en stensättning av spridda brända ben. Fem
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gravar saknade gravgömma helt. Fynden var fåta
liga. Över gravfältet löpte en hålväg.

I gravarna fanns spår av en underliggande bo
plats, i form av bränd lera, (lerklining), krukskär- 
vor och en knacksten samt rikligt förekommande 
skärvsten. Den underliggande boplatsen fortsatte 
ned i åsens sydsluttning och begränsades av åker
gärden. Den bestod av en skärvstenshög intill 
åkerkanten, botten av en förstörd skärvstenshög 
(längre upp i sluttningen), ett skärvstensflak, åtta 
härdar och sotfläckar samt två fläckar bränd lera. 
I skärvstenshögen fanns en ansamling brända ben 
(ett barn).

FYND: fragment av bronsfibula, bronsfragment, 
järnbrodd, glaspärla, krukskärvor, hartstätning, 
brända ben (gravarna); fragment av skafthålsyxa, 
slagg, krukskärvor, slaggad bränd lera, brända 
ben, obrända kotänder, kol (boplatsen).

BOTKYRKA SN, HAMRA 4:1 
Fältarbetsledare: Harald Sundlin

Besiktning av mindre markyta nära gravfält, där 
televerket har för avsikt att gräva upp mindre s k 
box, utföra kopplingsarbeten och gräva ner en ca 
5—10 m lång kabel till planerad dosa på stolpe. 
Markingreppet sker utanför gravfältsgränserna 
på lerjord, under fem-metersnivån, topografiskt 
väl avgränsat från fornlämningen.

FYND: —
DATERING: —

BOTKYRKA SN, ALBY 9:6, 9:7, S:T BOTVIDS 
KYRKOGÅRD, FORNL 352 
Fältarbetsledare: Agneta Åkerlund

Provundersökning för att fastställa omfattning 
och karaktär av en stenålderslokal som i fornmin- 
nesregistret registrerats som ett fyndområde för 
kvartsavslag, krukskärvor och liten grönstensyxa. 
Anledning till undersökningen var en planerad 
utvidgning av kyrkogårdsområdet. 152 provgro
par grävdes inom ett ca 35 000 m2 stort område, 
varvid lagerföljden kontrollerades, fynd tillvara
togs och fosfatprover insamlades. Preliminärt

kan sägas, att den norra delen av det planerade 
området med gravkvarter berör dels ett ca 75 X 75 
stort område med slagen kvarts och spridd skärv- 
sten på ca 30—43 m h ö h samt ett ca 100x75 m 
stort område med keramik, enstaka flintavslag 
och brända benbitar på ca 24—34 m ö h.

FYND: slagen kvarts, keramik, enstaka flintav
slag, brända ben.
DATERING: stenålder.

ESKILSTUNA, RÅDHUSTORGET 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

För plantering av träd grävdes norra sidan av Råd
hustorget, fem schakt, 2—3 m långa och 0,9 m 
djupa. Inget av schakten grävdes ner till orörd 
marknivå.

FYND: keramik, yngre rödgods.
DATERING: 1600—1700-tal, underliggande la
ger troligen äldre, medeltida.

ESKILSTUNA, KV VITTERHETEN 
Fältarbetsledare: Kenneth Svensson

Antikvarisk kontroll utfördes i samband med 
igångsättning av ledningsschaktningar. Inga kul
turlager kunde observeras vid detta tillfälle- 
Schaktkontrollen fortsatte sedan till dess att arbe
tet avslutades, dessa kontroller utfördes av Ann 
Andersson, Kulturförvaltningen, Eskilstuna.

FYND: —
DATERING: —

FORS SN, ESKILSTUNA, EKEBY, INVID 
FORNL 108
Fältarbetsledare: Sonja Wigren

Inför planeringen av Västerleden utanför Eskils
tuna utfördes i november 1982 en fosfatkartering- 
Analysen visade på relativt låga värden, men med 
vissa förhöjningar. Som komplettering utfördes i 
maj 1983 en provundersökning. I våglinjen och 
dess anslutning grävdes 14 provgropar mellan
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2x2
Pa. i m °ch 4x4 m stora samt ca 0,2—0,6 m dju- 

norra delen av området bestod marken av
I y *a 0ch tätt med småstenar samt i botten lera el- 

erg. Mot söder upptogs groparna i betesmark 
era följde under myllan. I en av dessa gropar 

y nns recent tegel. Inga förhistoriska konstruk- 
. er eller fynd påträffades. Terrassbildningarna 
^ nipedimentets östra del var naturliga. De för- 

1 a fosfatvärdena i södra delen av undersök- 
gsområdet beror sannolikt på gödsling och 
-1 •gen utfyllning/planering med recent

‘material.

PyND: _ 
DąTERing: —

GRÖDINGE SN, VÅRSTA 1:40 M FL, FORNL 
536 (523)

ältarbetsledare: Harald Sundlin

uJd a'hedning av fjärrvärmeledningsdragning 
nj r es antikvarisk kontroll och delundersök- 
53g® Gd Dalvägen, Vårsta intill och delvis på R-nr 
da 7rken var stor del omrörd med förstör- 
nu°c Rortschaktade jordmassor. Söder om den 
Par rande Sfonsdragningen kunde i schaktet pre- 
kuirraf * ram och dokumenteras ett ca 45 m långt 
da h r a.Ser som sann°hkt tillhör det tidigare kän- 
samt0Sa.ttn'n8sområdet. Ett fåtal kvartsavslag 
Ett skärvsten och sot utgjorde indikationerna, 
gar •>rre anta* fosfynd har vid tidigare besiktnin- 
röm^ T^*atSen tillvaratagits av Sven Gunnar Bost-

n> Fumba.

Rvartsavslag.
BRING: stenålder.

Fädto kINGE SN’ MASMO, FORNL 132 
r etsledare: Agneta Åkerlund

den jrs.ÖPn'n8 som utgjorde en komplettering av 
nied e ,Undersökning som utfördes hösten 1982 
grävd30 edn’n8 av förestående exploatering. I nu 
keram' S^akt mellan en sedan tidigare känd grop- 
täckt b *30plats och en högre liggande nyupp- 
i 0Platsyta framkom sotlager och skärvsten 

a s uttningen, vilket visar att här finns ett

sammanhängande område med boplatsspår. Prov 
från inlagrade lerskikt har säkrats för geologisk 
bedömning av transgressionsförlopp i området. 
De återstående delarna av fyndförande skikt av
banades skiktvis varvid endast avfallsgropar 
framkom.

FYND: —
DATERING: stenålder.

HUDDINGE SN, ÅGESTA, FORNL 58 
Fältarbetsledare: Carin Claréus

Med anledning av att en mindre grusväg används 
för tunga transporter och fornlämningen därvid 
skadades, företogs en delundersökning av det ska
dade området intill vägkanten. En ca 22 m2 stor 
yta på den norra sidan av vägen i fornlämningens 
sydvästra del undersöktes varvid fyra stycken ca 
0,4—0,8 m stora sotfläckar och härdar på
träffades.

FYND: rundad sten.
DATERING: —

LUNDA SN, JÄDER 1, INVID FORNL 46 
Fältarbetsledare: Sonja Wigren

Med anledning av ombyggnad av väg 608 mot 
Stigtomta har en provundersökning utförts norr 
om fornlämning 46. Ombyggnaden sker i sam
band med E 4:ans nya sträckning, delen Jönåker 
— Nyköping. Fornlämning 46 består av ett mind
re gravfält på vägens östra sida, vilket ursprungli
gen bör ha hört samman med gravfältet 44 väster 
om vägen. Fornlämningarna ligger i en sluttning, 
varför det var sannolikt att en fortsättning kunde 
finnas mot norr och åsens krön. Läget var även 
lämpligt ur boplatssynpunkt. Vid provundersök
ningen drogs fyra provschakt i våglinjen (N—S), 
tillsammans 112 m. Mot väst och sydväst gjordes 
sex sidoschakt. Dessa varierade mellan 6 och 15 
m, tillsammans 64 löpmeter. Bredden var 1 m. 
Under lätt skogsmylla framkom endast steril 
mo/mjäla samt enstaka stenar. Inga anläggningar 
påträffades. I södra delen av området, dvs söder 
om den befintliga anslutningsvägen, har ingen
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provundersökning gjorts. När vägbygget påbör
jas bör ingreppen vid gravfältet stå under antikva
risk kontroll.

FYND: —
DATERING: —

LUNDA SN, MJÄLLKÄRR 2:1 
Fältarbetsledare: Sonja Wigren

Med anledning av E 4:ans nya sträckning genom 
område renplockat från sten och med tre stora 
stensamlingar, delvis omgivna av kantkedjor ut
fördes en provundersökning. Tre schakt togs upp 
på krönet och i sluttningen. På krönet grävdes två 
schakt i nordväst-sydost och nordnord väst- 
sydsydväst, 9 respektive 6 m långa. I sluttningen 
grävdes ett 6 m långt schakt i nordväst-sydost. I 
flack mark nedanför sluttningen grävdes ett öst- 
västligt 30 m långt schakt i den planerade vägens 
sträckning. Ytterligare ett schakt 20 m långt togs 
upp väster om detta i nordvästlig-sydostlig rikt
ning. Alla schakten var 1 m breda och djupet vari
erade mellan ca 0,2 och 0,5 m. I schakten fram
kom endast lätt mylla och mo samt delvis lera. Ge
nom den minsta stensamlingen grävdes ett ca 2 m 
brett schakt. Denna var ca 14 m lång och i cent
rum ca 4 m bred med avsmalnande ändar. Endast 
recenta sopor påträffades. Troligen utgör sten
samlingarna odlingsrösen. Enligt muntliga upp
gifter kan stenarna härröra från en ännu brukad 
åker söder om området.

FYND: recenta.
DATERING: —

LUNDA SN, SKÄLLSTA, FORNL 84 
Fältarbetsledare: Tomas Jacobson

Undersökning utförd med anledning av planerat 
brobygge över den blivande sträckningen av E 4 
vid Skalista. Bron och korsningsvägen berör forn- 
lämning 84 som i fornlämningsregistret upptas 
som en hög och två stensättningar. Vid undersök
ningen framkom gravar och talrika boplatsläm
ningar, varför undersökningsområdet utvidgades 
med provschakt utanför det planerade vägområ

det. Totalundersökning utfördes endast av väg
området och en mindre bergrygg där de registrera
de gravarna låg. Det var inte möjligt att finna nå
gon begränsning av boplatsen, utan denna har 
sannolikt sträckt sig vidare utanför undersök
ningsområdet. De undersökta boplatslämningar
na härdar, gropar, skärvsten i större och mindre 
koncentrationer och keramik — kan sannolikt da
teras till bronsålder. De undersökta gravarna var 
av olika typer och från olika tider: en skelettgrav, 
sannolikt från bronsålder och åtta brandgravar av 
vilka sex saknade överbyggnad. Brandgravarna 
kan med ledning av fynd och konstruktion preli
minärt dateras från äldre järnålder till vikingatid- 
Undersökningsområdet låg delvis i tidigare plöjd 
åkermark varför det med stor säkerhet kvarligger 
ytterligare rester av genom plöjning skadade gra
var och boplatslämningar utanför det planerade 
vägområdet.

FYND: keramik (boplatsen); halskedjor av brons, 
glaspärlor, kamfragment, fibula, krukskärvor, 
förkolnade textilfragment, järnmejsel, nitar, spi
kar, brända ben, flintspån (gravarna). 
DATERING: bronsålder, äldre järnålder
vikingatid.

NYKÖPING, FJÄRRVÄRMEETAPPERNA 41 
OCH 43/83
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

Antikvariska kontroller och delundersökning har 
utförts p g a utbyggnad för fjärrvärme inom de 
centrala delarna av Nyköpings stad. Följande ga
tor har varit föremål för fjärrvärmeutbyggnad: 
Väster: Bagaregatan, Brunnsgatan, Fruängsga
tan, Hospitalsgatan, Prästgatan, V Kvarngatan, 
V Storgatan, V Trädgårdsgatan samt V Tullgatan- 
Öster: Skjutsaregatan, S:t Annegatan, Tullports- 
gatan, Ö Kyrkogatan samt Ö Storgatan.

Arbetet har tillgått så att vissa etapper kontrol
lerats intensivt medan andra kontrollerats exten
siv!. I ett fall genomfördes också en undersökning 
(V Storgatan). Framkomna uppgifter har berikat 
och förtydligat den historiska utvecklingen i Ny
köping. Bl a har högmedeltida kulturlager och 
bebyggelse framkommit i innerstaden där tidigare 
endast sentida/eftermedeltida kulturlager och 
bebyggelserester påträffats. Vissa utbyggnads-
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®laPper har däremot givit mer sparsamma arkeo- 
°Siska uppgifter. Delar av gatorna på t ex Öster 
ar visat sig vara utschaktade i större utsträck- 

nin8 än man tidigare känt till.

r^ND: keramik, järnslagg, läderföremål, ben- 
artl> järnföremål, djurben.
^TERING: hög- och senmedeltid samt efter-

medeltid.

NYKÖPING, KV BORGAREN, TOMT NR 12 
ältarbetsledare: Kjell Nordeman

botten fanns även en nedgravning som var orien
terad i nordvästlig riktning. I anslutning till denna 
fanns ett antal spontade plankor av vilka flera var 
ställda på högkant. Nedgravningen kan vara en 
del av den vattenkanal som tidigare lett vatten 
från dammen norr om nuvarande Storhusqvarn 
och ner till kv Kompaniet. Rester av denna kanal 
finns troligen avbildad på en karta över ”Varvs- 
och Docktomten”. I schakt nr 6 registrerades en 
byggnadsgrund som inte har kunnat återfinnas på 
kartor från 1800—1900-talen. Inom de södra de
larna av provundersökningsområdet togs två 
provschakt upp (nr 7 och 8). De innehöll färsk
slagg samt stora mängder djurben (slaktavfall).

chaktkontroll utfördes med anledning av grund- 
°rstärkning av ett trapphus inom tomten. 
chaktningen var emellertid avslutad när kontrol- 

671 Påbörjades. Det kunde registreras att schakt- 
n'ngen huvudsakligen berört medeltida kulturla- 
8er vilka genomgrävs så att den sterila leran nåtts.

en°m schaktet fanns flera spillvattenledningar 
171611 f ö fanns inga större sentida schaktningsgro- 
Par- Vid dokumentationen registrerades ett ca 

m tjockt kulturlager innehållande träflis 
s.amt> Påfallande i schaktets östra del, stora mang
le läderföremål och läderspill (skomakeri?). I 
ulturlagret påträffades också flera träkonstruk- 
°ner: i västra delen delar av en knuttimrad 
tunn (?) samt j me]iersta västra delen, ett trägolv 

ett hus (det senare ev ett stall eftersom ett dm- 
J°ckt lager av gödsel täckte golvet).

[r^ND: läderföremål, läderspill.
TERING: medeltid och eftermedeltid.

Nyköping, kv kompaniet, tomt nr 13 
UCH 14

ältarbetsledare: Kjell Nordeman

^led anledning av planerad nyexploatering inom 
u 1777 nr 14 och inom tomt nr 13 utfördes en prov- 
njt ersökning. Totalt togs nio provundersök- 

ngsschakt upp med hjälp av en traktorgrävare. I 
^ta av schakten (nr 1, 6,7 och 8) påträffades kul- 
och R^er Samt lASSnadslämningar. I schakt nr 1, 7 
sad re8*strerades lager av färskslagg (både kros- 
tid' °Cl1 olcrossad) vilka härrör från en i området 

tgare belägen hammarsmedja. I schakt nr l:s

FYND: keramik (B 11:44), järnföremål, djurben, 
färskslagg.
DATERING: eftermedeltid.

NYKÖPING, KV NYKÖPINGSBRUK (STOR
HUSQVARN)
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

Antikvarisk kontroll har utförts i kvarteret p g a 
nerläggning av VA-rör. Schakt från V Kvarngatan 
och ner till Nyköpingsån togs upp med en 
schaktbredd av ca 2 m och ett schaktdjup av ca 2 
m. Sammanhängande kulturlager fanns endast i 
schaktens norra del och dokumenterades med tre 
profiler av totalt 14 mś längd. I de södra delarna 
av området framkom enbart fyllnadslager som 
härrör från eftermedeltid — 1800/1900-talen. 
Mot bakgrund av att området hyst faktoriverk
samhet under framför allt 1600-talet har detta 
medfört att markingrepp vid denna tid förstört 
eventuella tidigare avsatta medeltida kulturlager i 
denna del av området.

FYND: keramik, djurben.
DATERING: medeltid — eftermedeltid.

NYKÖPING, KV RESIDENSET 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

Antikvarisk schaktningskontroll föranleddes av 
omläggning av VA-rör på kv Residensets gård.
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Vid arbetet togs ett ca 60 m långt, 0,6—1,2 m brett 
och 1,5—2,0 m djupt schakt upp i nordnordostlig- 
sydsydvästlig riktning, ca 2—2,5 m norr om Resi
densets öst-västliga yttervägg. Härvid framkom 
sammanhängande kulturlager, innehållande åt
minstone en träkonstruktion (trälagd gata eller 
trägolv i byggnad), i schaktets västra del. I övriga 
delar av schaktet fanns endast sentida fyllnads
massor. Vid kontrollen uppmättes en sektion 
Gordprofil) i schaktets västra del.

FYND: (lösfynd) yngre rödgods samt djurben. 
DATERING: kulturlagren sannolikt medeltida 
medan fynden kan dateras till 1600—1700-talen.

NYKÖPING, KV SKUTSKEPPAREN OCH 
VATTUMANNEN (BRUNNSGATAN) 
Fältarbetsledare: Tomas Jacobson

Antikvarisk kontroll utfördes i samband med 
schaktning för elkablar. Vid schaktningen, som 
sträckte sig ned till 0,6—1 m djup framkom påför
da och avsatta kulturlager vilka grovt kan dateras 
till 1600-tal med ledning av keramikfynd.

FYND: keramik.
DATERING: 1600-tal.

NYKÖPING, KV VERKSTADEN 5—7 
Fältarbetsledare: Kenneth Svensson

Vid antikvarisk kontroll av schaktningsarbeten 
för nya avloppsrörledningar väster om den s k 
”Källanderska bilverkstaden” kunde det konsta
teras att dessa arbeten ej berörde äldre kul
turlager.

FYND: —
DATERING: —

NYKÖPING, VÄSTRA STORGATAN 
Fältarbetsledare: Anders Broberg, Kjell Norde- 
man

Vid omläggningen av ett större antal VH-serviser 
i Storgatan gjordes schaktkontroller och uppmät
ningar vid sju tillfällen. Kulturlagren med bevara
de byggnads- och andra konstruktionslämningar, 
har en mäktighet av upp till 1,7 m. Äldsta registre
rade fynd i lagren daterade sig från 1200/1300-tal- 
En stor del av kulturlagren inom gaturummet har 
avlägsnats eller skadats vid tidigare rör- och led- 
ningsschaktningar.

FYND: keramik, läderföremål.
DATERING: 1200/1300-tal.

NYNÄSHAMN, BERGA-KALVÖOMRÅDET 
Fältarbetsledare: Bengt Elfstrand

Provundersökning och undersökning utfördes 
med anledning av ett planerat industriområde för 
Nynäshamns kommun. Fornlämning 533, en fyr- 
sidig grop, undersöktes. Dess ändamål kunde ej 
fastställas. Fyra områden med höga fosfatvärden 
på impediment provundersöktes. De höga fosfat
värdena torde härröra från recent avfall.

FYND: recent avfall; porslin, tegel, läskedrycks- 
kapsyl, obrända ben.
DATERING: —

STORA MALMS SN, VÄG 220 
Fältarbetsledare: Harald Sundlin

En prospektering omfattande fosfatkartering och 
provundersökning utfördes på grund av planerad 
vägdragning vid St Malms Kyrka och ca 2 km sö
derut till väganslutning vid Valla gård. Arkeolo
gisk motivering var närheten till vråboplatsen ca 
en km öster om vägdragningen. Fosfatkarterin
gen gav ett par områden med något förhöjda fos
fatvärden. Grävningen utfördes med skopa, var
vid ca 10—15 m2 stora ytor banades av vid de ytor 
som kunde misstänkas ge boplatsrester. Vid un
dersökningstillfället kunde inga indikationer på 
förhistorisk bosättning konstateras.

FYND: —
DATERING: —
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Strängnäs, kv rådstugan a
a Arbetsledare: Eva Olsson, Gustaf Rudbeck

Provundarsökning inom Strängnäs gamla stads- 
rna genomfördes p g a planerad nybyggnation 

^om kv Rådstugan intill Sundkarlsbacken. Vid 
ersökningen maskingrävdes två schakt vilka 

eerades diagonalt vid hörn av den planerade 
sgnaden. I schakten dokumenterades närmast 

et sterila åsgruset ett 0,2 m tjockt kulturlager av 
klä elt.ida karaktär med rikligt med animala ben.

ri Påträffades fynd av medeltida typ som sågat 
1 3 °C^ kerttensmälta. Kulturlagret var täckt av 
sor reST> Ä3 m tjocka raserings- och fyllnadsmas- 

samt en stenläggning 1,5 m under markytan.

r-x^D: bottensmälta, sågat ben, djurben. 
ÄTERING: medeltid.

STRÄNGNÄS, STADSÄGA 502, GOLFBA-
^ÄN, FORNE 262 
altarbetsledare: Inga Ullén

för^^Var*Sk kontroll föranleddes av urschaktning 
k,u,l!pPförande av en barack för Strängnäs golf
ko-. ’ lnV'd fomlämning 262. Fornlämningen är 
u,^en På en moränhöj d med berg i dagen och 
kon/S av en ensamliggande stensättning. Vid 
skin r°den Srävdes schakt skiktvis med grävma- 
sättni rn°rans*uttningen, ca 30 m väster om sten- 
ste , ngen- 1 schakten som bestod av grus och 

0ck fanns inga spår efter fornlämningar.
FyNd- __
DąTERing: -

sÜenRTÄUE’ kv skeden> skålen OCH 

arbetsledare: Kjell Nordeman

ainJC*n'n® den helt vetenskapliga undersök- 
prov^H Jar tvåfaldig: att se om de under 1982 års 
lagren1' ers°*(n*n§ framkomna avsatta boplats- 
öersöL lnnckoll konstruktionsrester; att provun- 
lande ni* na®ot mer perifera områden (i förhål- 
ren”) f- de v’c* år 1982 framkomna ”kulturlag- 

ör att se om även här fanns boplatslager.

Vid huvudschaktet togs en ca 25 m2 stor yta 
upp. Här framkom, i boplatslagren, fyra stolphål, 
ett lergolv samt en sylistensrad. Både i nivåerna 
över som under nämnda byggnadskonstruktioner 
tillvaratogs fynd av yngre järnålders/tidigmedel
tida karaktär. Fynden utgjordes av yngre järnål- 
derskeramik, järnföremål, lerklining, flinta och 
djurben. Byggnadsresterna är antingen att be
trakta som delar av två separata byggnader eller 
en byggnad som ombyggts. Vid provundersöknin
gen togs sammanlagt 13 provhål upp, främst inom 
kv Skeden. De flesta av dessa innehöll sentida (ef- 
termedeltida) föremål samt byggnadsavfall eller 
också visade det sig att delar av området var ner- 
schaktat. I ett provhål (inom kv Skeden, tomt nr 
9, provhål nr 8) fanns emellertid en ostörd stratig
rafi. Här påträffades även avsatta lager som bör 
härröra från det äldsta boplatsområdet inom det 
medeltida Södertälje. I lagren fanns keramik, 
lerklining, djurben men inga byggnadsrester av 
äldre datum. I lagren närmast ovan boplatslagret 
hittades bl a ett mynt samt ett miniatyrkrucifix. 
Lagret är att betrakta såsom ett utfyllnadslager. 
Myntet är ett tyskt silvermynt präglat av Otto 
Adelheid (991—1040).

FYND: mynt, miniatyrkrucifix, keramik, flinta, 
järnföremål, djurben.
DATERING: 900/1000 — 1700/1800-tal.

SÖDERTÄLJE, STORTORGET 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

Antikvarisk kontroll föranleddes av att Södertäl
je kommun, parkavd, i samband med omdanin
gen av Stora torget, hade för avsikt att plantera 32 
träd utmed torgets norra och södra långsidor. 14 
gropar i söder och 18 i norr upptogs för de redan 
delvis uppväxta träden. Mot bakgrund av tidigare 
observationer i samband med schaktningar i tor
get prioriterades de gropar som var belägna längst 
västerut i de bägge raderna. Vid schaktkontrollen 
dokumenterades sju schaktväggar/sektioner. De 
övriga var redan spolierade genom tidigare mark
ingrepp. I de dokumenterade groparna framkom 
eftermedeltida kulturlager samt i norra radens 
västligaste grop en stenläggning.

FYND: yngre rödgodskeramik.
DATERING: 1500/1600-tal och senare.
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TORSHÄLLA, FOLKESTA, INVID FORNE 
32, 33, 74, 75
Fältarbetsledare: Sonja Wigren

Inför exploatering av den kvarliggande delen av 
grusåsen inom Folkesta industriområde har en 
provundersökning utförts. Tidigare har fornläm- 
ningarna 32, 33, 74, 75 undersökts på området 
och provundersökningen gjordes inom kvarlig
gande orörd mark i anslutning till dessa. I områ
det, krönet och sydsydväst-sluttningen upptogs 
fyra huvudsakligen nord-sydliga schakt. Dessa 
var från väst mot öst 2 X 22 m, 2 x 18 m, 2—2,5 X 20 
m samt 3x30 m stora. Djupet varierade mellan 
0,5 och 0,8 m. Dessutom upptogs en 2x6 m stor 
och 0,8 m djup provgrop invid en tidigare under
sökt grav. Vid grävningen framkom endast natur
ligt åsgrus och inslag av lera. Inga gravanlägg
ningar påträffades inom den undersökta ytan.

FYND: —
DATERING: —

TORSHÄLLA, FOLKESTA 
Fältarbetsledare: Sonja Wigren

En provundersökning har utförts i anslutning till 
en nyupptäckt mittblockstensättning samt terras
seringar. Nio schakt togs upp i och i anslutning till 
terrasseringarna och den väst därom liggande 
åkermarken. Schakten var 1—1,6 m breda, 8—16 
m lång aoch 0,3—1,6 m djupa. På grund av ter
rängförhållanden och växtlighet kunde endast två 
av schakten grävas i och vid terrasseringarna. Här 
framkom endast sterilt material och i åkermar
ken, lera under matjorden. Ingenting av antikva
riskt värde påträffades.

FYND: —
DATERING: —

TORSHÄLLA, HÄLLBY, FORNL 42 
Fältarbetsledare: Sonja Wigren

Med anledning av att Volvo BM planerade utvid
ga sin demonstrationsbana har fornlämning 42, 
belägen på en liten bergklack undersökts och

borttagits. Enligt inventeringsuppgifterna utgjor
des den av en stensättning med mittsten, ur
sprungligen rest. Vid undersökningen framkom 
ytterligare två stensättningar, en rund 0,9 m i dia
meter samt en fyrsidig med klumpstenar i hörnen- 
Den stora registrerade stensättningen innehöll ett 
brandlager med delar av en agraffknapp?, järn
fragment, hartstätning samt brända ben, men in
get egentligt brandlager. Den mindre runda sten- 
packningen innehöll en stor mängd brända ben, 
delvis placerade i en skreva utanför stenpacknin- 
gen. Anläggningarna kan dateras till äldre järnål
der — folkvandringstid.

Öster om gravarna låg en terrassliknande bild
ning. Ett provschakt togs upp i denna, men ingen
ting av antikvariskt intresse påträffades.

FYND: delar av en agraffknapp, järnfragment, 
hartstätning, brända ben.
DATERING: äldre järnålder-folkvandringstid.

TORSHÄLLA, KV SKEPPAREN — JULIN- 
BRON, FORNL 95 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

Antikvarisk kontroll utfördes med anledning av 
Eskilstuna kommuns Värmeverks utbyggnad a v 
fjärrvärmenätet i Torshälla. Endast vid en punkt, 
i den norra delen av kv Skepparen, påträffades re
lativt ostörda kulturlager som var av eftermedelti- 
da dato. I övrigt påträffades inget av arkeologiskt 
intresse eftersom stora delar av exploateringsom
rådet var urschaktat och utfyllt i sen tid. I ovan
nämnda kulturlager påträffades och tillvaratogs 
keramik av s k yngre rödgodstyp.

FYND: keramik, porslin.
DATERING: eftermedeltid (1600/1700-tal) och 
senare.

TROSA, STORA TORGET 
Fältarbetsledare: Sonja Wigren

I samband med schaktning för telekabel invid tor
get i Trosa gjordes en besiktning av området. Eftef 
genomgång av planerna med ansvarig personal 
på platsen bedömdes att ytterligare kontroll ej var
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nödvändig.

FYND: — 
DATERING: —

TROSA-VAGNHÄRADS SN, trosa lands
kyrka, FORNL 280
nitarbetsledare: Gustaf Rudbeck, Sonja Wigren

1 samband med planering av utvidgning av Trosa 
. dskyrkas kyrkogård provundersöktes ett om- 
.. e ntellan Trosa landskyrka och Trosaån inom 
1 ket man kunde förmoda att kulturlager från 
et niedeltida Trosa skulle finnas bevarade. Vid 

ersökningen maskingrävdes 14 schakt. I schak- 
{en Påträffades naturlig lera under ett 0,1—0,2 m 
nJ°ckt vegetationsskikt. Inga spår av äldre bosätt- 

lnS inom området kunde påvisas.

FYND: —
DATERING: —

Sa?SA-VAGNHÄRADS SN, TROSABY, 
FrDBRINK 2:4, FORNL 280 

Arbetsledare: Sonja Wigren

^samband med annan resa har en antikvarisk 
lämtr01* Utförts av förmodat kulturlager (forn- 

n'ng 280, Gamla Trosa). Anledning var att en 
ge^ni? s*cuBe grävas inom området. Vid besiktnin- 
lig FVlSa<!e s*8 grunden vara grävd inom en befun
den yg®nad’ enligt uppgift från ägaren hade grun- 
m 8ravts efter hand under ett år. Det upptagna 
hö [ et ^anns i trädgården i form av en dump
träff n^en ‘orm av kulturlager eller fynd hade pa
ar,, jtS 0CF marken var här närmast sank med 
8 ^vatten ca 1 m ner.

FYND: — 
DaTERing: -

TUNA SN, HAGBYTORP 1:1 
Fältarbetsledare: Agneta Åkerlund

Prospekteringsundersökning har genomförts av 
möjligt boplatsläge i planerad ny vägsträckning 
för E 4:an förbi Enstaberga. Området utgjordes 
av ett plant parti med moig sand på 35 m ö h i 
södra delen av den s k Larslundsmalmen. Läget 
var väl lämpat för en s k Vråboplats. I området 
maskingrävdes skiktvis elva stycken vardera ca 16 
m2 stora ytor, men inga boplatsspår framkom.

FYND: —
DATERING: —

TVETA SN, ÅLÖ, FORNL 163 
Fältarbetsledare: Bengt Elfstrand, Agneta Åker
lund

En stridsyxa och en håleggad yxa anmäldes till 
RAÄ som fynd från rasmassor i ett gammalt grus
tag. Vid en efterundersökning av den rashotade 
grustagskanten framkom fyra stolphål och mörk- 
färgningar efter en förmodad husgrund. Grunden 
täcktes av ett omrört myllager med plogspår i 
botten.

Inga säkra indikationer efter en förmodad 
stridsyxegrav kunde konstateras. Nedanför bran
ten i rasmassan kom enstaka krukskärvor av trolig 
stridsyxetyp. I stolphålen låg krukskärvor av 
bronsålderskaraktär och vävtyngdsfragment.

FYND: keramik, stridsyxa, håleggad yxa. 
DATERING: stenålder, yngre järnålder.

VÄSTERHANINGE SN, ÅBY, FORNL 201a 
Fältarbetsledare: Karin Äijä

Med anledning av planerad byggnation har för 
andra året i följd arkeologiska undersökningar 
ägt rum på Åbygravfältet. 1982 undersöktes 76 
anläggningar innehållande 106 begravningar. In
nevarande säsong har 143 anläggningar under
sökts. Endast ett fåtal gravar hade överbyggnader. 
Dessa utgjordes av resta stenar, en domarring 
samt anläggningar med yttre friliggande kantked
jor vari djupt belägna (ca 1,5 m under marknivån)
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Fig 52. Undersökningen av Åby-gravfältet i Västerhaninge försvårades avsevärt av uppdragsgivarens 
krav att trädbeståndet skulle bevaras. Gravgömmorna framgrävdes bland rötterna. Undersökningsvill- 
koren kunde uppfyllas på grund av markens sandiga beskaffenhet. Foto F Martner, SHM. 
Prehistoric cemetery at Aby where the burials were excavated from the roots of trees.

Fig 53. Gravfält från äldre järnålder kännetecknas av stor variationsrikedom. På Åbygravfältet påträf
fades ett 20-tal olika gravtyper varav en del okända tidigare. Till nyheterna hör nya varianter av diago
nalgravar och sexkantiga stensättningar. Foto K Äijä.
Cemeteries from the early Iron Age are characterized by great variations in grave types.



Fig 54. Den enda hittills påträffade vapengraven från förromersk järnålder i Södermanland. Bilden vi
sar en sköldbuckla och en spjutspets in situ. Foto K Äijä.
Weapon grave 3 from the pre-Roman Iron Age with a shield boss and spearhead in situ.

Figg 55. Rikligt med hartstätning från svepkärl påträffades, varav flertalet från runda och ovala men 
även en kvadratisk form. Bilden visar en välbevarad, rund ring med sömavtryck. Foto P Gustafsson. 
Resin caulking from a wooden vessel.



skelett framkom. Flertalet skelettgravar saknade 
helt markering i markytan. Hartstätning tyder på 
att träkistor har förekommit. Dessa har varit 
täckta med flerskiktade, upp till metertjocka, 
stenpackningar. Tillsammans med föregående års 
utgrävningar har ca 12 000 m2 totalundersökts 
(fig 52-55).

FYND: guld foliepärlor, fibulor av brons samt 
skäror, prylar, knivar, spjutspets och nålar av 
järn; rikligt med brända ben, krukskärvor och 
harts.
DATERING: förromersk järnålder-romersk 
järnålder.

VÄSTERHANINGE SN, ÅBY 1:151, 1:140, 
FORNE 201b
Fältarbetsledare: Bengt Elfstrand

Delundersökning av Åbygravfältet utfördes p g a 
planerad ny ekonomibyggnad för kyrkogårdsför- 
valtningen. Sammanlagt undersöktes åtta an
läggningar, två starkt skadade runda stensättnin- 
gar med friliggande kantkedjor, en rund stensätt- 
ning med mitthäll, en rund stenpackning med 
friliggande triangulär kantkedja och tre inskrivna 
stenrader ut mot vinkelspetsarna, en oregelbun
den stensättning, två resta stenar och en klump
sten. Några av stensättningarna hade skärvstens- 
inblandning. Fyra av stensättningarna innehöll 
rena brända ben och delvis krukskärvor samt 
harts. 1 en anläggning låg en malstenslöpare. Tre 
mycket flacka förhöjningar, 4—11 m stora, ligger 
ostnordost, väst och västsydväst om det under
sökta området. Den konstaterade gravfältsbe- 
gränsningen torde gå strax söder om det under
sökta området.

FYND: keramik, harts, malstenslöpare, brända 
ben.
DATERING: sen förromersk järnålder-tidig ro
mersk järnålder.

VÄSTERLJUNGS SN, BJÖRKE 1:14, INVID 
FORNE 2
Fältarbetsledare: Inga Ullén

Med anledning av schaktning för nybyggnad av 
bostadshus, utfördes en antikvarisk kontroll. 
Fornlämning 2 är belägen på en mindre höjd och

består av ett gravfält med 90 registrerade anlägg
ningar. Vid kontrollen grävdes ett ca 165 m2 stort 
schakt i svagt sluttande mark, ca 70 meter sydöst 
om fornlämningen. Grävningen utfördes skiktvis 
i lager med grävmaskin. Marken utgjordes av 
sand och lera med enstaka stenar. Inga spår efter 
fornlämningar framkom. Ägaren till fastigheten 
planerar att inom några år uppföra ett mindre ga
rage i nära anslutning till bostadshuset. Då inga 
spår efter fornlämningar framkommit torde inte 
någon ytterligare antikvarisk kontroll i samband 
med garageuppförandet vara nödvändig.

FYND: —
DATERING: —

VÄSTERTÄLJE SN, SANDSBORG, FORNE 82 
Fältarbetsledare: Agneta Åkerlund

Vid tidigare provgropsgrävning konstaterades att 
fornlämningen huvudsakligen ligger nordost om 
ett planerat vägområde. Samtidigt iakttogs mörk- 
färgningar — sotfläckar i åkermark som berörs av 
vägen.

Den nu utförda avschaktningen avsåg att kont
rollera om mörkfärgningarna utgjorde del av 
fornlämning. 750 m2 banades av skiktvis. Ca 
0,5—1 m stora recenta härdrester samt dräne
ringsdiken framkom, vilka helt saknade samband 
med fornlämningen.

FYND: —
DATERING: —

ÅKERS SN, ÅKERS STYCKEBRUK 1:218, 
FORNE 8
Fältarbetsledare: Bengt Elfstrand

Antikvarisk kontroll utfördes p g a flyttning av 
elkabel för nybyggnad av pensionärshem.

Schaktet löpte strax intill sex ej registrerade 
stensättningar och högliknande lämningar. I 
schaktets östra del, som redan fyllts igen vid be- 
siktningstillfället, skall en mörkfärgning ha fram
kommit under en markförhöjning som kan vara 
en stensättning. Ett ytligt provstick gjordes i en av 
högarna, varvid det kunde konstateras slagg och
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hårdbrända formade ler ka kor efter järnhante
ring. Stensättningen tillhör troligen yngre järnål
der. Slaggen torde vara från styckebrukets tid.

FYND: slagg, hårdbrända lerkakor.
DATERING: troligen yngre järnålder.

ÄRLA SN, MORTORP M FL, FORNL 125 
Fältarbetsledare: Agneta Åkerlund

Provundersökning har utförts inom fem planera
de exploateringsområden i Ärla och Kjula tätor
ter, där sedan tidigare flera boplatser samt lös
fynd av stenålderskaraktär fanns registrerade. Vid 
Undersökningen påträffades inga fynd av förhis
torisk karaktär inom område 1 i Kjula samt områ
de 3 och 7 i Ärla (nummer enl förslag till general
plan). I område 6 i Ärla (Uddetorp 11 och 133) på- 
teäffades i åkern slagen kvarts samt ett flintspån i 
Ploglagret. I nordöstra delen framkom också en 
härd, vilken undersöktes. Inga fynd framkom i 
åkern, övrigt eller i skogsmark norr och öster där- 
°nt. Område 1 i Ärla gränsar till en del av forn- 
lämning 125, den s k Mortorpsboplatsen, vars 
Sränser tidigare inlagts efter fosfatkartering. Vid 
Undersökningen framkom att boplatsens ut
sträckning åt öster ökade. Inom ett ca 220x70 m 
fhf-S) stort område påträffades små koncentratio- 
ner med keramik, lerklining, flinta, kvarts och 
brända ben.

PYND: keramik, lerklining, flinta, kvarts, brända 
ben.
DATERING: stenålder.

ÖJA SN, HJÄLMARESUND, FORNL 2, 3 
Pältarbetsledare: Sonja Wigren

Inför invigning av ny bro vid Hjälmaresund har 
tornlämningarna 2 och 3, en minnessten från det 
''digare brobygget och en milstolpe, återuppsatts. 
Ue nya platserna har överenskommits i samråd 
uted representanter för vägförvaltningen och ent- 
toprenören. För det praktiska arbetet ansvarade 

ödermanlands museum.

FYND: —
DATERING: 1800—1900-tal.

Osmo sn, nibble li, vansta 3.t, GRYT2:i, 
2, INTILL FORNL 227 
Fältarbetsledare: Bengt Elfstrand

Två områden med höga fosfatvärden söder om 
gravfält 227 provundersöktes. Områdena bestod 
av orörd moränmark. Inga spår av boplatser eller 
annan aktivitet kunde spåras i marken. Fosfaten 
torde vara anrikat på naturligt sätt.

FYND: —
DATERING: —

Osmo sn och nynäshamn, lötber-
GET, FJÄTTERN, BREDDAL 
Fältarbetsledare: Bengt Elfstrand

Arkeologisk prospekteringsanalys ingående i Ny
näshamns kommuns planutredning över kom
mande markbehov har utförts inom tre områden 
i Osmo socken och Nynäshamn stad. Prospekte
ringsanalysen omfattar ca 9 km2. I arbetet ingick 
förhandsutredning, flygfotografering, specialin
ventering och fosfatkartering. Specialinvente
ringen har givit en del nyfynd av gravar, förmoda
de boplatser, markröjda ytor och en hålväg och 
fosfatkarteringen har bekräftat en del förmodade 
boplatser samt visat på flera områden med höga 
fosfatvärden som kan indikera förhistoriska verk
samheter. Sammanlagt är det 33 platser som bör 
provundersökas om de kommer att ligga inom 
exploateringshotade områden.

FYND: —
DATERING: —

ÖSTERHANINGE SN, VALSTA 1:4, ÅRSTA 
4:1, FORNL 212,225 
Fältarbetsledare: Karin Äijä

I samband med antikvarisk kontroll vid schakt- 
ning för nedläggning av telekabel på fastigheterna 
Valsta 1:4 och Årsta 4:1, fornl 212, 225 i Österha- 
ninge sn, framkom inom fornl 225 två inte tidiga
re kända, flacka stensättningar, ca 3 m i diameter. 
Ingen undersökning utfördes då televerket ändra
de kabeldragningen.

FYND: —
DATERING: —
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Uppland

BÄLINGE SN.MÅLSTA 5:1, FORNL 281 
Fältarbetsledare: Sverker Söderberg

Arbetet var en fortsättning på den 1982 började 
provundersökningen av en boplatsindikation i 
åkermark. Varandra överkorsande stolphålssys- 
tem från två byggnadsskeden kunde konstateras. 
Nivåskillnaderna var ringa och en separation av 
skedena sker i efterhand. Byggnadsytorna är 
p g a undersökningsområdets ringa utsträckning 
ej framtagna i sin helhet. Spår av en svagt konvex 
vägg fanns i det ena systemet, representerat av en 
rad av stolphål i små dimensioner (pinnhål), samt 
förbränt trä (syllstock) i det avvikande systemet. 
Härdar, förrådsgropar och liknande fanns även 
utanför byggnadsytorna.

Lerklining finns av huvudsakligen två slag, dels 
helt förglasade, e v härrörande från ugnsöver- 
byggnader, dels rödpulvriserande med slät fram
sida av gulvit, matt beläggning i flera skikt, vilket 
kan tolkas som vitslamning eller motsvarande av 
den forna klinväggen. Om förekommande ugnar 
är spår av verkstadshantering, får man dock 
konstatera, att övriga tecken på sådan verksam
het, såsom tillverkningsspill eller slaggprodukter, 
saknas.

Någon närmare datering än de föregående år 
ytligt funna vikingatida fynden går inte att göra, 
och därmed är ej heller byggnadsskedena tidsfäs- 
ta. Kol har tillvaratagits för C 14-analys. Mark
profilen uppvisade ca 1 m under anläggningsytan 
lera med inblandning av mo, vilket bör ha under
lättat dräneringen.

FYND: lerklining 
DATERING: vikingatid.

ENKÖPING, KV SVANEN 
Fältarbetsledare: Lars Ersgård, Bent Syse

En provundersökning utfördes p g a nybyggna
tion i kvarteret. Ett 12 m långt sökschakt upptogs 
inom den aktuella exploateringsytan. Lagertjock
leken ner till steril lera var ca 1,90 m. Lagren i 
schaktets övre del utgjordes av sentida fyllnads
massor. Under dessa fanns ett lerblandat mylla-

ger, som innehöll enstaka keramikskärvor av 
1600—1700-talstyp. Efter detta följde steril bot
ten. Inga rester av äldre bebyggelse påträffades.

FYND: keramik.
DATERING: 1600—1700-tal.

FRÖSLUNDA SN, TORSLUNDA 3:20, FORNL 
30
Fältarbetsledare: Eva Hjärthner-Holdar

Undersökning som utfördes p g a ombyggnad av 
väg 55, sträckan Uppsala-Litslena. Fornlämning- 
en ligger på en udde mot ostsydost och samman
hänger med ett större fornlämningsområde. Forn- 
lämning 30 utgör den nordligaste delen av detta 
komplex och ligger på ca 25 — 30 m ö h. Under
sökningen föregicks av en fosfatkartering. Forn- 
lämningen är registrerad som två skärvstenshö- 
gar, vilka kvarligger alldeles utanför vägsträck- 
ningen. I vägsträckningen fanns två skärvstens- 
ansamlingar invid block, ca 5—6 m i diameter och 
0,1—0,2 m höga, vilka undersöktes. Delar av två 
terrasser, två härdar, varav en osäker, samt en del 
av en stensträng, ca 0,6 m bred (längd okänd), be
stående av flera rader av mindre stenar, under
söktes också. Både terrasserna och stensträngen 
låg i riktning öst-väst. Härdarna låg på den norra 
terrassen, skärvstensansamlingarna på den södra. 
Terrassbredden är ca 30 m, längden okänd.

FYND: —
DATERING: bronsålder-äldre järnålder.

FUNBO SN, VÄG 656 BÄRBY-FRÖTUNA, 
FORNL 66
Fältarbetsledare: Ylva Roslund

Undersökning föranledd av att dikesarbeten ut
fördes längs väg 656, vilken skär genom östra de
len av ett vikingatida gravfält bestående av fyra 
högar och 41 runda stensättningar. Diket var ca 
100 m långt, drygt 1 m brett och ca 0,30 m djupt. 
En brandgrav kom att genomskäras till hälften av 
diket. Gravens norra del visade sig vara tidigare 
skadad av en elstolpe. Graven syntes i markytan
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som en låg upphöjning med enstaka stenar runt
om. Vid sidan låg ett ca 0,80 m stort stenblock.

Dessutom framkom direkt under grästorven ett 
ca 0,40 m tjockt utfyllnadslager. Därunder fram
kom en avlång nedgravning i nordsydlig riktning, 
2x 1 m stor. Inom denna låg ett lager med kol och 
brända ben också i nordsydlig riktning och 
1,80x0,50 m stort. Brända rester av skallben på
träffades i nedgravningens södra del och i östra 
kanten framkom två spikar, en keramikskärva och 
en nit.

FYND: spikar och nit av järn, keramikskärva. 
DATERING: järnålder.

Haga sn, österby i:i
Fältarbetsledare: Carin Claréus

IHed anledning av att skelettdelar från människa 
Påträffats ett flertal gånger i samband med plöj- 
nmg i åker gjordes en efterkontrol! på platsen. Ett 
136 m2 stort område i anslutning till fyndplatsen 
banades av med maskin. Ytterligare skelettdelar 
framkom, spridda i matjorden. Något spår efter 
förstörda gravar kunde inte iakttas. Troligen rör 
‘fet sig om ett förhistoriskt gravfält som kan vara 
beläget i direkt anslutning till åkern i norr.

FYND: skelettdelar från åtminstone två individer.
HATERING: —

HÅTUNA SN, KILLINGE 1:9, FORNL 5 
Fältarbetsledare: Anders Hedman

Undersökning föranledd av att en tomt skulle av
styckas för ett planerat bostadshus invid gravfäl- 
tet fornlämning nr 5. Inom avstyckningen påbör
jades undersökning av en stensättning och prov- 
avbaning för att se om fler fornlämningar fanns 
Pttder de påförda jordmassorna som täckte tom- 
ten. Så var också fallet, varför undersökningens 
andra fas också kom att omfatta boplatslämning- 
ar 1 form av fem härdar, tio spridda kulturlager- 
re$ter, fyra stenfyllda gropar, en enkel stenpack- 
a‘ng och två osäkra stolphål. I och utanför an- 
aSgningarna påträffades rikligt med skärvsten 
°ch lerklining samt spridda brända ben och

några krukskärvor. En benkoncentration som 
kan vara återstoden av en förstörd grav påträffa
des också. I stensättningen som var lagd av ore
gelbundet stenmaterial begränsat av en grov kant
kedja fanns ett benlager som låg över ett sotlager 
med skärvsten och bränd lera. Dateringen av båda 
gravarna och boplatslämningarna kan inte preci
seras närmare än till järnålder. Troligtvis är sten
sättningen anlagd under mitten av järnålder eller 
under dess äldre del.

FYND: keramik, lerklining, brända ben. 
DATERING: järnålder.

JÄRFÄLLA SN, SÄBY, FORNL 19 
Fältarbetsledare: Tomas Jacobson

Antikvarisk kontroll utfördes i samband med för
flyttning av jordmassor från fornlämningsområ- 
det. Den antikvariska kontrollen utfördes på upp
drag av Järfälla kommun med anledning av kom
munens planer att anlägga en gång och cykelväg 
intill fornlämning 19.

FYND: —
DATERING: —

KNIVSTA SN, GREDELBY 
Fältarbetsledare: Anders Hedman

Inför fastställelse av stadsplan över norra och 
västra Gredelby, utfördes en fosfatkartering och 
en provundersökning för att lokalisera och klar
göra omfattningen av de lämningar efter äldre bo
sättning som antogs finnas inom planområdet. 
Undersökningarna kompletterades med fältin
ventering, arkivstudier och genomgång av äldre 
kartor.

Resultatet av undersökningarna blev bl a att 
Gredelby by kunde lokaliseras och en kortare 
flyttning av byn beläggs till 1600—1700-tal. Dess
utom påträffades en större järnåldersboplats med 
härdar, huslämningar och fynd i form av keramik 
i byns södra del. Härdar påträffades också norr 
om byn där stenröjda ytor och stensträngar indi- 
kerar ytterligare en förhistorisk boplats. Förutom 
detta lokaliserades ett helt gärdessystem av sten
strängar vilka troligen anlagts både under för-
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historisk tid och senmedeltid — 1600-tal. 

FYND: keramik.
DATERING: järnålder. 1600—1700-tal.

KUNGSÄNGENS SN, EKHAMMAR, INTILL 
FORNE 20
Fältarbetsledare: Anders Hedman

En provundersökning utfördes p g a att en cykel
väg skulle dragas delvis intill ett gravfält, fornl 20.
1 cykelvägens sträckning upptogs ett schakt i åker
kanten intill det impediment på vars nordvästra 
del gravfältet låg. På impedimentets mellersta del 
har delar av en boplats från äldre järnålder under
sökts. Området sluttade ner mot en dalsänka. I 
schaktets mellersta delar, mer än 50 m söder om 
grav fältet, påträffades i åkern en stensättning och
2 gropar, ev ett stolphål och en härd.

FYND: järnnit, järnföremål, glaspärla, keramik, 
obrända ben, bränd lera.
DATERING: järnålder.

LUNDA SN, MÖRBY 5:10 
Fältarbetsledare: Kerstin Östmark

Sigtuna museer har i samverkan med Arbetsgrup
pen Långhundraleden och med arbetsledning 
från UV genomfört två veckors provundersök
ning inom ett område där man tidigare konstate
rat upp till 0,4 m tjockt kulturlager, och varifrån 
finns en C 14-datering på kol till Ad 1235+85. Två 
schakt på sammanlagt ca 2x120 m upptogs. I 
dessa frampreparerades delar av husgrunder och 
tillvaratogs ca 400 fynd, mest bränd lera, slagg, 
järnfragment och keramik. En preliminär date
ring visar att åtminstone delar av keramiken till
hör 1200-talet. Tre mycket fragmentariska silver
mynt framkom. Det ena har av KMK prel be
stämts till Magnus Eriksson, präglat under 
1340—1350-talen.

Den undersökta platsen är en av de platser i 
Lunda sn, som nämns i diskussionen om lokalise
ringen av Folklandstingstad och dess haldels- 
plats.

FYND: keramik, järnfragment, slagg, bränd lera; 
tre silvermynt.
DATERING: 1200-tal; 1300-tal.

MARKIMS SN, SAXTA 1:1, FORNL 52 
Fältarbetsledare: Anders Hedman, Yvonne Stridh

Undersökningen föranledd av att gravfält nr 52 
skadats i samband med vägarbete, kom att omfat
ta delundersökning av åtta gravar, varav sju runda 
stensättningar och en fyrsidig. Den senare och två 
större runda stensättningar kvarlämnades då de 
låg så pass långt ifrån vägområdet att de kunde 
kvarligga. De runda stensättningarna, alla med 
kantkedja och tät stenpackning, var 4—8 m i 
diam och upp till 0,2 m höga. Av de fem helt un
dersökta gravarna innehöll två fynd, de andra an
läggningarna var så förstörda att gravgömmorna 
var borta.

FYND: keramik, hartstätning, brända ben. 
DATERING: äldre järnålder.

NORRTÄLJE, KV PEGASUS, FORNL 42 
Fältarbetsledare: Lars Sjösvärd

I samband med grundundersökning för nybygg
nation inom kvarteret skulle schaktkontroll ut
föras i samarbete med Bjerkings ingenjörsbyrå. 
Vissa tidsmässiga problem med provborrningar
na gjorde att arbetet i stället fick utföras som en 
provundersökning. Kv Pegasus ligger centralt i 
Norrtälje på norra sidan av Norrtäljeån, strax ös
ter om en krök på densamma. Kvarteret inramas 
av Lilla Brogatan, Lilla Torget, Sjötullsgatan, Ny
gatan och ån. Provtagningsytan begränsades av 
befintlig byggnation, fruktträd, nedgrävda ben
sintankar, el och telekablar m m.

Fyra provgropar (PG 1—IV) på 1x1,5 m varde
ra, togs upp med hjälp av en mindre grävmaskin- 
Groparna lades så nära de planerade huskroppar
na som möjligt. PG I i sydöstra delen av kvarteret, 
10 m norr om ån, innehöll under matjorden ett 0,7 
m tjockt fyllnadslager, eventuellt delvis raserings
lager. Lagret bestod av tegel och murbruk samt 
avfall av sentida karaktär. Under fyllnadslagret 
framkom ett 0,1 m tjockt brandlager med inslag
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av sand, tegel och bruk. Brandlagret tunnade ut 
°ch sluttade mot söder och avlöstes där av krafti- 
8a fyllnadsstenar 0,5—0,8 m stora. Botten nåddes 
1 norra delen och utgjordes där av sedimenterad 
lera. PG II—IV lades i sydvästra delen av kvarte- 
ret- I alla tre provgroparna påträffades strax un
der matjorden stora mängder med oljeindränkt 
läderspill. Spillet visade sig ligga i stora garveri- 
kär, tunnor med ca 2,5 m i diam och ett djup på 
0ver 2 m. Tunnorna var uppbyggda av kraftiga ek- 
Plankor med tunnband av järn. I spillet låg en del 
ävfall av tidig 1900-talskaraktär, bl a ölflaskor.

Tolkning: PG I ligger förmodligen vid den äldre 
akanten vilket också framgår av 1857 års karta, 
h randlagret liksom raseringen kan vara ett resul
tat av ryssarnas härjningar. PG II—IV visar på en
0 ar fattande garveriverksamhet runt sekelskiftet. 
Oljeskadorna kommer från en f d smörjhall. Inga 
tiredeltida kulturlager påträffades inom under
sökningsområdet.

1 YND: läderspill, garverikar.
OATERING: 1800—1900-tal.

Odensala sn, berga lio, fornl 102:2
ältarbetsledare: Bengt Elfstrand, Tomas Jacob

son

Anledning till undersökning var avstyckning av 
V|Hatomter inom ett område med stensträngar. I 
tlet undersökta området låg en stensträng som av- 
8ränsade en småstenig moränplatå i anslutning 
trll en fägata. Platån kan ha fungerat som bo
skapsfålla, I anslutning till denna hittades ett 
indlager med brända människoben, en skärv- 

^ ensvall, ett kollager och en tunn sotfläck. Mar- 
en utanför platån består av sandiga och moiga 

JOrdar som kan ha utnyttjats för odling.

TYND: keramik, brända ben.
ATERING: äldre järnålder.

Odensala sn, harg 5:i3, fornl ne 
aharbetsledare: Tomas Jacobson

Antikvarisk kontroll utfördes vid igenfyllning av 
ckdiken som grävts utan tillstånd genom ett

gravfält. Skador som uppstått på gravarna vid di- 
kesgrävningen dokumenterades.

FYND: —
DATERING: —

ODENSALA SN, RICKEBY 6:9, FORNL 378 
Fältarbetsledare: Tomas Jacobson

Uppmätning och fotografering av stensträng, vil
ken ingår i ett större system utfördes. Undersök
ningen föranleddes av en tomtavstyckning. En 
stensträng dokumenterades.

FYND: —
DATERING: —

ROSLAGSBRO SN, BOTTNA 2:1, FORNL 42 
Fältarbetsledare: Anders Broberg

Antikvarisk kontroll utfördes i samband med 
schaktning för byggnation invid gravfält. Vid 
schaktningen avbanades ett upp till 2 m tjockt la
ger med recenta fyllnadsmassor. Inga konstrukti
oner eller anläggningar konstaterades under fyll
nadsmassorna.

FYND: —
DATERING: —

SIGTUNA, KV S:TA GERTRUD 3. 
Fältarbetsledare: Gustaf Rudbeck

Undersökningen som utfördes i samarbete med 
Sigtuna museum föranleddes av en mindre ut
byggnad av museet. Lagrens översta 1,5 m var för
störda genom diverse sentida grävningar. Yngsta 
dokumenterade lager innehöll ett 20-tal be
gravningar, bogårdsmur samt broläggningar. 
Därunder undersöktes profan bebyggelse i fyra 
skikt med byggnadslämningar i knuttimring, 
skiftesverk, flätverk etc.

FYND: ca 500 fyndnummer, keramik, ben, horn, 
järn, brons, bly, trä, läder, glas m m . 
DATERING: vikingatid.
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SOLLENTUNA SN, EDSBACKA, FORNL 77 
Fältarbetsledare: Carin Clärens

Med anledning av nyexploatering av Stockholms
äsen vid Edsbacka i Sollentuna undersöktes och 
borttogs ett mindre gravfält med tre registrerade 
anläggningar Gravfältet låg på krönet av åsen 
mellan Edsviken och Norrviken. Vid undersök
ningen framkom sju anläggningar, varav fyra var 
säkra gravar. Anläggningarna utgjordes av runda 
stensättningar, som delvis var svåra att avgränsa 
från övrigt åsmaterial. Den största stensättningen 
var ca 15 m i diam med meterstora kantstenar 
samt brätte. En stensättning hade ett övre påfört 
lager av åsmaterial, mindre stenar och grus, över 
en undre stenpackning som dolde ett brandlager. 
Både benlager och brandlager, ben- och brand
gropar förekom. Benlagren, som var upp till 2,5+6 
m stora med helt rena brända ben, påträffades 
omedelbart under torven, ovanför och mellan 
stenarna.

FYND: bl a delar av ett svärdshjalt av brons, 
bronspärlor, glasflusspärlor, kamfragment, björn- 
klofalanger, järnnitar, lerkärl, brända ben. 
DATERING: folkvandringstid-vendeltid.

SOLLENTUNA SN, KNISTA/PETTERS- 
BERG, FORNL 271 
Fältarbetsledare: Eva Olsson

På grund av planerad exploatering påbörjades 
provundersökning av fornlämning 271, registre
rad i fornlämningsregistret som en säker samt fle
ra osäkra gravar i svårbedömd terräng. Undersök
ningen fick dock avbrytas efter politiskt beslut.

ULRIKSDALS SLOTT, CONFIDENCEN 
Fältarbetsledare: Karin Andersson

Byggnadsarkeologisk undersökning av Confi- 
dencens fasader i samband med omputsning.

FYND: —
DATERING: 1670 —.

STOCKHOLM, HELGEANDSHOLMEN, 
RIKSPLAN
Fältarbetsledare: Anders Broberg

I samband med museibygget under Riksplan ut
fördes antikvarisk kontroll och restaurering av 
murrester.

FYND: —
DATERING: medeltid; 1500—1600-tal.

STOCKHOLM, STOCKHOLMS SLOTT, KOM-
MENDÖRSFLYGELN
Fältarbetsledare: Karin Andersson

Byggnadsarkeologiska iakttagelser i samband 
med invändiga restaureringsarbeten.

FYND: —
DATERING: ca 1700 —.

T1ERPS SN, FÄCKLINGE 2:19, PRÄSTGÅR
DEN 1:1
Fältarbetsledare: Harald Sundlin

Undersökning som gällde prospektering av för
modade boplatslägen på grusåsen vid Fäcklinge, 
där utvidgad täktplan låg till grund för uppdra
get. Inga indikationer på mesolitisk eller neolitisk 
bosättning kunde iakttagas vid provgrävningen.

FYND: —
DATERING: —

TÄBY SN, ARNINGE, FORNL 64,65,79, 90,94, 
269
Fältarbetsledare: Anders Hedman

För att komplettera tidigare gjorda grävningsre- 
sultat i Arninge utfördes provundersökning på 
platser där höga fosfatvärden och andra indika
tioner på äldre bosättning framkommit. Under
sökningen genomfördes i samarbete med Täby 
hembygdsförening och finansierades av Riksan
tikvarieämbetets dokumentationsbyrå. Syftet var
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att lokalisera så många j ärnåldersboplatser som 
möjligt i området för att samla material till en be
byggelsestudie.

De sju platser som provundersöktes låg alla in
till gravfält. På fem av dem påträffades konstruk
tioner i form av härdar, stolphål och kulturlager. 
Fosfathalten var hög på två av dessa. På tre av lo
kalerna fanns förhistorisk keramik. Ett av kera
mikfynden gjordes på Öster Arninge bytomt där 
också en tidigmedeltida hästsko, härdar och 
stolphål framkom.

FYND: keramik, hästsko.
DATERING: förhistoria; tidig medeltid.

TÄBY SN, KARBY 2:1, 2:20, FORNE 34, 61, 372 
Fältarbetsledare: Lars Sjösvärd

Inför Bergtorpsvägens utbyggnad etapp II utför
des en schaktningsövervakning intill fornlämning 
34 samt vid borttagande av fornlämning 61 re
spektive 372. Anläggningarna bedömdes som 
osäkra. 20 m öster om fornlämning 34 undersök
tes en av Täbyvägen halverad rund osäker sten- 
sättning. Anläggningen visade sig vara av sand 
och sten från en recent sandtäkt och ingen forn
lämning. Fornlämning 61, 600 m söder om forn
lämning 34 visade sig utgöras av upplagda massor 
kring ett recent skyttevärn samt en terrassering 
för densamma. Intill en äldre åkerkant ca 30 m sö
der om några torpgrunder och 600 m söder om 
fornlämning 61 låg fornlämning 372, registrerad 
som en osäker högliknande lämning. Vid bortta
gandet visade sig högen i huvudsak utgöras av en 
naturlig moränbildning, vilken genom kringod- 
ling och mittgrävning blivit högliknande. Mitt
gropen innehöll sopor av tidig 1900-tals karaktär.

FYND: —
DATERING: recent.

UPPSALA, DRAGARBRUNNSGATAN 28:1, 
KV OXEN
Fältarbetsledare: Ylva Roslund

Utbyggnad av parkeringsplats föranledde en 
provundersökning inom kvarteret. Kvarteret lig

ger på gränsen av den medeltida stadens sydöstra 
utbredning. Tidigare observationer är inte gjorda 
i området varför det ansågs viktigt att kunna 
fastställa hur långt den medeltida staden sträckt 
sig. Ett ca tio m långt, 1 m brett och 1,20 m djupt 
schakt upptogs. Nuvarande marknivå är på 6,70 
m ö h. Marken var täckt av ett lager småsten som 
var 0,15 m tjockt. Därunder följde ett gruslager 
från det senast rivna huset. I gruslagret i schaktets 
västra del fanns en kullerstensläggning. Under 
detta lager framkom ett 0,45 m tjockt lerblandat 
myllager med enstaka tegelflis. Lagret hade ka
raktären av ängsmark (i det underliggande 0,15 m 
tjocka infiltrerade lerlagret kunde mörkfärgnin- 
gar av rottrådar skönjas). I övre delen av den in
filtrerade leran fanns också enstaka tegelflis. 
Överhuvudtaget var övergången mellan ängsmar
ken och den infiltrerade leran diffus. Steril lera 
kom på ca 5,50 m ö h.

FYND: porslin, fragment av kritpipsskaft, och 
yngre rödgods med mönster av vitlera. 
DATERING: 1700-tal.

UPPSALA, KV MUNKEN 
Fältarbetsledare: Ylva Roslund

Inför planerad utbyggnad inne på gården utför
des en provundersökning. Enligt 1643 års regle- 
ringskarta finns här en gränd eventuellt med in
tilliggande bebyggelse. Tre schakt upptogs, så nä
ra varandra att en eventuell gränd skulle kunna 
täckas in. P g a ett i cement gjutet staket kunde ej 
ett långt schakt dras.

Direkt under gruset framkom ett 0,40—1 m 
tjockt raseringslager bestående av tegelstens- 
kross, grus och småsten. Därunder vidtog ett 
0,20—0,60 m tjockt avsatt 1700-talslager beståen
de av sandblandad jord med ben, tegelkross, sot
fläckar och murbruksfläckar. Fynden utgjordes 
av yngre rödgods, kritpipsskaft och vitt porslin 
märkt i botten med ”Rörstrand”. I den södra gro
pen framkom dessutom ett 0,02 m tunt sotlager. 
Det understa lagret utgjordes av 0,30 m sjöbotten
sediment, med bl a enstaka tegelflis. Därunder 
vidtog steril blålera.

FYND: keramik av yngre rödgods, vitt porslin, 
kritpipskaft.
DATERING: 1700-tal.
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UPPSALA, KV PISTOLEN 
Fältarbetsledare: Ylva Roslund

Med anledning av en planerad tillbyggnad av ett 
befintligt hus utfördes provundersökning inom 
kvarteret. Området ligger inom stadens medeltida 
utbredning, dessutom relativt nära borganlägg
ningen ”Uppsala gård”. Två provgropar under
söktes. I den ena, som togs upp på en grusplan, 
framkom 10 cm under markytan ca 40 cm fyllning 
bestående av grus, tegelkross och fragment av 
höganäsrör. Därunder låg ett ca 50 cm tjockt ste
rilt gruslager under vilket följde grå steril lera. 
Den andra gropen togs upp på en gräsmatta, där 
myllagret var ca 30 cm tjockt. Myllan låg direkt 
ovanpå en kullerstensläggning. Under stenlägg
ningen framkom en fyllning av samma karaktär 
som i grop I. Inga konstruktioner framkom.

FYND: —
DATERING: —

UPPSALA, KV ÖRTEDALEN, DRAGAR- 
BRUNN 4:1
Fältarbetsledare: Jan-FIelmer Gustafsson

P g a planerad nybebyggelse utfördes provunder
sökning. Åtta borrkärnor togs upp med hjälp av 
s k provfångare enligt Bjerkings metod. Under
sökningen visade att under ett 0,5—0,8 m tjockt 
fyllningsskikt följde ett flerskiktat 0,4—0,6 m 
tjockt kulturlager.

FYND: läder, keramik.
DATERING: från 1500-talet och framåt.

YTTER JÄ RNA SN, BRANDALSUND 1:1, 
FORNL1
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

Undersökningen bedrivs som ideellt arbete på lör- 
och söndagar och är inordnat i projektet ”Söder
täljes uppkomst och äldsta utveckling”. Avsikten 
är att genom provundersökningar i området för
söka avgöra vilken typ av bebyggelse här funnits 
under medel- samt eftermedeltid. Genom årets,

ej ännu avslutade provundersökning, kan med 
största sannolikhet fastslås att det inom den södra 
delen av området legat en anläggning för försvar 
vid 1400-talets början. Om denna anläggning, lik
som många andra, bränts under det s k 
”Engelbrekts-upproret” är för närvarande 
oklart. Platsen, som är strategiskt vald, har troli
gen utnyttjats för kontroll och försvar av inloppet 
till Södertälje samt leden via staden in i Mälaren.

FYND: keramik (stengods- och rödgods-), mynt 
(Erik av Pommern), horndetaljer till armborst, 
statyett av vitlera (föreställande Katarina av Alex
andria), dubbelkammar av ben, bentärning, järn
föremål, glas, djurben.
DATERING: senmedeltid, 1400-talets början 
samt eftermedeltid.

ÖSSEBY-GARNS SN, VÄG 976 BROLLSTA- 
GUNBY, FORNL 101, 102 
Fältarbetsledare: Lars Sjösvärd, Marianne 
Summanen

Undersökning orskad av en ny sträckning av väg 
976 vid Brollsta. Vägen går här mellan två grav
fält, fornl 101 och 102, vilka skiljs åt av ett mindre 
vattendrag. P g a närheten till de båda gravfälten 
och då vid besiktnig några skadade anläggningar 
kunde skönjas i marken invid fornl 101, företogs 
en avtorvning under antikvarisk kontroll. Inga 
förhistoriska anläggningar påträffades vid forn- 
lämning 102, men väl slagg, tegel och keramik 
(yngre rödgods B II) av 1600—1700-talskaraktär. 
Vid fornlämning 101 påträffades fyra gravar och 
en härd. Gravarna var skadade och delvis täckta 
av en sentida vägslänt och utgjordes nu av två 
brandgropar och två brandlager med orgelbund
na stenpackningar.

FYND: järnbitar, keramik, fragment av benkam, 
brända ben.
DATERING: preliminärt vendeltid.

500



ÖSTHAMMAR, KV RÅDHUSET OCH DE
LAR AV KV GULDSKÄRET 
Fältarbetsledare: Sverker Söderberg

Provundersökning utfördes p g a att ny stadsplan 
skulle fastställas för området. Området anslöt till 
de äldsta partierna av det nya Östhammar (1521-), 
det s k Guldskäret. Genom undersökningen har 
den ursprungliga bottentopografin kunnat stude
ras, vilket visar, att en grund vik skjutit in i områ
det ännu under 1600-talet. Pågrund av den flacka 
botten har detta dock ej varit det huvudsakliga 
hamnläget, vilket bör sökas längre åt söder där 
berget stupar brantare mot strandlinjen. Utfyll
nader av det sedermera torrlagda området synes 
ej har företagits förrän under 1700-talet. Den tidi
gare sträckningen av Guldskärsgatan (f d Sjöga
tan), som på Wiblingens karta från mitten av 
1700-talet går vinkelrätt mot Rådhustorget, synes 
ha återfunnits. Lämningar från stadens äldsta 
skede under 1500-talet har ej påträffats och dessa 
är ej heller att söka inom området utom möjligen 
längst i väster mot Rådhustorgets södra del, där 
resterna dock kan ha förstörts vid uppförandet av 
Uplandsbanken år 1913.

ÖSTRA RYDS SN, RYDBOHOLMS SLOTT 
Fältarbetsledare: Karin Andersson

Byggnadsarkeologiska undersökningar i sam
band med utvändig restaurering.

FYND: —
DATERING: 1540 —.

ÖVERGRANS SN, VI, FORNE 108 
Fältarbetsledare: Anders Hedman

På grund av utvidgad grustäkt på Vi-åsen, Bålsta, 
undersöktes och borttogs en stensättning, forn- 
lämning 108. Vidare avtorvades och provunder- 
söktes flera stensamlingar i närheten. I stensätt- 
ningen påträffades ett brandlager som innehöll 
rikligt med brända ben, kamfragment, en kruk- 
skärva och enstaka kolbitar. Under brandlagret 
framkom en nedgravning med rester av ett skelett. 
För övrigt var nedgravningen fyndtom. Ca 30 m

FYND: keramik, kamfragment, brända ben, ske
lettrester.
DATERING: yngre järnålder, troligtvis vi
kingatid.

söder om stensättningen framtogs en långsträckt
stenanhopning. Enstaka kolbitar påträffades vid
rensningen. För övrigt var stensamlingen fynd-
tom.
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Västergötland

BALTAKS SN, BALTAK 2:1, FORNL 7 
Fältarbetsledare: Mats Jonsäter

På grund av vägbreddning undersöktes tre förmo
dade gravar på ett tidigare, delvis undersökt grav
fält. I två av stensättningarna framkom enstaka 
brända ben, men inga egentliga gravgömmor. 
Vidare påträffades två krukskärvor. Vid avtorv- 
ning framkom också en slaggrop med relativt rik
ligt med slagg. De tidigare gjorda undersök
ningarna daterar gravfältet till yngre järnålder. 
Huruvida slaggropen är äldre eller yngre än gra
varna kunde inte avgöras. Efter den nu utförda 
undersökningen kvarligger tre anläggningar som 
inte berördes av vägbreddning.

FYND: keramik, ben.
DATERING: yngre järnålder?

se, som visade sig dölja en inre kantkedja beståen
de av ett 30-tal stenar. Under en av dessa var hu
vudbegravningen belägen. Förutom keramik och 
brända ben i det till gravgömman hörande asklag
ret, fanns enstaka keramikskärvor utspridda i hö
gen, dessutom två härdar dock utan tecken på att 
det skulle handla om fler begravningar. Fyra 
malstenar och en sänksten fanns i stenpackningen 
i högen. Keramiken gör en datering till romersk 
järnålder (ca 0—400 e Kr) sannolik och C 14- 
analys av träkol gav tiden 160—225 e Kr.

FYND: keramik, ben.
DATERING: romersk järnålder.

LIDKÖPING, KV GLADAN 
Fältarbetsledare: Viktor Svedberg

Med anledning av att postkontoret i Lidköping 
skulle byggas till utfördes en arkeologisk under
sökning i kvarteret. Vid undersökningen fram
kom på tomtens västra och centrala delar lämnin
gar av trähusbebyggelse, brunnar och en stenlagd 
gränd eller gårdsplan. Två bebyggelseskeden un
dersöktes, det första från slutet av 1400-talet till 
början av 1500-talet och det andra från slutet av 
1500-talet till början av 1600-talet. Lämningarna 
hade karaktär av bostadsbebyggelse med inslag av 
ben och metallhantverk. Förutom vanliga fynd av 
hushållskaraktär påträffades ett radband med 16 
pärlor och delar av en ringbrynja.

FYND: se ovan.
DATERING: 1400—1600-tal.

VÅMBS SN, FORNL 4 
Fältarbetsledare: Lars G Johansson

På grund av att Cementa AB avser att utvidga sin 
brytningsverksamhet undersöktes ett jordfyllt rö-
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Öland

BREDSÄTRA SN, BREDSÄTRA 5:1, FORNE 
39
Fältarbetsledare: Hella Schulze

Inför kommande exploatering av fastigheten för 
bostadsbebyggelse gjordes en provundersökning, 
då det fanns risk att påträffa översandade gravar. 
Ca 15 provschakt, de flesta 1,5 m djupa, grävdes 
med maskin över hela området, det mesta åker
mark, och kunde ge följande slutsats: Fornläm- 
ningar, ej gravar men boplatsrester, finns i åkerns 
västra och östra kant, just inom det område, vilket 
utlagts som grönområde. Boplatsresterna utgjor
des i väster av svart kulturlager, stolphål (?), sol
fläck, fynd som ben och järnslagg. I öster påträf
fades något som kan vara grundrester efter en 
byggnad från medeltid-nyare tid, eventuellt två 
byggnader. I åkerns södra del framkom en enstaka 
sotfläck med brända lera och järnfragment. I 
nordvästra delen, bland lövsly, 20 m från kyrko
gårdsmur och 8 m norr om exploateringsgräns, 
observerades även en rest sten, ca 0,8 m h, stående 
på ursprunglig plats. Anmärkningsvärt var det 
stora antal djur, hundar, kor, får, häst osv, som i 
senare tid grävts ner i den sandiga åkern.

FYND: ben, järnslagg, bränd lera, järnfragment. 
DATERING: —

BÖDA SN, BYXELKROK ”HÖGA FLISAN”, 
FORNE 6, 105 och 125 
Fältarbetsledare: Margareta Sjöberg

Antikvarisk kontroll och anvisning vid grävning 
för elkabel och belysningsstolpar i närhet av grav
fält och rest sten (”Höga flisa”).

FYND: —
DATERING: —

GLÖMMINGE SN, VÄG 136 ALGUTSRUM— 
ISGÄRDE, FORNE 50, 51, 54, 55, 79, 104 
Fältarbetsledare: Hella Schulze

Vid breddning av körbana med ca 1 m åt var sida, 
utfördes antikvarisk kontroll vid grävning för 
vägdike och -slänt. P g a missförstånd kontrolle
rades sträckan vid gravfältet fornl 51 först sedan 
den breddats. Förmodligen har här en stensätt- 
ning skadats, av vilken man vid det tidigare väg
bygget redan skurit en bit. För övrigt påträffades 
inga fornlämningar. Milstenen kvarstår som 
tidigare.

FYND: —
DATERING: —

GLÖMMINGE SN, BROSTORP 43:1, FORNL 
82
Fältarbetsledare: Hella Schulze

Antikvarisk kontroll företogs vid utbyggnad av 
kvarn intill fornl 82, resta stenar. Inget av antikva
riskt intresse framkom.

FYND: —
DATERING: —

HULTERSTADS SN, HULTERSTAD 18:1, 18:3, 
FORNL 86
Fältarbetsledare: Hella Schulze

Antikvarisk kontroll utfördes vid schaktning för 
telekabel på en ca 25 m lång sträcka vid fornl 86, 
ett gravfält. Inga fornlämningar påträffades i 
schaktet.

FYND: —
DATERING: —

HULTERSTADS SN, HULTERSTAD 18:3, 
FORNL 86
Fältarbetsledare: Margareta Sjöberg

Antikvarisk kontroll vid schaktning för nybygg
nation intill fornl 86, gravfält på Hulterstads 
malm. Lagren på byggplatsen, som ligger alldeles 
intill befintlig bebyggelse var genomgrävda tidi
gare av sopgropar, dass etc. Intet av antikvariskt
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intresse iakttogs.

FYND: — 
DATERING: —

HÖGBY SN, HÖGBY KYRKA, FORNL 103, 
106
Fältarbetsledare: Margareta Sjöberg

Antikvarisk kontroll vid grävning för elkabel och 
stolpar inom område med resta stenar, vilka utgör 
rester av ett bautastensgravfält. Grävningen sked
de främst i vägkant och intet av antikvariskt in
tresse framkom.

FYND: —
DATERING: —

HÖGSRUMS OCH LÅNGLÖTS SNR, 
HÖGSRUM-HIMMELSBERGA, H:13, 14,
L:33—38, 25
Fältarbetsledare: Margareta Sjöberg

Antikvarisk kontroll vid grävning för kraftled- 
ningsstolpar och stag intill husgrundsområden 
och gravfält. Inga fornlämningar berördes.

FYND: —
DATERING: —

KÖPINGS SN, KLINTA 2:13, FORNL 215 
Fältarbetsledare: Hella Schulze

På begäran av länsstyrelsen gjordes en fosfatkar
tering och provundersökning av fastigheten, för 
att utröna om fornl 215, en stenåldersboplats, 
även sträcker sig in på detta område. Fastigheten 
avses att exploateras. Fosfatkarteringen gav rela
tivt låga värden, 125—260 p ° . De högsta fanns i 
tomtens västra del, vilken vid provgrävningen var 
den enda del varpå boplatslagret kunde spåras. 
Det utgjordes av mörkfärgat klappergrus, med 
två härdar och två nedgrävningar i de schakt som 
upptogs. Fynden var obrända ben och flintavslag. 
Boplatslagret sträckte sig fram till åsen i tomtens

västra del, d v s ca 20 m in på tomten från västra 
gränsen. Övriga provschakt visade endast ljus 
mylla.

FYND: flintavslag, ben.
DATERING: stenålder.

KÖPINGS SN, KLINTA 5:20, FORNL 215 
Fältarbetsledare: Hella Schulze

Vid nedläggning av va-ledning på ett område i 
vars närhet stenåldersboplatsen fornl 215 var be
lägen, utfördes antikvarisk kontroll av det 135 m 
långa schaktet. Den visade att detta förmodligen 
var ytterområdet av boplatsen. Endast en härd 
och en koncentration brända ben, vilka tillvara
togs, påträffades i kulturlagret. I västra delen gick 
schaktet genom det vikingatida boplatslagret, 
men även här var förekomsten av anläggningar 
och fynd obetydlig.

FYND: brända ben.
DATERING: stenålder?

KÖPINGS SN, KOLSTAD, FORNL 34, 35, 36 
Fältarbetsledare: Margareta Sjöberg

Antikvarisk kontroll vid va-grävning inom grav- 
fältsområde med stensättningar som tidigare un
dersökts. Inga ytterligare anläggningar kunde 
konstateras.

FYND: —
DATERING: —

KÖPINGS SN, SOLBERGA 4:8, FORNL 216 
Fältarbetsledare: Margareta Sjöberg

I samband med schaktning för tillbyggnad av f d 
pensionatsbyggnad, inom det tidigare kända vi
kingatida boplatslagret, gjordes antikvarisk 
kontroll. Ytorna som omfattades av tillbyggnad 
hade tidigare till största delen varit överbyggda av 
verandor och kulturlagret var till stor del tidigare 
omrört/förstört. Orörda kulturlager fanns dock 
utanför verandornas yta i linje med pensionatets
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Fig 56. Vid undersökningen på Ölands Värdshus tomt i Köpingsvik kunde för första gången konstateras 
att grophus funnits i det vikingatida samhället. Foto H Schulze.
The first pithouse found from the Viking Age at Köpingsvik.

södra långsida. I de där dokumenterade profiler
na konstaterades 0,2 m tj ockt kultur lager ca 0,2 m 
under markytan. Profilen vid pensionatets syd
västra hörn skar även två härdar som delunder- 
söktes. De bestod av gropar 0,5—0,7 m i diam, 
0,3—0,5 m tjocka och fyllda med sotblandad 
jord, skörbränd sten och lerpackning. I botten av 
den ena fanns trärester (obrända). Återstående 
delar av härdarna kvar ligger i orört kulturlager 
utanför avschaktat område.

FYND: —
DATERING: vikingatid.

KÖPINGS SN, SOLBERGA 4:8, ”ÖLANDS 
VÄRDSHUS”, FORNL 216 
Fältarbetsledare: Hella Schulze

I samband med anläggande av parkeringsplats på 
Ölands värdshus fastighet i Köping, undersöktes

ett 370 m2 stort område av den tidigare kända vi
kingatida/tidigmedeltida boplatsen. Av de ca 90 
anläggningar som borttogs, utgjordes de flesta av 
stolphål, härdar och nedgrävningar. Rester efter 
ett större hus, minst 10 x 7 m, med väggar troligen 
i skiftesverksteknik, undersöktes. Även två grop
hus, en hustyp som ej tidigare påträffats i Köping, 
framkom (fig 56). Det ena (största delen kvarlig- 
ger) hade nio olika golvnivåer och det andra ett li
tet träklätt, nedgrävt förråd i ena delen. Under en 
stor vikingatida avfallsgrop påträffades en ske- 
lettgrav från romersk järnålder (300-tal) med en 
bronsfibula. Två andra gravar framkom; små run
da benkoncentrationer mitt bland boplatsens an
läggningar utan anknytning till dessa.

FYND: Boplatslagret: myntfragment, bultlåsnyc- 
kel, slagg, järnframent, keramik, ben och kol. 
Gravar: bronsfibula, ben.
DATERING: Boplatslagret: vikingatid. Gravar: 
romersk järnålder.
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Fig 57. Vid en schaktningskontroll i Ölands Skogsby upptäcktes och undersöktes en hästgrav med en 
”Älandshäst” från folkvandringstid. Foto H Schulze.
A horse burial with an ‘Ölandic horse’ from the Migration Period.

TORSLUNDA SN, SKOGSBY 5:6, 5:4 M FL, 
FORNL 81—84 
Fältarbetsledare: Hella Schulze

Vid nedläggande av vatten och avlopp till Ekolo
giska stationen i Ölands Skogsby utfördes antik
varisk kontroll på en sammanlagd yta av 2 300 m2 
,d v s den schaktyta där matjorden avbanats. Or
saken var närhet till ett gravfält med resta stenar, 
hög m m. Två härdar samt en hästgrav (fig 57) på
träffades. Hästen, en unghingst, låg på rygg med 
utböjda ben, i en grav som haft kalkstenar som 
sidomarkering (delvis förstört av grävmaskin) 
och två orstenar eventuellt som gravklot. I sand
fyllningen påträffades två forntida krukskärvor. 
Gravsättet samt fynden torde datera hästskelettet 
till förhistorisk tid.

FYND: häst, krukskärvor.
DATERING: förhistorisk.

ÅS SN, OTTENBY 2:1, FORNL 1 
Fältarbetsledare: Hella Schulze

Med anledning av en elkabelnedläggning gjordes 
en antikvarisk kontroll vid fornl 1, en husgrund. 
Största delen av schaktet grävdes med jordfräs. 
Den ca 40 m långa sträcka som grävdes med gräv
maskin utgjordes delvis av klapperstensgrus med 
ett ca 0,3 m tjockt kulturlager från både äldre och 
yngre tider. Diverse djurben, spikar, kol och pors
lin, som framkom, tillvaratogs ej.

FYND: —
DATERING: —
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Östergötland

LINKÖPING, KV DOMAREN 
Fältarbetsledare: Tomas Jacobson

En undersökning genomfördes pga schaktnings- 
arbeten för transformatorstation. Den undersök
ta ytan var kraftigt störd av tidigare ej kända ka- 
belschakt.P g a de kraftiga störningarna in
skränktes de arkeologiska observationerna till en 
dokumentation av den sterila marknivån, som 
uppmättes till + 50,31 m ö h.

FYND: —
DATERING: —

LINKÖPING, STG 2550, FORNL 116, 117 
Fältarbetsledare: Marianne Johnson

Fornlämning 116 och 117 var belägna på ett 
moränimpediment, där berget delvis gick i dagen. 
Dessa har troligen tillhört ett sammanhängande 
gravfält, som åtskiljts genom en mindre åker och 
en landsväg. Impedimentets norra del skulle tas 
bort för att ge plats för en hangar och en hangar
platta, som Saab-Scania planerade att uppföra. 
Enligt fornminnesinventeringen utgjordes forn
lämning 116 av en övertorvad rektangulär sten- 
sättning. Efter avtorvning av området påträffa
des, trots sentida skador, en rektangulär, en rund 
och en oregelbunden stensättning. Av den runda 
var endast delar av kantkedjan bevarad medan 
den oregelbundna var skadad av schaktningar 
samt utfyllnad. Under och invid gravarna fram
kom dessutom fem härdar. Söder om fornläm
ning 116 fanns ett gravfält, fornlämning 117, med 
14 registrerade runda stensättningar och en hål- 
väg. Den senare var synlig i gravfältets södra del. 
Undersökningen berörde endast den nordligaste 
av de registrerade gravarna. Vid avbaning väster 
om denna påträffades ytterligare en oregelbun
den stensättning samt en härd.

Den undersökta delen av gravfältet kan dateras 
till yngre järnålder. Boplatsresterna är äldre än 
gravfältet, då gravarna i två fall överlagrar dessa.

FYND: 2 keramikkärl, glasflusspärla, nitar och 
broddar av järn.

DATERING: yngre järnålder.

NORRKÖPING, KV GRIPEN 2 
Fältarbetsledare: Anders Broberg

Med anledning av förestående exploatering utför
des en provundersökning. På tomtens norra hälft 
framkom ett avsatt kulturlager innehållande res
ter av trähusbebyggelse, orienterad efter en äldre 
tomtindelning.

FYND: keramik av yngre rödgods, fajans. 
DATERING: 1500/1600-tal.

NORRKÖPING, KV GRIPEN 
Fältarbetsledare: Kenneth Svensson

Tomten undersöktes då en tidigare utförd provun
dersökning hade visat att lämningar efter en be
byggelse som inte var orienterad efter dagens ga- 
tusystem (1600—1700-tal) fanns på platsen. Trots 
det gynnsamma topografiska läget — på slutt
ningen ned mot strömmen, mellan de båda me
deltida kyrkorna — framkom vid undersöknin
gen ingen medeltida bebyggelse. Den äldsta be
byggelsen bestod av ett boningshus och en 
gruslagd gårdsplan, som med ett staket avskiljdes 
från en öppen yta. Denna fas kan med hjälp av två 
myntfynd (2 öre, 1573) tidsfästas till 1500-talets 
slutskede. Därefter har tomten varit kontinuerligt 
bebyggd fram till nutid.

FYND: två mynt (2 öre, 1573), keramik, s k yngre 
rödgodstyp (B 11:4), enstaka skaft till kritpipor, 
fragment av dryckesglas — passglas, knivar, skor 
m m. Dessutom tillvaratogs allt djurbensmaterial 
för osteologisk bearbetning.
DATERING: 1500-talets slutskede.

NORRKÖPING, KV GRIPEN 
Fältarbetsledare: Anders Broberg

En provundersökning genomfördes pga plane
rad exploatering. På tomten framkom ett brand
lager, sannolikt 1600-tal (kritpipa) vilket i nord-
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väst täckte ett avsatt träflislager. Inga fasta konst
ruktioner kunde iakttas sånär som en sentida kul- 
lerstensläggning.

FYND: kritpipa 
DATERING: sannolikt 1600-tal

NORRKÖPING, KV STORGATAN, FORNL 96 
Fältarbetsledare: Carin Claréus

Med anledning av exploatering av kv Storgatan i 
Norrköping utfördes en provundersökning inom 
kvarteret. Tre schakt togs upp med grävmaskin, 
ett (schakt 1) parallellt med Drottninggatan, ett 
(schakt 2) vinkelrätt med detta parallellt med 
Trädgårdsgatan, samt ett (schakt 3) parallellt med 
G:a Rådhusgatan. Schackt 1 var 12 m långt, 1,5 m 
brett, ca 1,6 m djup. Endast i västra delen fanns res
ter av kulturlager, ca 0,15 m tjockt. Under detta 
framkom grus. För övrigt var området stört av 
sentida (1700-tal?) husgrunder. Schakt 2 var 27 m 
långt, 1,8—2,8 m djupt, ca 1,5 m brett. Endast i 
centrala delen fanns ett område, troligen ur
sprungligen i ett sankt område, i vilket enstaka 
mindre träbitar, rödgods, djurben, grönt fönster
glas och kritpipskaft påträffades. Troligen har 
man utnyttjat det sanka området som avstjälp
ningsplats för avfall. Även i detta schakt fanns 
sentida husgrunder. Schakt 3 var 12 m långt, 1,5 m 
brett och ca 1 m djupt. Ca 0,2—0,3 m under nuva
rande markyta kunde den gamla markytan iakt
tas som ett något mörkare randigt band. Därun
der följde grus.

FYND: keramik av rödgods, grönt fönsterglas, 
mindre träbitar, djurben, kritpipskaft. 
DATERING: nyare tid.

RAPPESTADS SN, LILLA FÅLÅSA, INTILL 
FORNL 15
Fältarbetsledare: Sonja Wigren

I samband med kabelförläggning längs Storhags- 
gatan/Barrskogsvägen utfördes en antikvarisk
kontroll. I norra delen av schaktet längs Storhags- 
gatan fanns otydliga mörk- och sotfärgningar, 
troligen boplatsrester från den intilliggande

boplatsen (provundersökt år 1981). Delvis var 
marken störd i detta område. Mot söder fanns en
dast naturligt grus och sand. Delen längs Barr
skogsvägen löpte längs västra delen av fornläm- 
ning 15, ett höggravfält. Endast yttersta delen av 
en tidigare skadad hög berördes av schaktet. I öv
rigt framkom i schaktet endast mylla och grus.

FYND: —
DATERING: —

RAPPESTADS SN, LILLA FÅLÅSA 
Fältarbetsledare: Ragnhild Fernholm

En provundersökning utfördes på ett förmodat 
boplatsområde i anslutning till två större gravfält, 
fornlämning 15 och 17 vid Vikingstad. Undersök
ningen som skedde med anledning av planerat in
dustriområde omfattade ett ca 16 000 mI 2 stort 
område, beläget på en höjdrygg och i en sydslutt
ning. Marken som tidigare varit odlad utnyttjades 
under senare år som betesmark.

Sammanlagt upptogs 15 st 15—76 m långa och 
2,5—4 m breda provschakt (totalyta 2 200 m2) 
varvid ca 170 anläggningar såsom härdar, stolp- 
hål och nedgrävningar framkom. Provunder
sökningen visade att här funnits en större boplats 
som bör ha varit samtida med något av de större 
närliggande gravfälten. Boplatslämningarna 
framträdde tydligt i den underliggande ljusa san
den. Anläggningarna var huvudsakligen kon
centrerade till det undersökta områdets norra del.

FYND: —
DATERING: —

RYSTADS SN, TALLBODA, INTILL FORNL
21
Fältarbetsledare: Kaisu Anttila

Med anledning av planerad bussvändplats i när
heten av fornlämning 21 i Rystads sn, vid Gränsli- 
den i Tallboda, utfördes en provundersökning. 
Undersökningsområdet låg ca 20 m öster om 
fornlämning 21, ca 260 m sydöst om fornlämning 
20 (undersökt av K Östmark 1970, RAÄ Rapport 
1975 B 12) samt ca 70 m väster om fornlämning
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269 (undersökt 1980 av K Anttila, RAÄ). Vid 
provundersökningen visade det sig att området 
var totalt förstört och utfyllt med gatustenar, as
falt o s v. På ca 0,8—0,9 m dj fanns lera. Två järn
fragment påträffades (antagligen spikar).

FYND: —
DATERING: —

SKÄNNINGE, KV PRELATEN 
Fältarbetsledare: Kenneth Svensson

Med anledning av förestående byggnation ge
nomfördes en antikvarisk kontroll med avsikt att 
komplettera tidigare utförda undersökningar. På 
grund av störningar fick området inskränkas till 
en yta omfattande ca 3 X 3 m. Både avsatta och på
förda kulturlager påträffades, tillsammans med 
en mäktighet av ca 1,6 m. En mycket påtaglig be
byggelsehorisont påträffades på ca + 94 m ö h. 
Denna utgjordes av ett bränt trägolv. Några 
daterande fynd påträffades dock ej. Med hänsyn 
tagen till tidigare observationer och undersök
ningar är en datering till 1600—1700-tal trolig. 
Botten utgjordes av morän med mjälainslag.

FYND: —
DATERING: 1600—1700-tal.

SKÄRKINDS M FL SOCKNAR, E 4 BÄCKEBY 
— LÖVSTAD
Fältarbetsledare: Carin Claréus, Catharina Nils
son

Med anledning av omläggning av väg E 4 har en 
rekognosering till fots utförts i den kommande 
vägsträckningen Bäckeby — Lövstad. Inom Löv
stad storskog påträffades en gammal vägbank, en 
rund stensättning, två små rösen på berg som tro
ligen är odlingsrösen, en stenrad samt ett 10-tal 
odlingsrösen i anslutning till ett vattenhål. Vidare 
har arkivstudier utförts för sträckan Melby — 
Lövstad samt fosfatkartering vid Bäckeby (se se
parat slutredovisning)

FYND: —
DATERING: —

SKÄRKINDS SN, BÄCKEBY, FORNL 149— 
151, 260, 358 och 375 
Fältarbetsledare: Carin Claréus

Med anledning av omläggning av väg E 4, har en 
fosfatkartering utförts vid Bäckeby. Sammanlagt 
fosfatkarterades ett 210 000 m2 stort område. Med 
vissa undantag är fosfatvärdena låga. Enstaka 
punkter med höga värden finns emellertid i områ
dets östra del i anslutning till stensträngen, forn- 
lämning 260. Vidare går ett stråk med något för
höjda värden på låglänt, lerig mark genom områ
dets mellersta del. Höga värden finns också 
alldeles norr om Bäckeby bytomt och samman
hänger troligen med denna.

FYND: —
DATERING: —

SLAKA SN, LILLA ÅBY, FORNL 119 
Fältarbetsledare: Kaisu Anttila, Ragnhild Fern
holm, Inga Ulien

Under våren och sommaren 1983 utfördes en del
undersökning av ett större boplatskomplex. Un
dersökningen föranleddes av utbyggnaden av nya 
Kalmarvägen, väg 34, delen Kisa — Linköping.

Den undersökta delen av fornlämningsområ- 
det var beläget på den västliga, lågt liggande, de
len av ett långsmalt nord-sydligt löpande åkerim- 
pediment. Utanför undersökningsområdet och 
mot öster höjer sig terrängen och på dess högsta 
punkt låg spridda gravar, bl a en treudd, fornläm- 
ning 48. Utgrävningen föregicks av en fosfatkar
tering, vilken gav kraftiga utslag, bl a inom det ak
tuella vägområdet.

Undersökningsområdets huvudkomponenter 
utgjordes av delar av ett stensträngssystem med 
fägata, terrasseringar och vattenhål. Stensträn
garna var av varierande uppbyggnad och ett av 
vattenhålen var stensatt. I anslutning härtill på
träffades en myrmalmsdepå. Stensträngssystemet 
inhägnade delvis en boplats med ca 250 anlägg
ningar och ett tunt, men ytmässigt omfattande 
kulturlager. Anläggningarna bestod av skärv- 
stensansamlingar och flak, härdar, härdgropar, 
nedgrävningar, stolphål, sotgropar och sten- 
ansamlingar. Boplatsområdets norra del utmärk
te sig genom en förhållandevis tät koncentration
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av härdar och härdgropar, ca 100 st inom ca 900 
m2.1 södra delen av undersökningsområdet fram
kom en omarkerad brandgrav. Boplatsen, som 
fortsätter utanför vägsträckan i öster, tycks av 
provschakten att döma ha sin största koncentra
tion på impedimentets norra delar strax öster om 
den markanta härdansamlingen. Här påträffades 
delar av stensträngar, härdar/sotgropar och 
skärvstensflak. Fynd av bl a järnslagg framkom. 
På åkerimpedimentets södra del finns ovanför un
dersökningsområdet flera terrassartade och/eller 
plana ytor, vilka delvis är helt stenröjda.

FYND: krukskärvor och bränd lera; därutöver en 
guldten, järnfragment, järnslagg, myrmalm, 
malstenslöpare, brända och obrända ben samt 
kol/sot.
DATERING: troligen äldre järnålder.

SÖDERKÖPING, KV FORSEMAN NR 2 
Fältarbetsledare: Sten Tesch

En provundersökning utfördes med anledning av 
dräneringsschaktning i anslutning till en äldre 
byggnad. Fastigheten var belägen i närheten av 
det medeltida stadsområdets västra gräns och all
deles norr om den nu kulverterade Lillån. Det 
knappt meterbreda maskingrävda schaktet längs 
den norra och östra husväggen kom i huvudsak 
att beröra tidigare omrörda lager. Den yttre 20 m 
långa profilväggen var dock helt intakt. Ett 0,5—1 
m tjockt kulturlager överlagrat av ett endast 
0,4—0,5 m tjockt omrört lager dokumenterades. 
Kulturlagret utgjordes i stora drag av ett 0,3—0,4 
m tjockt lager med gödsel och träflis, ovanpå det
ta ett 0,2—0,3 m tjockt brandlager och överst ett 
fragmentariskt bevarat träkonstruktionsskikt. I 
anslutning till brandlagret fanns också ett par 
kraftiga syllstenar. Med anledning av en planerad 
mindre tillbyggnad på platta utfördes också ett 
par mindre provgropar drygt 4 m öster om huset. 
Avståndet mellan markyta och bevarade kul
turlager var också här 0,4—0,5. Groparna under
söktes ej vidare ner i kulturlagret.

FYND: —
DATERING: —

SÖDERKÖPING, KV FORSEMAN NR 3 
Fältarbetsledare: Sten Tesch

Kv Forseman är beläget i det s k Bergskvarteret, 
den norra av medeltidens tre stadsdelar, mellan 
Lillån-Storån och Ramunderberget samt alldeles 
nordnordväst om medeltidsstadens centrum, 
Rådhustorget. Undersökningsområdet utgjordes 
av en ca 50x75 m stor trädgårdstomt. I öster an
slöt denna tomt till en gammal handelsgård som 
delvis skulle restaureras och delvis ersättas med 
nya byggnader. För den nybyggnadsplan som fö
relåg för dessa tomter 1978 gjordes en arkeologisk 
provundersökning om tre provrutor. Dessa visade 
en kulturlagertjocklek på 1,1—1,5 m och 2—5 be
byggelseskikt i exploateringsområdet. Denna 
byggnadsplan skrinlädes p g a att kostnaderna för 
en arkeologisk totalundersökning skulle bli allt
för höga.

1983 förelädes en nybyggnadsplan som endast 
krävde ca en halv meters schaktningsdjup, som 
alltså inte skulle komma att beröra de medeltida 
kulturlagren, både vad gäller de lätta huskroppar
na och VA-schakten. På grundval av denna 
byggnadsplan utfördes en kompletterande prov
undersökning, dels för att fastställa godkänt 
schaktningsdjup över hela ytan och dels för att 
dokumentera kulturlagerföljden för en framtida 
kontroll av ev skador som kan ha uppkommit av 
byggnadernas tryck och uttorkning.

Vid undersökningen grävdes fem provrutor 
samt en sjätte som var en utvidgning av en ruta 
från 1978. Här prövades en metod med 4x5 m sto
ra rutor. Med grävmaskin schaktades till översta 
bevarade kulturlager. Det översta bebyggelseskik
tet framrensades och ritades över hela ytan. Där
efter utlades ett vinkelschakt med en meters bredd 
längs två av rutans sidor där konstruktionerna 
verkade mest givande och där recenta störningar 
saknades. Detta schakt om sammanlagt 8 m2 
grävdes sedan för hand skiktvis ner till bottenle
ran. På så sätt erhölls en god täckning av ytan med 
en relativt begränsad arbetsinsats. Kultur
lagrens tjocklek var som störst upp till 2 m i un
dersökningsområdets centrala och nordöstra del. 
Mot nordväst uppvisade kulturlagren en hastigt 
avtagande tjocklek, i det nordvästra hörnet en
dast 0,2—0,4 m och utan bebyggelsekonstruktio
ner. I övrigt kunde 4—6 bebyggelseskikt konstate
ras. Bland detaljer kan nämnas en hankgärdes- 
gård och ett flätverksdike parallellt med en bro-
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lagd gränd. I den utvidgade provrutan undersök
tes en nord-sydligt orienterad gata i fem skikt, den 
äldsta endast en plankspång med underliggande 
dike, därefter följde två enkla broläggningar och 
ovanpå dessa en dubbel ca 4 m bred kavelbro samt 
överst en lika bred stenlagd gata satt i ett tjockt la
ger lera/grus. Möjligtvis kan denna gatusträck- 
ning ha lett upp till den sannolikt på 1500-talet 
nedrivna S:t Ilians kyrka. De fem gatuskikten har 
tillkommit under en tidsrymd av högst 150 år (ca 
1250—1400) vilket också kan sägas om huvudde
len av kulturlagren i det övriga rutorna, kanske 
snarare kortare.

Vad gäller gatusystemet gav undersökningen 
flera bidrag, som tillsammans med tidigare un
dersökningar i Bergskvarteret antyder ett regel
bundet system av nord-sydligt orienterade paral
lella gränder ner mot ån, från Breda gränd i väster 
och t o m kv Palmen i öster. Varannan var en bre
dare ”huvudgränd” och varannan en smalare 
bakgränd. Mellan gränderna låg 15—20 breda 
långsmala kvarterstomter.

I ett diplom från 1458 omtalas Bergskvarteret 
som Köpmannafjärdingen, vilket antyder att den
na stadsdel kan ha haft en merkantil inriktning. 
Liksom vid tidigare undersökningar på denna si
dan åarna påträffades ej några koncentrationer 
av hantverksavfall av det slag som är vanligt före
kommande i de båda andra stadsdelarna. Det nu 
framkomna materialet understryker ytterligare 
Bergskvarterets merkantila karaktär. Den ovan
ligt höga andelen importerad tysk keramik kan ty
da på att de tyska köpmännen kan ha haft sina bo
pålar i och omkring kv Forseman. De S:t Ilians- 
kyrkor som finns i Sverige har också antagits vara 
församlingskyrkor för det tyska befolkningsin
slaget.

FYND: importerad tysk keramik.
DATERING: 1250—1400-tal.

SÖDERKÖPING, KV MYNTET NR 1 
Fältarbetsledare: Sten Tesch

Kv Myntet är beläget i det s k Bergskvarteret, den 
norra av de tre medeltida stadsdelarna med Ra- 
munderberget i ryggen. Dessutom ligger kv Myn
tet alldeles norr om den medeltida stadens hjärta, 
hamnplatsen dvs Lillans och Storåns samman- 
flöde. Undersökningsytan låg ca 70 m norr om

detta sammanflöde. I kvarterat har ej tidigare fö- 
regits några arkeologiska undersökningar. Un
dersökningen föranleddes av att man här ämnade 
uppföra en 25 X10 m stor huskropp i en lätt konst
ruktion som endast erfordrade ca 0,6 m grund- 
schaktningsdjup och utan paining. Undersök
ningens syfte var att utröna om en sådan grund- 
schaktning kunde företagas utan att skada 
kulturlagren samt att dokumentera lagerföljden 
ner till bottenleran för att i framtiden kunna kont
rollera eventuella skador på kulturlagen uppkom
na p g a tryck eller uttorkning.

Med grävmaskin schaktades en 4x4 m stor ru
ta genom omrörda lager och ett par brand/rase- 
ringslager ner till ett heltäckande träskikt ca 1,3 m 
under markytan. Därefter grävdes för hand skikt
vis ner till bottenleran i en 4x1 m stor ruta längs 
den norra kanten. Denna fick dock minskas efter 
hand p g a dagsregn och svårartade dräneringsför- 
hållanden så att den bottengrävda rutan inte var 
mer än 1 x 1 m. Inklusive brand- och raseringsla
ger var de bevarade kulturlagren sammanlagt 2,7 
m tjocka. Mot botten låg ett närmare metertjockt 
gödsel/tagel- och gödsel/träflislager med fåtaliga 
träkonstruktioner (1200-talets senare hälft 1300- 
talets början). På detta låg en kavelbro, sannolikt 
en tvärgränd, som ledde fram till ett dike (1300- 
talets första hälft). Sedan följde olika skikt av 
gödsel/träflis, brandlager, gödsel/träflis, infiltre
rad lera. Här påträffades en oval sölja av tenn i 
form av två par armar som fattar varandras hän
der. Ovanpå dessa skikt låg i sin tur ett brädgolv 
som sedan blivit om(på)-byggt i två etapper.

I anslutning till golvet (i ett hörn?) låg en myc
ket omsorgsfullt uppbyggd eldstad av sten och le
ra som haft en putsad kant av kalkbruk. På eldsta
den kan också ha funnits en tegelkonstruktion. 
Mellan ett par av golvlagren påträffades ett par 
sländtrissor varav en av tenn (1300-talets senae del 
eller omkring 1400). Ovanpå golvet låg ett lager 
med lera och näver samt ett par kraftiga brand/ra- 
seringslager och i anslutning till dessa lager flera 
kraftiga syllstenar från ett eller ett par hus som av
löst det tidigare omnämnda på platsen.

Liksom vid tidigare undersökningar i Bergs
kvarteret, bl a i kv Forseman, styrker avsaknaden 
av hantverksavfall stadsdelens merkantila karak
tär (1458 omtalas den som Köpmannafjärding
en). Dessutom vittnar den höga andelen keramik 
importerad från tyskt område om att de tyska 
köpmännen kan ha bott i detta område.
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FYND: tennsölja, sländtrissor av tenn, importe
rad tysk keramik.
DATERING: 1300—1400-tal.

SÖDERKÖPING, KV NORRTULL NR 19 
Fältarbetsledare: Sten Tesch

Provundersökning utfördes med anledning av 
planerad nybyggnation på en tidigare obebyggd 
parktomt. Undersökningsområdet är beläget i 
det medeltida stadsområdets nordvästra kant. 
Tidigare undersökningar har visat att kvarteret 
bebyggts först under 1300-talets andra hälft och 
att bebyggelsen brunnit ner mot slutet av århund- 
randet, varefter sannolikt stora delar av kvarteret 
stått obebyggt. Liksom tidigare utgörs kulturlag
ret av ett tunt, torrt närmast matjordsliknande 
men kraftigt lerblandat lager, här 0,2—0,4 m 
tjockt. I kulturlagret påträffades relativt rikligt 
med djurben samt medeltida keramikskärvor, spi
kar, benkam och slagg. Av bebyggelserester fram
kom ett par syllstensrader och en stenläggning. 
Alla trärester var så gott som helt förmultna- 
de.Den nuvarande markytan varierar mellan + 
5—5,25 och bottenleran ligger på + 4,3—4,6 m ö 
h. Djupet från markytan till bevarat kulturlager 
är inte mer än 0,2—0,6.

FYND: spikar, keramik, benkam, slagg, djurben. 
DATERING: 1300-talets senare hälft.

SÖDERKÖPING, KV NORRTULL NR 19 
Fältarbetsledare: Sten Tesch

Undersökningen utfördes med anledning av en 
planerad förskola i mitten av kv Norrtull, ett om
råde som nu utgöres av park. Under medeltiden 
och fram till och med 1800-talet var kvarteret be
läget i stadsområdets nordvästra kant, norr om 
den nu kulverterade Lillån och i den västra delen 
av den stadsdel som kallades Bergskvarteret eller 
Köpmannafjärdingen.

Vid tidigare undersökningar i kvarteret 1977— 
78, 1980 och 1982 framkom det ett likartat tunt 
kulturlager; 0,2—0,5 m tjockt, torrt och mot bot
ten kraftigt lerblandat och med dåliga bevarings- 
förhållanden för bl a trä och läder trots att bot
tenleran är av samma slag som i stadens centrum. 
Kulturlagret skiljer sig alltså klart både vad gäller 
tjocklek och karaktär från kultur lagren inom det

övriga medeltida stadsområdet öster om Breda 
Gränd.

De tidigare undersökningarna visade också att 
kvarteret inte blivit bebyggt förrän vid 1300-talets 
mitt (keramikdatering) och att hela kvarterets be
byggelse sannolikt förstörts (myntskatt och kera
mikdatering) vid den förödande branden år 1380 
då hela staden förutom S:t Ilians kyrka säges ha 
brunnit ner. Efter branden verkar det som endast 
en mindre del av byggnationen återuppförts och 
ända fram till 1900-talet har här endast funnits 
sporadisk bebyggelse.

Även bebyggelseresterna från 1300-talet i kvar
teret har visat sig ha samma orientering och vara 
likartade dvs, träbyggnader vars bottensyllar vi
lat fritt på stora stenar utplacerade med jämna 
mellanrum.

Den ursprungliga marknivån har i kvarteret va
rit relativt plan med en skillnad på 0,75 m mellan 
dess norra och södra del (+4,10—H 3,35 m ö h 
RAK 1900).

Vid årets undersökning var målsättningen 
framför allt att dokumentera bebyggelseresterna i 
plan över hela den 350 m2 stora ytan medan kul
turlagret endast fyndgrävdes med en meters bredd 
utmed profilväggarna. Sammanlagt dokumente
rades 180 löpmeter profil i de fem schakt som un- 
dersökningsytan indelats i. Dokumentationen 
försvårades tidvis av kyla och otjänlig väderlek.

Byggnadsresterna var av samma slag och med 
samma orientering som vid de tidigare undersök
ningarna i kvarteret. Inom den undersökta ytan 
framkom delar av 3—4 byggnader, sannolikt eko
nomibyggnader. I en av dessa påträffades stora 
mängder med bränd säd. Fyndmaterialet var i öv
rigt ensartat och utgjordes huvudsakligen av spi
kar och keramikskärvor. Bland övriga fynd från 
undersökningen kan nämnas en mungiga av järn, 
en 32x28 cm stor låsplåt av brons med låsregel 
samt enstaka ämnesjärn (osmundar). I anslut
ning till bebyggelsen framkom dessutom en sten
läggning samt en mycket välbyggd brunn. Brun
nen var satt med upp till 0,7 m stora utvalda stenar 
ända ner till botten, vilken var täckt med röda 
kalkstenshällar. I brunnen påträffades bl a en hel 
kopprskål och en helt intakt laggskål.

I samband med undersökningen utfördes en 
VA-schaktsgrävning från Bergsvägen i kvarte
rets västra kant fram till och med den planerade 
huskroppen. Härvid kunde konstateras att kul
turlagrets västra gräns i stort sett sammanföll
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med undersökningsytans västra kant i schaktet 
för huskroppen.

Sannolikt har bebyggelsen i kvarteret utgjorts 
av en sammanhängande gårdsanläggning upp
förd vid 1300-talets mitt och av vissa tidigare fynd 
kan den ha varit i kyrkans/biskopens ägo. Kvarte
ret kan vara en senmedeltida utvidgning av det me
deltida stadsområdet, som sannolikt annars växte 
ut till sin fulla utbredning redan under 1200-talet. 
Möjligtvis kan den stora gårdsanläggningen i kv 
Norrtull alternativt ha varit belägen alldeles utan
för stadsgränsen.

FYND: låsplåt av brons med låsregel, kopparskål, 
mungiga, spikar, ämnesjärn (osmundar), kera
mik, laggskål.
DATERING: 1300-tal.

VADSTENA, VADSTENA SLOTT, FORNL 69 
Fältarbetsledare: Carin Claréus

En antikvarisk kontroll utfördes med anledning 
av borrning genom Slottets norra grundmur ut 
mot vallgraven. Borrningen utfördes i källarrum
met omedelbart öster om porten med diamant
borr, 250 mm i diameter, nere vid golvet, diago
nalt ner mot vallgraven, ca 0,80 m under vallgra
vens vattenyta. Borrningen gjordes för 
genomdragning av kablar. Borrkärnan visade att 
grundmuren där var ca 2,5 m tjock och byggd som 
skalmur.

Tvärs över vallgraven i norr, för anslutning av 
kablarna som placerades i borrhålet, upptogs ett 
schakt 5 m långt, ca 1 m brett och ca 2 m djupt. 
Lagren bestod av fyllnadsmassor med enstaka o- 
brända djurben, tegelfragment och yngre röd
gods. Under fyllnadslagret vidtog sand. I botten 
fanns en kraftig rustbädd, bestående av rundvir
ke. Kabeldragningen skedde under den befintliga 
trappan som leder ner till vallgraven. Trappan 
monterades ner och under trappstenarna fanns 
som stöd större gråstenar ner till rustbädden.

Slutligen utfördes i samband med schaktning 
för ny pumpstation samt för nya vattenledningar 
och kablar en ny arkeologisk undersökning av res
ter av tre husgrunder från 1400- och 1500-talen. 
Förutom husgrunderna undersöktes och borttogs 
rester av tre stödmurar till gamla vallen i öster.

Av husgrunderna fanns endast grundstenarna 
kvar, dels kallmurade, dels med inblandning av 
kalkbruk. I två av husgrunderna fanns spisfun

dament. En av husgrunderna från 1400-talet före
tedde spår av häftig brand, i form av förkolnade 
golvbrädor och söndersprängda stenar.

Stödmurarna till vallen var uppbyggda av kalk- 
stensplattor i botten samt tegel ovanpå. Under en 
av stödmurarna fanns åtta pålar nedstuckna i 
sanden.

FYND: knivar av järn, yngre rödgods — keramik, 
stengodsskärvor, spikar, slaktavfall, bearbetat 
horn, slagg.
DATERING: 1400—1500-tal.

VADSTENA, VADSTENA SLOTT, FORNL 69 
Fältarbetsledare: Carin Claréus

I samband med landsarkivets utflyttning ur östra 
delen av Vadstena slott har en byggnadsdoku- 
mentation av landsarkivets gamla lokaler påbör
jats. Dokumentationen, i form av uppmätning, 
beskrivning och fotografering, av bl a väggar, 
golv, fönster- och dörrsmygar sker med anledning 
av förändring av desamma.

FYND: —
DATERING: —

VISTS SN, GATTORP, FORNL 20 
Fältarbetsledare: Inga Ullén

Undersökningen föranleddes av en planerad 
gång- och cykelväg Ekholmen—Sturefors. De un
dersökta gravarna var belägna på en moränmark 
i hagmark. De utgjorde del av ett gravfält, vilket 
till största delen ej är synligt i markytan. Under 
1900-talet har dessutom jord påförts på och mel
lan gravarna. Överbyggnaden i sex av de 1983 un
dersökta gravarna utgjordes av stensättningar, tre 
saknade markering och en markerades av en 
klumpsten. Gravskicket varierade, med brandla
ger, urnebrandgropar och brandgropar. Två sten
sättningar saknade gravgömma. Förutom brända 
ben påträffades även hartstätning och obestäm
bara järnfragment samt ett lerkärl. Åtta gravar in
nehöll ben, i fem gravar från vuxna individer. Inga 
djurben påträffades.

FYND: keramik, järnfragment, hartstätnings- 
ring, brända ben, bränd lera.
DATERING: äldre järnålder.
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Katalog över samtliga undersökningar 
genom RAGU 1983

Gotland

ALSKOGS SN, BOTE 1:1 
Fältarbetsledare: Torgny Andersson

Efterundersökning av skattfyndplats, ursprungli
ga skatten påträffad i september 1982. Fyndplat
sen har rester av bebyggelse från både vikinga- 
och medeltid. Platsen belägen i sedan länge odlad 
åker.

FYND: 2 tyska silvermynt, skaft till nyckel, frag
ment av djurhuvudformigt spänne, flera frag
ment av koppar och bly, yxa av järn, liten kil av 
järn samt flera fragment och mindre föremål av 
järn.
DATERING: vikingatid.

ALVA SN, RANGSARVE 1:16, FORNE 54 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning av skattfyndplats med metall
sökare. Ursprungliga skatten påträffad 1950—51. 
Fyndplatsen efterundersökt även 1980. På fynd
platsen finns rester av samtida, alltså vikingatida, 
bebyggelse men även en fibula från romersk järn
ålder påträffades 1980. Platsen är belägen i sedan 
länge odlad åker. Vid årets undersökning påträf
fades flera boplatsföremål på ett område med 
spår av bebyggelse ca 50 meter söder om skatt
fyndplatsen.

FYND: 2+14 arabiska silvermynt, ett par frag
ment av brons samt flera mindre järnföremål. In
om området 50 meter söder skattfyndplatsen bl a 
kulformigt viktlod, ringspänne, dräktnål, flera 
fragment av brons och bly, tväryxa och flera kniv
blad av järn samt ett stort antal andra 
järnföremål.
DATERING: vikingatid.

BURS SN; VANGES 1:3 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning av fyndplats för silvermynt 
med hjälp av metallsökare. Platsen undersöktes 
efter uppgifter från privatperson om fyndet av två 
silvermynt på 1920-talet. Dessa mynt lämnades 
aldrig in utan försvann med tiden i hemmet. Upp
gifter finns om att jorden just på fyndplatsen 
skulle vara ditförd för att fylla ut en försänkning 
och ursprungligen vara tagen från ett dike vid si
dan av åkern. Inga föremål påträffades dock vid 
detta dike. Fyndplatsen är belägen i sedan länge 
odlad åker.

FYND: 6 + 7 arabiska silvermynt, 1 romersk de
nar, flera små fragment av koppar samt ett stort 
antal järnföremål av modernare slag. 
DATERING: vikingatid samt romersk järnålder.
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Efterundersökning av fyndplats för silvermynt 
med hjälp av metallsökare. Platsen undersöktes 
efter uppgifter från privatperson om fyndet av fy
ra mynt på 1920-talet. Dessa fyra mynt påträffa
des av två personer vid betgallring men lämnades 
aldrig in utan förkom sedan. Fyndplatsen är belä
gen i sedan länge odlad åker. Spår finns av bort
odlade rester av bebyggelse.

FYND: 25 romerska denarer samt ett antal frag
ment och mindre föremål av järn.
DATERING: romersk järnålder.

BÅLS SN, GANE 1:1
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

EKE SN, BÖLSKE 1:4, FORNL 136 
Fältarbetsledare: Torgny Andersson

Efterundersökning av fyndplats för silverskatt 
med hjälp av metallsökare. Ursprungliga skatten 
(SHM 21085) påträffad 1935. Platsen undersökt 
med metallsökare även 1977, då inga mynt påträf
fades. Fyndplatsen är belägen i sedan länge odlad 
åker.

FYND: 13 + 10 arabiska silvermynt. 
DATERING: vikingatid.

EKEBY SN, STENSTUGUGÅRD 3:1 
Fältarbetsledare: Peter Manneke

Antikvarisk kontroll vid borttagande av bit av 
vast i närheten av nyuppförd villa. Inga konstruk
tionsdetaljer förutom en rad löst lagda stenar.

FYND: —
DATERING: —

EKSTA SN, STORA MELLINGS 1:11, FORNL 
169
Fältarbetsledare: Torgny Andersson

Efterundersökning av fyndplats för vikingatida 
silverskatt med hjälp av metallsökare. Ursprungli

ga skatten (SHM 13230 m.fl.) påträffad 1907-11. 
Fyndplatsen undersökt även 1978, då tre silver
mynt och flera bronsföremål av boplatskaraktär 
påträffades. Vid fyndplatsen skall ett medeltida 
stenhus ha varit beläget och borttaget efter skiftet 
på 1800-talet. Fyndplatsen är belägen i sedan län
ge odlad åker.

FYND: arabiskt silvermynt, hjärtformat beslag 
av silver, djurhuvudformat spänne, sölja av 
brons, bronsarmring, dräktnål, hängkors av 
brons med emalj inläggningar, flera fragment och 
smältor av koppar och brons samt ett mindre an
tal järnföremål.
DATERING: vikingatid och medeltid.

FOLE SN, STENTOLLBY 1:9 OCH 1:15 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning av fyndplats för en romersk 
denar. Myntet påträffades 1964 men lämnades in
te in utan skänktes till privat myntsamlare och 
kom till kännedom för undertecknad först 1981. 
Fyndplatsen är belägen i sedan länge odlad åker. 
Här finns säkra spår av bortodlad förhistorisk be
byggelse, belägen intill rester av en gammal väg.

FYND: liter fågelskulptur av brons, pärla av 
brons, smälta av koppar, ett par järnföremål, 50 
bitar av keramik, ett stort antal fragment av brän
da och obrända ben samt ett stort antal hela eller 
fragment av djurtänder.
DATERING: romersk järnålder och folkvand- 
ringstid.

FOLE SN, STORA TOLLBY 2:1 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning av vikingatida skattfyndplats 
med hjälp av metallsökare. Ursprungliga skatten 
påträffad 1982. Fyndplatsen undersökt även 
1982, då fyra vikingatida silvermynt samt flera 
bronsföremål av boplatskaraktär påträffades.

FYND: 6 tyska och engelska silvermynt, en tunn 
fingering i tre delar av silver, fr av blykors, flera fr 
av koppar och brons, flera mindre föremål av
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järn.
DATERING: vikingatid och medeltid.

FRÖJELS SN; SÄLLE 1:4, FORNE 40 
Fältarbetsledare: Stig Englund

Under 1983 har de fortsatta undersökningarna 
med provschakt utvisat att den ”södra gravgrup
pen” ej sammanhänger med den större, norra 
”huvudgruppen” av gravar. Mellan dessa 
gravkoncentrationr är marken något sank, speci
ellt höst och vår. Detta kan förklara mellanrum
met, om de båda gravgrupperingarna skall anses 
tillhöra ett och samma gravfält. 22 gravar under
söktes varav två stycken av mera sällsynt typ-, rek
tangulära stensättningar.

FYND: bälteringar, fibulor, brända ben, keramik. 
DATERING: förromersk järnålder.

GRÖTLINGBO SN; BÖLSKE 1:2 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning av vikingatida skatt fyndplats 
med metallsökare. Ursprungliga silverskatten 
(SHM 2305 m.fl) påträffad 1856—1906.

FYND: 17 + 9 engelska och tyska silvermynt, fy
ra bitar av bitsilver, flera fragment av bronsplåt, 
en bit av förhistorisk keramik samt flera föremål 
av järn.
DATERING: vikingatid.

GRÖTLINGBO SN, NORRKVIE 1:16 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning av fyndplats för ett mindre 
antal romerska denarer strax efter 1817. Mynten 
lämnades aldrig in utan förvarades i hemmet, där 
de senare förkom. Uppgifterna lämnades till un
dertecknad av privatperson 1974. Fyndplatsen är 
belägen i sedan länge odlad åker och har flera säk
ra spår av bortodlad förhistorisk bebyggelse.

FYND: 134 romerska denarer, fragment av ara

biskt silvermynt, fibula av brons, nål till ringspän
ne av brons, remändebeslag med dj urornamentik 
av brons, flera fragment av brons, ett mindre antal 
järnföremål, tand av nöt samt en bit lerklining. 
DATERING: romersk järnålder och vikingatid.

GRÖTLINGBO SN, NORRKVIE 1:16 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning av fyndplats för en solidus 
med metallsökare. Guldmyntet påträffat 1917. 
Fyndplatsen belägen i sedan länge odlad åker. 
Platsen har säkra spår av bortodlad förhistorisk 
bebyggelse. (SHM 15952)

FYND: pincett av brons, fragment av slät arm- 
ring(?) av brons, beslag av brons samt ytterligare 
några fragment av brons och koppar, två mynt 
från början av 1800-talet.
DATERING: romersk järnålder/folkvandrings- 
tid.

GRÖTLINGBO SN, NORRKVIE 1:16, SU
DERKVIE 1:8
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Undersökningen med metallsökare genomfördes 
i samband med undersökningarna av skattfynd
platsen på Norrkvie 1:24, en angränsande åker, 
och var ett led i att lokalisea fyndplatsen för en so
lidus (SHM 21018) påträffad 1935. I åkern finns 
flera områden med säkra spår av bortodlad för
historisk bebyggelse.

FYND: hjärtformat bältebeslag av silver, remän
debeslag av brons, bältebeslag av brons med sil
verinläggningar, tre fragment av bronsplåt, två 
bitar av keramik samt från annan plats ca 50 me
ter härifrån: kulformigt viktlod samt rest av gjut- 
ning, brons.
DATERING: romersk järnålder/folkvandrings- 
tid samt vikingatid.
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Under vår och höst 1983 utfördes en etapp av den 
utgrävning på det stora gravfältet på Uddvide 
(Barshaldershed) som sker i samband med ex
ploateringen av sandstensbrottet därstädes. Grav
fältet har en intressant horisontell stratigrafi; här 
på den sydligaste delen finns de äldre gravarna, 
längre norrut är anläggningarna yngre. Ett tiotal 
anläggningar undersöktes, däribland s k ekergra
var. Tyvärr var de flesta anläggningarna plundra
de. Litteratur se Arkeologi på Gotland 1979 (Trot
zig och Äijä) samt olika årgångar av Gotländskt 
Arkiv.

FYND: bältesölja, bältebeslag och nitar av brons, 
ornerad keramik, brända ben.
DATERING. 400-tal.

GRÖTLINGBO SN, UDDVIDE
Fältarbetsledare: Gunilla Wickman-Nydolf

HALLS SN, GANNARVE 1:48, FORNL 36 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning av skattfyndplats (SHM 
17747 m.fl.) med metallsökare ledde till starka in
dikationer på samtida boplats. För att rädda 
kvarvarande konstruktioner, då gräsvallen skulle 
plöjas upp med djupgående plog, grävdes fynd
platsen ut. Bl a påträffades två härdar och 13 
stolphål, varav 10 fortfarande innehöll rester av 
stolpen. Stolphålen gav intryck av att härröra från 
två skilda hus, det ena byggt ovanpå resterna av 
det andra.

FYND: ett femtiotal silvermynt samt keramik, 
lerklining, benkammar och flera boplatsföremål 
av brons, bl a ett ringspänne, en dräktnål och ett 
kulformigt viktlod.
DATERING: föremålen kan dateras till sen vik
ingatid men C-14 daterade stolparna till 900-tal 
och den störst härden till 500-tal.

HAMRA SN, SKOGS 1:2, FORNL 44 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning av fyndplats för vikingatida

silverskatt, undersökningen utförd med hjälp av 
metallsökare. Fyndplatsen belägen i sedan länge 
odlad åker. Ursprungliga skatten (SHM 20216 
m.fl.) påträffad 1918, 1932 och 1950.

FYND: armbygel av silver i tre delar (ena ändbiten 
saknas), armring av silver i tre delar (ena ändbiten 
saknas), ett par smältor av brons och bly, flera 
fragment av brons och bly samt ett stort antal fö
remål av järn.

DATERING: vikingatid.

HAVDHEMS SN, LIBBENARVE 1:11 
Fältarbetsledare: Torgny Andersson

Efterundersökning av fyndplats för tidigmedelti
da förgylld, vriden, fingerring av silver. Ringen 
hade påträffats av privatperson med metallsökare 
den 3/10 -83.

FYND: fem olika fragment av kopparplåt. 
DATERING: fingerringen kan dateras till anting
en sen vikingatid eller tidig medeltid/l 100-tal.

HAVDHEMS SN, LINGVIDE 1:23, FORNL 46 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning av fyndplats för ett byzan
tinskt silvermynt samt ett stort antal brons- och 
järnföremål från olika tidsskeden. Föremålen för
varas i hemmet hos markägaren.

FYND: dosformigt spänne, fågelformat spänne, 
spänne, runt spänne, remdelare, bygel till balans
våg, sölja, beslag, knappar, flera fragment och 
smältor av brons, koppar och bly, bultlås av järn, 
flera fragment av knivar av järn förutom ett stort 
antal fragment och mindre föremål av järn, dess
utom bitar av keramik och lerklining samt ben 
och djurtänder.

DATERING: vendeltid, vikingatid och medeltid.
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Efterundersökning av fyndplats för vikingatida 
silverskatt, ursprungliga skatten påträffad 1955 
(SHM 25577, KMK 100823). Fyndplatsen efter- 
undersökt med metallsökare även 1981 och 1982, 
då ett stort antal mynt men även boplatsföremål 
påträffades.

FYND: 10 + 25 silvermynt, två bitar av silverste
nar, fyra fragment av koppar samt ett mindre an
tal järnföremål.
DATERING: Vikingatid eller sent 900-tal.

HAVDHEMS SN, LINGVIDE 2:1, FORNE 53
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

HEJDE SN, SIGSARVE 1:3 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning med metallsökare av fynd
plats för vikingatida silverskatt (SFIM 16077, 
16200), ursprungliga skatten påträffad 1918.

FYND: 31 + 6 silvermynt, bit av silverten, smälta 
och ett par fragment av koppar samt ett stycke 
lerklining och ett mindre antal föremål av järn. 
DATERING: vikingatid.

HEJNUMŚ SN, RIDDARE 1:17 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning med metallsökare av två 
fyndplatser för vikingatida silverskatter. Ingen
ting från de två skatterna har tidigare inlämnats 
till myndigheterna utan behållits eller sålts till pri
vatsamlare. Några mynt från ett av fynden upp
täcktes i november 1981 hos en privatsamlare i 
Visby, varefter undertecknad kunde få tag i upp- 
hittaren och sedan även fyndplatsen. De två skatt
fyndplatserna är belägna ca 20 meter från varand
ra i sedan 20-talet år odlad åker. Rester av för
historisk bebyggelse är mycket tydliga.

FYND: Fyndområde 1:10 + 4 silvermynt, fyra bi
tar av bitsilver, tre fragment av järnknivar, järn
nyckel samt en bit keramik. Fyndområde II: 48 + 
6 silvermynt, sju mindre föremål av brons, spjut
spets av järn samt 10 bitar keramik. Dessutom, ett

stort antal föremål av järn, ben och lerklining. 
Från område kant i kant med skattfyndplatserna: 
fem silvermynt, vendeltida fibula av brons, dräkt
nål och enkel nål, några fragment av koppar, ett 
par järnföremål samt tre viktlod, ett koniskt, ett 
cylindriskt och ett polyedriskt.
DATERING: Vendel- och vikingatid.

KRÄKLINGBO SN, TORSBURGEN 
Fältarbetsledare: Peter Menneke

Den nedre delen av det murparti, som under åren 
1977-83 hade undersökts och därvid borttagits, 
återuppbyggdes. Undersökningen hade utförts 
som ett beredskapsarbete under ledning av ama
nuens Johan Engström, Uppsala Universitet. För 
att kunna ansluta den nya muren till den gamla på 
ömse sidor om schaktet och för att kunna studera 
den gamla murens uppbyggnad, nivåer m m togs 
först allt rasmaterial bort. Därefter blåstes profi
lerna rena med tryckluft och fotograferades i 
svart-vitt och färg. De olika lagren sprutmålades i 
olika färger för att få bättre kontraster vid för
nyad fotografering. Nästa steg var att bygga upp 
underlaget för muren. Detta hade bestått av 
strandgrus. På samma gång flyttades murens 
byggmaterial (kalkstensblock och grus) — som 
vid undersökningen till största delen hade ham
nat utanför muren — in i borgen. Murens under
lag blev på så sätt hårt packat med hjälp av den 
tunga, fulllastade midjestyrda lastaren. Vid av- 
stjälpningen separerades kalkstensmaterialet 
från gruset, vilket lades som fyllnadsmaterial på 
murens insida. De kalkstensblock och -flisor som 
var av god kvalitet användes sedan som byggnads
material till den yttre fronten. Resten, den över
väldigande delen av materialet, användes som 
innerfrontstenar samt fyllnad mellan skalen. 
(Den ursprungliga muren hade bestått av sönder
sprucken och -smulad kalksten). Muren återupp
byggdes endast till den höjd, som kunde påvisas 
som enhetlig kropp d v s ca 1,8 m. Murtjockleken 
var 1,4—1,6 m. Då var allt användbart byggnads
material totalt slut.

FYND:—
DATERING: —
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KRÄKLINGBO SN, KRÄKLINGS 1:11, 1:25, 
OCH ANGA SN, ANGA ANNEX 1:1, ÖSTER
BY

Fältarbetsledare: Stig Englund, Leif Zerpe 
Undersökningen utfördes på tre platser i sam
band med omläggning av väg 146 mellan Kräk- 
lingbo och Anga.

UO I: Kräklings 1:11 och 1:25. Vid bortschaktning 
av en stenvast framkom ett antal mörkfärgningar 
som täckte elva kokgropar av olika storlekar. Gro
parna var fyllda med sandblandad mylla, sot, kol 
och skärvsten. Vasten täckte samtliga gropar ut
om en. Den ingick troligen i ett större system vas- 
tar som delvis finns bevarade i ett område runt un
dersökningsplatsen.

UO II: Anga annex 1:1, Prästängets södra be
gränsning. Vid bortschaktning av en stenvast som 
utgjorde gräns mellan ett änge och söder därom 
belägen åkermark, framkom flera mörkfärg
ningar av annan typ än föregående. Stolphål efter 
två stolprader kunde bl a urskiljas. En gles stolp
rad härrörde från ett staket eller hägnad av annat 
slag. Den låg utanför vastens begränsning och var 
troligen yngre. En annan tätare kunde eventuellt 
utgöra resterna av en byggnad.

UO II: Österby 10 m väster om fornl 184 (Ek-karta 
6954). En vid och flack kokgrop.

FYND: UO I: en grop innehöll ett lerkärl. UO II: 
en sisare och ett rasselbleck i en sopgrop. UO III: 
kotand.
DATERING: UO I: troligen vikingatid. UO II: vi
kingatid eller tidig medeltid. UO III: —.

LÄRBRO SN, RINGVIDE 1:27, FORNL 245 
Fältarbetsledare: Leif Zerpe

I samband med röjningsarbeten inför uppodling 
av ett lövänge skadades två husgrunder från äldre 
järnålder. Undersökningens målsättning var att 
dokumentera de kvarvarande resterna av hus
grundernas skadade partier, samt att rekonstrue
ra de ursprungliga måtten för den ena husgrun
den vars ena långsida och delar av kortsidorna var

bortgrävda. Av den anledningen grävdes även i ett 
par mindre oskadade partier. Hus 1: En ca 1,5 m 
bred grund av gråsten och kalkstensflisor. Lätt 
svängda långsidor. Längd 24,5 m, bredd 8,5 m vid 
gavlarna och 10 m på mitten. Ca 14,5 m av den 
östra långväggen och ett par meter av den södra 
kortväggen var bortgrävda, men de ursprungliga 
måtten gick att rekonstruera. Hus 2: En grund av 
samma beskaffenhet som föregående. Längd 13 
m. Hela östra långväggen samt delar av norra och 
södra kortväggen var bortgrävda. Men hjälp av 
bl a en tvärsektion gick det att rekonstruera läget 
för den bortgrävda långmuren genom att studera 
den kvarvarande kulturjorden. Bredden vid ga
veln var 7,5 m och på mitten 8 m. Fyra stolphål 
markerade sannolikt en ingång i den bortgrävda 
långmurens norra halva. Under hus 2 påträffades 
spår efter en tidigare verksamhet på platsen. 
FYND: försmält silver (?), bryne, keramik 1/2 
kärl (period VI :I) lerklining, brända och obrända 
djurben.

DATERING: romersk järnålder, folkvandrings- 
tid.

NÄRS SN, PILGÅRDS 2:1, FORNL 156 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning med metallsökare av fynd
plats för vikingatida silverskatt (SHM 5335 m fl). 
Ursprungliga skatten påträffad 1874—1945. 
Fyndplatsen belägen i sedan länge förbrukad 
åker. Platsen efterundersökt även 1982.

FYND: 18 + 4 silvermynt, 1/2 silverpärla, flera 
fragment av koppar och bly samt ett mindre antal 
järnföremål.
DATERING: vikingatid.

ROMA SN, SNOVALDS 1:4 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Undersökning av fyndplats för nål till ringnål 
samt ett arabiskt mynt med hjälp av metallsökare. 
Fynden anmälda till undertecknad av upphitta- 
ren. De båda föremålen hade påträffats vid plöj
ning vid två skilda tillfällen. Fyndplatsen

520



undersöktes både före och efter plöjning. Dess
utom avbanades ett mindre område i fyndkon
centrationens centrum med hjälp av maskin för 
att konstatera att inga rester av skattgömman 
fanns kvar på ursprunglig plats.

FYND: ring till ringnål, fingerring av silver (trasig 
och enkel), 160 + 32 arabiska silvermynt, 1 Hede- 
bybrakteat samt ett mindre antal föremål av brons 
och bly.
DATERING: 900-tal.

ROMA SN, TIMANS 2:1, FORNT 73 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning med metallsökare av fynd
plats för vikingatida silverskatt (SHM 1528 m fl). 
Ursprungliga skatten påträffad 1849, 1902 och 
1943. Fyndplatsen belägen i sedan länge odlad 
åker. Platsen undersökt även 1982, då antalet 
mynt tredubblades och flera föremål, av typisk 
boplatskaraktär påträffades.

FYND: 8 + 1 silvermynt, arm- eller halsring av 
silver, remändebeslag, hänge, huvud till dräktnål 
samt flera smältor och fragment av brons, ett 
mindre antal järnföremål, djurtänder, keramik 
och lerklining.

DATERING: vikingatid och eventuellt medeltid.

ROMA SN, TIMANS 2:1 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning med metallsökare av fynd
plats för vikingatida silverskatt. Skatten upptäckt 
1982, då fyndplatsen undersöktes och avslöjade 
en bosättning från vikingatid och medeltid.

FYND: 17 + 15 silvermynt, sju bitar av bitsilver, 
kulformigt viktlod, dräktnål, sköldformigt be
slag, bältebeslag samt flera fragment och smältor 
av koppar och brons, en bit av keramik, djurtand, 
benfragment och lerklining.
DATERING: vikingatid.

RONE SN, UGGÅRDE 1:4, FORNT 254 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning av fyndplats för vikingatida 
tyska silvermynt samt två romerska denarer med 
hjälp av metallsökare. Fyndplatserna belägna ett 
femtital meter från varandra i sedan länge odlad 
åker (SHM 27518). Provundersökningar i åkern 
genomförda av kulturgeografen Bengt Vindelhed 
avslöjade rester av två skilda bosättningar.

FYND: 2 + 2 tyska silvermynt, pärla av silver, 
djurhuvudformat spänne, beslag till remdelare, 
runt dräktspänne av brons, flera fragment av 
brons, koppar och bly samt ett antal järnföremål.

Från fyndplatsen för denarerna: en romersk de
nar, fyrkantad pilspets av okänd legering samt ett 
par fragment av bly och koppar.

DATERING: romersk järnålder, vendeltid, vikin
gatid och medeltid.

SANDA SN, HEMMUNGS 1:7, FORNT 42 
Fältarbetsledare: Peter Manneke

Påbörjad undersökning av gravröse som skadats 
vid borttagningsförsök. Röset består av gråsten, 
är ca 14 m i diam och 1 m högt. Bottenlagret åter
står. Inga speciella konstruktionsdetaljer som 
koncentriska stenringar eller gravkonstruktion 
har hittills kunnat konstateras. Den ursprungliga 
gravanläggningen ligger antingen decentralt eller 
djupt ner.

FYND: skärvor, ”gotlands”flinta påträffades 
bland fyllnadsj orden.

DATERING: bronsålder.

SEITE SN, ÖSTERBY 1:50, 1:70, FORNT 209 
Fältarbetsledare: Eric Swanström

Vid schaktning för fjärrvärme i den s k Kilåkern i 
Slite framkom ett 15 tal gravar varav tolv under
söktes och avlägsnades. Gravarna härrör från 
tidsperioden 1710 och antas vara ”pesf’gravar. De 
personer som här ligger gravlagda antas vara flyk
tingar från Baltikum. De tillvaratagna skeletten 
har återbegravts på kyrkogården i Boge.

FYND: skelett.
DATERING: 1710.
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Fig 58. Stenstugu, Stenkyrka sn. Ekergrav med två plundrade kistor från romersk järnålder under ut
grävning. Foto G Wickman-Nydolf.
Grave with two damaged coffins from the Roman Iron Age, under excavation.

STENKYRKA SN, GARDE 1:28 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Demonstration av det praktiska arbetet inom 
skattfyndproj ektet för ledamöterna av den s k ar
keologiutredningen. Den ursprungliga silverskat
ten påträffades 1935. Sedan 1977 har vid fem skil
da efterundersökningar av fyndplatsen påträffats 
540 + 77 silvermynt, 17 delar av bitsil ver samt fle
ra boplatsföremål av brons.

FYND: fem vikingatida silvermynt, fyra tyska 
och ett engelskt.
DATERING: vikingatid eller 1000-talets mitt.

STENKYRKA SN, STENSTUGU 1:11, 1:36, 
FORNL 26
Fältarbetsledare: Gunilla Wickman-Nydolf

I samband med nybeläggning av vägen mellan 
Tingstäde och Stenkyrka rätades en kurva vid L 
Bjärs gravfältet. I kurvan fanns en av gamla väg- 
dragningen redan skadad grav, som blev arkeolo
giskt undersökt. Efter avtorvning visade det sig 
vara en s k ekergrav d v s en cirkulär gravanlägg
ning med radiellt lagda stenrader, som ekrar i ett 
hjul, med ekrarnas yttre ände delat i y-form (fig 
58—59). Graven hade dubbel kantkedja av grå
stenar, ekrar av svallade stenar och ett mittröse.
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Fig 59. Stenstugu, Stenkyrka sn. Rekonstruktion av ekergrav utförd av Slite Vägverk under ledning av 
T Björkegren. Helikopter foto P Manneke.
Reconstruction of the grave.

Mellan kantkedjestenarna låg svallat kalkgrus. 
Mittröset var täckt av kalkhällar lagda som fiskf
jäll, under kalkhällarna fanns en gråstenspack- 
ning. I anläggningens botten var två kalkstenskis- 
tor delvis nedgrävda i sanden. Kistornas längd var 
ca 1,7 m. Den ena kistan hade en täckhäll av kalk
sten. Kistorna var plundrade. De innehöll enstaka 
brända ben och bronsfragment. Då vägverket ha
de kantskurit vägbanan hade de bl a skadat en an
läggning, vilken också skulle undersökas. An
läggningens diam var ca 5 m. Graven hade en yttre 
begränsning av gråstenar, och en stenpackning av 
gråsten. I anläggningens botten fanns en kalk- 
stenskista delvis nedgrävd i sanden. Kistan hade

täckhällar och var ca 2 m lång. Den var plundrad. 
Enstaka brända ben fanns kvar.

FYND: guldspiral, bronsspiral- och glasflusspär- 
lor, bronssölja, fibula, kam.
DATERING. 300—400-tal.

TINGSTADE SN, TINGSTÄDE ANNEX 1:1 
Fältarbetsledare: Gunilla Wickman-Nydolf

Graven påträffades då vägverket hade kantskurit 
vägen mellan Tingstäde och Stenkyrka. Fornläm-
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ningen var ej känd tidigare. Det som återstod av 
anläggningen var rester av en gråstenspackning 
bl a med skärvsten.

FYND: tre lager av brända ben. Ett innehöll kera
mik, bronssmältor och delar av bronstråd, de två 
andra var fyndtomma.
DATERING: —

VAMLINGBO SN, FRIDARVE 1:4, FORNL 98 
Fältarbetsledare: Peter Manneke

Inför nyodling av ett skogsområde på ovannämn
da fastighet med rester av fossila åkrar samt till
hörande vallar upprättades en karta över vallarna. 
På kartan infördes även resultatet av den fosfat
kartering som utfördes samtidigt. Redan påbörja
de schakt (3 st) kommer att fullföljas och avslutas 
i samband med borttagning av kvarvarande 
stubbar.

FYND: —
DATERING: —

VAMBLINGBO SN, LILLÄNGEN 1:1 
(KVARNA)
Fältarbetsledare: Torgny Andersson

Efterundersökning med metallsökare av fynd
plats för vikingatida silverskatt (SHM 12956 
m fl). Skatten påträffad 1906. Vid efterundersök- 
ningen visade det sig att fyndplatsen förmodligen 
ligger i ett område som var nysått vid undersök
ningstillfället och därför inte kunde undersökas. 
Platsen bör undersökas efter skörd hösten 1983.

FYND: arabiskt silvermynt, knapp av brons. 
DATERING: vikingatid eller 900-tal.

VISBY, KV ANKARET 6 
Fältarbetsledare: Eric Swanström

Antikvarisk kontroll i samband med rivningsar
beten för planerad byggnation. Härvid framkom

delar av ett medeltida (?) stenhus. Fotodokumen
tation. Arbetet är ej avslutat.

FYND: —
DATERING: medeltid (?)

VISBY, STG 421 V, 412 ANNELUND, FORNL 
Fältarbetsledare: Monica Wennersten

Gravfält — vetenskaplig undersökning. Sex an
läggningar var synliga före avtorvning, åtta fram
kom. Undersökningen, som pågått hela året med 
ett kortare uppehåll under sommaren på 1,5 må
nad, har berört gravfältets norra och nordöstra 
del och fältets totala utsträckning åt detta håll har 
kunnat fastställas. Åtta säkra anläggningar har 
undersökts, flertalet runda, flacka stensättningar 
i 1-3 lager, några med inre krets och markerad 
kantkedja. Fyra gravar hade sydsten av grå- eller 
kalksten. Samtliga gravar innehöll brända ben, i 
några fall i riklig mängd. Under 1982 undersöktes 
sex anläggningar från period YB och YD, vilka 
helt eller delvis varit anlagda ovanpå en 10 m stor, 
äldre anläggning. Denna utgrävdes 1983 och kun
de genom fynd av en bronsspiral dateras till pe
riod ÅA. I en annan ungefär lika stor, mycket 
flack anläggning påträffades bl a fragment av en 
skålnål. Den anläggning, som låg allra längst åt 
nordost på gravfältet hade ett ovanligt rikt gravin
nehåll: bältebeslag bestående av två ringar med 
fästeplattor samt knapp, två bronsfibulor av YC- 
typ samt två små ringar av järn. I en anläggning 
kan dubbelbegravning ha förekommit, då ben
mängden var mycket omfattande och bl a fyra 
järnfibulor av YA- och YB-typ påträffades. I och 
med 1983 års undersökning är hela det samman
hängande gravområdet på Annelund klart. Åter- 
ställningsarbete, provundersökningar samt ut
grävning av ett 18 m stort, lågt stenåldersröse 
återstår.

FYND: spiral- och skålnål, fibulor av brons, bäl
tebeslag av brons och järn, keramik, hartstätning, 
brända ben.
DATERING: förromersk järnålder.

524



VISBY, KV BANKEN 1 
Fältarbetsledare: Max Hansson

Mindre arkeologisk undersökning med anledning 
av utvändiga dräneringsarbeten. Fastighetens 
norra sida samt västra och östra sidornas norra 
halvor berördes. Ett schakt grävdes ner i berg
grunden som låg ca 2,5 m under markytan. Längs 
västra sidan framkom en äldre marknivå ca 45 cm 
under nuvarande. Den innehöll bl a medeltida ke
ramik. Undersökningsytan låg mitt för en even
tuell passage mellan två medeltida hus som senare 
sammanbyggts. En av källartrapporna i västra si
dan hade en sekundärt tillfogad översta trappsten 
till följd av markytans successiva höjning genom 
århundradena.

FYND: keramik.
DATERING: medeltid.

VISBY, BERGSGATAN-S:T GÖRANSGATAN 
Fältarbetsledare: Leif Zerpe

Med anledning av GEAB:s planerade dragning av 
fjärrvärmeledning till Visby lasarett — etapp 20 
— utfördes en provundersökning längs sträckan 
Bergsgatan-S:t Göransgatan. Ett antal gropar och 
schakt grävdes med maskin i Åhsbergsgatan och 
på platån mellan Bergsgatan och Åhsbergsgatan. 
Förutom en del recenta störningar i form av tidi
gare grävda schakt fanns inga påtagliga kulturin
dikationer av intresse.

FYND: —
DATERING: —

VISBY, KV BORGEN 
Fältarbetsledare: Leif Zerpe

Arkeologisk undersökning med anledning av ut
byggnad av Telegrafstationen. 130 m2 skulle berö
ras av utbyggnaden. 80 m2 totalundersöktes, 
stickprov företogs på de övriga 50 m2. Maskin- 
schaktning företogs under tre dagar, därefter 
fingrävning och dokumentation under två dagar. 
Två komplex innehållande tre anläggningar fram
kom: I: En brunn och rester av en anslutande mur,

Ani 1 och 2, II: del av en källarmur, Anl 3.

FYND: i utfyllnadslager; endast ett antal djur- 
bensfragment kunde knytas till anläggningarna. 
DATERING: anläggningarna troligen 1700-tal 
och kan sannolikt kopplas till den stora bebyggel
seexpansionen på Klinten under hela 1700-talet.

VISBY, KV BORGEN 5 
Fältarbetsledare: Eric Swanström

Antikvarisk kontroll. Kulturlagret på platsen 
uppgår till 0,70 m.

FYND: enstaka kakelugnskakel.
DATERING: —

VISBY, KV BUNTMAKAREN, TERRA NOVA, 
ETAPP II
Fältarbetsledare: Stig Englund, Inga Ullén

Med anledning av fornlämningar påträffade vid 
schaktning undersöktes 1983, med fortsättning år 
1984, resterna av en bosättning. Området var av
sett för bostadsbebyggelse och de påträffade forn- 
lämningarna ej tidigare kända. Vid undersök
ningen framkom 149 anläggningar bestående av 
härdar/kärlgropar, sotfläckar, stolphål, avfalls- 
gropar och sotgropar samt ett tunt kulturlager. 
Den nu undersökta ytan ingår i ett större område 
med spridda boplatslämningar, skärvstenshögar, 
fossilt åkersystem och gravar.

FYND: ett järnfragment, krukskärvor, bränd le
ra, brända ben, bearbetad flinta, kol. 
DATERING: några av krukskärvorna med orne- 
ring kan hänföras till yngre bronsålder/äldsta 
järnålder.

VISBY, DOMKYKRAN 
Fältarbetsledare: Leif Zerpe

Besiktning i S:ta Marias södra kapell i samband 
med dragning av elledningar i kyrkan. Borttagen 
gravhäll av kalksten intill väggen 3 m till vänster
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om och innanför porten. Hällens storlek var 2x1,1 
m med inhugget årtal 1640. Under golvet påträf
fades en tegelmurad och putsad kvadratisk krypta 
med 2,3 m invändig sida, höjd 1,65 m. Den likaså 
murade botten befann sig 1,95 m under kapellets 
golv. Denna krypta anlades tillsammans med 
andra i kapellet under 1600-talet. Mitt i kryptan 
stod ett i kalksten sekundärt uppmurat stöd med 
sidan 1,2x0,7 m för kapellets golv. Överst låg en 
flisa ur en gravhäll, daterad till 1600-tal.

FYND: kryptans botten täcktes av ca 30 cm blan
dat material. Rester av öst-väst orienterade träkis
tor och skelettdelar från flera begravningar på
träffades i mylla och sand blandad med kalk
stensflis, enstaka tegelflis, kalkbruk, mossa, 
granbarr. Textilfragment hittades också.

DATERING: 1600-tal.

VISBY, KV FISKAREN 5 
Fältarbetsledare: Eric Swanström

Antikvarisk kontroll. Kulturlagertjockleken i 
området uppgår till minst 1,10 m. Någon steril 
marknivå framtogs ej. Markstrukturen utgjordes 
huvudsakligen av svart jord med inslag av 
kalkbruk.

FYND: kalkbruk 
DATERING: —

VISBY, KV KASTALEN (5) 12 
Fältarbetsledare: Eric Swanström

Längs byggnadens grundmur grävdes ett ca 0,70 
m brett schakt för ny avloppsledning. Kulturla
gertjockleken i området uppgår till 2 m. Några 
konstruktioner kunde inte påvisas.

FYND: —
DATERING: —

I samband med nedläggande av spillvattenled
ning av Klosterbrunnsgatans östra del framkom 
en medeltida gatubeläggning av kalkstensflis. Ga- 
tubeläggningen dokumenterades och arbetet med 
att lägga en spill vattenledning avbröts. Schaktet 
fylldes igen.

FYND: —
DATERING: —

VISBY, KLOSTERBRUNNSGATAN
Fältarbetsledare: Eric Swanström

VISBY, KV KOMPANIET 5 
Fältarbetsledare: Waldemar Falck, Birgitta Zerpe

Med anledning av utbyggnaden av Värdshuset 
Lindgårdens kök utfördes en totalundersökning 
av en 45 m2 stor yta. Vid undersökningen fram
kom murverk och bebyggelselämningar av trä. En 
träkonstruktion av fragmentariska stockar, brä
dor och en rad stenskodda stolpar utgör den tidi
gaste konstruktionen, preliminärt daterad till 
1100-talet. Kulturlagren under denna är avsatta 
på tidigare strandnivå och består av mycket trä 
och barkflis troligen avsatta från hantverk på 
platsen. Ytterligare två skikt med träkonstruktio
ner framkom i överliggande trä flislager, den över
sta i samband med ett flisgolv. Fyra på varandra 
liggande golv av kalkstensflisor, några med spår 
av brand, utgör nästa byggnadsskede. Troligen 
olika skeden av gårdsläggning utanför medeltida 
stenhus. Slutligen ett huskomplex eller en till
byggnad till ett tidigare hus med primärt och se
kundärt använda murar bestående av en källare, 
ett flisgolv, och ett fundament av en eventuell vär
meugn. TVå av murarna är nuvarande Värdshuset 
Lindgårdens grundmurar. Direkt under mat- 
jordslagret kom en gårdsläggning som bör dateras 
till nuvarande byggnads uppförande på 1750- 
talet. De tidigaste konstruktionerna lämpade sig 
väl för provtagning, resultaten av detta kommer 
att redovisas senare.

FYND: keramiken, AI, All, och Bi-gods liksom 
importerad BII— keramik utgör tillsammans 
med stora mängder djurben hushållsavfallet, 
medan läderspill, huvudsakligen från skotillverk
ning, träspån och flis tyder på att olika former av
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hantverk utövats i området. Vävd och filtad textil 
som tjärats och sekundärt använts som drev visar 
tillsammans med ett antal båtnitar på närheten 
till den medeltida strandlinjen.

DATERING: 1100—1700-tal.

VISBY, KV POMONA 9 
Fältarbetsledare: Leif Zerpe

Provundersökning med anledning av planerad 
byggnation i kv Pomona 9 utmed Silverhättan. 
Schaktdjup för grunden är beräknad till ca 0,5 m. 
En provgrop grävdes invid Silverhättan 15 m från 
Odalgatan. Gropen var 1,5 m i fyrkant och 1,8 m 
djup. Inga genom mänsklig aktivitet avsatta lager 
kunde konstateras, endast påfört material. Gro
pens botten innehöll grågrön uppblandad lera.

FYND: recenta.
DATERING: —

VISBY, S:TA KATARINA 6 
Fältarbetsledare: Leif Zerpe

En arkeologisk undersökning med anledning av 
en ombyggnad av fastigheten S:ta Katarina 6. Två 
punkter berördes av arbetena. I vinkeln mellan 
huvudbyggnaden och flygelbyggnaden grävdes 
ett schakt för en hissanordning, och i flygeln ge
nomfördes en sänkning av golvnivån. Huvud
byggnaden utgjordes ursprungligen av två fristå
ende medeltida stenhus med källare vända med 
gavlarna mot S:t Hansgatan och sedermera sam
manbyggda till ett hus och efterhand utbyggt. I 
hisschaktet framkom en medeltida källare som 
var sammanbyggd med det södra av de två stenhu
sen. Den igenfylldes vid en omfattande utbygg
nad på 1700-talet och efter att man under lång tid 
haft problem med grundvatten som trängt in i käl
laren och avletts i provisoriskt anlagda trärännor 
i golvnivån. I flygeln, från 1600- eller 1700-tal, 
påträffades en samtida källare som fyllts igen un
der 1800-tal.

FYND: —
DATERING: medeltid, nyare tid.

Schakt 3, 4 och 5 har undersökts. Undersökning
en av schakt 5 fortsätter år 1984. Schakt 3 är belä
get i korsets norra del och omfattar ca 72 m2. Här 
har framkommit totalt 73 gravar. Gravarna är an
lagda i kyrkan när den fungerat och sedan den 
övergivits. Gravarna härrör också från en tidigare 
kyrkogård som fanns här innan kyrkan byggdes. 
Totalt har framkommit 105 gravar i koret, av dessa 
härrör ett 80-tal från den tidigare gravplatsen. 
Schakt 4 är beläget i korets nordöstra hörn. Här 
framkom en senmedeltida gravhäll med bomärke 
och ett antal skelett; gravarna kvarligger, liksom 
den norra delen av den tidigare påträffade absi
den (fig 60). Absiden ansluter här till kormuren i 
nordöst. Schakt 5 är beläget i den östra delen av 
det norra tvärskeppet. Vid nyåret 1983—84 har 
den ursprungliga golvnivån framtagits här. Se 
även Gotländskt arkiv 1981, 82, 83.

FYND: Schakt 3: bland de fynd som framkommit 
märks 220 mynt från tidsperioden 1140/70—1520 
— tal där tyngdvikten ligger på 1440-tal. Skelett.

DATERING: 1100—1500-tal.

VISBY, S:T HANS 3
Fältarbetsledare: Eric Swanström

VISBY, SNÄCKGÄRDETS CAMPING 
Fältarbetsledare: Leif Zerpe

Provundersökning med anledning av schaktning 
för avloppsledning. Schaktet drogs i grusvägen 
som löper i nord-sydlig riktning nedanför klinten, 
från vägen som leder upp till Lummelundsväg, 
och fram till det nya pumphuset väster om vänd
planen utanför badplatsens omklädningshytter. 
Grävningen skedde ner i orörda lager som bestod 
av sjösand och grus. Över detta fanns ett klap- 
perstenslager som i övre delen innehöll infiltrerad 
jord. Klapperstenslagret var ca 0,8 m tjockt, hela 
grävdjupet ca 1,1 m. 40 m från schaktets norra än
de påträffades strax över schaktbotten ett frag
ment av en underkäke från en ung människa. I öv
rigt gjordes inga fynd. Två provgropar grävdes 20 
resp 30 m väster om pumphuset, i den sträckning 
där den fortsatta avloppsledningen skulle dras till 
Snäckviken och vidare. Materialet ur de meter
djupa schakten bestod nästan uteslutande av sand.
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Fig 60. Visby, kv S:t Hans 3, korets västdel i norr med den norra triumfbågsanfangen och dess grund
mur. I grundmuren ligger tre hällkistor från en äldre begravningsplats. Foto E Swanström.
The northern triumphal arch in the western part of the sanctuary.

Vatten trängde in och täckte botten. Inga fynd 
gjordes.

FYND: underkäke av människa.
DATERING: —

VISBY, KV TUNNBINDAREN 3 
Fältarbetsledare: Ragnar Engeström

Området, beläget ca 20 m öster om Stadsmuren, 
innanför denna, torde under medeltiden ha varit 
glesbyggt. Få fynd har generellt indikerat medel
tid. Eftersom grannfastigheten, kv Tunnbindaren 
14 äger ett större sedan gammalt känt och väl 
byggnadsarkeologiskt dokumenterat stenhus,

från sannolikt tiden ca 1225—1250, var en nog
grannare grävningsundersökning, av typ totalun
dersökning, väl motiverad. Kv Tunnbindaren har 
i sin norra resp nordöstra del för övrigt högst om
fattande medeltida kulturlagerbild samt även 
byggnadslämningar från tidig del av nya tiden. 
Undersökningen gav vid handen att:

1) På det aktuella tomtavsnittet ingen bebyggelse 
före 1700— talet funnits.

2) Enstaka skärvor av s k Halbsteingut, således 
daterbara till 1200-talet ändock visat på viss 
aktivitet av typ bosättning i området.

3) Att sedan 1700-talet en fast bebyggelse, när
mast skiftesverkshus, funnits.

FYND: keramik, s k Halbsteingut.
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DATERING: 1200-tal, 1700-tal och senare.

VISBY, ÖSTERPORT/ÖSTERVÄG,
HÄSTGATAN
Fältarbetsledare: Leif Zerpe

Med anledning av en utbyggnad av fjärrvärmen i 
Visby utfördes en arkeologisk undersökning i Ös
tervåg i anslutning till Österport, samt en mindre 
sträcka i Hästgatan innanför Österport. Vid ma- 
skinschaktning frilädes mindre delar av ett yttre 
försvarsvärn, troligen från senmedeltiden. På en 
stadskarta från 1646 finns murverk utritade vid 
såväl Österport som Söder- och Norderport. Ar
beten har tidigare utförts i anslutning till de tre 
portarna, men en antikvarisk dokumentation 
därifrån är knapphändig. Den ena av två ca 50 m 
långa ”murarmar” påträffades. Den löpte i Öster
vägs riktning och utgick från strax norr om por
tens öppning. Den anda armen, av vilken delar 
påträffats tidigare vid rörarbeten på 1920-talet, 
löpte ungefär parallellt med den första. Värnet 
har försvårat passagen genom Österport och ut
gjort ett skydd av ringmuren på samma sätt som 
de längs muren förkommande kaponniärerna.

FYND: —
DATERING: senmedeltid.

VÄSTERGARNS SN, VÄSTERGARN, INNAN
FÖR VALLEN, FORNE I 
Fältarbetsledare: Leif Zerpe

Med anledning av att vatten och avlopp skulle 
dras längs kustvägen mellan Tofta och Klinte- 
hamn, utfördes en arkeologisk undersökning i 
Västergarn innanför vallen, påbörjad i december
1982. Sammanlagt schaktades på en sträcka av 
510 m, vilket dokumenterades i form av plan- och 
profilritningar samt foton. En anläggning fram
kom vid undersökningen. Det var det gamla tull
huset som revs omkring 1920. Det byggdes troli
gen på 1600-talet. Det fanns inga spår av äldre be
byggelse längs den dokumenterade sträckan p g a 
en alltför stor närhet till vattnet. Den nuvarande 
marknivån i undersökningsområdet låg nämligen

mellan 1,5 och 2,5 m, vilket torde ha utgjort den 
ungefärliga strandnivån under medeltiden. 
Schakten grävdes ner till fast häll som låg mellan 
0,8 och 1,2 m under markytan. Det mesta materia
let utgjordes av sand avsatt i vatten.

FYND: —
DATERING: —

VÄSTERGARNS SN, ÖNINGE 1:10 
Fältarbetsledare: Leif Zerpe

På grund av en utbyggnad av fastigheten Öninge 
1:10 utfördes en provundersökning. Tre provgro
par togs upp i det berörda området.
Grundmuren till en sentida lada påträffades och 
en samtida trolig gårdsplan som innehöll några 
skärvor porslin och glaserat rödgods. Inga spår av 
äldre lämningar. Den nuvarande marknivån lig
ger 2,5 m ö h.

FYND: porslin, glaserat rödgods.
DATERING: —

VÄTE SN, GULL ARVE 1:13, FORNL 79 
Fältarbetsledare: Inger Österholm

Under hösten 1978 påbörjades arkeologiska un
dersökningar av stenåldersboplats nr 79 vid Gul- 
larve, på västra sidan av vägen, som löper i nord- 
sydlig riktning mellan Gräne och Rågåkre. Höj
den över havet är ca 37 m. Området ligger omedel
bart söder om och i anslutning till fornlämnings- 
området Mölner 1:5, där undersökningar under 
1950- och 1960-talen gjordes av gravfält från vi
kingatid och förromersk järnålder samt kultur
lager från yngre stenålder (rapport 1967-12-09). 
Det nuvarande undersökningsområdet har en 
utsträckning av ca 130 m i norr-söder och en 
bredd av ca 60 m. I och för sandtäkt på platsen av- 
torvades matjorden med schaktblad år 1975, och 
schaktmassorna deponerades vid områdets östra 
och norra sidor. När fynd av bl a keramik och flin
ta kom i dagen vid schaktningen stod det klart, att 
man kommit ned i och sannolikt också schaktat 
av en del av ett kulturlager från stenåldern.

Sedan sommaren 1979 har seminariegrävning-
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ar för arkeologistuderande vid Gotlands läns 
folkhögskola förlagts till området. Under semi- 
nariegrävningen 1983 totalundersöktes 40 m2 
boplatslager. Fyndmaterialet är i detta område 
mycket rikt. Boplatsen har genom C 14 daterats 
till tidig trattbägarkultur. Undersökningen kom
mer att avslutas 1984.

FYND: keramik, flinta 
DATERING: trattbägarkultur.

VÄTE SN, STORA TUNA 1:14 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning med metallsökare av fynd
plats för vikingatida silverskatt (SHM 8871 m fl). 
Skatten påträffad 1891 och-93. Fyndplatsen belä
gen i sedan länge odlad åker.

FYND 2 + 7 arabiska silvermynt samt fyra mind
re fragment av brons.
DATERING: vikingatid eller 900-tal.
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Katalog över samtliga undersökningar genom 
övriga institutioner 1983

Blekinge

KARLSKRONA, HOC-VIND/LINDHOLMEN 
Statens Sjöhistoriska Museum.
Fältarbetsledare: Bert Westenberg

Vid pålningsarbeten påträffades vrakrester. Vra
ket var till största delen överslammat och följ
aktligen svårt att dokumentera.

FYND: vrakrester.
DATERING: äldre än etthundra år.

Bohuslän

LÅNGELANDA SN, TORP 1:5, FORNE 93 
Inst för arkeologi Göteborgs Universitet. 
Fältarbetsledare: Marianne Karlsson-Lönn

Provundersökning med avsikt att utröna de kro
nologiska förhållandena mellan gravfält, åkerter
rass och stenhägnad.

FYND: —
DATERING: C 14 prover inlämnade för analys.

MORLANDA SN, HUSEBY 2:4, FORNE 90 
Inst för arkeologi Göteborgs universitet. 
Fältarbetsledare: Gundela Lindman

Provundersökning i fornborg gav enstaka fynd av 
slagen flinta och bränd lera. Påförd jord på ber

gets krön med slagen flinta, små slaggbitar, bränd 
lera och brända ben (fragment) tolkades som 
gravanläggning.

FYND: slagen flintä, små slaggbitar, bränd lera, 
brända ben (fragment).
DATERING: C 14 prov inlämnat för analys.

STALA SN, AMMEDALEN 1:2, FORNE 13 
Inst för arkeologi Göteborgs Universitet. 
Fältarbetsledare: Marianne Karlsson-Lönn

Provundersökning i och strax utanför fornborg 
visade ett tunt kulturlager, ett stolphål och ensta
ka fynd av slagen flinta.

FYND: slagen flinta.
DATERING: C 14 prover inlämnade för analys.

TORSLANDA SN, TORSLANDA 3:9, FORNE 
182
Göteborgs Arkeologiska Museum. 
Fältarbetsledare: Johan Wigforss

I samband med avstyckning och villabebyggelse 
av en sommarstugetomt där enstaka flintavslag ti
digare plockats i rabatterna, undersöktes området 
för en förmodad boplats. Enstaka flintavslag 
fanns spridda över hela området.

Enstaka flintavslag fanns spridda över hela 
boplatsen. Inom en liten del fanns en minst 1 m 
mäktig naturlig skalgrusförekomst. Inga klara
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boplatsrester i form av fynd, kulturlager eller 
konstruktioner påträffades.

FYND: enstaka flintavslag.
DATERING: osäker.

Dalarna

ASPEBODA SN, OLSBACKA 1:2, FORNE 44 
Dalarnas Museum.
Fältarbetsledare: Maria Lannerbro

Inom Aspeboda hembygdsförening har pågått stu
dier av hembygden. En av stormännen i Aspeboda 
under senmedeltiden var bergsmannen Måns Nils
son Svinhuvud. Kring dennes gård har en myt
bildning uppstått som lever i folktraditionen. Man 
har rest en minnessten över Måns Nilsson och man 
har funnit ett stort antal mynt i området. Intresset 
har varit stort för att få veta mer om denne man 
och hans gård. Hembygdsföreningen och Dalarnas 
museum ordnade därför denna kurs i praktisk 
arkeologi. Grävningen gav till resultat att vissa 
husgrunder och en brunn kunde friläggas liksom 
ett stort kullerstensatt område. En del lösfynd av 
keramik och ben samt ett bronsföremål påträffa
des. Det undersökta området är för litet för att ge 
några bestämda slutsatser angående bergs- 
mansgråden, men visar att området är rikt på fasta 
konstruktioner och lösfynd.

FYND: ett bronsföremål, keramik, ben. 
DATERING: 1500—1800-tal.

FALUN, KV GARVAREN 6 
Dalarnas Museum.
Fältarbetsledare: Maria Lannerbro

I samband med utbyggnad av Dalarnas museum 
påträffades rester av de garverier, som tidigare le
gat i kvarteret. Dessa var kända till utseende ge
nom fotografier. Däremot var omfattningen av 
lämningarna oklar. Det visade sig snart att mycket 
av garverierna kvarlämnats under överfyllnader. 
Drygt 10-talet garvarkar, förvaringsbås och syllar 
till byggnader kunde lokaliseras och friläggas. Ett

av de bättre karen togs tillvara. Under garveriet 
påträffades 0,1—0,8 m tjockt kulturlager innehål
lande mängder av hushållsavfall i form av djur
ben, keramik, kvistar e t c. Ett mynt (Johan III 
1574) påträffades liksom en tärning, en ljushålla
re och glasskärvor samt en fingerborg. I kultur
lagrens nedre del fanns en broläggning (eller golv) 
samt pålar (eventuellt strandskoningar från äldre 
ålinje). Rakt igenom kulturlagret gick en stensatt 
brunn med träpump i mitten.

FYND: ett mynt (Johan III 1574), fingerborg, 
ljushållare, glasskärvor, keramik.
DATERING. 1500—1900-tal.

FALUN, KV HYTTGÅRDEN, FORNE 39 
Dalarnas Museum.
Fältarbetsledare: Marie Holmström

I samband med terrasseringar för en idrottsplats i 
anslutning till en slaggvarp, påträffades timmer
konstruktioner, grundstenar m m efter en hytt
plats. Arbetet avbröts och tillstånd till borttagan
de efter undersökning inhämtades. Ett 25 x 25 m 
stort område avgränsades och totalundersöktes. 
Träkonstruktionerna rensades fram och slagg
prov togs tillvara. Två översiktsplaner upprätta
des. Profil ritades på ett begränsat, tämligen 
ostört område med intakta lager. Därtill ritades 
profiler över djupgående träkonstruktioner. En 
stor del av hyttans bottenstockar, bås och golvres
ter påträffades. Under hyttan fanns kopparslagg 
av äldre typ, vilket tydde på en äldre anläggning 
under denna. Orörd mark nåddes bara i anlägg
ningens södra och nordvästra del. Anläggningen 
fortsatte utanför det avgränsade området. Kon
struktionerna fick ligga kvar och övertäcktes. Ett 
fåtal lösfynd gjordes, bl a kritpipefragment, kop
parbit och textilfragment.

FYND: kopparbit, textilfragment, lerpipefrag- 
ment, kopparslagg.
DATERING, troligen 1700-tal.
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FALUN, KV HÖKAREN OCH ÖSTANFORS 
Dalarnas Museum.
Fältarbetsledare: Marie Holmström

Undersökningen föranleddes av en planerad be
byggelse i de två kvarteren. Området har varit be
byggt sedan medeltiden. Äldre kulturlager kunde 
beröras. Syftet var att lokalisera och avgränsa 
eventuella fasta fornlämningar och kulturlager. 
Schakten grävdes med maskin under kontroll. 
Profiler ritades över vissa delar, där tydliga kul
turlager kunde konstateras. Schakten dominera
des av slaggutfyllnader ned till stort djup, från ca 
2—3,5 m, varför ursprunglig mark endast kunde 
lokaliseras i begränsad omfattning. Rester efter 
två sentida källare kunde konstateras. I kulturlag
ret omkring en av dessa påträffades en del djur
ben, keramik och näver. Resultatet av provunder
sökningen ger ej anledning att kräva ytterligare 
arkeologiska undersökningar före exploatering. 
Dock bör viss kontroll ske.

FYND: keramik, djurben, näver.
DATERING: 1700—1900-tal.

GARPENBERGS SN, BACKGÅRDEN 1C, IB, 
2A, 3, 5B, 63
Arkeometallurgiska Institutet, Håksberg. 
Fältarbetsledare: Ola Nilsson

Anledningen till undersökningen är en komman
de exploatering av Boliden Mineral AB. Under
sökningen har hittills omfattat en hyttanlägg
ning, en trefaldighetskälla, en sentida husgrund 
samt en sentida gårdsanläggning. De sentida läm
ningarna kan föras tillbaka till 1700-talet av fyn
den att döma. Kopparhyttan har haft en uppbygg
nad som i stora drag sammanfaller med beskriv
ningen i Peder Månssons Bergsmanskonst från 
1500-talets början. Ugnen har bestått av grund
val, härdrum och pipa. Härden har av allt att dö
ma funnits inne i ugnen, inte framdragen som hos 
ugnarna vid de medeltida kontinentala bergver
ken. Inga kringanläggningar har påträffats, för
utom ett möjligt kolhus (kollager) samt en möjlig 
hyttkammare. Deras kronologiska förhållande 
till hyttan är dock för närvarande oklar.

FYND: —
DATERING: medeltid, C 14 prover ej klara.

Dalsland

BOLSTADS SN, HÖGSTORP 1:26, FORNL 45 
Länsmuseet Vänersborg.
Fältarbetsledare: Karin Rex Svensson

Fornlämningen var nyupptäckt och hotades att 
helt försvinna genom slitage och vinderosion var
för en undersökning ansågs nödvändig. Under
sökningen gav inga klara bevis att stensättningen 
var en grav. Fynden bestod uteslutande av krossad 
kvarts som låg spridd mellan stenarna i stenpack- 
ningen och som dessutom fyllde ut två mindre 
klyftor i berggrunden. Enstaka brända ben på
träffades i ytan.

FYND: kvarts, (brända ben)
DATERING: —

Gotland

VÄSKINDE SN
Statens sjöhistoriska museum.
Fältarbetsledare: Bert Westenberg

Föremål som kan härledas till den dansk-lybska 
flottan har påträffats av sportdykare. Området 
besiktigades och videodokumenterades av 
SSHM. Friläggning och bärgning av föremål 
fortsätter under ledning av Fornsalen.

FYND: 223 silvermynt, skedar av silver och tenn, 
silver- brons och koppar föremål, kanonkulor av 
järn och sten m m.
DATERING: 1566.
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Gästrikland

HILLE SN, HILLEVIK 1:1 M FL, FORNL 19, 56 
Länsmuseet i Gävleborgs län.
Fältarbetsledare: Jan Melander

Fornl 19 undersöktes på grund av att ett fritids
husområde planeras på platsen. Graven var en 
brandgrav med ett 1,5x3 m stort kol och sotlager. 
Graven var plundrad. Det enda som påträffades 
var 35 järnfragmetn som totalt vägde ca 100 gram. 
Gravens nivå över havet medför att den kan date
ras till tidigast 600-tal. Fornl 56, Hilleviks hälso
källa städades och röjdes från sly och växtlighet. 
Brunnen rensades för att få fritt vattenflöde.

FYND: järnfragment 
DATERING: tidigast 600-tal.

HILLE SN, HILLEVIK 1:1, M FL, FORNL 193, 
224
Länsmuseet i Gävleborgs län.
Fältarbetsledare: Jan Melander

Vid undersökningen av graven påträffades inga 
daterbara fynd. Höjden över havet gör att det 
finns anledning att anta att graven anlades någon 
gång under tiden 800—1050 e Kr.

Ett antal odlingsrösen dokumenterades och 
från ett togs ett kolprov, vilket har C 14- 
analyserats då det fanns möjlighet att åkern kun
de vara medeltida. Provet visade dock att det var 
högst 250 år gammalt.

FYND: —
DATERING: 800—1050 e Kr.

VALBO SN, ÖN 4:65 
Länsmuseet i Gävleborgs län.
Fältarbetsledare: Jan Melander

Efter en anmälan gjordes en schaktkontroll på 
tomten inför byggandet av ett nytt församlings
hem. Vid kontrollen påträffades en pilspets av 
flinta. Inga konstruktioner påträffades. Inom en

mindre yta fanns en färgning som eventuellt kun
de tolkas som ett kulturlager. Inga föremål, ben 
eller dylikt påträffades i detta lager.

FYND: pilspets av flinta.
DATERING: 2300—1800 f Kr.

Halland

HALMSTAD, ORUPS GRÄND 
Stiftelsen Hallands Länsmuseer.
Fältarbetsledare: Lena Bjuggner, Lotte Johannes
son, Erik Rosengren

Den 68 m långa gatan handgrävdes 22 m2 och 46 
m2 schaktningsövervakades. Området har under 
1300—1400-talen varit lågt beläget och fuktigt. 
Ett antal gärden påträffades som daterats den- 
dokronologiskt till förra hälften av 1400-talet. 
Delar av området var utfyllt med risbädd. I schak
tets västra delar påträffades ett hus med lergolv, 
en stenlagd portgång och en stenlagd gata från 
1500-talet.

FYND: keramik, glas, kopparlegering, bly, järn, 
slagg, trä, läder, djurben.
DATERING. 1320—1619.

LAHOLM, KV BIKUPAN 2 
Stiftelsen Hallands Länsmuseer.
Fältarbetsledare: Erik Rosengren, Lena Bjuggner

Undersökningsområdet var beläget ca 50 m öster 
om stadskyrkan St Clemens. Mycket tunna kul
turlager påträffades men inget av dessa kunde da
teras tidigare än till 1500-tal. En mindre bäckfåra 
fanns i området.

FYND: keramik, glas, ben, kopparlegering, järn, 
slagg, läder, djurben.
DATERING: 1500—1600-tal.
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HALMSTAD, GYMNASIEGATAN- 
OLYMPIAVÄGEN-WALLBERGSGATAN 
Stiftelsen Hallands Länsmuseer.
Fältarbetsledare: Lena Bjuggner, Maria Peters
son, Anders Tilly.

Större delen av kulturlagren i gatorna var bort
schaktade i samband med att området bebyggdes 
under 1930-talet. Ett större antal gropar påträffa
des som kunde dateras till 1200—1300-talen. 
Stolphål samt två sannolikt förhistoriska härd
gropar påträffades också. En del flinta funnen bl 
a i groparna visar att området varit bebott under 
stenåldern.

FYND: keramik, kopparlegering, järn, flinta, 
djurben.
DATERING. stenålder-1200/1300-tal.

HALMSTAD, BANKGATAN, DELEN HAMN-
GATAN-STORGATAN
Stiftelsen Hallands Länsmuseer.
Fältarbetsledare: Lena Bjuggner, Lotte Jo
hannesson

Lagren var skadade av tidigare VA-schakt. Endast 
12 m2 undersöktes. Områdets topografi utmärk
tes av en stigning av den urprungliga markytan 
från Nissan och mot väster. I gatans mitt påträffa
des rester av bebyggelse i form av en stenläggning, 
stolp- och pinnhål, som kunde dateras till 1300— 
1400-talen. Öster därom påträffades sju gropar, 
en daterad till 1500-tal. De tjockaste kulturlagren 
fanns i schaktets östra och mellersta delar.

FYND: keramik, kopparlegering, järn, slagg, lä
der, djurben
DATERING: 1300—1500-tal.

HALMSTAD, FREDRIKSVALLSGATAN 
Stiftelsen Hallands Länsmuseer.
Fältarbetsledare: Jörgen Streiffert

Undersökningsområdet låg strax utanför det me
deltida stadsområdet, framför porttornet Norre 
Port. De rester av murar och pålar som påträffats 
vid schaktningsövervakningen kan knytas till be
fästningsverken från slutet av 1500-talet-början

av 1600-talet.

FYND: —
DATERING: tidigt 1600-tal.

HALMSTAD, TEGELBRUKSVÄGEN 
Stiftelsen Hallands Länsmuseer.
Fältarbetsledare: Anders Tilly

Kulturlager med inslag av bränd lera och en grop 
med rester av djurben framkom inom ett område 
ca 100 m nordnordväst om Övraby kyrkoruin på 
platsen för det äldsta Halmstad.

FYND: bränd lera, djurben.
DATERING: medeltid.

HALMSTAD, VALLGATAN 
Stiftelsen Hallands Länsmuseer.
Fältarbetsledare: Lena Bjuggner, Erik Rosengren.

Området var beläget i utkanten av det medeltida 
Halmstad och schaktades av i samband med att 
en större försvarsgördel lades runt staden under 
slutet av 1500-talet och början av 1600-talet. Den 
påträffade anläggningen, en tegelmur i munkför
band har troligen ingått i ett äldre, medeltida för
svarssystem.

FYND: —
DATERING: medeltid.

HALMSTAD, STORGATAN 
Stiftelsen Hallands Länsmuseer.
Fältarbetsledare: Maria Petersson

Husgrunder orienterade snett mot dagens gatu
nät (från 1619) återfanns längs hela schacktet. 
Under 1400-talet har staden inte sträckt sig längs 
hela Storgatans längd men den växer under 1500- 
talet mot norr.

FYND: keramik, glas, kopparlegering, trä, läder, 
rep.
DATERING: 1400—1500-tal.
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Fig 61. Husgrundsterrass A i Trogsta under utgrävning. Foto L Liedgren. 
House terrace.
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HALMSTAD, HEDENTORPSVÄGEN 
Stiftelsen Hallands Länsmuseer.
Fältarbetsledare: Maria Peterson, Lena Bjuggner

Området låg i närheten av St Jörgens hospital och 
någon av de funna anläggningarna kan vara knu
ten till detta. Området har troligen varit bebott re
dan under stenåldern. Keramiken daterar de sena
re bosättningsfasens begynnelse till sent 1000- 
tal/tidigt 1100-tal. Ett trähus med tegelhärd kun
de konstateras till 1300-tal.

FYND: keramik, glas, järn, flinta.
DATERING: stenålder sent 1000-tal—1700-tal.

Hälsingland

DELSBO SN, AVA 4:21, FORNL 10 
Länsmuseet i Gävleborgs län.
Fältarbetsledare: Jan Melander, Peder Mellander

Undersökningen föranleddes av att markägaren 
fått tillstånd att ta bort fornlämningen inför byg
gande av ett bostadshus på tomten. 1944 under
söktes på platsen två fornlämningar i samband 
med att den ena skadats genom schaktningar. I 
den rapport som inlämnades efter denna under
sökning framgår det att den ena graven återställ
des i ursprungligt skick efter undersökningen. 
Det fanns anledning att förmoda att den nu ak
tuella graven var denna undersökta och återställ
da grav. Graven avtorvades och uppmättes samt 
fotograferades. En 25—30 år gammal björk som 
växte på graven borttogs. Stensättningen var 
3x2,5—3 m stor och närmast kvadratisk. Måtten 
stämmer med de uppgifter som lämnas på planrit
ningen från 1944. Stenpackningen var 0,3—0,4 m 
tjock och uppblandad med omrörda jordmassor 
där mylla rostjord och morän låg i lagerföljder 
som visar att de lagts dit i sen tid. Stenarna i pack
ningen var placerade direkt på moränen i åsen. 
Utseendet på packningen och fyllningen visar att 
detta var fråga om den tidigare undersökta men 
restaurerade graven. Även ägaren till grannfastig- 
heten, Hjalmar Pettersson, bekräftade att detta

var den grav som undersöktes 1944 och sedan 
återställdes.

FYND: —
DATERING: —

FORSA SN, TROGSTA, FORNL 71 
Arkeologiska inst Umeå Universitet. 
Fältarbetsledare: Lars Liedgren

Under hösten 1983 undersöktes en ca 120 m2 stor 
yta av och i samband med HgG. Husgrundsterras- 
sen började undersökas 1981. 1983 års utgräv
ningar berörde några ännu ej undersökta stolp- 
hål, jorden i terrassfyllningen samt ett kulturlager 
under terrassen (fig 61). På terrassen hade under 
åren 1981 och 1982 framkommit relativt rikligt 
med järnslagg, bränd och delvis sintrad lera samt 
några fragment av deglar och gjutformar. Igenom 
hela fyllningen fanns inslag av dessa fyndkatego
rier. Under fyllningen framkom ett ca 5x5 m stort 
område med mörk sot och kolblandad jord. Lag
ret var 0,05—0,2 m tjockt och i ytan och i detsam
ma fanns bitar av deglar i gjutformar, järnslagg, 
ett fragment av en järnhammare samt en bränd, 
delvis sintrad lera. Ett 10-tal av lerbitarna hade 
rester efter blästerhål. Med 1983 års undersök
ningar är utgrävningarna i Trogsta avslutade och 
alla undersökta ytor är restaurerade.

FYND: 1 fragment av järnhammare, järnslagg, 
gjutformsfragment, degelfragment kol. 
DATERING: romersk järnålder— folkvand- 
ringstid.

JÄTTENDALS SN, BÖLE 2 IIV, FORNL 145 
Arkeologiska inst Umeå Universitet. 
Fältarbetsledare: Lars Liedgren

Boplatsen som består av två husgrundsterrasser 
12 resp 18 m långa, en mindre osäker husgrunds- 
terrass samt röjningsrösen och stenrensade åker
ytor, ingår i ett komplex av tio stycken järnålders- 
boplatser runt Bälingsjön och Fläcksjön. Under 
en följd av år har Arkeologiska inst i Umeå utfört 
arkeologiska och botaniska undersökningar i om
rådet. 1983 års provundersökning av den största
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husgrundsterrassen på fornl 145 syftade till att 
datera bebyggelsen, att få ett grepp om husets 
konstruktion samt att studera sammansättningen 
av makrofossiler i huset. Vid undersökningen 
framkom omedelbart under torven en mängd tun
na (1—4 cm tjocka) och intill 0,6 m breda strängar 
av kol och delvis oförbränt trä, troligen från ett 
bränt hus. Inom de undersökta ytorna framkom 
några stolphål varav endast ett kan betraktas som 
säkert. Lerklining saknades helt. Inom husytan 
hittades bara två fynd; ett järnfragment från en 
sölja samt en krukskärva i fyllningen till ett stolp
hål. I terrassfyllningen fanns däremot rikligt med 
järnslagg samt bränd och ofta delvis sintrad lera. 
Inom ett begränsat område i den sydvästra delen 
av terrassen fanns flera fragment av bränd lera 
med blästerhål. I den gamla markytan under ter
rassen och i terrassfyllningen fanns rikligt med 
kol och sot.

FYND: 1 järnfragment, 1 krukskärva, järnslagg, 
bränd lera, kol.
DATERING: romersk järnålder- folkvand- 
ringstid.

LJUSDALS SN, MÅGA 2:1 A, FORNL 67 
Länsmuseet i Gävleborgs län.
Fältarbetsledare: Jan Melander

På grund av att tillstånd givits till en grustäkt som 
kommer att förstöra kolningsgropen undersöktes 
densamma. Gropen var vid undersökningstillfäl
let redan delvis förstörd men kolprov för C 14- 
undersökning kunde tas i orörda lager. Gropen 
var 8x6 m stor och 0,7 m djup. I dess botten fanns 
ett 0,1 m tjockt kollager. Gropen omgavs av en 
2—2,5 m bred och 0,3—0,4 m hög vall. Två C 14- 
prov analyserades och gav dateringarna 1370 + /- 
80 BP (St 9083) resp 1310+/-75 BP (St9084). Da
teringarna visar att veden som använts i groparna 
är från början av 600-talet e. Kr. Kolningsgropar- 
na kan sättas i samband med järntillverkningen i 
området och denna datering ger en indikation om 
när järn tillverkats i Ljusdalsbygden.

FYND: —
DATERING: 600-tal e Kr.

NORRALA SN, KOLSTA 4:3, FORNL 15 
Länsmuseet i Gävleborgs län.
Fältarbetsledare: Jan Melander

Grav nr 1 inom fornl 15 restaurerades på grund av 
att en del av den förstörts i samband med en väg- 
justering. Stenblock togs bort från graven liksom 
en del påförd jord. Jord men ej någon sten lades i 
det skadade området för att fylla upp detta.

FYND: —
DATERING: —

Härjedalen

HEDE, LINSELLS OCH SVEGS SNR, LJUS
NAN, LOFSEN OCH RÅNDEN 
Jämtlands läns museum.
Fältarbetsledare: Jan Sundström

Med anledning av regleringsplaner inventerades 
delar av Ljusnan, Lofsen och Rånden med av
seende på kulturhistoriska lämningar. 14 skärv- 
stensförekomster, 2 blästerugnar, 7 fångstgropar 
och 1 bebyggelselämning registrerades.

HEDE SN, HEDE 1:1 (KRONOPARK), FORNL 
29
Jämtlands läns museum.
Fältarbetsledare: Jan Sundström, Kajsa
Willemark

Med anledning av ombyggnad av tröskeldamm 
vid Vikarsjöns utlopp undersöktes en stenålders- 
boplats efter inledande undersökningar 1982. 
Undersökningsområdet djupgrävdes inom två 
områden. Inom område 1 urskiljdes tre aktivitets- 
ytor. En yta innehöll företrädesvis kvartsavslag 
samt ett mikrospån och en ändskrapa av kvarts. 
Ett annat område domineras av kvartsitavslag 
med något inslag av jaspis. Bland artefakter 
märks skrapor och mikrospån. Ett C 14 daterat 
brandlager antyder att tillslagning av kvartsit för
siggått efter 370 e Kr. Inom det tredje området un
dersöktes fyra anläggningar uppbyggda av
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skärvsten. I Al påträffades brända ben, kam frag
ment av bronsbleck och järnfragment samt flint
avslag (?). Kammen kunde rekonstrueras och pre
liminärt dateras till tidigt 1200-tal. De övriga 
skärvstensanläggningarna är att betrakta som 
härdar, utan fynd. Inom område 2 påträffades två 
skärvstenskoncentrationer med avslag, skrapor, 
mikrospån, mikrospånkärna och spetsar av 
kvartsit, jaspis och porfyr, (fig 62—63)

FYND: avslag, skrapor, mikrospån, mikrospån
kärna, spetsar av kvartsit, jaspis och porfyr. Frag
ment av bronsbleck, järnfragment, kamfrag
ment, brända ben.
DATERING: stenålder-tidig medeltid.

LILLHÄRDALS SN, HÄRJEÅN
Jämtlands läns museum. Fältarbetsledare: Jan
Sundström

Med anledning av planer på reglering av Härjeån 
i Lillhärdals sn inventerades dämningsområdet 
med avseende på kulturhistoriska lämningar. 
Som resultat registrerades sex tidigare okända 
skärvstensförekomster, tre bebyggelselämningar 
(fäbodar) och en murrest.

TÄNNÄS SN, VID ÖSTERSJÖN, FORNE 183, 
184
Jämtlands läns museum.
Fältarbetsledare: Kajsa Willemark

Inför planerad dikesgrävning för avloppsledning 
till Östersjön besiktigades och provundersöktes 
två stenåldersboplatser. Den ena, fornl 183, var så 
belägen att de ej berördes av de planerade arbete
na. Genom att lokalisera fornl 184:s utsträckning 
till ett område söder om en bäck, kunde led- 
ningsgrävningen anvisas till ett område fritt från 
kulturlager norr om bäcken. I provrutorna söder 
om bäcken påträffades avslag av kvartsit samt en 
skörbränd sten.

FYND: avslag av kvartsit, en skörbränd sten. 
DATERING: stenålder.

Jämtland

ALSENS SN, VIKEN 1:5 M FL, FORNL 13 
Jämtlands läns museum.
Fältarbetsledare: Jan Sundström

Med anledning av förbättring av en befintlig kärr- 
väg ovanför hällristningen vid Glösa (fornl 
13,Alsens sn) utfördes antikvarisk kontroll vid 
jordarbeten samt strävades efter att minimera ef
fekterna på kulturlandskapet. Inga fynd av antik
variskt intresse framkom.

ASPÅS SN, NÄSET 5:2, FORNL 102 
Jämtlands läns museum.
Fältarbetsledare: Kajsa Willemark

Med anledning av grustäkt undersöktes och do
kumenterades en fångstgrop. Resten av trästavar i 
gropens väggar antyder stöd för att förhindra 
nedrasning. En C 14-datering har givit värdet 
1505+80 e Kr. (St 9081, okall).

FYND: trä, träkol 
DATERING: ca 1500 e Kr, C14).

FROSTVIKENS SN, STORA BLÅSJÖN 
Jämtlands läns museum.
Fältarbetsledare: Kajsa Willemark

I samband med riksantikvarieämbetets fjällin
ventering i Frostviken 1983 upptäcktes en grop 
som hotades av omedelbar förstörelse vid pågåen
de vägbyggnad. Gropen tolkades som en eventuell 
fångstgrop. Länsmuseet fick i uppdrag att under
söka och dokumentera anläggningen som visade 
sig vara en s k surfodergrop, skodd med skiffer
plattor i väggar och botten. Anläggningen kan in
te haft särskilt hög ålder.

FYND: —
DATERING: —
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Fig 62. Vid Vikarsjön i Hede sn undersöktes en stenåldersboplats (i bildens mitt på motsatta stranden). 
Boplatsen gav rikliga och framförallt tidsmässigt varierande fynd. I ett område var stenmaterialet av 
mesolitisk karaktär med bl a en mikrospånkärna av jaspis. I en annan del av ytan påträffades kvartsit- 
avslag som enligt C 14 måste slagits efter 370 e Kr. Dessutom påträffades en anläggning som kan tolkas 
som en brandgrav. Den innehöll ben av människa, får/get och fisk, bronsbleck samt en benkam som kan 
dateras till tidigt 1200-tal. Foto J Sundström, JLM.
Stone Age settlement site (in the centre of the photo on the opposite shore).

Fig 63. Avtorvad yta på stenåldersboplats vid Vikarsjön i Hede sn. Längst ned syns en mörk fläck, vil
ken visade sig vara en brandgrav daterad till tidigt 1200-tal e Kr. Foto J Sundström JLM.
De-turfed surface of the settlement site.



FRÖSÖ SN, STOCKE 4:1, FORNE 39 HACKÅS SN, PRÄSTBORDET 1:1
Jämtlands läns museum.
Fältarbetsledare: Jan Sundström

Fyra gravhögar inom fornl 39 i Frösö sn, ett grav
fält bestående av fem högar, hade kantskadats ge
nom allt för närgången plöjning av åker. Skador
na rensades upp och dokumenterades varefter 
kanterna fylldes ut till ett utseende så nära det före 
skadegörelsen som möjligt. Dessutom igenlades 
ett stycke åkermark för att förhindra en upprep
ning i framtiden. Inga fynd eller konstruktioner 
påträffades.

FYND: —
DATERING: —

FRÖSÖ SN, MJÄLLEBORGEN, ÖNEBER- 
GET, FORNL 81 
Umeå Universitet.
Fältarbetsledare: Ove Hemmendorff

Arets undersökning inriktade sig på undersök
ning av ett av långhusen på terrassen (fig 64). En 
yta om ca 200 m2 längs borgterrassen frilädes och 
undersöktes. Över stor del av undersökningsytan 
fanns skärvsten. Under detta lager framträdde 
anmärkningsvärt väl bevarade rester av förkolnat 
trä. Inom ett ca 2 x 10 m stort område närmast ter
rasskanten framkom ett tjockt lager bränd lera, 
med brunna byggnadsrester i form av stockar och 
flätade grenar. Längs utgrävningsytan/husgrun- 
dens östra långsida sträckte sig en jordvall. 18 an
läggningar grävdes ut, varav 3 säkra stolphål, 3 
osäkra stolphål samt rester av stensamlingar och 
stenfyllda gropar. På grund av extremt dåligt vä
der kunde ej grävningen slutföras enligt ur
sprunglig plan och undersökningen av det röd
brända området med timmerkonstruktionerna 
och flätverket måste lämnas orört till ett senare 
skede.

FYND: spadformigt ämnes järn, bronsnyckel, 
sländtrissa, järnföremål (kniv, nit, tenar), slagg, 
brända ben, bränd lera.
DATERING: romersk järnålder— folkvand- 
ringstid.

Jämtlands läns museum.
Fältarbetsledare: Kajsa Willemark

I samband med avschaktning för nytt försam
lingshem i Hackås inom en fornminnesrik bygd 
övervakades jordarbetena. Endast lämningar och 
fynd bedömda som recenta framkom.

FYND: recent 
DATERING: —

HÅSJÖ SN, BY 1:10, FORNL 16 
Jämtlands läns museum.
Fältarbetsledare: Jan Sundström

Vid Singsjön i Hågsjö sn har påträffats ett tidiga
re okänt ödesböle. Inom ödegården finns fossil 
åkermark med odlingsrösen, terrasser och hak, 
grunder och en gravhög. Ur en gropliknande 
grund (fig 65), ett odlingsröse och gravhögen togs 
kolprover för C 14 datering. Gravhögens verkliga 
karaktär av gravhög uppenbarades först vid prov
tagningen. Träkolet härifrån gav dateringen 
1000±80 e kr (St9085) Den gropliknande grun
den kunde dateras till 850+120 e Kr. (St 9087)och 
odlingsröset till 1580+80eKr (St9086). I gravhö
gen påträffades även brända ben samt 
kamfragment.

FYND: kamfragment, brända ben, träkol. 
DATERING: vikingatid-medeltid.

LOCKNE SN, BYN 2:5 
Jämtlands läns museum.
Fältarbetsledare: Kajsa Willemark

Vid borttagning av två odlingsrösen i järnålders- 
bygd med gravhögar utfördes undersökning och 
dokumentation av odlingsrösenas uppbyggnad. 
Inga spår av förhistorisk akvititet påträffades.

FYND: —
DATERING: —
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Fig 64 Undersökningarna i Mjälleborgen har koncentrerats till terrassen omedelbart innanför det för
modade befästningsverket. Där finns omfattande förkolnade träkonstruktioner. Foto U Norberg, 
JLM.
Charred remains of wooden constructions inside the supposed defenses.

Fig 65. En stor vallomgiven grop på ödesbölet vid Singsjön, Håsjö sn i östra Jämtland, är C 14-daterad 
till 850 e Kr. Anläggningen ingår i ett fornlämningsområde med åkerspår, odlingsrösen, en eventuell 
husgrund och en gravhög. Foto J Sundström, JLM. ...
Pit with surrounding wall in an area with ancient monuments with evidence of cultivation, clearance 
cairns, possible house foundations, and a burial mound.



REVSUNDS SN, OFFNE 1:88 M FL 
Jämtlands läns museum.
Fältarbetsledare: Kajsa Willemark

Fyra tomter intill den 1982 påträffade kammar
graven från vikingatid avbanades under antikva
risk kontroll med tanke på eventuella ytterligare 
anläggningar. Inget av antikvariskt intresse 
framkom.

FYND: —
DATERING: —

RÖDÖNS SN, RÖDÖGÅRDEN 1:2 
Jämtlands läns museum.
Fältarbetsledare: Kajsa Willemark

Vid borttagning av fyra odlingsrösen inom Röd- 
öns j ärnåldersbygd övervakades schaktarbetena. 
Intill odlingsrösena ligger den sedan tidigare kän
da fornl 72, en gravhög. Vid provgrävning av od
lingsrösena 1979 framkom en tidigare okänd 
brandgrav under ett röse (se rapport 1979). Vid 
borttagandet av de nu berörda fyra odlingsrösena 
framkom inget av antikvariskt intresse.

FYND: —
DATERING: —

UNDERSÅKERS SN, MO 1:9, FORNL 59 
Jämtlands läns museum. Fältarbetsledare: Kajsa 
Willemark

Två fångstgropar hade skadats ytligt genom 
markberedning. De störda delarna av fångstgro
parnas vallar undersöktes och dokumenterades 
varefter återställning till tidigare utseende skedde.

FYND: —
DATERING: —

ÅS SN, TÅNG 2:45 
Jämtlands läns museum. 
Fältarbetsledare: Jan Sundström

I samband med grävningsarbeten för en sjövär- 
meanläggning inte långt från fornl 13, 14 och 15 i 
Ås sn, gravfält och gravhögar, avsynades led- 
ningsschakt vid flera tillfällen. Enstaka slaggstyc
ken iakttogs på strandplanet. I de upptagna 
schakten iakttogs inga spår av fornlämningar el
ler fynd.

FYND: —
DATERING: —

Lappland

ARJEPLOGS SN
Inst för Arkeologi Umeå Universitet. 
Fältarbetsledare: Ingela Bergman

Undersökningarna ingår som en del i ett pågåen
de avhandlingarbete. Sjöarna Hornavan och Ka
kel dämdes vid 60-talets början och en rad boplat
ser undersöktes i samband med regleringsarbetet. 
Genom den fortgående erosionen har en stor 
mängd arkeologiskt material spolats fram. Mål
sättningen för 1983 års undersökningar var dels 
att se i vad mån nya fyndlokaler framkommit 
samt att klarlägga de tidigare undersökta lokaler
nas nuvarande utseende och omfattning. Arbetet 
kom därigenom att omfatta såväl inventeringar 
som provundersökningar.

FYND: —
DATERING: stenålder

JOKKMOKKS SN, ÄLVNÄSET, VUOLLERIM 
Inst för arkeologi Umeå Universitet. 
Fältarbetsledare: Ulf Westfal

Inventering av fornlämningar för Luleälvsprojek
tets räkning, i skogslandet, längs Luleälv. Provun
dersökning av hyddlämning av stenålderskarak
tär vid Älvnäset, Vuollerim. Undersökningen 
fortsätter sommaren 1984.

FYND: 250 stenföremål, avslag, ca sju kg ben. 
DATERING: stenålder.
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JOKKMOKKS SN, PURKIJAURI, 
TALLHOLMEN

Inst för Arkeologi Umeå Universitet. 
Fältarbetsledare: Lars Forsberg

Inventering av fornlämningar i samband med Lu- 
leälvsprojektet. Inventering främst i lilla Lule älvs 
övre delar, samt Karatsområdet. Provundersök
ning av gropanläggningar på ön Tallholmen i Pur- 
kijauri. Ej tidigare typer av gropanläggningar 
samt två ’’jordugnar” av liknande slag som Väs
terbottens Musuem har undersökt i Vilhelmina sn 
har blivit föremål för undersökning.

FYND: ?
DATERING: ?

Medelpad

SELÅNGERS SN, ÄKROM l14, Fornt 2, 3 
Länsmuseet-Murberget.
Fältarbetsledare: Margareta Bergvall, Anna-Lena 
Forsåker.

Anledningen till undersökningen var planerat ut
bygge av bostadsområde. Den undersökta graven 
visade sig vara en brandgrav med en till folkvand- 
ringstid/vendeltid daterbar sölja av järn. Hus
grunden vars undersökning påbörjades förra året 
avslutades i år och gav följande preliminära resul
tat: Husgrunden var 10 x 19 m stor med väggar av 
jord och sten. Huset har haft två rader takbärande 
stolpar, två eventuellt tre ingångar samt en härd i 
mitten av huset. Fyndmaterialet var tämligen ma
gert. T ex hittades ingen keramik trots att all jord 
sållades med ett finmaskigt nät. Utanför huset 
påträffades en svarvad benknopp till en bennål 
(?) som troligen kan dateras till folkvandrings- 
tid/vendeltid.

FYND: sölja av järn, svarvad benknopp till ben
nål (?).
DATERING: folkvandringstid/vendeltid.

Närke

ÖREBRO, KV TENNSTOPET 6 
Örebro läns museum.
Fältarbetsledare: Estrid Esbj örnsson

1982 påträffades det på tomt nr 2 i samma kvarter 
skelettrester. I samband med att den nu aktuella 
tomten skulle schaktas bevakades därför schakt- 
ningarna med avseende på dylika skelettrester. 
Det framkom inget av arkeologiskt intresse. Det 
enda som påträffades var en sentida stenläggning 
samt en ca 100 år gammal avfallsgrop, innehållan
de sönderslagna glasflaskor, porslin, tegel och 
liknande.

FYND: recenta.
DATERING: —

Skåne

ESKILTORPS SN, ESKILSTORP 14:24 M FL 
Skånes Hembygdsförbund.
Fältarbetsledare: Mait Molander

Provundersökning inför planerad bebyggelse vid 
Eskilstorps kyrka, Eskilstorp 14:24 m fl. Förmo
dad medeltida bykärna. Provgroparna togs upp 
efter kontroll av lantmäterikartor. Schakten inne
höll inget av intresse, överst ett matjordslager där
efter direkt bottenlera. I ett av schakten påträffa
des ett smärre antal djurben. I övrigt inga fynd.

FYND: —
DATERING: —

LUND, KV DROTTEN 7

Kulturen. Fältarbetsledare: Anna Carlberg, Otto 
Ryding

Lergolv, brunnar, gropar.
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DATERING: medeltid.



LUND, KV GRÅBRÖDER 32, 1 
Kulturen. Fältarbetsledare: Otto Ryding

Östra delen av kyrkogården och korpartiet tillhö
rande S:t Jakobs kyrka, dammanläggning.

FYND: 320 gravar, keramik.
DATERING: medeltid.

LUND, KV S:T CLEMENS

Träkyrka med kyrkogård, 900-talets slut-1050. 
Bebyggelselämningar 900-talets slut-1050. Sten
kyrka, två gånger ombyggd: S:t Drottens socken
kyrka 1100—1150. Brunn och stengrund hörande 
till klostret, premonstratensernas klosterkyrka 
1150-sl. 1200. S:t Drottens sockenkyrka slutet 
1200-talet-1536.

FYND: 2 400 gravar, mynt, keramik, järn-, trä- lä
derföremål osv.
DATERING: medeltid.

LUND, STG 1531 M FL
Kulturen. Fältarbetsledare: Bo Bondesson

Avfallsgropar, härdar.

FYND: föremål av flinta, keramik. 
DATERING: yngre stenålder, C 14 2020+60.

MALMÖ, FOSIE SN, KV BRONSDOLKEN 4 
Malmö museum
Fältarbetsledare: Bengt-Åke Samuelsson

Med anledning av industribyggnation inom kv 
Bronsdolken, Fosie sn, undersöktes i samband 
med matjordsavbaning 182 förhistoriska anlägg
ningar, främst stolphål, varav flertalet ingick i två 
välbevarade långhus. Hus I var ca 26x5 m stort 
med två inre takbärande stolprader. Husets östga
vel var rundad, västgaveln rak. Av hus II kunde 
endast den östra delen undersökas, då det fortsät
ter in under ej avbanad mark, men såväl konst
ruktion som orientering (ostnordost-västsydväst)

FYND: keramik, djurben, knacksten. 
DATERING: förromersk järnålder.

överensstämmer helt med hus I. Vidare undersök
tes 22 härdarZ-rester samt 20 gropar. I nio av dessa
gropar påträffades keramik, bl a silkärl och ler-
block. Långhusen innehöll inga daterande fynd.

MALMÖ, CLAUS MORTENSEN, FORNL 20 
Malmö museum
Fältarbetsledare: Chatarina Andersson

Genom en provundersökning 1982 kunde konsta
teras att området dolde medeltida bybyggelseläm- 
ningar med ett kulturlagersdjup på över två me
ter. Den under 1983 utförda undersökningen visa
de att de äldsta anläggningarna går tillbaka till 
slutet av 1200-talet. Resultaten visar bl a på en in
tensiv aktivitet för att planera och sätta området i 
stånd för den bebyggelse som därefter uppförs un
der 1300-talets början.

FYND: huskonstruktioner, gränd, ränna, ugn 
m m.
DATERING: medeltid.

MALMÖ, GLOSTORPS SN, KÄGLINGE II B 
Malmö musuem
Fältarbetsledare: Billy Nielsen, Raimond Thörn

Undersökning föranledd av grustäkt. Undersök
ningarna utgör en andra etapp. Ett boplatsområ
de från bronsålder präglat av ett stort antal kok
gropar. Rester av långhus dokumenterades.

FYND: keramik, flinta.
DATERING: senneolitikum

MALMÖ, GLOSTORPS SN, KÄGLINGE VIL
LAOMRÅDET 
Malmö museum
Fältarbetsledare: Bengt Åke Samuelsson

Med anledning av nyproduktion av bostäder (vil
lor) i Käglinge, Glostorp sn, undersöktes i sam-
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band med matjordsavbaning 24 st förhistoriska 
anläggningar. Dessa utgjordes av härdar, härd
rester och kokgropar, enstaka stolphål samt en 
grop. Fyndmaterialet (flintavslag samt något ke
ramik) är ej daterande. Undersökningen föregicks 
av en mindre provundersökning medelst sök- 
schakt,varvid fem fyndtomma härdar påträffa
des.

FYND: flintavslag, keramik 
DATERING: —

MALMÖ, HUSIE, ELISEDAL 
Malmö museum 
Fältarbetsledare: Jörgen Kling

61 anläggningar bl a kokgropar, härdar och kul
turlager. En mindre ugn för järnframställning, in
nehållande stora mängder järnslagg och träkol 
undersöktes. C 14 resultatet ej klart.

FYND: keramik, flinta.
DATERING: järnålder.

MALMÖ, LOCKARPS OCH FOSIE SNR, FO
SIE IV
Malmö musuem
Fältarbetsledare: Nils Björhem, Ulf Säfvestad

Undersökningen förorsakad av markexploate
ring. Undersökningen omfattar avslutande del av 
Fosie IV-utgrävningen som pågått sedan 1979. 
Tomten omfattar 30 000 m2 där de återstående de
larna undersöktes under vinter-vår 1983. Under
sökningen omfattade fortsättning av den bebyg
gelse som undersökts på den västra delen av tom
ten under 1981—82. Delar av den aktuella ytan 
undersöktes även under 1981—82. Materialet om
fattar boplatslämningar bestående av härdar, 
härdgropar, gropar, gropsystem samt långhusbe
byggelse med datering till senneolitikum, yngre 
bronsålder och yngre järnålder (äldre järnålders- 
bebyggelse fanns även på andra delar av tomten). 
Bebyggelsen fortsätter även söder om exploaterad 
yta.

FYND: keramik, ben, bronsyxa, flintdolkar, järn

föremål.
DATERING: senneolitikum, yngre, bronsålder, 
yngre järnålder (Artefaktdatering och Termolu- 
minescens).

MALMÖ, LOCKARPS SN, LOCKARPS BY 
Malmö museum
Fältarbetsledare: Bengt-Åke Samuelsson

Men anledning av VA-schaktning i Lockarps sn, 
upptogs under våren 1983 ett 20 m långt schakt på 
platsen för en i samband med enskiftet 1805 ut
flyttad gård. Omedelbart under matjordslagret 
framkom rester av denna samt därunder medelti
da bebyggelserester i form av syllstenar, lergolv, 
brända lerlager m m. I schaktets botten doku
menterades dessutom ett antal stolphål. Vidare 
bevakades samtliga övriga ledningssträckor ge
nom byn i samband med schaktningsarbetena, 
dock med övervägande negativt resultat.

FYND: tysk räknepenning (ca 1500), A-gods, B- 
gods, kakel, järn brynen m m.
DATERING: 1000/1100—1700-tal.

MALMÖ, S SALLERUPS SN, VALDEMARS- 
RO
Malmö museum 
Fältarbetsledare: Barbro Jensen

Grävningen föranleddes av matjordsavbaning för 
iordningsställande av industritomt och väg. Vid 
en provgrävning påträffades boplatslämningar. 
Undersökningsområdet ligger på en västsluttning 
av en moränkulle och avgränsas i väster av våt
mark. Vid matjordsavbaningen framkom 69 st 
anläggningar, härdar, gropar och stolphål. Speci
ellt kan nämnas en flintslagningsplats samt rester 
av en ugn. Boplatsens centrum torde ligga utanför 
undersökningsområdet.

FYND: flinta: bl a lövkniv och skrapa; keramik: 
bl a olika typer av vulster och felbränd keramik, 
lerlock; ben: bl a bennål, 2 st hundkranier. 
DATERING: yngre bronsålder, tidig neolitikum.
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MALMÖ, S SALLERUPS SN, ÄNGDALA, 
STADSÄGORNA 112, 113 
Malmö museum
Fältarbetsledare: Elisabeth Rudebećk

Anledningen till undersökningen är att Malmö- 
krita AB öppnar nya kritbrott i området. Under 
hösten 1982 framkom 400 flintgruvor och bo
platslämningar inom ett ca 20 000 m2 stort områ
de nordost om Ängdala gård i S Sallerup. Riksan
tikvarieämbetet och länsstyrelsen i Malmöhus län 
beslöt att kritbrytningen inte skulle tillåtas fort
sätta i detta område. Malmö museum erhöll 
150 000 kr av riksantikvarieämbetet för en 
plandokumentation och viss räddningsgrävning i 
området (område C). Denna dokumentaion ägde 
rum under år 1983. År 1984 återtäcktes området 
med matjord. För att Malmökrita AB skulle kun
na fortsätta kritbrytningen utan avbrott tilläts en 
öppning av ett nytt kritbrott. Nordväst om Äng
dala gård. En ca 12 000 m2 stor yta avschaktades 
under vintern 1982—83 och en arkeologisk 
undersökning ägde rum här (område B) under
1983—84. I detta område framkom flintgruvor 
(dock i mindre omfattning än i område C) och 
boplatslämningar, speciellt från yngre bronsål
der. Flintgruvorna i området har daterats med C 
14 metoden till tidigneolitikum, mellan 5080 och 
4560 B. P.

FYND: ben, horn, keramik, trä, en bronspryl, 
fragment av bergartsyxor, flinta: redskap, avslag, 
avfall, förarbeten.
DATERING: tidigneolitikum (flintgruvor, bo
platslämningar), yngre bronsålder (boplats
lämningar).

MALMÖ, SYDGAS 
Malmö museum
Fältarbetsledare: Håkan Assarsson, Isse Israels- 
son, Jan Persson

Undersökningen ingår i det s k Sydgasprojektet. 
Under 1983 undersöktes boplatslämningar längs 
delar av den två mil långa sträckan inom Malmö 
kommun. Vidare utfördes provgrävningar för 
Sydgas grenledningar.

FYND: keramik, flinta, metall bl a spännbuckla 
DATERING: sten-, brons-, järnålder samt medel
tid.

MALMÖ, KV VON CONOW, FORNL 20 
Malmö Museum
Fältarbetsledare: Chatarina Andersson 
Kompletterande undersökning och dokumenta
tion av konstruktioner som framkom under 1976 
års utgrävning. Dessutom dokumenterades en 
större tegelbyggnad från tiden omkring 1300.

FYND: huskonstruktioner, rännor, gränd m m. 
DATERING., 1200 — 1300-tal.

RÄNGS SN, SANDEPLAN, HÖLLEVIKSNÄS 
Skånes Hembygdsförbund.
Fältarbetsledare: Monika Rasch

Platsen skall bebyggas med villor. Boplatslager 
från yngre bronsålder. Delar av en 20x30 m stor 
mödding undersöktes varvid en stor mängd djur
ben, snäckskal, träkol och keramik påträffades. 
Delar av kulturlagret var omgrävt. Under möd- 
dingen påträffades den ursprungliga markytan 
vars översta del innehöll en härd, flinta och kera
mik vilka kan dateras till neolitikum.

FYND: keramik, flinta, djurben, snäckskal, 
träkol.
DATERING: neolitikum, yngre bronsålder.

SKANÖR-FALSTERBO, SKYTTSIE HAGE, 
FORNL 6
Lunds Universitets Historiska Museum. 
Fältarbetsledare: Monika Rasch

Undersökningen bedrevs som en seminariegräv- 
ning för studenter vid Lunds Universitet och som 
en delundersöknig inom Foteviksprojektet. Tre 
provschakt lades inom det förmodade boplats
området och samtliga gav ett positivt resultat. 
Kulturlagret består av starkt sotblandad sand 
med enstaka fragmentariska ben. I provschakt nr 
2 och 3 påträffades rikligt med skörbränd sten 
från utplöjda härdar vilka påträffades i schaktens 
botten. I provschakt nr 3 påträffades en grophus- 
liknande nedgravning men fynd i denna daterar 
anläggningen till 1300-tal. Spritt i kulturlagret på
träffades rikligt med keramik främst från äldre ro
mersk järnålder men också från medeltid.
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Fig 66. Vallanläggning vid Kämpinge, Rängs sn, i sydvästra Skåne. Vallen, som blev föremål för under
sökning i september 1983 som en del i Foteviksprojektet, kunde dateras till tidig medeltid. Troligen har 
den inhägnat en handelsplats vid stranden av Östersjön. I förgrunden syns ett frilagt parti av vallens 
stenskoning. Foto L Ersgård.
Wall construction from the early Medieval Period which has at one time probably enclosed a trading 
centre on the Baltic Sea coast.

FYND: keramik, ben, järn, bärnstenspärlor, fi
bula, glaspärla.
DATERING: äldre romersk järnålder.

S SANDBY SN, FLYINGE KUNGSGÅRD 
Skånes Hembygdsförbund:
Fältarbetsledare: Monika Rasch

Provundersökning med anledning av att ett nytt 
ridhus skall uppföras. Inga kulturlager eller an
dra medeltida lämningar iakttogs.

FYND: —
DATERING: —
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TORRINGE SN, TORRINGE 14:16 
Skånes Hembygdsförbund.
Fältarbetsledare: Karin Jönsson

I samband med planläggning av trädgård till fas
tigheten söder om Törringe kyrka framkom me
deltida murrester. Enligt äldre kartor har det på 
platsen legat en större gård, Törringe nr 1 och det 
är sannolikt att murarna ingått i denna an
läggning.

FYND: —
DATERING: medeltid.

ÅHUS, YNGSJÖ 295:2, FORNE 20 
Lunds Universitets Historiska Museum. 
Fältarbetsledare: Johan Callmer

Särpräglad lokal med inslag huvudsakligen av av
fall från hantverksmässigt bedriven produktion 
av glas och metallsmycken. Ingen permanent bo
sättning utan snarare återkommande besök på 
platsen. Sannolik handelsplats.

FYND: avfall från produktion av glas och me
tallsmycken.
DATERING: mellan- och senneolitikum 700- 
talet e Kr.

ÅHUS, YNGSJÖ 1:167, 295:2, FORNE 20 
Lunds Universitets Historiska Museum. 
Fältarbetsledare: Johan Callmer

Längs Helgeåns strand finns på fastigheterna 
Yngsjö 1:167, 12:28, 224:2 och 295:2 spår av glas
bearbetning, gjuteri, smide och hornslöjd. Mynt, 
vikter och en våg antyder handel och utbyte. Det 
hela kan dateras till 700-talet e Kr. Inom stora de
lar av området finns stenåldersboplatser.

FYND: mynt, vikter, våg, spår av glasbearbet
ning, gjuteri, smide, hornslöjd.
DATERING: mellanneolitikum, senneolitikum, 
700-tal e Kr.

Småland

ALANDSRYDS SN, FORNL 37 
Fältarbetsledare: Nils-Gustaf Nydolf

Antikvarisk kontroll vid schaktning för vatten 
och avlopp vid fornl 37, som ligger i gammal åker
mark. En misstänkt stenkoncentration vid sidan 
av gravhögen rundades. Sannolikt var dock sten- 
koncentrationen naturlig. Eljest utan anmärk
ning

FYND: —
DATERING: —

ASKERYDS SN, FORNL 61 
Fältarbetsledare: Nils-Gustaf Nydolf

I samband med breddning av vägen och utvid
gning av det vägskäl, där vägvisaren är placerad, 
flyttas denna ca 5 m åt norr. Arbetet utfördes av 
vägverkets personal efter samråd med Jönköpings 
läns museum.

FYND: —
DATERING: —

BYARUMS SN, OVDASKOG 1:2 
Fältarbetsledare: Nils- Gustaf Nydolf

Telefonanmälan av markägaren. Minst 11 domar
ringar på höjdrygg. Ringarnas diameter 5—6 m. 
Total utbredning, 25—30 m. Fyndplatsen anmäld 
till länsstyrelsen. I Ovdaskog by, en milsten, med 
årtal 1836 och en gränssten, troligen från 
sekelskiftet.

FYND: —
DATERING: —

EKSJÖ, FORNL 134 
Fältarbetsledare: Linnea Kallerskog

Projektgrävning i syfte att söka arkeologiska be
lägg för den medeltida staden. Undersökningen 
utfördes dels med grävmaskin varvid provschakt
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upptogs, dels grävdes ett antal provgropar för 
hand. Inga lämningar påträffades. Kulturlager 
med medeltida indikation påträffades.

FYND: bl a keramik av Siegburgtyp, mynt ca 
1200-tal.
DATERING: medeltid — postmedeltid.

EKSJÖ, KV APOTEKET 1, FORNL 134 
Fältarbetsledare: Linnea Kallerskog

Arkeologisk undersökning i samband med ny
byggnation. Det aktuella området inom kv Apo
teket var stört och omgrävt, inga kulturlager kun
de iakttagas.

FYND: —
DATERING: —

EKSJÖ, KV BOKHANDELN, FORNL 134 
Fältarbetsledare: Nils-Gustaf Nydolf

Nybyggnation av befintligt bostadskvarter. Un- 
dersökningsytan ligger inom det område, som 
omfattades av stadsbranden 1856. Inga huskon
struktioner äldre än branden. Kulturlager, max- 
djup 0,5 m under nuvarande mark, innehöll 1700- 
talsartefakter. En tunn kolstrimma ovanpå kul
turlagret tolkades som stammande från stads- 
branden 1856. Undre halvan av kulturlagret hade 
en något avvikande karaktär än övre halvan och 
tolkades som rester av ursprunglig marknivå.

FYND: kritpipor: polykromt lergods. 
DATERING: 1700 — tidigt 1800—tal.

EKSJÖ, KV GARVAREN OCH ÖSTRA BAK
GATAN, FORNL 134 
Fältarbetsledare: Linnea Kallerskog

Antikvarisk konroll inom fornlämningsskyddat 
område inom stadens centrala delar. Uppmätning 
av kulturlagrens utbredning, karaktär och mäk
tighet. Fastställande av ursprunglig marknivå. 
Dokumentation av befintliga lämningar, vilka

bl a utgjordes av kullerstensläggningar. Vidare 
tillvaratogs ett stort material av keramik, B Il
gods, dvs yngre rödgods med invändig glasyr, 
dock ej äldre än sent 1700-tal. Materialet härrörde 
från ett eller möjligen två närbelägna krukmake
rier.

FYND: — keramik, B I I-gods.
DATERING. 1700—1800-tal.

EKSJÖ, KV SMEAGÅRDEN/VAGN- 
MAKAREN, FORNL 134 
Fältarbetsledare: Nils-Gustaf Nydolf

Nybyggnation i två kvarter väster om Österlång
gatan, med igenläggning av mellanliggande tvär
gränd. Tidigare bebyggelse riven på ett tidigt sta
dium. En konstruktion möjligen äldre än senaste 
bebyggelse framkom. Kulturlager fanns på båda 
tomterna, maxdjup ca 0,7 m under nuvarande 
marknivå. Enstaka artefakter av 1700-tals- 
karaktär. Konstruktionen bestod av en brunnslik- 
nande skapelse, byggd av stora, naturrunda ste
nar, lagda utan fogmedel. Cirkulärt tvärsnitt, 1,5 
m djup under markytan, ca 2 m, nergrävd genom 
kulturlagret. Inga daterande fynd. Södra halvan 
av ”brunnen” genomgrävd av Gatukontoret vid 
avloppsgrävning, mars -83. Dokumentation ut
förd. ”Brunnens” funktion svårtolkad. Sannolikt 
inte vattenbrunn. Troligen liten källare eller av- 
fallsbrunn.

FYND: kritpipor, polykromt lergods. 
DATERING: 1700—1900-tal.

HÄSSLEBY SN, FORNL 10 
Fältarbetsledare: Nils Gustaf Nydolf

Besiktning efter anmälan från hembygdsförbun
det. Roset skadat i samband med skogsavverk
ning och skogsplöjning. Traktorspår synliga tvärs 
över röset, samt dess östra sida delvis skadat av 
plöjning, varvid stenpackning blivit omrörd. 
Plogspår tätt intill röset på alla sidor. Ett flertal 
odlingsrösen inom området genomplöjda.

FYND: —
DATERING: —

550



HÖREDA SN, BROARP, FORNE 25 
Fältarbetsledare: Nils Gustaf Nydolf

I samband med ombyggnad av väg 33, vid Broarp, 
flyttades och rekonstruerades ett tämligen raserat 
vägmärke, bestående av en gjutjärnsskylt på kall- 
murat stenfundament. Skylten har halvrund 
överdel och inskrift: ”Förbi Bredvik till Marie- 
torp GGd” Fundamentet består av fyra stenskift, 
1,55x1,55x0,65 m.

FYND: —
DATERING: —

JÖNKÖPING, FORNE 50
Fältarbetsledare: Nils Gustaf Nydolf, Linnea Kal-
lerskog

Antikvarisk kontroll i samband med schaktnings- 
arbeten för fjärrvärmeledningar inom stadens 
centrala områden. Uppmätning av kulturlagrens 
utbredning, karaktär och mäktighet, faststäl
lande av ursprunglig marknivå. Dokumentation 
av befintliga lämningar, bl a påträffades bygg- 
nadsrester (källare) och skelett.

FYND: skelett, byggnadsrester.
DATERING: medeltid, nyaretid.

JÖNKÖPING, KV BOHUS, FORNE 50 
Fältarbetsledare: Nils Gustaf Nydolf

Modernisering och ombyggnad av gammal trä
husbebyggelse. Anläggande av VVS. Kontroll av 
rörgravar. Undersökning av schaktavsnitt under 
befintlig husvägg, varvid två äldre byggnadsfaser 
konstaterades. Tomten kraftigt uppfylld och om
rörd.

FYND: yngre rödgods.
DATERING. 1700—1800-tal.

JÖNKÖPING, FLAHULT 1:5, 13:1 
Fältarbetsledare: Nils Gustaf Nydolf

Avbanad skogsmark förberedd för industritom
ter. Antikvarisk kontroll av naturliga gropar (upp 
till minst 20 m) samt sökning av tidigare observe
rade skärvstenshögar (ej återfunna). I området 
har funnits rikligt med kolbottnar, vilka troligen 
varit sentida.

FYND:—
DATERING: —

JÖNKÖPING, KV HEMMET 1, FORNE 50 
Fältarbetsledare: Linnea Kallerskog

Arkeologisk undersökning i samband med ny
byggnation. Bebyggelserester i form av stolphål 
och ugnsfundament. Spår av hantverksaktivitet 
med främst gjuteriverksamhet.

FYND: gjutformar, keramik bl a stengods (Sieg- 
burg), äldre rödgods m m.
DATERING: 1300—1600-tal.

JÖNKÖPING, SMEDJEGATAN, FORNE 50 
Fältarbetsledare: Linnea Kallerskog

Antikvarisk schaktkontroll i samband med 
schaktning för vatten och avlopp. Uppmätning av 
stratigrafi och rustbäddskonstruktion.

FYND: —
DATERING: —

JÖNKÖPING, STAB-OMRÅDET, STG 1212 
Fältarbetsledare: Nils-Gustaf Nydolf

I samband med Gatukontorets anläggande av cy
kelbana genom STAB-området, har en passage 
byggts genom befintlig tegelbyggnad i områdets 
västra del, gränsande mot kvarteret Jästen. Vid 
uppbrytandet av betonggolvet framkom en enkel 
stensyll ca 1 m innanför befintlig västvägg och 
omedelbart öster därom, rester av en kullerstens- 
anläggning. Djup under befintligt betonggolv, 
25—30 cm. Syli och stenläggning har tillhört en 
äldre byggnadsperiod än nuvarande hus. Kunde ej
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dateras eller knytas till funktion.

FYND: —
DATERING: —

JÖNKÖPING, VÄSTRA STORGATAN — KYR
KOGATAN, FORNT 50 
Fältarbetsledare: Nils-Gustaf Nydolf

Omläggning av bärlager i gatukorsningen. Inom 
området för begravningsplatsen i det medeltida 
Jönköping. 13 skelettgravar in situ. Stenfunda- 
ment (?), tidigare undersökta på 1960-talet, (det 
norra borttaget). Vallgrav i östra delen, mitt för 
Parkgatan. Förstärkningsmur på rådhusets västra 
sida. Endast delar av den totala, avschaktade ytan 
kunde undersökas p g a stor tidspress. Schakt- 
ningen berörde endast övre partiet av befintligt 
fyllnadslager.

FYND: —
DATERING, medeltid.

KALMAR, KV BAGAREN 3, FORNT 93 
Kalmar läns museum.
Fältarbetsledare: Michael Delden

Den antikvariska kontrollen föranleddes av led
ningsdragning för VA. Spår av kulturlager från 
1700-talet och tidigt 1800-tal påträffades.

FYND: —
DATERING: 1700—1800-tal.

KALMAR, KV BECKASINEN 33, FORNT 93 
Kalmar läns museum.
Fältarbetsledare: Birgit Persson

För anläggandet av hiss upptogs ett ca 3x3 m 
stort schakt och till ett djup av 3 m. Dessutom 
upptogs ett ca 22 m långt schakt för ledningar. I 
huvudsak bestod marken av fyllnadsmassor och 
grus. På en 6 m lång sträcka i ledningsschaktet på
träffades ett ca 0,4 m tjockt kulturpåverkat ”la
ger”, vilket eventuellt kan vara någon form av

nedgravning. ”Lagret” vilade direkt på steril 
sand. Inga fynd tillvaratogs.

FYND: —
DATERING: medeltid.

KALMAR, KV BOFINKEN 4, FORNE 93 
Kalmar läns museum.
Fältarbetsledare: Michael Delden

Den antikvariska kontrollen föranleddes av ny
byggnation. Schaktningen företogs i sentida 
byggnadslager.

FYND: —
DATERING: sentida.

KALMAR, KV BORGMÄSTAREN 4, 6 OCH 7,
FORNE 93
Kalmar läns museum.
Fältarbetsledare: Birgit Persson

Markingreppet utgjordes av två schakt för lednin
gar. Trots ett flertal sentida störningar kunde oli
ka lagerföljder konstateras. Några avsatta kultur
lager kunde dock inte med säkerhet konstateras. 
Av allt att döma bestod de olika lagren av påförda 
massor. Några fynd tillvaratogs inte.

FYND: —
DATERING: —

KALMAR, KV DOMHERREN 1, FORNE 93

Kalmar läns museum.
Fältarbetsledare: Michael Delden

Den antikvariska kontrollen föranleddes av in
stallation av hisstrumma. Totalt återfanns spår av 
sex gravsättningar, samtliga troligtvis medeltida. 
Gravarna är belägna inom platsen för S:t Gert
ruds kyrkogård vilken ännu utnyttjades fram till 
mitten av 1800-talet bl a som kolerakyrkogård.

FYND: —
DATERING: medeltid—1800-tal.
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Den antikvariska kontrollen föranleddes av led
ningsdragning för VA. Schaktningen företogs i ti
digare störd mark.

FYND: —
DATERING: —

KALMAR, KV DOMHERREN 22, FORNE 93
Kalmar läns museum.
Fältarbetsledare: Michael Delden

KALMAR, KV DOMHERREN/SPIKGATAN 
Kalmar läns museum.
Fältarbetsledare: Ingegerd Edling-Arnell

Antikvarisk kontroll föranledd av schaktning för 
el-kabel. Schaktets längd ca 50 m, 0,4 m brett och 
0,4 m djupt. Inget av antikvariskt intresse på
träffades.

FYND: —
DATERING: —

KALMAR, KV DRYADEN-S VÄGEN, FORNE 
93
Kalmar läns museum.
Fältarbetsledare: Michael Delden

Den antikvariska kontrollen föranleddes av 
breddning av befintlig cykelväg. Schaktningen fö
retogs i en svag naturförhöjning som ingått i 1600- 
talsstadens yttre befästningslinje.

FYND: —
DATERING: 1600-tal.

KALMAR, SÖDRA LÅNGGATAN 43. FORNE 
93
Kalmar läns museum.
Fältarbetsledare: Michael Delden

Schaktningen utfördes i tidigare schaktad mark. 
Den antikvariska kontrollen föranleddes av drag
ning av elkabel.

FYND: — 
DATERING: —

KALMAR, KV KASTANJEN 4, FORNE 94 
Kalmar läns museum.
Fältarbetsledare: Birgit Persson

Markingreppet utgjordes av ett 34 m långt schakt 
för dagvattenledningar. Ett humusrikt kulturla
ger med enstaka fragment av kol, tegel och ben. 
Kulturlagret var mellan 10—50 cm tjockt, och på
träffades 30 resp 80 cm under marknivån. Kultur- 
lagret vilar på steril sand. Det finns all anledning 
att anta att kulturlagret hör samman med Helge- 
andshusets verksamhetsområde i nära anslutning 
till det tidigare utgrävda och dokumenterade 
gravplatsområdet. Inga fynd tillvaratogs.

FYND: —
DATERING: medeltid.

KALMAR, V SJÖGATAN-N LÅNGGATAN- 
SKEPPSBRON, FORNE 93 
Kalmar läns museum.
Fältarbetsledare: Michael Delden

Den antikvariska kontrollen föranleddes av elka
bel. Schaktningen företogs huvudsakligen i tidi
gare störd mark. Inga iakttagelser av antikvariskt 
värde gjordes.

FYND:
DATERING: —

KALMAR, 0 SJÖGATAN-SKEPPSBRO- 
GATAN, FORNE 93 
Kalmar läns museum.
Fältarbetsledare: Michael Delden 
Den antikvariska kontrollen föranleddes av ut
vidgning av fjärrvärmenätet. Schaktningen ut
fördes huvudsakligen i sentida fyllnadslager. Inga 
iakttagelser av antikvariskt värde gjordes.

FYND: —
DATERING: —
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Fig 67. Tuschteckning föreställande regalskeppet Kronan, som hon kan ha sett ut. Utförd av J Hägg 
1907.
The royal ship The Crown ’Kronan’, and her possible appearance.
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Fig 68. Dykare i färd med att frilägga föremål i ett av schakten på Kronans vrakplats. Till sin hjälp har 
han en mammutpump, en slags undervattensdammsugare. Foto N Aukan, Kalmar läns museum. 
Diver in the process of excavating objects from the wreck.

KALMAR, KV SKRIVAREN 1, FORNE 93 
Kalmar läns museum.
Fältarbetsledare: Michael Delden

Den antikvariska kontrollen föranleddes av upp
förandet av nya PK-bankens lokaler. Vid schakt- 
ningen framkom den äldsta strandlinjen samt 
spår av de väldiga utfyllnadsarbetena från 1600- 
talet. Ett fåtal hus från eventuellt den äldsta be
byggelsen fanns kvar på platsen fram till 1970- 
talet.
FYND: —
DATERING: 1600-tal.

KALMAR, STADSPARKEN, STG 352, FORNL 
94
Kalmar läns museum.
Fältarbetsledare: Birgit Persson

Undersökningen föranleddes av att Kalmar kom
mun skulle bygga en ny scen i stadsparken. Ett 
10x3 m stort schakt totalundersöktes och en nå
got större yta bevakades genom antikvarisk kon
troll. Under ett 60—70 cm tjockt matjordslager 
påträffades en husgrund. Husgrundens inner- 
mått är 5,30 m. Det kan antingen vara kort eller 
långsida på huset. I husgrunden raseringsmassor 
och under densamma en nedgravning (avfalls- 
grop). Avfallsgropen innehöll stora mängder 
djurben, några järnspikar och keramikbitar. Ut
anför husgrunden fanns avsatta kulturlager på 
samma nivå som raseringsmassorna inne i husg
runden. Benmaterialet tillvaratogs och har under
sökts osteologiskt. Rapporten är under ut
arbetande.

FYND: mynt, kam, knappar, glas, keramik, me
tallföremål.
DATERING: medeltid.
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Den antikvariska kontrollen föranleddes av ned
läggande av elkablar. Schaktningen företogs i ti
digare störd mark.

FYND: —
DATERING: 1600-tal.

KALMAR, G:A VATTENTORNET, FORNE 93
Kalmar läns museum.
Fältarbetsledare: Michael Delden

KARLSTORPS SN, FORNL 2 
Fältarbetsledare: Nils-Gustaf Nydolf

Vägombyggnad och breddning av vägen. Endast 
milstoplens fundament återstår, belägen i vägkan
ten vid körbanan. Gråstensfundamentet statt i 
förfall.

FYND: —
DATERING: —

KRISTDALA SN, MALGHULT 13:1 
Kalmar läns museum.
Fältarbetsledare: Ebbe Westergren

Inget av antikvariskt värde påträffades.

FYND: —
DATERING: —

gen för forskning i exempelvis osteologi, etnologi, 
konstvetenskap. Dessutom fungerar undersök
ningarna som en forskningsstation för utvecklan
det av marinarkeologi i Sverige. Teknik och metod 
kan testas i fält. Undersökningarna är till övervä
gande del privatfinansierade.

Kronans vrakplats är belägen drygt 6 km ut till 
havs öster om Hulterstad på östra Öland, på 26 m 
djup. Skeppet sjönk den 1 juni 1676 i ett slag mel
lan den svenska flottan och de lierade dansk
holländska flottorna. Kronan kantrade, explode
rade och sjönk under slagets inledningsskede. Ca 
11 Vo av den begränsade vrakplatsen (50x40 m) 
har hittills undersökts, (fig 68)

FYND: 10—12 000 bärgade fynd. Alltifrån 4 tons 
bronskanoner och Sveriges största guldmyntskatt 
till den enkle sjömannens ägodelar. (Föremålen 
visas på Kronanutställningen på Kalmar slott 
som är öppet för allmänheten från maj— 
november 1985).

DATERING: 1600-tal.

LJUNGBY SN, ÖBBESTORP 2:2 
Kalmar läns museum.
Fältarbetsledare: Ebbe Westergren

Inget av antikvariskt värde påträffades.

FYND: —
DATERING: —

KRONAN
Kalmar läns museum.
Fältarbetsledare: Lars Einarsson

Regalskeppet Kronan (fig 67) påträffades 1980 ef
ter år av efterforskningar av Anders Franzen och 
hans tre medarbetare Ahlberg, Grisell och Börjes
son. Skeppet representerar med tanke på sin stor
lek och sina orörda fyndlager en rik källa av kun
skap för vårt kunnande om svenskt 1600-tal. Kro
nan var till skillnad från Vasa fullt utrustad och 
hyste en besättning på ca 850 man ur alla sociala 
skikt. Kronan uppvisar därför ett tvärsnitt ur det 
dåtida samhället. Undersökningarna banar vä-
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Den antikvariska kontrollen föranleddes av in
stallation av VA i kyrkobyggnaden. Schaktningen 
företogs i mark störd av sentida gravsättning. 
Inga säkra medeltida gravar kunde konstateras.

FYND: —
DATERING: —

LOFTAHAMMARS SN, LOFTAHAMMARS
KYRKA
Kalmar läns museum.
Fältarbetsledare: Michael Delden

MULSERYDS SN, JÄRA 2:2, 2:3, FORNL 10 
Fältarbetsledare: Nils-Gustaf Nydolf

Skogsdikning av ca 8,5 har stort skogsområde. 
Området innehåller endast en känd fornl, en rest 
sten, som dessutom ej kunde återfinnas. Den ås, 
invid vilken stenen skall stå, består av stora, olik- 
formade gråstenar, varav en del fallit ut ur åsen 
och ligger (står, med litet fantasi) vid sidan om. 
Någon avsiktligt rest sten hittades inte. Terrängen 
i övrigt är delvis sankmark, delvis gran- och barr
skog, med minimal undervegetation. Topografin 
tämligen slät. Planerad skogsdikning torde kunna 
genomföras utan antikvariska hinder.

FYND:—
DATERING: —

MÅNSARPS SN, FORNL 41:2 
Fältarbetsledare: Linnea Kallerskog

Domarring, ca 5 m i diam, skadad i samband med 
arbeten på intilliggande kraftledning. Under en 
sekundärt rubbad sten (ca 0,5 m från ursprungligt 
läge) påträffades en brandgrop med fynd. Under 
graven framkom mörkfärgade ytor (nedgrävning- 
ar) och stolphål — boplatsindikation. Material
prover: Macrofossil.

FYND: spelbrickor av glas och ben, järnkniv, 
kamfragment, keramik.
DATERING: yngre romersk järnålder.

ODENSVI SN, ODENSVI KYRKOGÅRD 
Kalmar läns museum.
Fältarbetsledare: Birgit Persson

Markingreppet utgjordes av ett 8,1x0,6—0,9 m 
stort schakt för avlopps- och vattenledningar. 
Schaktet ligger inom och i nära anslutning till den 
gamla kyrkogårdsmuren. Överst ett omrört sand- 
haltigt humuslager. Tjockleken varierade mellan 
0,2 och 0,9 m. I lagret påträffades några enstaka 
ben, bl a del av skalle med ej helt ihopväxta fonta
neller. Några fynd tillvaratogs inte.

FYND: ben.
DATERING: medeltid.

TRANÅS, VÄG 1008, SNÄLLEBO-TRANÅS 
Fältarbetsledare: Nils-Gustaf Nydolf

I samband med omläggning och breddning av väg 
1008 begärdes och tillstyrktes flyttning av gräns
sten belägen i gamla vägsträckningens norra väg- 
slänt, norr om Trollsjön, stg 993, 1194 m fl, på 
gränsen mellan Tranås stad och Norra Vedbo Hä
rad. Stenen flyttades 3 m norrut, i gränsens rikt
ning och vinkelrätt mot vägen. Stenen, av granit, 
totalt 2,25 m lång, 1,4 m över mark, har skrift på 
två sidor; mot vägen: ”Norra Vedbo Härad”, mot 
Öster: ”Tranås stad”. På toppen finns två avbrut
na järndubbar. Stenen anmäld till länsstyrelsen 
för införande i fornlämningsregistret.

FYND: —
DATERING: —

VÄRNAMO, SÖRSJÖ 1:2, FORNL 70 
Fältarbetsledare: Nils-Gustaf Nydolf

Gravfältet bearbetat med markberedningsaggre- 
gat i samband med skogsplanering av angränsan
de markområde. 24 anläggningar skadade, en to- 
talutgrävd, två delundersökta, resten enbart res
taurerade. Marken på hela gravfältet återställd.

FYND: spännbucklor, silverhänge, hängbryne. 
DATERING: 900-tal.
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Södermanland

BRÄNNKYRKA SN, KV SVALROCKEN, 
FORNL 149
Stockholms stadsmuseum.
Fältarbetsledare: Arnd Fischer

Provundersökning av gravfält med fem registrera
de gravar i form av en hög och fyra stensättningar. 
Vid provundersökningen konstaterades att några 
fornlämningar inte fanns på platsen. Provunder
sökningen följdes senare upp med schaktkontroll 
i samband med bygget, också den med negativt 
resultat.

FYND: —
DATERING: —

DJURÖ SN
Statens sjöhistoriska museum.
Fältarbetsledare: Bert Westenberg

Vid upptagningen av bojsten för underhåll fick 
man upp träfragment. Man misstänkte att ett 
vrak eventuellt kunde ligga i direkt anslutning till 
bojstenen. Vid besiktningen påträffades ett vrak 
som bedömmes vara äldre än etthundra år. Vrak
rester ligger spridda inom ett begränsat område. 
Mastfisk, 4,5 m, och några spant kan identifieras. 
Två spantrader, styrbord och babord, kan urskil
jas. Avståndet tvärs en tänkt långskeppslinje upp
går till 3,2 m. Det är dock troligt att vrakets ur
sprungliga bredd varit större.

FYND: —
DATERING: äldre än etthundra år.

KUNGSÖR, KUNG KARLS KYRKA 
Västmanlands läns museum.
Fältarbetsledare: Bengt Svensson

Inför dräneringsgrävning intill kyrkan gjordes 
kontroll och uppmätning av murrester.

FYND: —
DATERING: —

NYNÄSHAMN
Statens sjöhistoriska museum.
Fältarbetsledare: Bert Westenberg

Vraklämningarna inrapporterade som troliga 
lämningar efter fartyget RESANDE MAN (fig 
69—70). Besiktningen utfördes 1983-09-15 med 
hjälp av Kustbevakningen som ställde fartyg och 
dykare till förfogande. SSHM anlitade även en in
hyrd dykare. Vrakrester utspridda på en yta av 
15 X15 m, enstaka trädetaljer kan påträffas utan
för huvudkoncentrationen. Slamsugning utför
des i begränsad omfattning i vrakkoncentratio
nens centrala område. Fem kubikmeter kunde un
der den begränsade tid som stod till förfogande 
avlägsnas. Stångjärn och en jungfru bärgades. 
Jungfrun är av tidig 1600-tals typ medan stångjär
net efter analys kunde dateras till mitten av 1600- 
talet. Ur vetenskaplig synpunkt bedömmes vrak
platsen f n ej vara av sådant intresse att fortsatt 
undersökning är motiverad. Slamsugning utför
des under perioden 31/10—3/11 1983, fem dykare 
deltog i fältarbetet.

FYND: stångjärn, jungfru, harts, hasselnötter. 
DATERING: 1600-tal.

Stockholms innerstad

GAMLA STAŃ: KV CEPHEUS 19, KV LATO
NA 1, KV PEGASUS 10, KV POLLUX 8, 9, 
PRÄSTGATAN, KV TYPHON 12, 13, 18, KV 
ULYSSES. NORRMALM: KV BRYGGMÄSTA
REN 1,2, KV NEDRE VÄTAN 1,2,9, KV PENN- 
FÄKTAREN. SÖDERMALM: SCHAKTNIN- 
GAR FÖR SÖDERLEDEN. ÖSTERMALM: 
KV MATROSEN 2.
Stockholms stadsmuseum.
Fältarbetsledare: Anita Biuw, Solbritt Benneth, 
Elisabeth Brynja, Britta Peterson

Arkeologiska undersökningar och schaktkon
troller, som inte gav något av arkeologiskt 
intresse.
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Fig 69. Vrakrester utanför Nynäshamn, troligen efter fartyget Resande Man, blev föremål för en be
gränsad undersökning av Statens Sjöhistoriska museum 1983. Foto Bert Westenberg.
Part of the wreck of the ship Traveling Man ”Resande Man”.

Fig 70. Fartyget Resande Man var på väg till Danzig då det den 23 nov 1660 förliste vid Viksten innanför 
Landsort. Anders Bjugg, senare Lilliestierna, överlevde förlisningen och lät måla denna oljemålning 
som skildrar händelsen.
The ship ”Resande Man” which sank in 1660. This oil painting illustrates the event.



GAMLA STAN, KV CEPHALUS 10 
Stockholms stadsmuseum.
Fältarbetsledare: Anita Biuw

Området har tidigare varit uppschaktat, på 1940- 
talet. I de utvidgningar som gjordes syntes endast 
mörkfärgade avfallslager. Källare från f d kv Mi
notaurus var också synliga.

FYND: —
DATERING: —

GAMLA STAN, FERKENS GRÄND 
Fältarbetsledare: Anita Biuw 
Gammalt ledningsschakt, huvudsakligen med 
fyllning. På ett ställe, utanför kv Luna 4, notera
des en ansamling av tegel, dock inte murverk. 
Utanför kv Luna 2, 3 framkom en del trävirke, 
sannolikt tillhörande dessa fastigheters rust- 
bäddar.

FYND: —
DATERING: —

GAMLA STAN, KV MILON 1, 2 
Stockholms stadsmuseum.
Fältarbetsledare: Solbritt Benneth, Anita Biuw

Vid schaktningarna för grundförstärkningen 
konstaterades att huset var grundlagt med träpå
lar på avfallslager. Området fylldes ut sent, under 
1600-talets första hälft.

FYND: keramik.
DATERING: 1600-tal.

GAMLA STAN, STORKYRKOBRINKEN UT
ANFÖR KV IRIS OCH HIPPOMENES 
Stockholms stadsmuseum.
Fältarbetsledare: Solbritt Benneth

Gammalt ledningsschakt i vilket framkom rester 
av källare ute i Storkyrkobrinken samt källare till
hörande kv Neptunus Större 12.

FYND: — 
DATERING: —

NORRMALM, BLASIEHOLMSGATAN/HOV-
SLAGARGATAN
Stockholms stadsmuseum.
Fältarbetsledare: Britta Peterson

Ett ca 8 X 4 X 2 m stort schakt och i anslutning där
till ett ca 40x1,5, 5x1 m stort. Idet förra berg och 
ny fyllning, i det senare rester av bl a äldre gatuni
vå och brandlager.

FYND: porslin, flintgods, glas, kritpipefrag- 
ment.
DATERING: —

NORRMALM, JAKOBS TORG 
Stockholms stadsmuseum.
Fältarbetsledare: Britta Peterson

I ett ca 65 m långt, 4 m brett och 2,5 m djupt 
schakt uppmättes murrester i form av en tegelmur 
på gråstenssula.

FYND: keramik.
DATERING: —

NORRMALM, KARL XIL.S TORG 
Stockholms stadsmuseum.
Fältarbetsledare: Britta Peterson

I ett ca 20 m långt, drygt 2 m brett och ca 3 m djupt 
schakt uppmättes murrester av gråsten, möjligen 
rester av palatset Makalös. I schaktet fanns mest 
fyllning, men ett brandlager och en äldre gårds- 
eller gatunivå syntes också.

FYND: keramik.
DATERING: —

NORRMALM, KV KUNGL TRÄDGÅRDEN 5 
Stockholms stadsmuseum.
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Fältarbetsledare: Britta Peterson

För grundläggning schaktades till ca 4 meters 
djup. Under ett ca 1,5 m tjockt fyllnadslager 
framkom lera och därunder åssand. Endast den 
västra delen av tomten berördes, övriga delar var 
tidigare urschaktade.

FYND: —
DATERING: —

NORRMALM, KV LADUGÅRDSBRON 4, 5 
Stockholms stadsmuseum.
Fältarbetsledare: Solbritt Benneth

Provundersökning på delvis obebyggd gård. I 
provgroparna påträffades endast fyllning av gan
ska sent datum, i samtliga fyra provgropar kom 
berg någon meter ned.

FYND: —
DATERING: —

NORRMALM, KV SKÄREN 1, 7 
Stockholms stadsmuseum.
Fältarbetsledare: Solbritt Benneth

Lämningar efter trähusbebyggelse från 1500- och 
1600-tal, dvs från tiden före stadsplaneregle- 
ringen av Normalm, samt rester av kajer och far
tyg, bl a rester av ett relativt välbevarat klinkbyggt 
fartyg. De äldsta mynten från undersökningen är 
präglade för Johan III.

FYND: keramik, läder, trä, textil.
DATERING: sent 1500-tal och tidigt 1600-tal.

NORRMALM, STRÖMGATAN 
Stockholms stadsmuseum.
Fältarbetsledare: Britta Peterson

I östra delen av schaktet framkom en äldre 
gatunivå.

FYND: —
DATERING: —

NORRMALM, SÖDRA BLASIEHOLMS- 
KAJEN
Stockholms stadsmuseum.
Fältarbetsledare: Elisabeth Brynja, Britta 
Peterson

I ett ca 4 x 3 m stort schakt framkom under sen 
fyllning ett drygt metertjockt fyllnadslager med 
bl a rester av äldre gatunivå. Under den, mörk 
fyllning, i vilken tillvaratogs delar av en klink- 
byggd båt.

FYND: båtdelar.
DATERING: —

Uppland

LOVÖ SN, SÖDERBY, FORNL 11 och 13 
Inst för arkeologi Stockholms Universitet. 
Fältarbetsledare: Bo Petré.

Inst för arkeologi vid Stockholms Universitet har 
under 1983 haft sina seminariegrävningar förlag
da till Lovö. På fornl 11 och 13 (Söderby) under
söktes sammanlagt fyra stensättningar, ca 2,5—4 
m i diam och ca 0,1—0,3 m höga. Alla var brand
gravar. Gravarna på fornl 11 (två st) kan dateras 
till vikingatid och de på fornl 13 till vendeltid och 
vikingatid.

FYND: ett viktlod, nitar, järnfragment, pärlor, 
keramik, kamfragment, brända ben. 
DATERING: vendeltid, vikingatid.

VALLENTUNA SN, LINGSBERG, FORNL 
265, 262
Inst för arkeologi Stockholms Universitet. 
Fältarbetsledare: Michael Olausson

Delundersökning av fornborgen, fornl 265, grav
fält, fornl 262 samt ej tidigare känd boplats delvis 
överlagrad av gravfältet fornl 262. Undersöknin
gen gjordes som en del i Arkeologiska Institutio
nens projekt ”Angarnsjöprojektet”, dels i form av 
seminariegrävning i maj (1,5 vecka) och dels med 
anställd personal (i 1,5 vecka) under november

561



månad. I ett schakt (15—10 m x 1,5—1 m stort) 
påträffades tre olika muravsnitt och tre olika mur
typer: stensträng, rösad vall och en från början rö- 
sad vall som vid undersökning visade sig bara 
byggd i skalmursteknik med fyllning av sand och 
bruten småsten. I botten ett kraftigt kol/sotlager 
(0,2 m tjockt) troligen efter liggtimmer vilket till
sammans med skalmurarna bildat en kistkonst- 
ruktion. C 14-datering från kollagret till 100 
BC±90. Ovanför detta lager fynd av nitrifierad 
sten i småklumpar. Inga konstruktionsdetaljer i 
de övriga undersökta murarna. Den andra rösade 
vallen C 14-daterades till 310 BC ±80. Tio prov
gropar lxl m togs upp inne i borgen. Kulturlager 
i större och mindre linser. Fostatkartering: två in
tressanta områden ca 20x15 m stora.

Gravfältet fornl 262 beläget ca 150 m söder om 
fornborgen. Mycket små och låga stensättningar. 
I dess omedelbara närhet odlingsrösen, stensträn
gar och åkerytor. Två stensättningar undersöktes 
en rund 3,5 m i diam med ben/sot grop i mitten. 
Den andra stensättningen var tresidig med 3,7 m 
långa sidor. Mycket vällagd med skärvsten samt 
större stenar i anläggningens mitt. I varje hörn 
resta stenar av sandsten. Inga fynd (gravfynd) en
dast boplatsmaterial, datering: yngre romersk 
järnålder?

Provschakt genom boplatsområde intill grav
fält 15x1 m stort. I schaktet framkom en härd
grop med kantkedja 2,5 m i diam, 0,5 m tjock. An
läggningen C 14-daterad till 550 BC+80. Under
sökningarna kommer att fortsätta 1984.

FYND: Gravfält: rembeslag av brons, keramik, 
fragment av ben från vuxen man. Provschakt: bl a 
grässtruken keramik, glaserat rödgods (från göds
ling), järnslagg, malstenslöpare, brända djurben, 
obrända djurtänder.
DATERING: förromersk järnålder, tidig folk- 
vandringstid.

VAXHOLM/MYRHOLMEN 
Statens sjöhistoriska museum.
Fältarbetsledare: Bert Westenberg

Vid kabeldragning observerade dykare hinder i 
planerat kabelstråk. Vid SSHMs besiktning fram
kom att detta vrak besiktigats i samband med ett 
annat undervattensarbete i området. Vraket be

dömdes vara yngre än etthundra år. I samband 
med kabelarbetet har inga ingrepp i vraket gjorts.

FYND: —
DATERING: kring sekelskiftet.

ÖSTERÅKERS SN, FÅGLARÖ 
Statens sjöhistoriska museum.
DATERING: Bert Westenberg

Sommarstugeägare meddelar att man vid rens
ning av strandområde påträffat stora ekstockar. 
Besiktningen gav vid handen ett endast fem ek
stockar finns kvar i ett begränsat område. Stoc
karna skulle kunna vara däcksbalkar från större 
fartyg. Ingen muntlig tradition finns som kan 
styrka en förlisning eller kondemnering i det ak
tuella området. Vattendjupet på fyndplatsen är 
för grunt för att ett fartyg skall kunna ha gått på. 
Troligt är att virket spolat in mot land efter det att 
ett fartyg brutits ned. Besiktningen föranleder in
ga åtgärder.

FYND: —
DATERING: troligen 1800-tal.

ÖSTHAMMARS SN 
Statens sjöhistoriska museum.
Fältarbetsledare: Bert Westenberg

I samband med upprensning av vik och angrän
sande strand påträffades en av ortsbefolkningen 
sedan tidigare känd vraklämning. Tyvärr kontak
tades SSHM först efter i det närmaste avslutat ar
betet i området. Vraket var då helt sönderbrutet 
och uppkastat på land. Enligt muntlig tradition 
skall vraket varit känt och synligt ovan vattenytan 
under senare delen av 1800-talet. Kommunens re
presentanter har meddelats att Riksantikvarie
ämbetet och SSHM i framtiden vill bli underrätta
de innan ingrepp göres i vattenområde i kom
munen.

FYND: —
DATERING: 1800-tal.
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Västerbotten

BURTRÄSKS SN, BACKVIKEN 1:18, FORNE 
32
Västerbottens Museum:
Fältarbetsledare: Åsa Lundberg

Slutgrävning av tidigare påbörjad arkeologisk 
undersökning. Inga säkra anläggningar påträffa
des vilket torde bero på att dessa blivit bortplöjda. 
Endast en koncentration som eventuellt kan vara 
rester av en härd. Boplatsen har varit bebodd i två 
omgångar, den tidigare perioden representerad av 
kvartsavslag och större bitar kvarts som låg under 
plogdjupet samt en senare period med fynd av av
slag av grå kvartsit samt en spets av flinta, detta 
senare påträffat i ploggången. Fynd från den se
nare perioden upptagna vid den tidigare under
sökningen.

FYND: skrapor av kvarts och kvartsit, avslag, 
kärnor.
DATERING: Åsa Lundberg

BURTRÄSKS SN, BYGDSILJUM 7:8, FORNE 
46
Västerbottens Museum:
Fältarbetsledare: Åsa Lundberg

Boplatsen är belägen på en sommarstugetomt 
och utsatt för skador. Boplatsytan är begränsad 
40 x 15 m med avgränsade aktivitetsytor i form av 
koncentrationer av avslag och splitter av kvarts, 
kvartsitavslag, brända ben.

FYND: 19 kvartsskrapor, bryne, avslag. 
DATERING: tidigneolitikum

JÖRNS SN, KÅTASELET 12V, FORNE 66, 67 
Västerbottens Museum:
Fältarbetsledare: Lennart Sundqvist

Undersökningarna vid Lappviken genomfördes 
som ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Geolo
giska Undersökningar i Uppsala, Skellefteå Mu
seum och Västerbottens Museum i Umeå. Syftet

med schaktupptagningen var att återfinna hu- 
möst material för SGU:s provserietagning för pol
lenanalys så nära de kända boplatserna som möj
ligt. Boplats, fornl 67, undersöktes mellan åren
1967—1980 medan boplats, fornl 66, Jörns sn, 
Västerbotten undersöktes år 1982 vid en liknande 
provserietagning som årets. Under årets schakt
grävningar påträffades en tidigare okänd stenål- 
dersboplats belägen ca 300 m nordväst om tidiga
re kända lokaler vid vikens strand. Boplatsen be
stod av en kokgrop samt en eldstad.

FYND: —
DATERING: stenålder.

JÖRNS SN, SMÅTRÄSKHEDEN 21 III, 
FORNL 79
Västerbottens Museum:
Fältarbetsledare: Lennart Sundqvist

Utgrävningarna vid Garaselet genomfördes som 
ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Geologiska 
Undersökningar i Uppsala, Skellefteå Museum 
och Västerbottens Museum i Umeå. Syftet med 
schaktupptagningen för att återfinna humöst ma
terial för SGU:s provserietagning för pollenana
lys så nära stenåldersboplatsen, fornl 79, Jörns 
sn, som möjligt var. Boplatsen undersöktes mel
lan åren 1969—1975. En liknande schaktupptag
ning genomfördes år 1982. Vid undersökningen 
påträffades kulturlager från stenåldern.

FYND: —
DATERING: stenålder.

TORE SN, BONDERSBYN 12:1 
Västerbottens Museum:
Fältarbetsledare: Thomas Wallerström

Undersökningen hade till syfte att klarlägga forn- 
lämningsområdets art. Området karterades även. 
Undersökningsresultaten avses ligga till grund för 
informationstavlor på platsen. Fornlämningen 
utgjordes av odlingsrösen i ett delvis av sten
strängar kringgärdat område. Bland rösena, i ett 
särskilt område, fanns husgrunder. Undersök
ningen har visat att fornlämningarna utgöres av
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svedj eodlingar i barrskog som också haft sä 
songsmässig bosättning. Konstruktionen tillhö 
1600-talet och kan sättas i samband med en savo- 
laxisk befolkningsexpansion i Norrbotten, i viss 
mån arkivaliskt belagd. Någon form av järnhan
tering har försiggått i området (sjömalmstäkt 
järnhantering). Tjärdalen är från sen tid.

FYND: föremål av flinta (skrapa), slagg, fekalie 
av älg (under ett av rösena), frön av åkersenap, 
kol.
DATERING: 1600-tal.

Västergötland

ASKIMS SN, ASKIM STOM 2:47, FORNL 7 
Inst för Arkeologi Göteborgs Universitet. 
Fältarbetsledare: Peter Jankavs, Elisabeth 
Nordbladh

Det undersökta området utgjorde västra kanten 
av ett yngre järnåldersgravfält. Gravfältet har i sin 
helhet ca 75 synliga anläggningar. Grävningsor- 
sak: Frigöra villatomt från fornlämningar. Sam
manlagt undersöktes fyra anläggningar (en av 
dessa delvis undersökt sept 1982). Dessa utgjor
des av två runda stensättningar, 4—5 m i diam och 
0,3—0,4 m höga, samt två mycket omrörda grav
anläggningar vars ursprungliga form och storlek 
ej går att avgöra. Alla anläggningarna var 
brandgravar.

FYND: två glaspärlor, nitar och spikar av järn, 
keramik, flinta, brända ben.
DATERING: vikingatid.

GÖTEBORG, 60 KV FISKARSTEKET 43, VF 
261
Göteborgs Arkeologiska Museum. 
Fältarbetsledare: Stefan Kihlberg

Undersökning på grund av tomtstyckning och ny
byggnation. På boplatsen VF 261 har tidigare in
samlats: 18 spån, spånkärna, spånskrapa, knack
sten samt skärvor. Vid provundersökningen gräv
des sju provgropar varvid endast ett avslag 
påträffades.

FYND: ett avslag 
DATERING: —

KNÄTTE OCH LIAREDS SNR, IGELSERED 
BY
Älvsborgs museum/Lödöse museum. 
Fältarbetsledare: Rune Ekre

Provschaktningar för lokalisering av Igelsereds 
medeltidskyrka efter ansökningar från hem
bygdsföreningen. Inga spår av kyrkplatsen, men 
fynd från äldre bebyggelse.

FYND: ca 35 fyndnummer.
DATERING: 1700—1800-tal.

LERUMS SN, LERUMS KYRKA 
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse museum. 
Fältarbetsledare: Rune Ekre

Golvomläggning i södra sidoskeppet. Rivnings- 
material från 1600-talskyrkan med målad 1700- 
talsdekor.

FYND: ca 30 fyndnummer 
DATERING: 1600—1700-tal.

ST LUNDBY SN, ”SJÖBORG”, HÄLLNÄS 
FORNL 41
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse museum. 
Fältarbetsledare: Rune Ekre

Anledning: Gatans omläggning. Markstudier i 
anslutning till den medeltida Ljudaån, yttre vall
graven med vallsystem mot söder och öster, mel
lersta vallgraven mot öster, bebyggelselämningar 
inom borgområdet, stadsbebyggelse från perio
den 1050—1250, senmedeltida gata med anslu
tande byggnadslämningar. Fynd bl a en stridsyxa 
med runinskrift på ornerat skaft, ett stort antal 
ornerade läderdetaljer, hushållsredskap (Bl a 
vävsvärd av valben), kammar, bl a praktkam från 
1000-talet, textilrester, ett omfattande, rikt varie
rat keramikmaterial och skeppsdetaljer (från 
1100-talslager).
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FYND: 1 500 fyndnummer. 
DATERING: omkr 1050 — omkr 1500.

LÖDÖSE SN ST PEDER, KLOSTERGATAN 
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse museum. 
Fältarbetsledare: Rune Ekre

Anledning: Ledningsreparationer. Medeltida kul
turlager.

FYND: 6 fyndnummer 
DATERING: medeltid.

LÖDÖSE SN, ST PEDER, KLOSTERGATAN 
OCH KLOSTRET 6:1 
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse museum. 
Fältarbetsledare: Rune Ekre

Anledning: Kraftverkets ledningsschaktningar. 
Medeltida byggnadslämningar och kulturlager.

FYND: ca 40 fyndnummer.
DATERING: 1200—1500-tal.

LÖDÖSE SN, ST PEDER, KROKEN 1:59 
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse museum. 
Fältarbetsledare: Rune Ekre

Anledning: Utbyggnad. Dokumentation mur
lämningar i Klosterkomplexets nordöstra hörn.

FYND: 61 fyndnummer 
DATERING: 1200—1400-tal.

LÖDÖSE SN, ST PEDER, KROKEN 1:65 
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse museum. 
Fältarbetsledare: Rune Ekre

Anledning: Reparation av vattenläcka. Medeltida 
kulturlager och byggnadslämningar.

FYND: ca 30 fyndnummer 
DATERING: medeltid-sentid.

LÖDÖSE SN, ST PEDER, PASSAGÅRDEN 
1:58 OCH 1:12
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse museum. 
Fältarbetsledare: Rune Ekre

Anledning: Vårdhemmets rullstolsbana. Kontakt 
med den medeltida inre vallgraven i öster och 
norr, lämningar och två medeltida stenbyggnader 
på borgkullens nordsida, eftermedeltida bygg
nadslämningar.

FYND: 352 fyndnummer.
DATERING: medeltid—1800-tal.

LÖDÖSE SN, ST PEDER, PASSAGÅRDEN 
1:58
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse museum. 
Fältarbetsledare: Rune Ekre

Anledning: Trapparbeten. Kulturlager på borg
kullen.

FYND: 10 fyndnummer.
DATERING: medeltid.

LÖDÖSE SN, ST PEDER, PASSAGÅRDEN 
1:32 OCH LÅNGGATAN 
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse museum. 
Fältarbetsledare: Rune Ekre

Anledning: Ledningsgravning för landstingets 
nybygge. Borgarbebyggelse och gatulämningar 
från 1100-tal—1600-tal, norra yttre vallgraven.

FYND: 261 fyndnummer.
DATERING: 1100-tal -1600-tal.

LÖDÖSE SN, ST PEDER, PASSAGÅRDEN 
1:32
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse museum. 
Fältarbetsledare: Rune Ekre

Anledning: Nybyggnad (landstingets vårdcen
tral). Medeltida byggnadslämningar och senme
deltida gator.

FYND: 191 fyndnummer.
DATERING: 1100—1600-tal.
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Fig 71. Lödöse, Eriksgatan 1983. Rester av trägata 
från omkring 1250. Över denna vilade den yttre 
vallgravsvallen anlagd efter omfattande expro- 
priering i borgarkvarteren närmast den utbyggda 
borgen Lödösehus. I bildens mitt skymtar en liten 
stridsyxa med runinskrift på det ornerade träskaf
tet: Pedar äger mig, Johannes ristade mig. Foto 
Lödöse museum.
Remains ofa wooden street from around 1250. In 
the centre of the photo is a small battle axe with a 
runic inscription on the decorated wooden shaft.

Fig 72. Lödöse, Eriksgatan 1983. Fartygsdelar från 1100-talslager. Överst stävprydnad med djurhuvud, 
i mitten skott från kölsvinet, nederst spantknä (beräknad skeppsbredd 4 m). Foto Lödöse museum. 
Parts of a ship from the 12th century cultural layer: bow decoration and rib joint.
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Fig 73. Lödöse, Eriksgatan 1983. Del av svärdsskida 
med stämplad dekor (stående lejon). Från bältar- 
verkstad, 1200-tal. Foto Lödöse museum.
Part of a sword case with stamped decoration (stan
ding lion).

Fig. 74. Lödöse, Eriksgatan 1983. Gravningsfynd. 
Överst till vänster 1000-talskam. Diagonalt i mitten 
ett vävsvärd av valben från 1100-tal. Foto Lödöse 
museum.
Comb from the 11th century. Weaving instrument 
of whale bone from the 12th century.
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LÖDÖSE SN, ST PEDER, PASSAGÅRDEN 
1:78
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse museum. 
Fältarbetsledare: Rune Ekre

Anledning: Parkeringsplats. Medeltida kultur
lager.

FYND: 14 fyndnummer.
DATERING: 1200—1300-tal.

LÖDÖSE SN, ST PEDER, SKANSGATAN 
OCH PASSAGÅRDEN 1:58 
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse museum. 
Fältarbetsledare: Rune Ekre

Anledning Kraftverkets ledningsdragning. Sen
medeltida byggnadslämningar.

FYND: fyndnummer.
DATERING: senmedeltid.

LÖDÖSE SN, ST PEDER, SKANSGATAN 
OCH SPETALEN 1:16 
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse museum. 
Fältarbetsledare: Rune Ekre

Anledning: Kraftverkets transformatoranlägg
ning. Medeltida byggnadslämningar.

FYND: 159 fyndnummer.
DATERING: 1100—1400-tal.

LÖDÖSE SN, ST PEDER, SPETALEN 1:33 
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse museum. 
Fältarbetsledare: Rune Ekre

Anledning. Ledningsreparation. Medeltida kul
turlager i anslutning till norra åarmen.

FYND: ca 10 fyndnummer.
DATERING: medeltid.

LÖDÖSE SN, ST PEDER, VÄSTER- 
ÄNGSOMRÅDET
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse museum. 
Fältarbetsledare: Rune Ekre

Anledning: Ledningsschaktning. Medeltida kul
turlager, större medeltida dike.

FYND: ca 30 fyndnummer.
DATERING: medeltid.

Västmanland

ARBOGA, RÅDHUSGATAN 
Västmanlands läns museum.
Fältarbetsledare: Krister Ström

I samband med ledningsdragning i Rådhusgatan 
intill rådhuset framkom resterna av en tidigare ra
serad källare i gatan. Resterna fotograferades och 
mättes in.

FYND: —
DATERING: —

ARBOGA, TREFALDIGHETSKYRKAN 
Västmanlands läns museum.
Fältarbetsledare: Krister Ström

På grund av grundförstärkning skedde antikva
risk kontroll. Smärre murpartier framkom i va
penhuset.

FYND: —
DATERING: —

BERGS SN, PRÄSTGÅRDEN 1:5 
Västmanlands läns museum. 
Fältarbetsledare: Eva Simonson
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FYND: — 
DATERING: —

KARBENNINGS SN, LAPPHYTTAN, FORNE 
22
Riksantikvarieämbetet.
Fältarbetsledare: Gert Magnusson

Fortsatt undersökning av medeltida hyttplats.

FYND: —
DATERING: medeltid.

ODENSVI SN, BARKSTA 1:2 
Västmanlands läns museum.
Fältarbetsledare: Krister Ström

Provundersökning inför avstyckning för att utrö
na fornlämningens art. Skärvstenshög. Högen 
kvarligger.

FYND: —
DATERING: —

RYTTERNE SN, STORA EKEBY 
Västmanlands läns museum.
Fältarbetsledare: Bengt Svensson

Elndersökning av osäker fornlämning. Natur
bildning.

FYND: —
DATERING: —

SKINNSKATTEBERGS SN, FORNE 69 
Stockholms Universitet Arkeomet. 
Fältarbetsledare: Viking Wedberg

Undersökningen ingår i projektet Metallurgins 
äldre utveckling i mellansverige som bedrivs av 
Stockholms universitet/inga Serning. Inom forn- 
lämningsområdet påträffades tre reduktionsug
nar, Al, A2 och A3 samt tre separata slaggvarp

och tre smidesplatser.

FYND: —
DATERING: Al 185±85 f Kr, A2 140±85 f Kr, 
A3 380 f Kr.

SKINNSKATTEBERGS SN, FORNE 70 
Stockholms Universitet Arkeomet. 
Fältarbetsledare: Viking Wedberg

Undersökningen ingår i projektet Metallurgins 
äldre utveckling i mellansverige som bedrivs av 
Stockholms universitet/inga Serning. Undersök
ningarna föranleddes av att tidigare dateringar 
från järnframställningsplatser i området indike
rat att framställningen skett på ett mycket tidigt 
stadium. Inom fornl 70 påträffades en reduk
tionsugn uppförd av resta hällar samt infodrad 
med lera. Dessutom påträffades en lerfodrad 
smidesgrop.

FYND: holkyxa av järn 
DATERING: 220±75 e Kr.

SKINNSKATTEBERGS SN, FORSEN 1:1, 
MÅRTENSTORP, FORNL 68 OCH 71 
Inst för Arkeologi Stockholms Universitet. 
Fältarbetsledare: Viking Wedberg

Undersökning av förhistoriska jämframställ- 
ningsplatser. Fortsättning 1984.

VÄSTERÅS, KV JAKOB 
Västmanlands läns museum.
Fältarbetsledare: Krister Ström

Undersökningen visade att inga kulturlager finns 
söder om Badhusgatan i kv Jakob. Vidare fram- 
togs grunderna, som grävdes fram redan på 1930- 
talet, tillhörande det utpekade Västerås mynthus. 
Grunderna mättes in och fotograferades varpå de 
åter fylldes igen.

FYND: —
DATERING: —
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Ångermanland

NORDINGRÅ SN, ÖVERVEDA 1:6 OCH 
RÖKSTA 4:11, FORNE 26 + NYUPPTÄCKT 
Länsmuseet-Murberget.
Fältarbetsledare: Margareta Bergvall

Anledningen till undersökningen var vägbygge. 
Direkt berörd av vägbygget var ett nyupptäckt rö- 
se som kunde misstänkas vara ett kuströse (på fas
tigheten Röksta 4:11). Efter en halv dags under
sökning kunde konstateras att rösets stenmaterial 
var av sent ursprung, löst packade och av varie
rande storlek. I området finns andra stensamling
ar, stenmurar och dylikt, som kan vara från tidi
gare skadade och utplockade gravrösen. Eftersom 
vägen skulle dragas i närheten av den kända och 
undersökta Överveda-boplatsen gjordes en 
schaktkontroll av området som låg närmast bo
platsen. Denna kontroll gav inga positiva resultat.

FYND: —
DATERING: —

SJÄLEVADS SN, GENE 5:1, FORNE 22 
Inst för arkeologi Umeå Universitet. 
Fältarbetsledare: Anna-Karin Lindqvist

Undersökningen ingår i ett större forskningspro
jekt rörande samhällsutvecklingen i Norrland un
der första årtusendet. 1983 års arbete har till störs
ta delen utgjorts av undersökta anläggningar 
(stolphål, väggrännor, härdar tillhöriga de olika 
husgrunderna) samt friläggandet av hus X. Gene- 
undersökningen har pågått sedan 1977 och hittills 
har nio husgrunder framkommit, varav en medel
tida (1200-tal) övriga husgrunder dateras mellan 
0—600 e Kr.

Hus I och II: långhus, 40x9 m stort och 3- 
skeppiga. Hus III: timrat hus, 7x7 m stort. Hus 
IV: långhus, 15 X 5 m stort, 3-skeppigt. Gjutforms 
och degelfragment i och omkring huset. Hus V: 
utgår. Hus VI: 3-skeppigt hus 19 x 10 m stort med 
U-formad vall, utanför huset fanns rikligt med 
slaggprodukter från järnbearbetning samt en 
mindre del i de fyra stora härdarna inne i huset. I 
husets norra del fanns rester av förkolnade trä
konstruktioner på vissa ställen var dessa näver-

FYND: gjutformsfragment, degel och degelfrag
ment med bl a spår av guld, bandförmig järnfibu- 
la, hopsmält häktespänne, guldöverdraget, 
bronsbleck, järnpilspetsar, knivar, nitar, spikar, 
sylar, beslag av järn, stenklubba, brynen, frag
ment av skära, häktespänne med tre knappar av 
brons, fragment av häktespänne, asbestkeramik, 
10-tal pärlor (ler, glas, glasfluss), bränd lera, brän
da ben, järnslagg.
DATERING: Hus I. 10 f Kr—180 e Kr. Hus II 
385—510. Hus III 1215. Hus IV 400—500. Hus V 
eg anläggning (?) daterad till 515. Hus VI 375— 
410. Alla centrumvärden. Dessutom härdar och 
härdgropar 225—480 e Kr. Övriga hus ingen date
ring ännu.

täckta. Hus VII: 3-skeppigt hus, 16x5,5 m stort.
Hus VIII: 3-skeppigt hus 13,5 X 6 m. Hus IX: osä
ker begränsning. Hus X: 3-skeppigt hus 17x6 m
stort.

Östergötland

V TOLLSTADS SN, ALVASTRA KUNGS
GÅRD, FORNE 12:1
Inst för arkeologi Stockholms Universitet. 
Fältarbetsledare: Gunborg O Jansson

Efterundersökning på den plats i Alvastra som 
Otto Frödin undersökte 1916 och då tolkade som 
en medeltida avrättningsplats, har klargjort att 
fornlämningen varit en megalitgrav, som kan da
teras till ca 3000 f Kr. Artefaktmaterial bestående 
av typisk megalitgravskeramik, yx- och klubbfor- 
miga bärnstenspärlor samt föremål och avslag av 
flinta och kvarts har påträffats. Fältundersök
ningen har även resulterat i att väsentliga delar av 
megalitbyggnadens plan och konstruktion kun
nat fastställas.

FYND: megalitgravskeramik, yx- och klubbfor- 
miga bärnstenspärlor, föremål och avslag av flin
ta och kvarts.
DATERING: ca 3000 e Kr.
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Skrifter utgivna åren 1982—1983 av personalen 
vid Df och Du

Andersson, Karin, Aspekter på den medeltida 
kyrkobyggnaden. Bebyggelsehistorisk tid
skrift, 3 (1982) 159—170

— Ett bidrag till Stockholms slotts byggnadshis
toria. Formännen, 77 (1982) 49—58.

— Medeltidskyrkorna vid kalmarkusten och de
ras förändringar under 1600- och 1700-talen. 
Kalmar län, 1982 38—53.

— (tills m Margit Forsström) Svensk kyrkoarkeo- 
logi. Hikuin, 9 (1983) 113—124.

— Kalmarkustens kyrkor under tidig medeltid. 
Ibid. 189—202.

Anderson, Phyllis, Aspects of site topography 
and boat morphology of the inhumation boat 
graves of Vendel period Sweden. I: Vendel pe
riod studies. Sthlm 1983. (The Museum of na
tional antiquities, Stockholm. Studies, 2.) Pp 
31—38.

Bennett, Agneta, (tills m Björn Ambrosiani, Eli- 
beth Brynja, Jonas Ferenius). Projektet Mä
lardalens folkvandringstid. Formännen 76, 
1981/4 (1982), pp 178—185.

Bertilsson, Ulf, Ancient monuments and settle
ment development in Färentuna hundred. I: 
Excavations at Helgö. 8. Sthlm 1982. Pp. 
37—64.

— Bohuslänska rösen — struktur, kronologi, 
funktion — inledning till en analys av Bohus
läns bronsålder I: Hus, gård och bebyggelse. 
Föredrag från det 16. nordiska arkeologmötet, 
Island 1982. Reykjavik 1983. Pp 33—42.

— Nyregistrering av hällristningar och älv- 
kvarnsförekomster i samband med revidering
en i Uppsala län — några reflektioner kring 
antikvariska och vetenskapliga problem. I: 
Arkeologi i Sverige 1980. Sthlm 1983. (RAÄ o 
SHMM. Rapport RAÄ 1983:3). Pp 13—23.

Broberg, Anders, Senmedeltida och efterrefor- 
matoriska rörskaftsgrytor från Helgeandshol
men i Stockholm. Hikuin, 8. (1982) 223—230.

— Bebyggelsen i Hållnäs under vikingatid och 
medeltid. I: Individen, samhället och kultur
landskapet. Kulturgeografiskt seminarium 
1983/1.

— Bebyggelsen under vikingatid och medeltid. 
Fältstudier av Lingnåre Ödegård avseende lo
kalisering och resursutnyttjande. I: Gårdens 
udvikling fra jernalderen til nyere tid. Beret
ning fra symposium i Odense 28—30 april
1982.

Broberg, Birgitta, (tilis m Margareta Hasselmo) 
Keramik, kammar och skor — variationer i 
fyndmaterialet i olika regioner. Bebyggelse
historisk tidskrift, 3 (1982) 89—103.

— Varberg. (RAÄ o SHMM. Rapport Medel
tidsstaden 31.) Sthlm 1982.

Carlsson, Kristina, Fransk keramik från Lödöse. 
Hikuin, 8 (1982) 217—222.

— Importkeramik i Gamla Lödöse. Sthlm 1982. 
(Lödöse — västsvensk medeltidsstad. 3:2.)

— Stratigrafi i Gamla Lödöse. Sthlm 1982. (Löd
öse — västsvensk medeltidsstad. 1:3.)

— Arkeologiska undersökningar i Ny Varberg 
1979—82. Varbergs Museum — årsbok, 34 
(1983) 5—16.

— (tills m Lillemor Schützler o Karin Ullberg- 
Loh) Berättelse från en vägren. En kort be
skrivning från en lång utgrävning i Ny Var
berg. Ale, 1983:3 10—23.

— Medeltida kulturlager i Sigtuna, Stora gatan, 
kv Humlegården samt Prästgatan, Uppland. 
Arkeologisk undersökning 1973 och 1974. 66 
sid. (RAÄ o SHMM . Rapport UV 1982:41). 
Gbg 1982.

— Getakärr — En arkeologisk provundersök
ning i Varbergs medeltida stadsområde. Kv Re
nen, Spinnaren, Charleshill, Varbergs stad, 
Halland. 41 sid. (RAÄ o SHMM. Rapport UV 
1983:25). Gbg 1983.

— (tills m Alf Bråthen och Rune Ekre) Dendro- 
kronologisk serie från västra Sverige 831-1975. 
RAÄ o SHMM. Rapport RAÄ 1982:1.
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Claréus, Carin, Värsta Backe. Ett gravfält från 
järnåldern. Fornl 17, Värsta Backe, Turinge 
sn, Södermanland. Arkeologisk undersök
ning 1972. 53 sid. (RAÄ o SHMM. Rapport 
UV 1982:22). Sthlm 1982.

— Arkeologiska förundersökningar. I: Arkeolo
giska förundersökningar (RAÄ o SHMM 
Rapport RAÄ 1983:1) pp 47—51. Sthlm 1983.

Damell, David, Funderingar kring nordbottniska 
redskap och tidigt jordbruk i Norrbotten. 
Fornvännen 76, 1981/4 (1982) pp 169—177.

— The excavation on Helgeandsholmen. 
Archaeological background. I: Second Nordic 
conference on the application of scientific 
methods in archaeology. (Helsingør 1981). 
PACT, 7 (1982):2 303—309.

— Gastransitering. Kulturminnesvård, 1982:6
8—10.

— (tills m Ingemar Påhlsson) Kulturlandskaps- 
utvecklingen i Borsöknaområdet, Eskilstuna. 
En pollenanalytisk undersökning från Tack- 
torpsjön väster om Eskilstuna. Arkeologisk 
bakgrund. (RAÄ o SHMM. Rapport RAÄ 
1982:4). Sthlm 1982.

— Nordiska arkeologmötet på Island. Gjallar- 
hornet, 2 (1982):3.

— Resebrev — Moęambiąue. FoF Forntid o 
framtid, 1982:1.

— (tills m Ch Axel-Nilsson o Å Hyenstrand) In
ledning till Arkeologi i Södermanland. Biblio
grafi omfattande tiden fram till 1979. (Söder
manlands museum. Rapport 6.) Nyköping 
1981.

— Rec av Vid älven. Bygd och viking. (Göteborgs 
arkeologiska museum. Årstryck 1974—78.) 
Fornminnen, 77 (1982) 79—80.

— Fullerö backar. Uppland, 1983 7—15.
— Internationellt seminarium om fornminnes- 

vård i Stockholm. Gjallarhornet, 1983:4.
— Årsmöte 1983. Ibid, 1983:3.
— Med snabba båtar och lätta transporter. His

toriska nyheter. 24. Sthlm 1983.
— Svenskt arkeologiprojekt i Moęambiąue. 

SMF-nytt, 1983:13.
— Vi måste samarbeta med hembygdsfolket. Po

pulär arkeologi, 1983:4.
— Bred forskning kring Sörmland — Tumbo en 

betydelsefull bygd under vikingatid — 90 000 
fornlämningar på 9 000 platser. Eskilstuna- 
kuriren, 3 maj 1983. Fornextra.

— Archaeological fieldwork. Techniques and 
analysis in archaeological investigations. I: 
Swedish archaeology 1976—1980. Sthlm 1983. 
Pp 19—22, 64—66.

— Rec av Hille Jaanusson, Hallunda. Akad. avh. 
Sthlm 1981. (The Museum of National anti
quities, Stockholm. Studies. I.) Fornvännen, 
78 (1983) 60—62.

— Rec av Vid älven. 1979—80,1981—1982. Göte
borg 1980, 1982. Ibid, 78 (1983) 293—295.

Elfstrand, Bengt, Mittblocksröse från bronsålder. 
Fornl 199, Pilkrog 1:3, Ytterjärna sn, Söder
manland, Arkeologisk undersökning 1980. 16 
sid. (RAÄ o SHMM. Rapport UV 1982:23). 
Sthlm 1982.

— Ett gravfält från yngre romersk järnålder. 
Fornl 36, Eds viken, Sollentuna sn, Uppland. 
Arkeologisk undersökning 1974. 31 sid. (RAÄ 
o SHMM. Rapport UV 1982:30). Sthlm 1982.

— Röse och stensättning från bronsåldern. Fornl 
33, Gärtuna, Östertälje sn, Södermanland. 
Arkeologisk undersökning 1971. 18 sid. (RAÄ 
o SHMM. Rapport UV 1982:52). Sthlm 1983.

— Ett märkligt gravfält i Värnhem, fornlämning 
40, Värnhems sn, Västergötland. Arkeologisk 
undersökning 1977—78. Bilaga: Makrofossil- 
analys av Philip Tallantire. 119 sid. (RAÄ o 
SHMM. Rapport UV 1983:7). Sthlm 1984.

Elfwendahl, Magnus, Kv Priorn 11 i Visby — en 
stadsarkeologisk undersökning. (RAÄ o 
SHMM Rapport. RAGU 1982:5) (1983).

Engeström, Ragnar, (tills m Tryggve Si It berg) Ett 
borgarhus från 1700-talet. Stenhuset kvarteret 
Priorn 13 i Visby. Gotländskt arkiv, 54 (1982) 
121—128.

— (tills m Waldemar Falck) Verksamheten vid 
RAGU 1981—82. Medeltidsavdelningen. Ibid, 
54 (1982) 178—185.

Englund, Stig, (tills m Harald Danielsson, Erik 
Nylén) Gotland and the Funnel Beaker cul
ture. Florilegium Florinis Dedicatum, Striae 
14, Uppsala 1981 (1982), pp 29—34.

— Stenåldersboplatsen vid Fridtorp — En pre
sentation av gravarna. (RAÄ o SHMM. Rap
port RAGU 1982:1) (1982)

— Gravfältet vid Sälle i Fröjel. (Verksamheten
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vid RAGU 1982—83.) Gotländskt arkiv, 55 
(1983) 108.

Falck, Waldemar, Die Bauentwicklung Visbys im 
12. und 13. Jahrhundert. Lübecker Schriften 
zur Archäologie und Kulturgeschichte, 1 
(1983) 195—202, Abb. 51—53, Taf. 4—5.

— Kyrkoarkeologi på Gotland och Västergarns 
romanska stenkyrka. Hikuin, 9 (1983) 
203—218.

Fernholm, Ragnhild, Brandgrav från vendel-/vi
kingatid. Fornl 20, Gårdby, Gårdby sn, Öland. 
Arkeologisk undersökning 1978. 7 sid. (RAÄ 
o SHMM. Rapport UV 1982:14). Sthlm 1982.

— Ett flatmarksgravfält från bronsåldern. Fornl 
86 A, B och C, St Sjögestad, Vreta Klosters sn, 
Östergötland. Arkeologisk undersökning 
1976,1978 och 1979, Osteologisk analys Sabi
ne Steen. 104 sid. (RAÄ o SF1MM. Rapport 
UV 1982:44). Sthlm 1983.

— Blås vädret — ett gravfält och en boplats från 
äldre järnålder. Fornl 140, Biåsvädret, Vreta 
Klosters sn, Östergötland. Arkeologisk under
sökning 1980. 44 sid. (RAÄ o SF1MM. Rap
port UV 1982:45). Sthlm 1982.

Flink, Gerhard, Käistä i Litslena socken. En forn
tida centralort. I: Arkeologi i Sverige 1980. 
(RAÄ o SHMM Rapport RAÄ 1983:3.) Pp 
51—55. Sthlm 1983.

Polin, Nina, Hantverk och skråväsen. (Om me
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