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Förord
Allt eftersom tiderna förändrats och verksamheten utvecklats har Arkeologi i 
Sverige anpassat sig till nya krav. Med föreliggande volym bryts en del gamla 
mönster, bl a upphör publikationen att ingå i riksantikvarieämbetets rapportse
rie och får i stället en självständigare ställning som ett forum för den arkeologiska 
kulturminnesvården i landet. Av bl a detta skäl påbörjas härmed en ny följd av 
Arkeologi i Sverige.

Innehållsmässigt kommer den inte att skilja sig från sina föregångare i någon 
väsentlig grad. Tyngdpunkten skall som tidigare ligga på utförda arkeologiska 
fältarbeten och artiklar som knyter an till dessa.

Vi kommer att sträva efter en breddning när det gäller medverkan från andra 
institutioner som är verksamma inom det arkeologiska fältet.

För expertbedömning och prioritering kommer det att finnas en redaktions
kommitté med förankring inom hela sektorn.

När det gäller informationen om utförda fältarbeten är det viktigt att dessa 
utan dröjsmål redovisas till riksantikvarieämbetet på de särskilda blanketterna 
så att uppgifterna snabbt kan komma redaktionen till handa.

Det är vår förhoppning att Arkeologi i Sverige i sin nya form ännu bättre skall 
kunna tjäna syftet att ge en god information om den omfattande arkeologiska 
verksamheten i landet till alla intresserade.

Gustaf Trotzig 
Fornminnesavdelningen

To our foreign readers,
Arkeologi i Sverige (Archaeology in Sweden), published by the Swedish Central 
Board of National Antiquities, is a forum for archaeological heritage manage
ment focussing on archaeological fieldwork in Sweden.

We hope that the short summaries and figure texts in English will expand our 
audience. If anything should be of specific interest for you, do not hesitate to 
write for further information.

The Archaeological Heritage Department F-avd, RAA,
Box 5405, S-114 84 Stockholm, Sweden.
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Jonstorpsboplatsema
Anders Löfgren

Over 50 år har förflutit sedan Oskar Lidén publicerade sina resultat från stenål- 
dersboplatserna vid Jonstorp (fig 1). Det var vid ändlösa vandringar över åkrar
na som han insamlade det stora fyndmaterial som gjort Jonstorpskomplexets 
boplatser så uppmärksammade. Trots detta intresse har få arkeologiska under
sökningar ägt rum. Den mest kända är Mats Malmers undersökning av ett 
kulturlager på boplatsen RÄ. På senare år har riksantikvarieämbetet, UV-Syd, 
haft tillfälle att utföra några provundersökningar som gett både ny och viktig 
information.

Fig 1. Den yngre stenålderns boplatser på Kullahalvön. Kartan visar strandlinjens läge ca 
2500 f Kr, då havsytan låg omkring 5 m högre än i dag. Efter Wihlborg 1984. Late Stone 
Age settlement sites on the Kulla peninsula. The map shows the position of the shoreline in 
C.2500B. C.

9



Mycket har förändrats på Kullahalvön under de senaste decennierna. Det 
ökade trycket på tomtmark vid Skälderviken har inneburit att fritidsbebyggelsen 
brett ut sig på boplatsernas bekostnad. Under senare år har också allt fler 
åretruntbostäder byggts längs kustremsan.

År 1986 hade ett åkerstycke vid Svanshall redan delats i tio tomter. Dessa skulle 
just bebyggas, när det uppdagades att en stenåldersboplats låg i vägen. Boplat
sen, fornlämning nr 10 i Jonstorps socken, betecknas som odaterad och den 
tillhör inte de mer kända boplatserna. Kulturlagret har på senare tid odlats 
sönder; uppgifter förekommer om att stora mängder artefakter försvunnit från 
åkern under de senaste åren. I ett fall har en person plockat flera hundra 
skivyxor.

Vid en provundersökning som UV-Syd utförde kunde boplatsen, som till 
största delen ligger på 9—11-meterskurvan, avgränsas. Den omfattar ett drygt 
4000 m2 stort område med kulturlager, härdar och gropar. Boplatsen har legat 
på den västra stranden av en havsvik. Vid ett stickprov i det upp till 0,6 m tjocka 
kulturlagret, som innehöll sotblandad sand och skörbränd sten, uppmättes en 
fosfathalt av över 800°.

Efter provundersökningen ändrades planerna för byggnationen så att fyra av 
tomterna undantogs från exploatering och boplatsen ligger i dag fredad. Detta är 
betydelsefullt, då många av de mer kända bosättningarna till vissa delar har 
ödelagts av den moderna bebyggelsen.

En liten undersökning utfördes dock, i fornlämningens södra kant, i samband 
med att tillfartsvägen till området projekterades om. De undersökta anläggning
arna, ett antal härdar och gropar, låg som tätast inom ett 150 m2 stort område. 
Detta motsvarar ca 4% av den totala boplatsytan. Fynden daterar boplatsen till 
övergången ertebölletid-gropkeramisk tid. Ett C 14-prov från en av groparna 
gav en datering till 3880±110. Detta värde motsvarar efter kalibrering till kalen
derår ca 2500—2400 f Kr. I samma anläggning fanns även keramik och en trasig 
Limhamnsyxa.

Vid en ytkartering av åkern tillvaratogs under ett par timmars vandring ett 
dussintal yxor. Flera olika typer av yxor från skilda epoker ingick i samlingen, 
bl a fyra kärnyxor, tre Limhamnsyxor, en trindyxa, nio skivyxor och två slipade 
flintyxor.

I samband med den detaljplaneläggning som Höganäs kommun låtit utföra 
visade det sig att två boplatser kommer att beröras av en framtida bebyggelse. 
Under fem dagar våren 1988 provundersöktes dessa fornlämningar, med mål
sättningen att fastställa utbredning, fornlämningarnas art och bevarandegrad.

Den ena boplatsen var fornlämning nr 2, i Lidéns avhandling betecknad som 
boplats S. Den andra var fornlämning nr 3, mer känd som RÄ-boplatsen.

Terrängen i dag skiljer sig markant från det öppna landskap som fanns för 
bara 50 år sedan. På äldre fotografier ser man hur den drygt 30 m breda stengör- 
del som avgränsade boplats S mot havet ligger som ett öppet klapperstensfält. I 
dag är dessa stenbarriärer, som en gång utgjorde Litorinahavets högsta strand
linje, bevuxna med talrika björkdungar och täckta med gräs.
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Fig 2. Vid provundersökning
arna av fornlämningarna 2 
och 3 användes en grävma
skin av mindre modell. Foto 
Anders Löfgren. One of the 
smaller kinds of earth-moving 
machines was used for the test 
excavation.

Genom att använda en grävmaskin modell mindre gick det att kombinera en 
rationell avbaning med sökschakt och handgrävning med en grundlig dokumen
tation av vissa partier. Eftersom ambitionen var att bevara boplatserna har 
stickprov tagits i några av groparna, medan andra endast avvägts och ritats i 
plan. Grävmaskinen, en bandgående Nissan med runtomsvängande hytt, var 
försedd med en 1,6 m bred släntskopa (fig 2). Samma maskin hade använts vid 
maskinsållning av matjord och utkastlager vid undersökningen av fornlämning 
10.

Fornlämning 2 (Boplats S) finns utförligt beskriven (Lidén 1938, s 38 ff) som en 
av de betydelsefullaste skivyxeboplatserna vid Skälderviken (fig 3). Genom att 
vara på plats när jorden för första gången djupplöjdes har Lidén tagit tillvara ett 
mycket stort antal artefakter. Antalet yxor som på det viset samlades in under 
1930-talet från boplats S har varit över 1100. Av dessa utgörs mer än hälften av 
skivyxor. Liknande ytinsamlingar från fornlämning 3 har även de gett stora 
fornsaksmaterial. En förteckning över olika karakteristiska föremål visar både 
på fyndrikedomen och på den skillnad i tid som föreligger mellan boplatserna:

Föremål insamlade av Lidén från fornlämningarna 2 och 3 (Efter 
Althin 1954 s 10)

Nr 2 (S) Nr 3 (RÄ)
Kärnyxor 179 5
Skivyxor 592 5
Grönstensyxor 145 1
Tjocknackiga flintyxor 10 237
Cylindriska spånkärnor 3 366
Skivskrapor 134 603
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Med tanke på att Lidén redan 1938 noterade att plogen höll på att förinta det 
kulturlager som fanns kvar, var våra förväntningar att finna bevarade boplatsres
ter ganska små. Provschakten visade sig innehålla ett tiotal härdar och enstaka 
boplatsgropar. Fragment av Limhamnsyxor och flintskrapor visade att boplatsen 
inte är helt bortplockad. Mot Halladammsvägen i söder låg härdarna så tätt att 
de utgjorde ett sammanhängande lager med skörbränd sten och sotblandad 
sand. Samma typ av lager hade undersökts på fornlämning 10, ca 500 m längre 
norrut. Undersökningen av de delar av klapperstensvallen som låg i provschak
ten visade att bosättningen gått en bit in över klapperstenarna. En undersökning

Fig 3. Fornlämning 2 i Jonstorps socken. Plan från provundersökningen 1988. Boplats
ytan är skrafferad. Test excavation.

( ) KLo.ppei-fłens
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Fig 4. Boplats RÄ sedd från söder. Mot muren öster om växthuset undersöktes en mindre 
yta av Mats Malmer åren 1952-1954. Foto Anders Löfgren. RÄ settlement site.

av boplatsen har diskuterats, då behovet av tomtmark i området är stort. Detta 
skulle i så fall innebära en totalundersökning av en ca 2000 m2 stor erteböllebo- 
plats.

Mats Malmer undersökte under åren 1951-52 och 1954 en mindre del av boplat
sen RÄ (fornlämning 3). Området bestod av ett kulturlager med riklig före
komst av keramik och artefakter, som hade inventerats av Lidén. Undersök
ningen (Malmer 1969, s 7) omfattar en ingående fyndstudie och analys av mate
rialet.

Att platsen åter är aktuell, beror på att Höganäs kommun planerar att bebyg
ga ”Gerdas äng” (fig 4-5). Ängen som är belägen söder om Fångstvägen har 
varit grönområde under en längre tid. Detta har haft till följd att de tre klapper- 
stensvallar som finns i området nu är helt övervuxna. Den stenvall som ligger på 
7-meterskurvan är idag fortfarande synlig i terrängen. Vallen har bildat en 
naturlig begränsning för boplatsen mot havet i öster.

Den yta som Malmer undersökte omfattade ett ca 60 m2 stort område. Som 
jämförelse kan nämnas att den del av boplatsen som ingick i förundersökningen 
upptog en 1400 m2 stor yta. Att Malmer inte fann några identifierbara rester av 
hus eller härdar kan bero på att undersökningen omfattade ett så litet område 
(Malmer 1969 s 7).
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Fig 5. Fornlämning 3 och 4 i Jonstorps socken. Plan från provundersökningen 1988. 
Boplatsytan är skrafferad. Test excavation.

I schakten från 1988 års förundersökning fanns ett flertal nedgrävningar. Vid 
provstick i några av dem hittades fragment av slipade flintyxor och ornerad 
keramik. Fyndet av ett cylindriskt spånblock visar att det är den gropkeramiska 
boplatsen som brett ut sig över en större yta. Det som återstår av boplatsen RÄ 
kommer med all sannolikhet att bevaras. Detta är glädjande med tanke på hur 
mycket som förstörts under de sista 50 åren. Höganäs kommun skriver i sitt 
bostadsförsörjningsprogram för 1989-92, att en planändring pågår för bebyggel
sen på ”Gerdas äng”. Orsaken är att förutsättningarna delvis har ändrats efter 
en genomförd arkeologisk undersökning.

För Skånes del ligger spåren av vårt förflutna oftast gömda i åkermarken. Full- 
åkersbygden har gett upphov till uttrycket ”det dolda kulturlandskapet”. Den 
undersökningsmetod som visat sig effektivast vid kartläggningar av kända eller
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okända fornlämningar har varit matjordsavbaningar med grävmaskin. I kombi
nation med ytkarteringar och kartstudier har metoden inneburit att boplatser 
snabbt och effektivt kan avgränsas.

Ett sätt att effektivt bemöta exploateringsplanerna ute i kommunerna och 
diskutera bevarande av fornlämningar är att vara ute i god tid. Att bevara en 
gravhög möter sällan något motstånd. Det är svårare att få gehör för fornläm
ningar under mark. Kan arkeologerna komma in redan när nya bostadsområden 
planeras, är det lättare att bevara inte bara de påtagliga fysiska lämningarna, 
utan även en bit av miljön runt boplatsen. I fallet Jonstorp betyder detta att även 
klapperstensvallarna, som visar hur långt upp havet har gått under olika perio
der, måste undantas från bebyggelse och ingå i fornlämningsmiljön.

Erfarenheterna från Kullen visar vad som händer när nya brukningsmetoder 
införs. På mycket kort tid plöjs äldre kulturlager sönder. Keramik och ben 
vittrar sönder när de når ytan. Sten och flintartefakter plockas bort eller sprids 
över stora ytor. Detta hände på boplats S redan för 50 år sedan. Samma sak höll 
på att inträffa på fornlämning 10. När boplatserna väl uppmärksammas kan det 
redan vara för sent. Det som återstår är då endast de djupare anläggningarna 
som grävts ned i den sterila undergrunden. Ett fenomen som är välbekant från 
fullåkersbygderna i det övriga Skåne.

Summary
The Stone Age settlement sites on the Kulla Peninsula have long been famous 
for the rich assemblages they have yielded from the Pitted Ware and other 
cultures. The demand for building plots means that the Jonstorp sites are being 
threatened by increasing redevelopment.

During the 1980s several archaeological excavations were conducted in order 
to establish the size and preservation degree of the sites. Although the occupa
tion layers are to a great extent destroyed and a large number of finds removed, 
considerable parts of the site still remain intact.

New methods for the large-scale removal of topsoil combined with surface 
mapping mean that the municipal authorities receive clear documentation of the 
size of settlements and other archaeological sites. By focusing attention on the 
settlement sites already at the planning stage, it is possible to modify develop
ment so that it does not encroach on the ancient monument area.
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Hackerören i Järparyd
— undersökningar i ett småländskt 
röj ningsröseomr åde
Bosse Jönsson, Ellen Anne Pedersen, Clas Toliin, Linnea Varenius

I ”Arkeologi i Sverige 1986” presenterades röjningsröselokalen i Järparyd i 
Rydaholms socken i Jönköpings län (fig 1). Den var en av tre lokaler som 
specialkarterades i samband med Riksantikvarieämbetets reviderade fornmin
nesinventering i Götaland 1983-1989 (Toliin, Gren, Norman 1989). 1986 starta
de undersökningarna i Järparyd och har hittills omfattat fältkartering, fosfatkar
tering och arkeologisk utgrävning.

Röjningsrösenas tydliga rumsliga förbindelse med förhistoriska gravar har 
uppmärksammats, men samtidigt har avsaknaden av andra fossila agrara läm
ningar lett till mycken diskussion om NÄR och HUR röjningsröseområdena har 
utnyttjats. Utifrån äldre lantmäterikartor, historiska källor och ortnamn har 
Toliin och Gren visat att dessa områden knappast har sitt ursprung i historisk tid, 
utan att de sannolikt representerar en extensiv åkerbruksform, tillkommen un
der loppet av bronsåldern — äldre järnåldern (Toliin 1989, s 69, Gren 1989, s 
91). I uppsatserna visas hur långt man kan komma utan att sticka spaden i 
jorden, men pekar samtidigt på att arkeologiska utgrävningar är nödvändiga för 
att komma vidare.

Detta arbete är en preliminär rapport om en mindre arkeologisk undersökning 
under en vecka i september 1989. Bosse Jönsson och Clas Toliin (bägge Riksan
tikvarieämbetet) har från början lett undersökningarna i Järparyd. Linnea Vare
nius (Jönköpings Läns Museum) ansvarade för boplatsundersökningen och El
len Anne Pedersen (Universitetets Oldsaksamling i Oslo) för undersökningen av 
röjningsrösena.

Syftet med undersökningen var trefaldigt:
1. Att pröva hypotesen om röjningsrösena är förhistoriska och om de är läm

ningar efter odling.
2. Att undersöka om de förhöjda fosfatvärdena i de centrala delarna av området 

indikerar en bosättning som är samtida med odlingen (Toliin 1989, s 61 fig 6).
3. Att utveckla relevanta metoder för att dokumentera röjningsröseområden i 

samband med antikvarisk handläggning.

Ett problem vad gäller den fossila åkermarken är att det i stor utsträckning har 
saknats kunskap om hur man bäst ska dokumentera den och avlocka de fysiska 
lämningarna deras inneboende information.
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I arbetet med Järparydslokalen har flera naturvetenskapliga discipliner anli
tats, vid sidan om arkeologi och historiskt inriktad kulturgeografi.

1984 genomfördes en större undersökning av ett norskt röjningsröseområde 
från äldre järnåldern i Hördalen, Vestfold. Ca 30 rösen grävdes ut. I samband 
med den undersökningen utvecklades en särskild grävnings- och dokumenta- 
tionsmetod för denna typ av lämningar. Metoden är baserad på grundlig strati
grafisk dokumentation, identifikation av matjordslager, pollenanalys och C 
14-dateringar (Höglin 1984, Sveistrup 1984, Pedersen 1990, Pedersen under 
tryckning). Denna speciella dokumentationsmetod användes i Järparyd, dels vid 
utgrävningarna av två röjningsrösen i närheten av det förmodade boplatsområ
det, dels vid undersökningen av ytterligare ett röjningsröse i områdets utkant.

Undersökningsområdet
Järparydslokalen ligger ca 2,5 km ostnordost om Rydaholms kyrka, på en lång
sträckt och flack moränås (N-S), som sluttar svagt mot söder. Moränen är 
väldränerad och av sandig, moig typ med rikligt inslag av större stenar och block. 
Lokalen är ca 850 x 150-400 meter stor (NNO-SSV) och arealen utgör ca 22 ha 
(fig 2). Inom området finns fyra förhistoriska gravar och ca 1 240 röjningsrösen. 
Det är beläget 205-215 m ö h, vilket innebär att det ligger över högsta kustlinjen.

Fig 1. Småland och undersökningsplatsen Järparyd i Rydaholms socken. Småland and the 
excavation site at Järparyd.
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A B C

Ieckenförklaring

r-r Vag eller stig 
22 Stenmur 
B Byggnad 
O Gravd grop 
® Kolbotten 
• Sten eller block

Osb Fornldmning med RAÄ-nr delen av området. Clearance 
Höjdkurva cairn locality.
Fastighetsgräns

..... Recent fiker
O Röjningsröse 0,1 - 0,2 m h
ó ------ 0,3 m h
O 04 - 05 m h
13 —-— s 0,6 m h

Schakt

Fig 2. Karta över röjningsröse- 
lokaleni Järparyd. 1989 årsun- 
dersökningsschakt är markerat 
meden heldragen linje (I). Yt
terligare ett mindre schakt togs 
upp vid röset, markerat med 
(II). Notera gravarna i södra
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Lokalen ligger i skogsmark med äldre granar och tallar som dominanter. 
Markytan är till största delen täckt av mossa och blåbärsris. Vid provstick har 
inget utpräglat podsol-skikt iakttagits, vilket tyder på att granskogen utgör ett 
sent vegetationsinslag (sannolikt första generationens granskog). I västra och 
östra delen finns mindre partier med tätare bestånd av planterad gran (andra 
generationens granskog).

Området genomkorsas av några mindre skogsvägar och stigar. Inom under
sökningsområdet finns för övrigt endast obetydliga lämningar efter sentida verk
samheter av husbehovskaraktär, som t ex kolmilning och stentäkt. När dessa 
verksamheter ägt rum är ej känt, men troligen har det skett under de senaste 
hundra åren.

Österut har området ingen distinkt gräns, utan här sker en successiv utglesning 
av röjningsrösen. Enstaka röjningsrösen kan förekomma utanför det karterade 
området. Områdesgränsen mot norr, väster och söder är däremot tydlig. Röj- 
ningsrösena fortsatte sannolikt tidigare mot sydväst in i den recenta åkermarken 
vid de nuvarande gårdarna i Järparyd.

Gravarna
De fyra gravarna ligger tämligen spridda i den sydöstra delen av området. De 
utgörs av tre runda rösen och en stenfylld rund stensättning. Rösena är 7,12 resp 
20 m i diameter och 0,8-1,3 m höga. Den runda stensättningen är 18 m i 
diameter och 0,5 m hög. Gravarna består av 0,2-0,5 m stora stenar. Det stora 
röset (RAÄ 145) är skadat genom att södra kanten använts som skjutvall. 
Gravarna är inte undersökta, men — på grundval av typ, form och läge — bör de 
knytas till yngre bronsåldern eller äldre järnåldern.

Röjningsrösena
98 % av de 1 240 röjningsrösena är 2-6 m i diameter och 0,2-0,3 m höga. 
Enstaka är större, med en diameter upp till 12 m. Höjden varierar mellan 0,1-1 
m. Förhållandet mellan höjd och diameter är 1:10 eller mindre hos 90 % av 
röjningsrösena. Den flacka profilen förstärks av att rösekanterna är överodlade 
(se nedan). Rösena ger intryck av att vara nedsjunkna i markytan, vilket ger dem 
en ålderdomlig prägel.

I södra delen av området finns ett fåtal röjningsrösen med en toppig och kantig 
profil, vilket ger ett betydligt yngre intryck. Detta måste dock verifieras genom 
en närmare undersökning, då de sistnämnda t ex kan vara resultatet av en 
noggrannare stenplockning. Flera av röjningsrösena är uppkastade kring större 
block och sannolikt gäller det även dem utan synliga block.

Fyllningen i röjningsrösena består vanligen av 0,2-0,4 m stora stenar. Stenma
terialet är nästan undantagslöst övermossat eller övertorvat. Det förekommer 
även att de är beväxta med större och mindre träd.

Röjningsrösenas rumsliga fördelning
När man går genom undersökningsområdet, upplevs det som att röjningsrösena 
är tämligen jämnt fördelade över ytan. Den detaljerade fältkartan visar dock att
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Fig3. Röselokalen i Järparyd. Området är beväxt med äldre granskog. Markvegetationen 
domineras av mossa och blåbärsris. Hackerören är runda och flacka, mestadels med en 
diameter av 3 till 6 m. Foto Bosse Jönsson. Clearance cairn locality.

så inte är fallet. Vanligtvis är kortaste avståndet mellan två anläggningar 3-10 m, 
men det förekommer att avståndet är upp till 20 m. Norr om en linje från 
Järparydsgården till gravröset RAÄ 145 ligger rösena sammanhängande och 
särskilt tätt omkring större och mindre odlingsytor. Mellan oregelbundna band 
av rösetäta ytor kan urskiljas rösefria ytor från ca 10 x 10 m till 50 x 70 m, oftast 
dock 15/20 x 25/30 m stora. De största av dessa återfinns omkring och söder om 
gravarna i den sydöstra delen av undersökningsområdet, samt i ett centralt 
område (fig 2).

Röjningsrösena (inkl gravarna) upptar endast 1,6 hektar eller ca 7 % av den 
totala arealen. Kvar att utnyttja för odling är alltså dryga 20 hektar. Om de ovan 
beskrivna ytorna, som är fria från röjningsrösen skulle utgöra någon form av 
oregelbunden parcellindelning är ovisst. Fördjupade analyser av röjningsrösenas 
rumsliga fördelning pågår (Toliin & Jönsson) och kommer att redovisas senare i 
ett större arbete om undersökningarna av Järparydslokalen.
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Fig 4. Järparydslokalen fosfatkarte- 
rades för att försöka spåra lämning
ar efter boplatser. Ett område sär
skilde sig från omgivande marker 
genom betydligt högre fosfatvärden 
Phosphate mapping of the site in an 
attempt to trace settlement remains.

Fig 5. Ett 66 m långt schakt grävdes 
med traktorgrävare genom det för
modade boplatsområdet. Schaktet 
lades på sådant sätt att tre röjnings- 
rösen med något olika utseenden 
berördes. A trench across the presu
med settlement site.
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Lokalisering av boplatser
Det finns inga spår i marken som kan tolkas som lämningar efter boplatser. 
Möjligen är någon av de större rösefria ytorna potentiella boplatsytor. För att 
utröna detta har området fosfatkarterats (fig 4).

Fosfatkarteringen gjordes i tre omgångar. Vid första tillfället karterades ca 
500 x 100 m i nord-sydlig riktning genom de centrala delarna av fältet, dvs så att 
såväl de fyra gravarna med sina öppna ytor och de större rösefria ytorna norr 
därom (F 9-10) ingick i provtagningsområdet. Proverna togs i ett rutnät på 20 x 
20 m och på ett djup av 0,2 m. Senare kompletteringar har gjorts åt öster, väster 
och nordost och därmed är den fosfatkarterade ytan nu 8,3 hektar. I de centrala 
delarna norr om gravröse RAÄ 145 förtätades provtagningen till var tionde 
meter. Totalt har 450 prover analyserats.

Analysvärdena varierar från 6 till 135 fosfatgrader. Karteringen visar att vär
den från 6 till 39 fosfatgrader bildar bakgrund. Från 40 fosfatgrader börjar ett 
mönster urskiljas med två täta koncentrationer och en mera spridd. Det ena täta 
området återfinns kring gravröse RAÄ 363 och det andra inom det röseglesa 
området F 9. Det senare är 60 x 60 m stort. Där samlas åtta av tio prover med 
värden högre än 80 fosfatgrader. Området präglas av få, men stora röjningsrö- 
sen, med väl röjda ytor omkring. De fria ytorna i kombination med förhöjda 
fosfatvärden är goda indicier på en boplats.

Arkeologisk undersökning 1989
Den arkeologiska undersökningen innefattade följande moment.
1. En provgrävning för att spåra boplatslämningar i området med förhöjda 

fosfatvärden (F 9).
2. Undersökning av ett litet men representativt urval av röjningsrösen med 

omgivande åkerjord, för dokumentation av stratigrafi samt insamling av pro
ver. Ett schakt (fig 2, schakt I) togs upp för att möjliggöra studier av lager
bild, markprofil, överodlade åkerytsbegränsningar samt variationer i åkerjor
dens kvalitet.

Moment 1 och 2 förenades genom att ett 66 m långt provschakt drogs med
traktorgrävare i nord-sydlig riktning genom den östra delen av det förmodade
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Fig 6. Roset vid schaktets norra ände. Foto Bosse Jönsson. Cairn in the north of the 
trench.

boplatsområdet F 9. Schaktets norra ände gick gott och väl utanför området med 
förhöjda fosfatvärden. Dess södra del skar genom tre röjningsrösen, dels inne på 
den öppna ytan (R 89/3 och R 89/2), dels i södra kanten av den (R 89/1). 
Schaktets sydvästra hörn benämndes X 0, Y 0, och dess nordvästra hörn X 66, Y
0 (fig 5).

Schaktets bredd var ca 1 m och dess djup var som mest 1,2 m på sträckor där 
inga anläggningar observerades. En 20 m lång sträckning av schaktet norr om 
det nordligaste röset (89/1) undersöktes ej, på grund av tidsbrist. Norr om detta 
avsnitt påträffades anläggningar (mellan X 55 och X 59 på baslinjen), därför 
grävdes inte schaktet djupare än 0,35 m (dvs ned till den nivå där anläggningarna 
först iakttogs). Schaktets västra sida grovrensades i hela sin längd.

Två av röjningsrösena (R 89/1 och R 89/3) i schaktet undersöktes. Därutöver 
undersöktes som referens ett tredje röjningsröse (R 89/4), som ligger mer peri
fert i undersökningsområdet (fig 2, schakt II). Röjningsrösena snittades med 
maskin ca 0,5 m öster om sina centra och därefter grävdes manuellt in till rösets 
centrum. 1-2 m av åkerjorden på vardera sida om röjningsrösena undersöktes 
också, från deras översta skikt och minst 0,3 m ner i den opåverkade moränen. 
Samtliga fynd är stratigrafiskt relaterade, liksom de prover som insamlades.

Boplatslagrets utsträckning
1 underkanten av åkerjorden kunde ett grått humöst lager följas från södra 
kanten av röjningsröse 89/3 och ca 30 m norrut (till X 59). Själva åkerjorden var 
också något mörkare norr om detta röse än längre söderut. Boplatslagret var
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Fig 7. Boplatsröset 89/3 före undersökningen. Detta röse tillhör de högre i området och 
har en prydlig välvd form. Omgivande mark är ovanligt plan och välröjd. Foto Bosse 
Jönsson. Settlement site cairn 8913 before excavation.

mer eller mindre diffust på grund av senare odling. Under röjningsröse 89/3 var 
det dock bevarat i 0,1-0,2 meters tjocklek.

Boplatslämningar under åkerytan
Trots den ringa yta som öppnades genom det förmodade boplatsområdet påträf
fades flera anläggningar.

Längst i norr (X 61,35-62,30) fanns en skålformad nedgravning (A 5), ca 1 m i 
diameter och 0,2 m djup, som innehöll grå, humös sand och enstaka stenar, 
0,1-0,15 m stora. Denna fördjupning kan representera en fortsättning av kultur
lagret mot norr.

Söder därom (mellan X 54,9-X 57,4) framkom en härd (A 1) och ett stolphål 
(A 2) i kulturlagret under åkerjorden.

Härden (A 1), närmast ovalformad och 0,6 x 0,8 m stor, var nedgrävd ca 0,1 m 
i den sterila moränen. Dess begränsning i söder utgjordes av 0,1-0,2 m stora 
stenar. Brända ben och en keramikskärva av spjälkat, brunt, mellanmagrat gods 
påträffades i anläggningens södra del. I övrigt innehöll härden sot- och kolblan- 
dad humus samt enstaka skörbrända stenar och skärvstenar.

Stolphålet (A 2) påträffades en knapp meter norr om härden. Det syntes först 
som en 0,35-0,7 m stor ovalformad mörk fläck mot den omgivande ljusa och 
sterila moränen. Stolphålet var stenskott, ca 0,4 m i diameter och 0,4 m djupt. 
Den ovala formen överst i stolphålet beror sannolikt på överodling, varvid 
jorden i toppskiktet har följt med plöjningsredskapet.

I omedelbar anslutning till R 89/3 framkom två fördjupningar, som möjligen
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representerar fickor av kulturlagret ned i den sterila moränen eller bottnar av två 
stolphål (A 3 och A 4).

A 3 framkom omedelbart norr om röset och var en skålformad nedgravning, 
0,2 m i diameter och 0,08-0,12 m djup, fylld med humös sand. I norra delen 
fanns en kantställd 0,3 m stor sten.

A 4 påträffades omedelbart söder om röjningsröset i underkanten av kultur
lagret. Den framstod som en mörk humusfärgad fläck, ca 0,4 m i diameter och 
0,25 m djup. I ytan och i fördjupningen fanns spridda stenar, ca 0,1 m stora. Det 
är ovisst om dessa stenar utgjorde en stolpskoning.

Boplatsröset 8913
Vid grovrensning av profilen framkom ett 0,1-0,2 m tjockt svagt sotigt kol- och 
humushaltigt sandlager (lager 7), vilket visar att röjningsröset överlagrade ett 
boplatsröse (fig 7-8). I detta lager låg en stenpackning av 0,3-0,5 m stora stenar, 
tätast samlade i söder — något glesare under norra delen av röset.

Ovanpå stenpackningen var ett sotigt och kolblandat löst lager påfört med 
inslag av organiskt material och små skörbrända och skärviga stenar (lager 6). 
Bland stenarna i detta lager påträffades obrända tandfragment av nötkreatur, 
enstaka brända ben samt ca 200 gram skärvor och fragment av grov keramik med 
rabbad yta.

Röset 89/3, som till största delen var uppbyggt av detta avfallslager, var dock 
överlagrat av åkerjord och röjningssten på så sätt att bara toppen av den ur
sprungliga ”avfallshögen” inte täcktes.

Preliminära slutsatser om boplatsytan
Undersökningen påvisade alltså ett kulturlager, från en boplats, åtminstone från 
R 89/3 och norrut i den östra delen av den öppna rösefria ytan F 9. Kulturlagrets

Fig 8. Boplatsröset 89/3. På översta fotot undersöker Ulf Fransson och Clas Toliin röset 
med talrika boplatsrester. Därunder en detalj, fynd i dengrovrensade profilen. Foto 
Bosse Jönsson. På profilritningen, i skala 1:40, syns hur åkerjorden (3) till vänster täcker 
rösets kant, medan åkerjorden till höger är överlagrad av sten. Notera skärvstenen i övre 
delen av röset. Settlement site cairn 89/3 with rich settlement debris.
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utsträckning (ca 30 m) korresponderar med de förhöjda fosfatvärdena längs 
schaktet. Härden, stolphålet och skärvstenshögen med boplatsavfall visar att en 
bosättning av betydlig varaktighet och intensitet funnits på platsen.

Huruvida bottenstenarna i R 89/3 härstammar från en tidig röjning eller är en 
konstruktion i förbindelse med boplatsen är tills vidare oklart. Deponeringen av 
skärvsten och avfall kan ha skett medan boplatsen ännu var i bruk.

1 ett stratigrafiskt senare skede har boplatsen helt eller delvis röjts för odling 
och skärvstensröset till större delen överlagrats av röjningssten och åkerjord.

Dateringsfrågorna är problematiska, i synnerhet innan resultaten av C 14-pro- 
ver och pollenanalyser föreligger. Keramiken från skärvstensröset är dock av en 
typ som förekom under yngre bronsåldern — äldre järnåldern. Det kan därför 
preliminärt antas att boplatslämningarna tillhör ett övergångsskede mellan dessa 
perioder. För denna datering talar dessutom ett betydande antal C 14-dateringar 
från liknande boplatskomplex i norra delen av länet, utförda 1988-90 av Jönkö
pings Läns Museum (se vidare nedan).

Tills ett bättre dateringsunderlag erhålls, får frågan om Järparydslokalens 
kronologi lämnas öppen. Det samma gäller odlingen utanför boplatsytan (vid R 
89/1) och det överodlade boplatsområdet.

Ingen av de förhistoriska gravarna i området har undersökts, men det verkar 
sannolikt att de tillhör samma kronologiska skede (n) som bosättningen.

Man bör vara medveten om att förloppet kan ha varit betydligt mer komplice
rat än att en boplatsfas följts av en röjning som senare övergivits. Hypotetiskt 
kan man tänka sig en rörlig struktur där hela eller delar av boplatsytan temporärt 
har utnyttjats för odling och till bete. På så vis kan funktionerna delvis samman
falla i tid, även om stratigrafin i schaktprofilen talar för att röjningen av boplat
sen tillhör ett yngre efterföljande skede.

Åkerjorden
I hela schakt I:s längd var åkerjordslagret distinkt och sammanhängande. Ett par 
större jordfasta block var helt eller delvis täckta av åkerjord, till synes avsiktligt. 
Åkerjorden var lätt identifierbar, humusrik och oftast med en skarp gräns mot 
underliggande skikt. Mineraljorden består av sandig mo eller moig sand med 
inslag av grus och småsten.

Markprofilen i området bestod av följande skikt:
1. Överst ett 0,05 m tjockt skikt av mycket mörkt brun råhumus med lätt 

igenkännbara gulaktigt bruna vegetationsdelar, dvs barr och ljungrester. Det 
förekom ingen inblandning av mineralkorn. Från 0,05-0,1 m under markytan 
var ett mörkt brunt till svart förmultningsskikt, där de mörkt bruna vegeta- 
tionsresterna av barr och ljung var förmultnade, men ännu delvis väl synliga. 
Enstaka mineralkorn var synliga i nedersta delen av skiktet. Gränsen mot 
underliggande skikt var skarp.

2. 0,1 m under markytan fanns ett centimetertjockt svart mullrikt skikt med 
otydliga fiberrester. Skiktet var kolhaltigt, med ett tydligt inslag av ljusa 
mineralkorn. Detta skikt tolkas som rester från ett tidigare avbränt växtskikt

28



av ljung och/eller gräs. Den fossila åkerjorden var således täckt av ett ca 
0,1 m tjockt växtskikt.

3. Från 0,11 m och ned till 0,18-0,3 m konstaterades fossil åkerjord. Den var 
relativt lite stenbemängd och de stenar som fanns var oftast små, omkring 
0,1-0,12 m stora och påfallande flata. Flata stenar förekommer mer frekvent i 
bearbetad åkerjord än i den naturliga orörda jorden. Förklaringen är troligen 
att stenarna utsatts för både omrörning, stötar och starkare växlingar mellan 
frost och upptining medan jorden var i bruk. Större stenar förekom endast 
som uppstickande i åker jordslagret från mineraljordslagret, upp till 0,15- 
0,2 m.

Spår av redskap
Vid grovrensning av det långa schaktet upptäcktes ett kraftigt näbbliknande 
hack i underkant av åkerjorden ned i mineraljorden, ca 2 m norr om R 89/2 och 
0,2 m från en jordfast sten. ”Näbbens” krökning vette mot denna sten. Ca 1 m 
söder om R 89/1 påträffades ytterligare ett, lika klart markerat, men spegelvänt 
hack i mineraljorden. Även detta hacks krökning vette mot en sten på ungefär 
samma sätt som det förras.

En preliminär tolkning är att dessa spår härrör från ett brukningsredskap, 
troligen hacka. Om denna tolkning är riktig, överensstämmer detta med anta
ganden som tidigare gjorts angående brukningsteknik i röjningsröseområden, 
vilka baserats på frånvaron av vallar, terrasskanter och hak i röjningsröseområ- 
dena (Toliin 1989, s 69). Det krävs dock fler och mer omfattande undersökning
ar innan dessa hack kan tolkas som brukningsspår. Det kan inte heller uteslutas 
att också andra redskap varit i bruk. Att hacka och årder använts samtidigt på 
samma åkerstycke i förhistorisk tid finns belagt från t ex England (Fowler 1983, s 
138).

För övrigt var gränsen mellan åkerjorden och mineraljorden oregelbundet 
vågformad. Detta syntes särskilt tydligt vid röjningsröset 89/4 (fig 6). Den vågiga 
ojämna formen på åkerjordens undre begränsning, på ömse sidor om röset, är 
sannolikt spår av brukningsredskap. För att man ska komma redskapsbruket på 
spåren måste stora åkerytor undersökas i plan.

Röjningsröse 89/4
Röjningsröset 89/4 (fig 9) ligger i den nordvästra delen av undersökningsområ
det, ca 90 m västnordväst om det långa schaktets norra ände. Terrängen sluttar 
här svagt mot sydväst. Före undersökningen framstod röset som runt och relativt 
regelbundet, 5 m i diameter och 0,4 m högt. Det var överväxt med mossa och 
ljung och täckt av ett ganska tjockt lager av förna, så att dess yta gav ett jämnt in
tryck.

Under rösets sydvästra del har den äldsta åkerjorden bevarats. I en första fas 
har man odlat in mot den jordfasta stenen, intill en meter från denna. Ungefär 
samtidigt har röset börjat anläggas på nordöstra sidan av stenen. Det ljust 
gråbruna, humusblandade och moiga sandlagret som stenarna låg i (lager 7), har 
sannolikt följt med stenarna då de kastades mot röset, möjligtvis tillsammans 
med rötter och kvistar.
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Ovanpå stenarna i lager 7, sydväst om blocket kunde konstateras röjningssten 
från en senare fas (lager 6). Här låg en samling stenar som var väsentligt mindre 
än rösets övriga stenar. Mellan dem fanns fet mörkbrun matjord. Detta lager bör 
komma från åkerjord med mer mullhaltig karaktär. Stenarna är sannolikt ploc
kade från åkern när den varit i bruk en tid.

Odlingen har fortsatt på både sidor om röset även efter att stenröj ningen har 
upphört. Särskilt tydligt är detta på nordostsidan, där åkerjorden ackumulerats 
ca 0,6 m innanför och ovanpå rösets ytterkant. Samma iakttagelse gjordes vid de 
övriga undersökta rösena, en mycket markerad ansamling av jord upp över den 
ena sidan av röset. Möjligen indikerar detta att rösena har ingått som begräns
ningar mellan odlingsytor.

Pollenanalys av markprofil i R 89/1
Från de tre undersökta röjningsrösena togs pollenprovserier. Proven togs med 
0,05 meters mellanrum, från toppen av röset ner i mineraljorden. Ett större

Fig9. Röjningsröset 89/4. Överst röset före undersökningen. Därunder den framgrävda 
profilen. Foto Bosse Jönsson. Profilritning i skala 1:40; lägg märke till det stora sten
blocket, som sannolikt var den kärna kring vilken odlingsstenen kom att samlas. Det 
mörkfärgade skiktet (3) utvisar åkerjorden. Settlement site cairn 8914.

Pollenprover
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pollenprov togs från en mosse, ca 60 m sydväst om röjningsröseområdet. Pollen
proven analyseras av Thomas Hammar på Kvartärgeologiska avdelningen vid 
Uppsala Universitet. I skrivande stund är en provserie från roset 89/1 (fig 10) 
färdiganalyserad.

Tidsmässigt hör både odlingen och uppbyggnaden av röjningsröset till perio
den innan granen på allvar etablerade sig i området. Från undersökningar i 
andra delar av Småland, bl a vid Alvesta och Växjö, 20 resp 40 km ostsydost om 
Järparydslokalen, har granens första invandring daterats till tiden kring Kristi 
födelse, och dess markanta ökning till 700-talet e Kr (Digerfelt 1972, Königsson 
1989).

Om förhållandena är de samma i Rydaholmstrakten, betyder det att rösejord- 
bruket måste ha upphört senast under tidigare delen av den yngre järnåldern.

RÓJNINGSR0SE 89/1
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Vid denna tid ersattes åkern av ljunghed med inslag av gran och där tall efter
hand tog björkens och lindens plats.

I alla lager av röset förekom pollen från flera olika sädesslag, talrika inslag av 
ruderatväxter (växter från avfallshögar och boplatser) och betesväxter. Det kan 
därför inte betvivlas att röjningsröset har tillkommit i samband med röjning för 
odling.

Man kan inte säga något säkert om etableringen av bosättning och odling i 
Järparyd innan resultaten från C 14-proverna och det stora pollenprovet förelig
ger. Pollenanalysen från R 89/1 motsäger inte att odlingen kan gå långt tillbaka i 
tiden.

Diagrammet från röset i Järparyd har en slående likhet med en av pollenzo
nerna i diagrammet från en mycket liten, lokal myr vid Hjärtenholm i Alvesta.
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Fig 10. Röjningsröset R 89/1. Foton före 
undersökningen och med stenpackningen 
frilagd; schaktet har grävts så djupt i den 
sterila jorden att jordmånsprocesserna kan 
dokumenteras. Foto Bosse Jönsson. Profil
ritning i skala 1:40. Clearance cairn R 8911.
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Denna zon (C) representerar enligt Königsson senare delen av senneolitisk tid 
och bronsålder (Königsson 1989, s 72).

Andra undersökningar i Jönköpings län
Jönköpings Läns Museum har med anledning av omfattande exploateringar i 
länet under de senaste åren genomfört ett flertal undersökningar av områden 
med fossil åkermark av liknande slag som Järparyd, bl a i Värnamo, N Unnaryd 
och Öggestorp.

Inom sistnämnda område har flera lokaler kartlagts och undersökts arkeolo
giskt inför den nya sträckningen av riksväg 40 mellan Jönköping och Nässjö. Vid 
1989 års undersökning framkom boplatslämningar, främst i form av härdar, vilka 
inom ett par lokaler stratigrafiskt överlagrades av röjningsrösen. Keramikfynd, i 
såväl boplatsanläggningar som i röjningsrösen, har påträffats. Ett betydande 
antal C 14-prover förlägger dateringen till yngre bronsåldern — äldre järnåldern.

Undersökningarna är i skrivande stund (våren 1990) ännu ej slutförda. Det 
förefaller emellertid som om det finns betydande överensstämmelser vad gäller 
funktion och ålder mellan Öggestorpsområdet och Järparydslokalen.

Slutsatser
Det stora röjningsröseområdet vid Järparyd i Rydaholms socken ingår i Riksan
tikvarieämbetets specialundersökningar för att bestämma dessa hittills svårtol
kade agrarlämningars ålder och funktion.

I Arkeologi i Sverige 1986 presenterades hur långt man kan komma i antagan
den och hypotesbildning utifrån geografiskt läge, rumslig förbindelse med för
historiska gravar och olika typer av historiska källor (Toliin 1989, s 53-72, Gren 
1989, s 73-96, Norman 1989, s 97-110).

I denna uppsats presenteras de preliminära resultaten från en mindre arkeolo
gisk undersökning. Dessa verifierar flera hypoteser angående röjningsrösenas 
ålder och funktion.

1. Rösenas markprofil innehåller väl bevarade pollenkorn, vilka visar en för
ändring av vegetationen i jordbrukslandskapet under förhistorisk tid (före 
granens etablering ca 700 e Kr).

2. Röjningsrösena är anlagda i samband med åkerbruk och de har växt succes
sivt under odlingen.

3. Den fossila åkerjorden är väl bearbetad och spår av hacka kan eventuellt 
iakttagas i schaktprofilen.

4. Inga överodlade åkerbegränsningar har hittills påträffats, men den kraftiga 
ackumuleringen av åkerjord längs rösenas ena ytterkant kan tolkas som att 
rösena själva har ingått i begränsningarna.

5. Boplatslämningarna och gravarna visar att röjningsrösena inte är lämningar
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efter något tillfälligt utmarksutnyttj ande. Lämningarna i Järparyd represen
terar kanske en vanlig brukningsenhet från yngre bronsåldern — äldre järnål
dern.

Summary
Investigations of a clearance cairn area at Järparyd in the parish of Rydaholm 
have been in operation since 1986. Thus far these investigations have included 
surveying, phosphate mapping and archaeological excavation. In the autumn of 
1989 a small-scale excavation was conducted at Järparyd. This article is a provi
sional report of the investigation.
The objectives of the excavation were threefold:
1. To test the hypothesis that the clearance cairns are prehistoric and are traces 

associated with cultivation.
2. To establish whether increases in the occurrence of phosphate in the centre of 

the area indicate a settlement contemporary with cultivation.
3. To develop efficient methods for the documentation of clearance cairn areas 

when they are threatened by redevelopment.

The examination of clearance cairns is based on acurate stratigraphic documen
tation, identification of the topsoil layer, pollen analysis and radiocarbon dates.

A 66 m long trench was put down across what was assumed to be a settlement 
area in the centre of the site. The trench was positioned in such a way that it cut 
through three clearance cairns. A reference trench was also put down through a 
clearance cairn on the western edge of the area.
The provisional results of the investigation can be summarised in five points:
1. The soil profile of the clearance cairns contains well preserved pollen grains, 

showing how the vegetation of an agricultural landscape changed during 
prehistory (before the establishment of the spruce in c. 700 AD).

2. Clearance cairns are a result of agriculture. They increased in size as cultiva
tion proceeded.

3. The fossil arable land is well worked. Possible hoe-marks can be seen in the 
trench wall.

4. No ploughed-out field boundaries have yet been encountered, but the heavy 
accumulation of worked soil in line with one of the outer edges of the clearan
ce cairns may indicate that the cairns themselves were incorporated in boun
daries.

5. Settlement remains and burials show that the cairns do not constitute traces 
of temporary cultivation in outfields. The ancient monuments at Järparyd 
may represent a normal agricultural unit from the Bronze Age — Early Iron 
Age.
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Toftenäs i ett arkeologiskt 
forskningsperspektiv
Marianne Karlsson Lönn

På ca 25 museer runt om i Sverige bedrivs arkeologisk undersökningsverksamhet 
i större eller mindre skala, så också på Bohusläns museum. De stora utgräv
ningarna väcker oftast viss uppmärksamhet, men de små, den extra schaktkon
trollen, besiktningen av den enstaka mörkfärgningen på en tomt, tvådagars- 
grävningen som görs på grund av några flintor osv, finner sällan vägen ur anony
miteten. Rapporten hamnar i arkiv, fynden i magasin och ingen tänker mer på 
saken. Av och till händer det dock att något anmärkningsvärt dyker upp också 
vid en sådan undersökning, något som blir intressant i relation till en pågående 
arkeologisk diskussion eller som kanske får undersökaren att reflektera över vad 
resultaten egentligen innebär.

Undersökningen på Toftenäs, Stenkyrka socken på Tjörn är ett sådant exem
pel. Vid denna tvådagarsundersökning i slutet av oktober 1988 framkom ett 
material som berör två arkeologiska problemkomplex. Det ena gäller keramik
datering och det andra användning av flinta så sent som under järnåldern.

Platsen för undersökningen är belägen norr om Skärhamn på Tjörns västkust. 
Själva undersökningsytan ligger ca 200 meter från stranden i en trång dalgång. 
Mellan dalens inre och stranden finns en bergknalle och på insidan av denna 
knalle, relativt skyddat för västvindar, ligger den arkeologiska lokalen. Höjden 
över havet är mellan 8 och 10 meter.

Marken på platsen och runt de närmaste bergskanterna består av grus och 
block med inblandning av sandjord. Där finns också för Bohusläns del ovanligt 
stora mängder råflinta inblandad, alltifrån stora block till små klumpar i grus
storlek.

Vid undersökningen drogs schakt med maskin på fyra ställen (A-D). I område 
C påträffades en mörkfärgning och här fortsattes undersökningen, först med 
maskinavbaning och sedan med grävning för hand.

Inom den mörkfärgade ytan registrerades fyra troliga anläggningar. Två av 
dessa visade sig vara härdar (A2 och A3) och en var en lergrop (Al). Den fjärde 
grävdes aldrig färdigt, dels på grund av att jorden i dess östra del var omrörd och 
dels på grund av tidsbrist.

Eftersom det inte fanns möjlighet att fingräva hela ytan, koncentrerades arbe
tet till anläggningarna. Vid nr 1 (lergropen) var enda fyndet en bit flinta.

I anläggning 2, en härd, påträffades skörbränd sten, keramik, bl a rabbad, kol 
och flinta. Ett kolprov från bottnen skickades till Stockholm för analys och 
resultatet blev BP 2320 ± 120 (St 12103). Kalibrerat enligt Stuivers och Pears- 
sons kurva med 20-årsintervall och med en standardavvikelse blir det maximala
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värdet cal BC 520 - cal BC 235, dvs äldre delen av förromersk järnålder (Stuiver 
& Pearson 1986). Den rabbade keramiken påträffades högre upp i lagerföljden.

I anläggning 3, också en härd, bestod fynden av skörbränd sten, kol, flinta och 
rabbad keramik. Ett kolprov från det översta lagret analyserades och fick date
ringen BP 1815 ± 70 (St 12104). Det kalibrerade värdet enligt samma villkor som 
ovan blir cal AD 115 - cal AD 320, dvs ungefär mitten av romersk järnålder.

Förutom dessa anläggningar grävdes ytterligare ett par ytor. Även där fram
kom keramik och flinta.

Ca 1 m norr om den ovan beskrivna ytan avbanades ännu en yta. Denna 
innehöll inga tecken på kulturpåverkan, utan uppvisade samma bild som A, B 
och D, nämligen sten, grus och olikstora stycken av råflinta. Inte heller i prov
gropar väster om yta C framkom tecken på kulturpåverkan. I söder gränsade 
ytan C till en lägre liggande åkermark och i öster till en markväg, som inte kunde 
grävas upp.

I rapporten har mörkfärgningen, härdarna, lergropen, keramiken och den 
slagna flintan ansetts tala för att platsen kan tolkas som en permanent boplats, 
medan den ojämna, steniga marken, den begränsade ytan och avsaknaden av 
stolphål eller andra huslämningar ansetts tala emot. Jag har därför föreslagit att 
lokalen varit en temporär uppehållsplats utan fasta byggnader. De båda härdar
nas storlek och stratigrafi samt de båda C 14-dateringarna gör, att man i så fall 
bör tänka sig att platsen utnyttjats vid återkommande tillfällen. Den ovanligt 
stora mängden råflinta, som av allt att döma ansamlats på platsen naturligt, 
tillsammans med den grovt huggna flintan är troligtvis en viktig anledning till att 
platsen besökts. Det skulle naturligtvis vara fascinerande att tänka sig en stabil 
bosättning med flinta som en väsentlig ekonomisk bas, men en sådan tolkning är 
förmodligen alltför vidlyftig.

Vare sig lokalen varit permanent bebodd eller tillfälligt besökt, kvarstår att 
man hämtat och bearbetat flinta under äldre järnålder och att man använt 
rabbad keramik i samma period. Dateringen har då bestämts mot bakgrund av C 
14-resultaten och platsens höjd över havet jämfört med strandlinjeförskjutning
en.

Strandlinjeförskjutningen i området ser hypotetiskt ut som kurvan på fig 3. 
Uppgiften är hämtad från Curt Fredén (1987, s 62).

Möjligheten att artefaktmaterialet deponerats tidigare än under äldre järnål
der är mycket liten. Det är dock alltid svårt att uttala sig helt säkert, eftersom 
man måste räkna med felkällor.

Vid Kristi födelse ska havet ha stått 7-8 meter över dagens nivå. Toftenäs- 
fyndplatsen ligger på en höjd över havet någonstans mellan 8 och 10 m, men 
klart närmare 8 än 10 m. Vid äldre järnålderns början ligger havsnivån på 10 m 
över nuvarande och vid dess slut på 5 m över nuvarande nivå. Toftenäs bör ha 
stigit ur havet och blivit land någon gång under förromersk järnålder.

De båda C 14-proverna ger, som ovan beskrivits, de maximala perioderna 
520-235 f Kr resp 115-320 e Kr. Kolet till det äldre provet togs i det understa 
lagret av den ena härden och bör ge en ungefärlig tidpunkt för ett tidigt besök på 
platsen. Detta ska ha inträffat under den äldre halvan av förromersk järnålder. 
Rabbad keramik påträffades i lager ovanför det aktuella kolet och bör därmed
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begränsning

begränsning för \ 
mörkfärgning

A2 profil ov härd fron ö. A3 profil frän s.

K keramikfynd fyllning av kolblandad,grusig sand.
1 grönfärgad fläck fynd : keramik,flinfa,kol.
2 gul sand
3 kolblandad, grusig sand

Fig2. Plan över yta 1, område C. Profiler genom härdarna A2 och A3. Plan of excavation 1, 
area C. Sections of hearths.

vara yngre. Det yngre kolet är taget i den andra härdens översta lager och kan 
tänkas representera en slutfas på utnyttjandet av platsen.

Strandlinjedateringen och C 14-dateringen visar samstämmigt att förromersk 
järnålder är fyndplatsens terminus ante quem. Då har människor börjat utnyttja 
flintresursen och då och i en tid därefter har de använt rabbad keramik.

Rabbad keramik dateras schablonmässigt till bronsålder, främst yngre brons
ålder, och övergången bronsålder — förromersk järnålder. Keramiktypen har 
dock även påträffats i rent förromerska sammanhang och därför har misstanken 
funnits att rabbad keramik har en längre produktionstid än man tidigare tänkt 
(se t ex Jonsäter 1982). Toftenäs måste anses bekräfta denna misstanke. Om 
keramiktypen också använts i romersk järnålder kan däremot inte säkert visas, 
men möjligheten finns.

Samma typ av tidsmässig bekräftelse gäller för användandet av flinta. Slagen 
flinta förekommer alltför ofta på järnåldersboplatser för att det ska vara en 
tillfällighet eller bara sammanblandning med äldre material. Mängden flinta är 
relativt sett mindre än på bronsåldersboplatser och naturligtvis bara en liten del 
av vad en neolitisk eller mesolitisk boplats kan innehålla. Dock finns flintan där,
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12000 10 000 200fr dr före nutid

Fig3. Kurva över hypotetisk strandlinjeförskjutning enligt Freden 1987:62. Hypothetical 
shoreline displacement curve.

framför allt på boplatser från äldre järnålder. På Toftenäs verkar en naturlig 
förekomst av flinta ha utnyttjats. Flintan är av en typ som arkeologer brukar 
kalla av ”sämre kvalitet”. Det är alltså inte den blå skarpa flintan utan en grå, 
grovkornigare sort. En första bearbetning har skett på platsen och man har tagit 
med sig ett slags halvfabrikat därifrån. Kvar blir de minsta flintstyckena, av
slagna cortextäckta knölar, klumpar som genom sin form varit svåra att utnyttja, 
samt en liten mängd avslag och splitter.

Fyndplatsen på Toftenäs är inte ensam om att vara en järnåldersdaterad 
fyndplats med flinta och rabbad keramik, men den är betydelsefull på grund av 
sin kronologi. Denna antyder dels att den rabbade keramiken haft en längre 
alternativt senare användningstid än man tidigare tänkt, dels att flinta varit ett 
eftersökt material ännu så långt fram i tiden som under järnålder.

Summary
One of the more insignificant archaeological excavations conducted by the Mu
seum of Bohuslän produced results which may be of interest for archaeological 
research. A site with two hearths and a clay pit was encountered in an area with 
an unusually large natural concentration of unworked flint. The assemblage 
included rusticated pottery and flaked flint. The locality has been interpreted as 
a short-stay site for the procurement of natural flint. Radiocarbon samples dated 
the hearths to the Roman and Pre-Roman Iron Age; the height above sea level
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precludes the use of the site prior to the Pre-Roman Iron Age. These dates show 
firstly that rusticated pottery was in use at least during the Pre-Roman and 
perhaps also during the Roman Iron Age. Secondly, they indicate that flint was 
still a desirable raw material in the Early Iron Age.
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Undersökta skärvstenshögar 
i Västsverige
Lars Lundqvist

Inledning
År 1988 undersöktes två skärvstenshögar i Västergötland. Undersökningsplat
serna ligger i Larvs socken i Vara kommun samt vid Trollhättan. Sannolikt är de 
här två skärvstenshögarna de första undersökta i Västergötland utanför Göte
borgsområdet. Under den stora utgrävningsvågen på 1960- och 70-talen under
söktes ett 20-tal skärvstenshögar i Västsverige (Bohuslän, Halland och Väster
götland). Undersökningarna har kortfattat beskrivits av Andersson med flera 
(1982), Weiler (1984) och Bertilsson (1986). Dessförinnan hade dock Sarauw på 
Göteborgs Arkeologiska Museum (GAM) under åren 1914-18 undersökt fyra 
skärvstenshögar, en i Grimetons socken i Halland och tre i Solberga socken i 
södra Bohuslän (Sarauw & Alin 1923, Svensson 1940, Arbman 1954, Lindälv 
1980).

Förutom de undersökta anläggningarna finns en del kända från RAÄ.s forn
minnesinventeringar. På Kållandshalvön i Västergötland finns ett 40-tal kända 
skärvstenshögar. De ligger i en fornlämningsmilj ö, där också hällristningar och 
rösen ingår (Flink 1984,1985). I övrigt har terrängrekognosceringarna i Västsve
rige bara resulterat i att enstaka anläggningar registrerats. Ulf Bertilsson menar 
att det i Bohuslän finns ett 100-tal anläggningar som är registrerade som gravar 
men som kan vara skärvstenshögar (Bertilsson 1986). Det finns förmodligen ett 
dolt bestånd av västsvenska skärvstenshögar, som idag är registrerade som gra
var. Det kända antalet är ändå mycket blygsamt i jämförelse med östra Mellan
sverige, där man bara i Mälardalen registrerat över 4000 stycken (t ex Jensen 
1984).

Vad gäller skärvstenshögar har man ur forskningssynpunkt gått ifrån att i 
första hand försöka tolka deras funktion eller bakomliggande aktiviteter till att 
se dem som uttryck för bebyggelsestrukturen under bronsåldern. Orsaken till 
förändringen i forskningen beror givetvis på nya synsätt inom arkeologin. Ytter
ligare en viktig orsak måste vara den ökande kännedomen om fornlämningsty- 
pen i och med de stora undersökningarna på 60- och 70-talen i kombination med 
forminnesinventeringens resultat.

Under 80-talet har skärvstenshögar konstaterats utgöra indikationer på brons- 
åldersbebyggelse. Syftet med bearbetningarna har varit att belysa sociala struk
turer i bronsålderssamhället. I grunden finns en uppfattning om att skärvstens- 
högarnas rumsliga organisation är uttryck för en stratifierad samhällstyp (exem
pelvis Anderson 1984, Larsson 1986, Jensen 1986 och Wigren 1987).
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Syftet med den här uppsatsen är att i korta drag beskriva de västsvenska 
undersökta skärvstenshögarna samt att diskutera deras ställning som arkeolo
gisk kategori. Tanken är att försöka ställa skärvstenshögarna som fornlämnings- 
kategori, avfallshög/boplatslämning, mot två andra vanliga fornlämningstyper 
eller kategorier, nämligen boplatser utan synliga skärvstenshögar och gravar. 
Därigenom hoppas jag kunna visa på möjligheten att skärvstenshögar i vissa 
sammanhang kan inta en mellanställning mellan boplats- och gravkategorierna 
och vidare på att en del skärvstenshögar också kan ses mera som symboliska 
anläggningar än som funktionellt betingade lämningar.

De västsvenska undersökta skärvstenshögarna
Först ska här resultaten från hittills undersökta anläggningar presenteras i kort
het. Det aktuella materialet härrör från Bohuslän, Hisingen i Göteborg, Väster
götland och Halland och har undersökts av Göteborgs Arkeologiska Museum 
(GAM) och UV Väst.

Samtliga C 14-dateringar har kalibrerats (Stuiver & Pearson 1986) och anges 
med 68 % konfidensintervall (en sigma) om inte något annat anges. En del av de 
äldre dateringarna har inte korrigerats för avvikelser i C13-halt, men eventuella 
fel påverkar knappast de vida dateringsramar som jag använt mig av. Däremot 
kan en förbättrad förbehandling av analysmaterialet innebära en skillnad mellan

^VÄRÖ179' . y 
te92\6R|AWREP2iJ 

3> • BROÅSEN,- 
X • TVÅÅKER 82" "S

Fig 1. Platser i Västsverige där 
skärvstenshögar undersökts. 
Skärvstenshögarna undersökta 
av Göteborgs Arkeologiska 
Museum är dock inte markera
de. Dessa låg på Hisingen. Ex
cavated mounds of fire-cracked 
stone in west Sweden.
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Fig 2. Den största av de tre skärvstenshögarna vid Åseby Sörgården. Fotot är taget före 
undersökningen. Runt skärvstenshögen syns kantkedjan. Mot söder. Foto G Sarauw 1918. 
The largest of the three mounds of fire-cracked stone at Åseby Sörgården. The kerb is visible.

dateringarna som gjordes på 60- och 70-talet och de som analyserats under 
80-talet.

Broåsen, Grimeton sn, Halland
Undersökt åren 1914-1918. Undersökt yta 100 m2. Förmodad grav. 7,3 x 6,5 m, 0,7 m h. Kantkedja. 

Fynd: stor mängd deglar, gjutformsfragment, keramik, holkyxa, glaspärla, knacksten, malstenar, 
hjärtformiga pilspetsar, flintartefakter, enstaka brända ben. Datering: period II-III (gjutformar). 
Holkyxa period VI, men låg ytligt, liksom glaspärlan.

Låg på boplatslämningar från mesolitikum, neolitikum och senneolitikum/äldre bronsålder. Även 

fynd från romersk järnålder och vikingatid/medeltid. (Sarauw & Alin 1923, Svensson 1940, Sarauw 
gravningsrapport i GAM:s arkiv).

Åseby Sörgården, Solberga sn, Bohuslän

Undersökta 1918 (tre skärvstenshögar). Förmodade gravar.
Nr 1: 14 x 12 m, 1,2 m h. Kantkedja (skadad). Fynd: flintavslag, knacksten.
Nr 2: låg 250 m sydöst om nr 1,4 m, 0,2 m h i diameter. Fynd: flintartefakter, flintavslag, keramik, 

knackstenar, malstenar, enstaka brända ben.
Nr 3: låg 55 m östsydöst om nr 2. 5 m, 0,4 m h. Fynd: flintavslag, keramik, knackstenar, malstenar, 

degelfragment, brons.
Datering: keramik, sen bronsålder eller äldsta järnålders typ (rabbade skärvor med vulster och 

finger- eller nagelintryck, se ex Jaanusson 1981, Björhem 1983).
Under hög nr 2 ska också ”härdgropar” funnits medan andra uppgifter om boplatsspår i närheten 

saknas (Sarauw & Alin 1923, s 263- 265, Sarauw, grävningsrapport i GAM:s arkiv).
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Save 151, Hisingen
Undersökta år 1968 (tre anläggningar). En förmodad gravhög.

A 1: 7 m, 0,8 m h. Fynd: keramik, knacksten, flintartefakter, flintavslag, slagg(?).
A 2: 3,5 x 2,5 m, 0,2 m h. Fynd: keramik, enstaka brända ben, knacksten, slagen flinta, slagg(?). 
A 4: 3 m, 0,5 m h. Fynd: keramik, flintartefakt, flintavslag.
Datering: 1230-930 f Kr (St 2926), bottenskikt i A 1 (Lundberg 1969).

Tuve 46, Hisingen
Provundersökning år 1971 (tre skärvstenshögar). 6000 m2. Förmodat gravfält.

A 1: 8 m, 0,7 m h. Fynd: keramik, flintavslag.
Ytterligare två icke undersökta skärvstenshögar: 4 m, 0,2-0,3 m h.
Datering: träkol ytligt ur A 1, 1120-670 f Kr (St 3893).
Skärvstenshögarna låg omgivna av en boplats från bronsålder med kulturlager som innehöll 

enstaka skörbrända stenar, keramik (bl a rabbad) och slagen flinta (bl a en flathuggen flintspets). 
Boplatsen daterad till sen bronsålder eller förromersk järnålder (Andersson 1972b).

Björlanda 113, Hisingen
Undersökning åren 1971 och 1972. Två förmodade gravar.

Nr 113: 4 m, 0,4 m h. Fynd: keramik, brända ben, förkolnade matrester, bergartsavslag, flintav
slag, flintartefakter. Datering: kol ur sotfläck under stenpackningen 2010-1705 f Kr (St 3859). 
Skärvstenshögens mellersta del 830-550 f Kr (St 3858). Rabbad keramik.

Kring skärvstenshögen fanns också kulturlager och gravar. Kulturlagret vill man knyta till samma 
tid som skärvstenshögen. Gravarna är från både yngre bronsålder och förromersk järnålder. Värt att 

nämna är en oregelbunden stensättning (114:2) som låg bara 30 m sydväst om skärvstenshögen. 
Under stenpackningen fanns en bergsskreva med en brandgrav, där kol i samma nedgravning som 
bengömman C 14-daterats till 890-770 f Kr (St 3861). I samma klyfta som graven fanns ett so tigt 
område med skörbrända stenar där kolet har daterats till 810-520 f Kr (St 3860). De sammanlagt sex 
förromerska gravarna var troligen delar av ett flatmarksgravfält. En av gravarna är daterad till 350 
f Kr-10 e Kr (St 3863).

Skärvstenshögen låg i ett omfattande grav- och boplatskomplex från brons- och järnåldern. C 
14-dateringarna spänner över tiden senneolitikum till vikingatid. De daterbara fynden är däremot 
från en tidsmässigt betydligt snävare period, nämligen yngre bronsålder och förromersk järnålder 
(Andersson 1972a).

Lundby 119:1 och 3, Hisingen
Delundersökning år 1972 av ett tidigare undersökt område med bl a hällkista, oregelbundna stensätt- 
ningar, skärvstenshögar och odlingsrösen. Båda skärvstenshögarna hade tidigare delundersökts.

A 119:1: 8 m, 0,7 m h. Kantkedja. Fynd: keramik, enstaka brända ben, flintavslag, flintartefakter, 
”matrester”. Datering: kolprov från anläggningens undre halva, 1210-540 f Kr (St 4151). Prov från 
övre halva, 815-530 f Kr (St 4152).

A 119:3: (ca 65 m SSÖ om 119:1), 8 x 4 m, 0,5-0,7 m h. Inre och yttre kantkedja. Fynd: keramik, 

brända ben, flintavslag, flintartefakter, knacksten, kärnyxa, slipstenar, degelfragment. Datering: 
härd i botten av anläggningen 1100-820 f Kr (St 4155). Två prover i undre lagret: 1100-840 f Kr (St 
4154) respektive 900-390 f Kr (St 4153). Rabbad keramik.

Ett par av benen har art bestämts till människa och hund (övriga kommer från husdjur), men inga 
iakttagelser tyder på att det skulle röra sig om ett gravfynd.

Omfattande boplatsområde med lämningar från senneolitikum fram till yngre bronsålder. Skärv
stenshögarna ligger inom ett område med höga fosfatvärden. Hypotetisk bebyggelsekontinuitet från 

senneolitikum genom hela bronsålder (Wigforss 1973).

Björlanda 106 och 107, Hisingen
Undersökt åren 1975 och 1976. 1100 m2. Förmodade gravar.

Anläggning 106: 6x7 m, 0,5 m h. Delvis omslutande ”begränsning”. Fynd: keramik, bränt ben,
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flintavslag, flintartefakter, kvartsavslag. Datering: lager under skärvstenshög 1000-790 f Kr (St 
5773).

Anläggning 107 (85 m sydöst om 106): 7x4 m, 0,6 m h. Fynd: keramik, flintavslag, ett kvartsavslag. 

Belägna i boplatsområde från bronsåldern (Arvidsson 1977).

Skee 153, Bohuslän
Undersökt år 1976. Del av gravfält. A 1: 5x7 m, 0,5-1 m h. På kanten av kraftig sluttning. Stödjande 
terrassering bestående av en halvcirkel stora stenar. Fynd: keramik, knacksten, flintavslag.

Skärvstenshögen omges och ligger på boplatslämningar, daterade till bronsålder. Gravarna date
ras till romersk järnålder (Jonsäter 1979).

Ödsmål 66, Bohuslän
Undersökt år 1976. 650 m2. Förmodade gravar.

A 1: 7x10 m, 1 m h. Fynd: keramik, flintavslag, och bränd lera, gjutformsfragment, vävtyngdsfrag- 
ment, slagg, brända ben, knacksten, flintartefakter. Datering: rabbad keramik samt C 14-datering 
från andra boplatslämningar; yngre förromersk järnålder. Centralt och ytligt påträffades en urna 

med brända ben. Intill denna ett benlager, med en fibula och en bronsknapp.
Under skärvstenshögen undersöktes tre gropar.
Anläggningen tolkas som en skärvstenshög från förromersk järnålder, som byggs på med en 

stensättning någon gång under romersk järnålder eller folkvandringstid (Jonsäter 1982).

Värö 179:1 och 3, Halland
Undersökta åren 1968 och 1977. Förmodade gravar.

A 179:1: 5 m, 0,6 m hög. Fynd: keramik, flintavslag, brända ben (som ansågs vara en ”tillfällig 
inblandning från den underliggande boplatsen”). Mellan stenarna i anläggningens mitt påträffades 
nio brända ben, vilket tolkades som en gravgömma (Särlvik 1972).

Benmaterialet har senare osteologiskt bestämts. Då benen visade sig vara djurben förefaller 
gravtolkningen inte trolig (Jonsäter 1985).

Under och runt omkring anläggningen fanns ett kulturlager som innehöll rikligt med keramik, 
degelfragment, flintartefakter, flintavslag (Särlvik 1972, Olsson 1983).

Anläggning 179:3: 8 m, 0,9 m h. Låg i kraftig sluttning. I söder och väster en gles kantkedja. Fynd: 
slagen flinta, keramik. Datering: yngre bronsålder (keramik).

Knappt 10 meter sydväst om och på en lägre nivå än skärvstenshögen påträffades tre härdgropar. 
Dessa gropar, jämte skärvstenshögarna tolkas som rester av en större boplats som genom keramik
materialet kan dateras till bronsålder (Jonsäter 1985).

Grimmared 20, Halland
Undersökt år 1977. 850 m2. Låg under en sedan tidigare registrerad stensättning. Skadad. Fynd: 

keramik. Datering: 1430-1215 f Kr (St 6454).
I området undersöktes även härdar och gropar där tre C 14-dateringar ligger inom intervallet: 

1320-1020 f Kr till 490-370 f Kr (St 6453, 6455, 6457).
Fynden från boplatslämningarna domineras av flinta och keramik. De undersökta gravarna date

ras till folkvandringstid (Jonsäter, opublicerad slutredovisning samt fältdokumentation).

Spekeröd 134, Bohuslän
Undersökt år 1979. 180 m2. Förmodad grav (?). 6 m, 0,2 m h. Fynd: keramik, kvarts, slipsten, 

grönstensavslag, flintartefakter, knacksten, flintavslag. Datering: yngre bronsålder (rabbad kera
mik).

Intill låg en stensättning från romersk järnålder. Förutom skärvstenshögen undersöktes också 
boplatslämningar i form av en härd, tre sotgropar och tre andra gropar (Olsson 1983).
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Ås 92, Halland
Undersökt år 1981. 890 m2. Förmodad grav (?). 5 m, 0,25 m h. Fynd: keramik, flintartefakter, 

flintavslag, degelfragment, stenredskap med skaftrännor. Datering: bronsålder eller förromersk 

järnålder (rabbad keramik).
I området fanns också boplatslämningar (härdar och gropar), de äldsta från mellanneolitikum 

(Schützler RAÄ rapport i manus).

Tvååker 82, Halland
Undersökt år 1984. 2500 m2. Oregistrerad före undersökning. 3,1 m x 3,8 m, 0,2 m h. Fynd: keramik, 

flintavslag, flathuggen pilspets, knackstenar, flintartefakter, bryne, slagg, enstaka brända ben. Date
ring: bronsålder, troligen mellersta delen (keramik, flinta).

Skärvstenshögen låg på en omfattande boplats med härdar, gropar, stolphål, kulturlager och 
årderspår. Dessutom fanns ett skärvstensbemängt kulturlager, ca 500 m2 stort, C 14-daterat till 

mellersta delen av bronsålder. Innehöll en stor mängd keramik och flinta samt degelfragment, 
gjutformsfragment, bränd lera, brända ben etc. Boplatsen kan utifrån keramiken och flintan dateras 
till bronsålder, sannolikt periodens mitt. Från en boplatsanläggning finns en C 14-datering till 
1340-990 f Kr (St 10331) (Lundqvist, RAÄ Rapport i manus).

Larv 208, Västergötland
Undersökt år 1988. Registrerad som en av flera gravar på ett gravfält. 7 x 5 m, 0,4 m h. Gles 
kantkedja i norr och väster. Fynd: keramik, enstaka brända ben, hjärtformig pilspets, flintavslag, 
degelfragment, knacksten, maisten. Datering: bronsålder (rabbad keramik, pilspets).

I övrigt stensättningar med totalt sju gravgömmor, som genom fynden kan dateras till yngre 
förromersk järnålder-äldre romersk järnålder. På gravfältet fanns också härdar som överlagrades av 
stensättningar, ett förhållande som tyder på att det legat en boplats i området. Dessa härdar kan höra 
till samma tid som skärvstenshögen (Artelius, RAÄ Rapport i manus).

Trollhättan/Vassända-Naglum sn 56, Västergötland
Undersökt år 1988. Förmodad grav. 9 m, 1,0 m. Kantkedja, 6 m, täckt av skärvsten. Fynd: flintav
slag, brända ben, keramik, malstenar. Högen täckt av krossad kvarts (Lundqvist, RAÄ rapport i 

manus).

Sammanfattande beskrivning och diskussion
Registrering, uppbyggnad och fynd
Minst 20 av de 25 undersökta skärvstenshögarna var före utgrävningen registre
rade som gravanläggningar, i regel högar eller stensättningar. Ytterligare två 
påträffades i samband med provundersökningar. Uppenbarligen finns det skärv- 
stenshögar som är registrerade som gravar. Detta förhållande har som tidigare 
nämnts redan iakttagits för Bohusläns del (Bertilsson 1986).

De undersökta anläggningarna hade i regel en rund eller oval planform. 
Storleken varierade mellan 2 x 3 m och 12 x 14 m och höjden var 0,2-1,2 m. 
Stenfyllningarna bestod av skärvig och skörbränd sten, 0,05-0,4 m stora. Skärv
stenarna var alltid uppblandade med jord. Ingen av de 22 undersökta högarna 
innehöll enbart sotig fyllning. De flesta hade ett övre skikt bestående av humös 
och sotfri jord samt ett undre skikt bestående av sot- och kolblandad jord.

De västsvenska skärvstenshögarna är betydligt mindre än de mellansvenska.
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Fig 3. Skärvstenshögen från Larv i Västergötland. Här är skärvstensfyllningen frilagd. Note
ra kantstenarna som var mest framträdande i den västra delen av anläggningen. Foto Lars 
Lundqvist. Mound of fire-cracked stone at Larv with the filling of fire-cracked stones exposed. 
Note the kerb stones.

Fig4. Skärvstenshögen från Vassända-Naglum vid Trollhättan i Västergötland. Här har i 
stort sett hela skärvstenspackningen tagits bort. Kvar är endast profilbänken samt den helt 
omslutande kantkedjan. Denna var inte synlig före undersökningen utan låg dold under 
skärvstenarna. Foto Lars Lundqvist. Mound offire-cracked stones at Vassända-Naglum with 
most of the filling of fire-cracked stones removed.
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Som förklaring har anförts att bergarterna i Västsverige är betydligt motstånds
kraftigare mot eld än vad mellansvenska bergarter är (Bertilsson 1986, Larsson
1986). Om detta närmare undersökts genom praktiska försök känner jag inte 
till.

Åtta av de undersökta anläggningarna hade någon form av kantkedja. Två av 
dessa tolkades av utgrävarna som stöd eller ”terrasseringar”, som anlagts med 
avsikt att förhindra att högarna rasade ut (Värö 179:3, Skee 153). Kantkedjorna 
var uppbyggda av obrända stenar som var betydligt större än stenarna i fyllning
en. I flera fall tycks inte kantkedjorna fylla någon praktisk funktion.

Fyndmängden varierar starkt mellan de västsvenska anläggningarna. En av 
orsakerna till det är att skärvstenshögarna undersökts i mycket varierande om
fattning. Flera av de uppräknade är bara delundersökta, andra bara provunder- 
sökta och några var skadade före undersökningen. Trots det förefaller skillna
derna i fyndfrekvens i huvudsak bero på att man deponerat avfall i olika omfatt
ning. Det är också värt att notera att relativt närliggande anläggningar kan 
innehålla vitt skilda fyndmängder och olika fyndkategorier (t ex Åseby).

Fynden från skärvstenshögarna domineras av krukskärvor, flinta, brända ben 
och bränd lera. Vad gäller keramik finns högar med bara enstaka fragment, 
medan andra som Björlanda 113 innehöll stora mängder (16,5 kg). Rabbad 
keramik är ett vanligt inslag tillsammans med krukskärvor med slät eller glättad 
utsida. Flintmaterialet utgörs till största delen av avslag och ”avfall”. Utöver 
”avfallet” förekommer retuscherade eller bearbetade avslag, kärnor, avslags- 
skrapor, knackstenar och enstaka flathuggna spetsar. Flintsaker av stenålderstyp 
som spån, spånkärnor, slipade yxor o dyl är ytterst sällsynta. Andra relativt 
vanliga stenartefakter är malstenar, både löpare och liggare. Enstaka knackste
nar av kvartsit finns också. Bränd lera och brända ben hör också till standardin
ventariet. I ett fall, nämligen Lundby 119:3, har några brända ben osteologiskt 
bestämts vara från människa, i övrigt rör det sig om djurben.

Skärvstenshögar är förmodligen den fornlämningstyp, som givit de flesta kän
da gjutfynden från bronsålder. Sju av 22 undersökta skärvstenshögar innehöll 
degelfragment, några även gjutformsfragment. Även vad gäller denna fyndkate
gori varierar mängderna starkt mellan olika anläggningar.

Utöver de ovan nämnda fynden förekommer också andra fyndgrupper i mind
re omfattning, som kvartsavslag, andra bergartsavslag, bronsföremål, slagg, 
vävtyngdsfragment, harts, ”förkolnade matrester” och brynen.

Det ska här också poängteras att fyndmaterialet i de undersökta skärvstenshö
garna är av samma karaktär och sammansättning som fynden från västsvenska 
boplatser under flat mark från bronsålder och äldsta järnålder. Enbart ur denna 
synpunkt är tolkningen av skärvstenshögar som avfallshögar på boplatser rimlig 
(Hyenstrand 1984:67). Icke desto mindre finns exempel från Västsverige, liksom 
i Mälardalen (Hyenstrand 1968), på anläggningar som ”stör” bilden något. I ett 
fall har en skärvstenshög utnyttjats som gravgömma, Ödsmål 66. I det här fallet 
skiljer sig gravdateringen markant från skärvstenshögens datering och graven är 
sekundärt anlagd. Kopplingen mellan grav och skärvstenshög antyds i en av 
anläggningarna i Lundby, som innehöll brända människoben. I övrigt fanns 
inget som tydde på att det skulle röra sig om en gravanläggning.
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Datering av de västsvenska skärv stenshö garna
De undersökta skärvstenshögarna i Västsverige har daterats på i princip fyra 
olika sätt:

1) Typologisk fynddatering av material som påträffats i själva högen.
2) C 14-datering av förkolnat organiskt material som påträffats i högen.
3) Fynd och C 14-resultat från anläggningar kring själva skärvstenshögen.

Av de undersökta skärvstenshögarna i Västsverige är sju stycken C 14-daterade, 
medan övriga daterats enligt punkt 1 och 3 ovan. Oftast tycks dateringarna 
bygga på en kombination av dessa dateringsgrunder.

De flesta skärvstenshögarna är daterade genom de fynd som påträffats i fyll
ningen. Uppenbarligen bygger dateringarna främst på förekomsten av rabbad 
keramik, degeIfragment och fynd i övrigt från skärvstenshögens närhet samt på 
frånvaron av stenåldersartefakter. Den kanske säkrast fynddaterade skärvstens
högen från Västsverige är den i Grimeton, som innehöll gjutformsfragment för 
metallföremål som brukar dateras till period II—III.

Rabbad keramik ses i allmänhet som en ledartefakt för den yngre bronsåldern 
och början av den förromerska järnåldern (Björhem 1983 och där anförd littera
tur). Man måste dock vara medveten om att detta innebär stora risker, då 
rabbad keramik även påträffats i äldre bronsålderssammanhang. Ett exempel på 
tidigt rabbat gods är just skärvstenshögen i Grimeton (period II —III), som 
innehåller rabbade krukskärvor (jmf Jaanusson 1981). Ytterligare en tidig date
ring är från Sannagård i Halland, där rabbade skärvor i en grop C 14-daterats till 
1150—1000 f Kr (kalibrerad ålder, Artelius & Lundqvist 1989). Även gränsen 
framåt i tiden för denna godstyp är något oklar. Undersökningsresultat från 
Halland tyder på att man får räkna med att rabbad keramik även finns under 
större delen av förromersk järnålder och möjligen ett stycke in i romersk järnål
der (Artelius & Lundqvist 1989).

En av de undersökta skärvstenshögarna, Ödsmål 66, har daterats till äldre 
järnålder med ledning av rabbad keramik och två C 14-dateringar från två 
anläggningar intill skärvstenshögen.

Från de sju C 14-daterade anläggningarna i Västsverige föreligger tio analysre
sultat, där flertalet ligger inom bronsålderns mellersta del (kalibrerade värden 
1430-390 f Kr) med ett vägt medelvärde kring 980- 850 f Kr (Stuiver & Pearson 
1986). I två fall, där fler än en C 14-datering gjorts på material från en och 
samma anläggning, tyder resultatet på en viss grad av samtidighet, dvs de skulle 
ha en relativt kort anläggningstid.

C 14-dateringar i ett jämförande perspektiv
C 14-dateringarna från västsvenska skärvstenshögar är relativt få och därför 
svåra att värdera i syfte att försöka klargöra fornlämningstypens tillkomsttid. 
Dateringarna är desto fler från Mellansverige. För att få ett perspektiv på de 
västsvenska dateringarna har jag gjort en sammanställning av i litteraturen till
gängliga C 14-daterade anläggningar i södra delen av Sverige (Götaland och
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ÖS 658:2 
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St 4152 
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St 4155 
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Fig5. C 14-dateringar från undersökta skärvstenshögar i Västsverige, Visingsö, Östergöt
land, Södermanland, Uppland och Västmanland. Dateringarna är kalibrerade och pre
senteras här med en enkel standardavvikelse. (Pearson and Stuiver 1986, Stuiver and 
Pearson 1986). Radiocarbon dates from excavated mounds of fire-cracked stone in west 
Sweden, Visingsö, Östergötland, Södermanland, Uppland and Västmanland.
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Svealand). Frågan gäller i vilken mån de västsvenska dateringarna är representa
tiva. De här medtagna C 14-resultaten är i huvudsak från andra sammanställ
ningar som uttryckligen avses datera material från högfyllningen ( bl a Wigren 
1987, Larsson 1986, Fernholm 1987, Hjärthner-Holdar 1987). Det ska här också 
poängteras att listan inte är komplett.

Av figur 5 framgår tydligt att de flesta dateringarna har gjorts på skärvstenshö- 
gar från östra Mellansverige. Från Småland finns mig veterligen endast tre 
dateringar. De kommer från två skikt i en undersökt skärvstenshög på Visingsö 
(Peter Jankavs, muntligt meddelande).

Innan vi ser närmare på C 14-resultaten från sydsvenska skärvstenshögar ska 
något sägas om de kronologiska begreppen. För de fyndsammanhang, som 
direkt eller indirekt kan relateras till relativkronologiskt daterbara bronsföre
mål, används här bronsålderns underperioder, dvs period I—VI. I andra sam
manhang brukar termerna ”äldre bronsålder” och ”yngre bronsålder” använ
das, där den första delen motsvaras av perioderna I—III och den yngre av 
perioderna IV-VI. Denna grövre indelning av bronsåldern används vanligtvis 
för boplatser där metallföremål saknas eller för sådana sammanhang där det 
saknas typologiskt daterbara element, som kan relateras till Montelius kronologi 
baserad på bronsföremål. Det är exempelvis mycket vanligt att boplatser med 
rabbad keramik anses höra till ”yngre bronsålder”.

Förutom delningen av bronsåldern i två delar används också en tredelning 
(äldre, mellersta och yngre bronsåldern). Exakt vad samtliga dessa begrepp står 
för är inte alltid lätt att uttala sig om, i synnerhet vad gäller kopplingen till 
absoluta dateringar. Utan att fördjupa sig i ämnet så kan det konstateras att det 
finns en praxis för vad bronsålderns underperioder motsvarar i årtal. Denna 
praxis bör gå tillbaka på äldre typologiska studier (Montelius 1885, 1919, Bau- 
dou 1960) och kanske också på C 14-daterade bronsföremål och nu senast på 
dendrokronologiskt daterade ekkistor från äldre bronsålder i Danmark (Ljung
berg 1985). Utifrån dessa källor har jag valt en tredelning av bronsåldern, där 
den äldre delen (period I—II) motsvarar tiden 1800-1200 f Kr, den mellersta 
delen (period II—IV) 1200-800 f Kr och slutligen den yngre delen (period 
V—VI) motsvarar tiden 800-500 f Kr. Årtalen avser kalenderår. Indelningen är 
delvis också anpassad till C 14-dateringarnas karaktär. På grund av C 14-meto- 
dens inbyggda osäkerhet så motsvarar ett C 14-resultat mer en ”period” än en 
punkt i tiden. C 14-värdena har kalibrerats dels för att bättre kunna bedöma 
analysresultatens osäkerhet, dels för att kunna relatera resultaten till det före
slagna, absoluta kronologiska schemat som skisserats ovan.

Med dessa kronologiska utgångspunkter kan vi ta oss an dateringarna som 
finns grafiskt presenterade på fig 5. Klart är att de C 14-daterade anläggningarna 
från södra Sverige i huvudsak är från bronsålderns äldsta och mellersta del. Tar 
man dessutom hänsyn till den regionala variationen, framgår det att de östgötska 
och västsvenska anläggningarna koncentrerar sig mer till den mellersta och 
yngre delen av bronsåldern, medan Mälardalens i huvudsak hör till den äldre 
och mellersta delen av bronsåldern samt romersk järnålder/folkvandringstid. 
Dateringar från perioden yngre bronsålder och förromersk järnålder (ca 500 f
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Kr-O) är däremot förhållandevis få. Förhållandet är något överraskande med 
tanke på att de uppländska och sörmländska anläggningarna i huvudsak anses 
vara anlagda under den yngre bronsåldern, trots att man erkänner dateringarnas 
koncentration till de äldre avsnitten av bronsåldern (Jensen 1986:20f, 27).

Vi står hur som helst inför ett representativitetsproblem: kan C 14-dateringar- 
na från undersökta skärvstenshögar sägas spegla tillkomsttiden för skärvstenshö- 
gar och intensiteten i tillkomsten av dessa fornlämningar? Den bild som C 
14-dateringarna ger kanske främst är orsakad exempelvis av att endast äldre 
anläggningar i Mellansverige innehållit tillräckligt med kol. En annan orsak 
skulle kunna vara att man i större utsträckning analyserat prover från anlägg
ningar utan daterbara fynd som måhända främst är från äldre bronsålder. An
läggningar med daterbara fynd (rabbad keramik) har redan ansetts daterade 
(”yngre bronsålder”). En tredje förklaring skulle vara att man i högre utsträck
ning samlat kol från högarnas bottenskikt än i ytligare skikt. Om högarna byggs 
på under yngre bronsålder och förromersk järnålder, skulle i så fall dateringarna 
från dessa perioder bli underrepresenterade. För västsvenskt vidkommande an
tyds relativt korta anläggningstider i de fall, där fler än en datering finns från 
högfyllnaderna. Vad gäller dateringarnas representativitet för Mälarområdets 
skärvstenshögar finns uppenbarligen all anledning att studera saken närmare (se 
ovan).

Klart är att anläggningarna i Mellansverige har tillkommit under en mycket 
lång period, åtminstone från ca 1700 f Kr till ca 600 e Kr, enligt C 14-dateringar 
(både yngre och äldre dateringar finns). Det är också uppenbart att det inte är så 
lyckat att använda skärvstenshögar som indikatorer enbart på ”yngre bronsål- 
dersbebyggelse”. Wigren har också påpekat att skärvstenshögarna i Söderman
land, som enligt C 14-dateringar oftast är från äldre-mellersta bronsålder, ligger 
invid C 14-daterade lämningar från yngre bronsålder och äldre järnålder (1987). 
Detta förhållande är onekligen mycket intressant, och det är frestande att hypo
tetiskt se en del av skärvstenshögarna i Mälarområdet som tecken på en etable
ring under perioden ca 1700-800 f Kr, av en bebyggelsesekvens, som sträcker sig 
åtminstone in i äldre järnålder. Under det äldsta skedet i bebyggelsesekvensen 
avsätts skärvstenshögarna medan man under yngre bronsålder och förromersk 
järnålder inte anlägger sådana i samma omfattning som tidigare, utan kanske 
snarare återanvänder och bygger på de gamla anläggningarna. Dessutom kanske 
skärvstenen deponerades på ett annorlunda sätt än tidigare, som på t ex Apalle- 
boplatsen, i form av ett yttäckande kulturlager (Ullén 1988), samtidigt som äldre 
skärvstenshögar ”återanvändes”.

Skärvstenshögarna, boplatser och gravar
I stort sett alla undersökningar av skärvstenshögar i Västsverige har också berört 
andra boplatslämningar, som kulturlager, härdar och gropar. Ur kronologisk 
synpunkt verkar dessa vara yngre. Tyvärr diskuteras sällan relationen mellan 
anläggningarna mer än i generella ordalag och mycket kortfattat. I stort sett ses 
de undersökta lämningarna som delar av ett och samma (delvis undersökta) 
boplatskomplex. Bakom detta döljer sig förmodligen en tanke om långvariga
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bosättningssekvenser, som avsatt både samtida och icke samtida lämningar intill 
varandra.

Skärvstenshögarna i Västsverige, liksom i Mellansverige, hade i flera fall en 
stark rumslig anknytning till gravar. Mest påtagligt var detta i Ödsmål. Vad 
gäller det kronologiska förhållandet mellan skärvstenshögar och gravar finns 
exempel på att gravarna var både äldre, ungefär samtida med och yngre än 
skärvstenshögen (Spekeröd, Broåsen, Björlanda 113, Grimmared, Lundby, 
Larv).

I Västsverige verkar det vara mer regel än undantag att man finner boplats
lämningar (inklusive skärvstenshögar) och gravar inom samma terrängavsnitt 
och inte sällan ovanpå varandra. Detta kan ses som tillfälligheter eller kontinui- 
tetsbrott, men det kan också ses som ett mönster eller ett medvetet sätt att 
utnyttja marken. Som arkeologer ser vi gravar och boningshus anlagda med 
bestämda syften och i ett givet sammanhang. På samma sätt kan vi också betrak
ta skärvstenshögar som uttryck för socialt betingade handlingar.

Skärv stenshögarnas funktion
Det har funnits många förslag på vilka aktiviteter som ligger bakom skärvstens
högarna. Det skulle exempelvis vara lämningar av hyddbottnar, avskrädeshögar 
för kokstenar, avfallshögar efter bronsgjutning, kulteldar, bålhögar, avfall från 
gravbål eller eldstäder, offerplatser eller gjuteriboplatser (Jensen 1986, Wigren
1987). Det förefaller troligast att en och samma skärvstenshög kan innehålla 
skärvstenar från många olika aktiviteter, som naturligtvis blir svåra att urskilja i 
själva skärvstensmaterialet. Om man nu ändå vill lösa frågan om hur skärvste
narna kommit till så kvarstår den viktigaste frågan: varför bestämde man sig 
överhuvudtaget för att lägga upp de skörbrända och skärviga stenarna i högar?

Är skärvstenshögarna något mer än avfallshögar?
Denna fråga har utvecklats något i en uppsats av Åke Hyenstrand som påpekar 
att en del skärvstenshögar är försedda med ”stenkretsar” och att de därigenom 
påminner om gravar från bronsåldern (Hyenstrand 1968). Detta skulle tyda på 
att en del av skärvstenshögarna var gravar. Han menar vidare att man inte kan 
ge fornlämningstypen en generell tolkning (Hyenstrand 1968). Tolkningen av 
skärvstenshögarna skulle utöver den funktionella aspekten kunna ges ett mer 
symboliskt innehåll.

En variant av kopplingen mellan grav och skärvstenshög är Ödsmål 66 där 
skärvstenshögen sekundärt använts för två grav gömmor. I detta enda säkra fall 
från västra Sverige antyder tidsskillnaden mellan skräphögsfunktionen och grav
funktionen att skärvstenshögens (förromersk järnålder) ursprungliga funktion 
som avfallshög kan ha varit glömd när gravarna anlades (yngre romerk järnål- 
der/folkvandringstid). Men det behöver inte nödvändigtvis vara så.

Ett annat exempel på anknytningen mellan grav och skärvsten är Björlanda 
114, där man ca 30 m från en skärvstenshög undersökte en barngrav under en 
oregelbunden stensättning. Intill graven och i samma bergsskreva fanns en 
skärvstenssamling. Dateringarna från de tre anläggningarna, skärvstenshögen:
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830-550 f Kr, graven: 890-770 f Kr, skärvstenspackning intill graven: 810-520 f 
Kr, antyder en viss samtidighet. Det är möjligt att exempelvis närheten till en 
avfallshög inte hindrade att man begravde en människa på platsen (eller tvärt 
om). I Larv utnyttjades området kring skärvstenshögen som gravfält. Kanske 
var skärvstenshögens yttre likhet med en gravkonstruktion orsak till att gravfäl
tet lades här. Våra arkeologiska kategorier boplats, grav, avfallshög, kan för oss 
idag vara svårförenliga, just på grund av att det för oss skulle vara otänkbart att 
slänga sopor på kyrkogården eller bygga ett radhus på en gammal kolerakyrko
gård. Förhållandet med skärvstenshög och grav på en och samma plats skulle 
hypotetiskt kunna tolkas så att man åtminstone under en viss period under 
bronsåldern inte upplevde någon motsättning mellan avfallshögar och gravar 
(eller boplatser och gravar), att dessa två företeelser inte var två skilda och 
oförenliga kategorier.

Mot bakgrund av att skärvstenshögarna kan ha haft en vidare innebörd än 
enbart som avskrädesplatser, skulle man kunna diskutera vissa förhållanden hos 
de västsvenska skärvstenshögarna. Ett sådant gäller ”kantkedjorna”, som i vissa 
fall tolkats som en begränsning, så att högen inte skulle rasa ut. En sådan 
tolkning har lagts fram för Skee 153 och Värö 179:3 och förefaller rimlig. Där
emot håller knappast en sådan tolkning för exempelvis skärvstenshögarna vid 
Karlsberg och Larv 208, som båda ligger på plan mark och i stort sett har helt 
omslutande kantkedjor. Stenarna i kantkedjorna var alldeles för små för att på 
ett effektivt sett förhindra att skärvstenspackningen rasade ut.

Med stor sannolikhet var kantkedjan det första som anlades. Det skulle kunna 
ses som en medveten åtgärd att organisera avfallshanteringen på boplatsen 
genom att avgränsa en plats för avskrädet. En följd av att så skulle ha varit fallet 
är att det kring skärvstenshögarna sällan finns boplatslämningar med samma 
datering. En reservation är att antalet säkra dateringar av omgivande boplats
lämningar nästan alltid är ytterst få.

Skärvstenshögen i Karlsberg är ett intressant exempel på en anläggning med 
det centrala boplatsområdet på den ena sidan och flertalet av gravarna i området 
på den andra. Skärvstenshögen ligger på en avsats i en sluttning med boplatsen 
vid foten av och nedanför berghöjden. Gravarna låg däremot ovanför och på 
krönet av höjden. Skärvstenshögen, som var registrerad som och alltså såg ut 
som en gravhög, hade en kantkedja. Den intar både vad gäller konstruktion och 
topografisk belägenhet en mellanställning mellan grav och boplatslämning. Till 
detta kan man foga att anläggningens yta var beströdd med krossade stycken av 
kvarts, något som också iakttagits på t ex bronsåldershögar i Halland (Lundborg 
1972).

Innehållet i skärvstenshögen hade kanske en symbolisk innebörd, där trasiga 
och förbrukade föremål förärades en ”begravning”. Med andra ord skulle man 
kunna säga att hushållsavfallet bestod av en gång skapade, använda och förbru
kade redskap, nödvändiga i produktionen och med en symbolisk betydelse även 
efter det att de blivit oanvändbara. Redskapen hade sin livscykel i analogi med 
att människan hade sin. Kantkedjan i en skärvstenshög skulle i någon sorts 
analogi med gravarnas kantkedjor kunna uppfattas som en gräns mellan det
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levande och det döda eller mellan det produktiva och det förbrukade men 
symboliskt produktiva.

Sammanfattningsvis kan sägas att syftet här inte varit att lösa skärvstenshögar- 
nas ”gåta”. Frågan är om det överhuvudtaget är viktigt att exakt veta vilka 
aktiviteter som resulterat i skärvstenarna. En förståelse av fornlämningstypen 
måste ses som betydligt väsentligare och den ska kanske sökas i dess symboliska 
roll i samhället. Lagat mat och gjutit brons har man gjort under andra tider än 
under de perioder då skärvstenshögar anlades. Betydligt intressantare är frågan 
varför man samlar avfallet i högar som ibland påminner om gravar. Materialet 
från Västsverige tyder på att vissa skärvstenshögar är svåra att tolka enbart 
utifrån funktionella utgångspunkter. Konstruktionsmässiga detaljer och läget i 
förmodat synkrona gravmiljöer kan mycket väl ses som tecken på att de katego
rier som vi rör oss med, i det här fallet gravar och avfallshögar, inte alltid är 
relevanta. För att förstå skärvstenshögarna som företeelse måste vi även räkna 
med att det funnits andra kategorier.

I ett samhälleligt sammanhang skulle man tänka sig att skärvstenshögarnas 
uppträdande hör samman med etableringen av en fastare organisation av kultur
landskapet, med ett mer stationärt jordbruk och fastare bebyggelsemönster. De 
äldre skärvstenshögarna (äldre bronsålder) skulle alltså kunna vara ett symbo
liskt uttryck för markinnehav och rätten till att disponera anslutande mark. En 
sådan roll har även tillskrivits de mer eller mindre monumentala gravarna från 
denna period. Längre fram i tiden kanske anläggandet av skärvstenshögar var 
mera funktionellt betingat än en symbolisk funktion.

Genomgången och diskussionen ovan syftar till att dra fram den symboliska 
aspekten hos den fornlämningskategori vi kallar skärvstenshögar. Det är inte i 
daterings- eller tolkningsgeneraliseringar som den intressanta informationen lig
ger, utan snarare i svaret på frågorna om varför skärvstenshögar överhuvudtaget 
började anläggas och om de hade en annan betydelse för sin samtid än avskrä- 
deshögens.

Summary
In western Sweden a total of 25 heaps of fire-cracked stone had been excava

ted by 1988. They are very varied in construction, frequency of finds, context 
and topografical location.

The overwhelming majority of heaps date from the Bronze Age (c. 1800-500 
B.C.), all but one being from the later part of the period. This one has been 
dated to the Pre-Roman Iron Age.

None of these features was registered as a heap of fire-cracked stone before 
being excavated. They were all registered as graves.

Very few heaps are to be found in the Record of Sites and Ancient Monu
ments for western Sweden. In eastern central Sweden where more than 4,000 are 
registered, the situation is completely different.

The heaps in eastern central Sweden have been used to elucidate the Bronze 
Age settlement structure. The spatial distribution of the monuments is thought
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to correspond to the Late Bronze Age (c. 1200-500 B.C.) settlement structure.
The author of this paper has tried to show that west Swedish heaps are built in 

very much the same way as contemporary graves. These people evidently used to 
some extent the same building principles for heaps of fire-cracked stone as for 
graves. Examples of this are features like kerbstones and the habit of covering 
the surface of the structure with pieces of quartz. On the other hand, the 
topographical location of some west Swedish heaps differs both from that of 
graves and settlements.

We may conclude that some heaps ought to be regarded as more than just piles 
of rubbish. Doubtlessly, they had a symbolic meaning. One suggestion is that 
they represented one way of claiming the right to land. The building of heaps of 
fire-cracked stone seems to have coincided with the building of monumental 
mounds, cairns and stone-settings in the Bronze Age. It seems that central 
settlement areas were becoming fully colonized and settlements also seem to 
have been relatively stable in the Early Bronze Age. Competition for land 
resources might have been the reason for an accelerating need to claim rights to 
land.
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En nyupptäckt stenåldersboplats 
i Östergötland
Christina Lindgren

I samband med omläggningen av väg E4 mellan Norsholm och Norrköping 
utfördes flera arkeologiska undersökningar. En av dem berörde en tidigare 
okänd stenåldersboplats, fornl 197, vid Leverstad i Borgs och Löts socken, ca 7 
km sydväst om Norrköping (Fig 1).

Platsen uppmärksammades när man specialinventerade den planerade väg- 
sträckningen. Den lokala topografin och nivån över havet ansågs vara gynnsam
ma indikationer på förekomsten av en boplats från mesolitisk tid. Efter invente
ringen gjordes en fosfatkartering, vilken inte visade nämnvärt förhöjda värden. 
Vid en provschaktsgrävning påträffades dock ett tiotal fragment av slagen kvarts 
och en slutundersökning ansågs därmed motiverad (Rapport ATA Dnr 
1672/88).

Boplatsen
Boplatsen var belägen på en mindre platå, ca 40 m ö h, på sydsidan av ett 
skogsbevuxet moränimpediment (Fig 2). Slagen kvarts påträffades inom ett 
område, ca 10 x 20 m stort. Ytan begränsades i öster av en mindre bergsklack 
och i söder övergick platån i en brant sluttning. Vid undersökningen påträffades 
två härdar intill varandra i sydvästra kanten av det fyndförande området. Det 
fyndförande området kunde topografiskt eller på annat sätt avgränsas åt tre håll, 
däremot var det inte klart avgränsat åt väster (Fig 3).

Fyndmaterialet bestod av 98 fragment av slagen kvarts, två knackstenar och 
ett redskap av grönsten, troligen ett minieggblad. Bland fynden påträffades 
rester av s k stötkantskärnor och stötkantsavslag (Fig 4). Detta visar att en 
bipolär metod använts vid tillslagningen av kvarts. Bipolär metod innebär att 
kärnan stöds mot ett städ och att kraften från knackstenen leds i en rak linje 
genom kärnan till städet. Kärnorna uppvisar ofta två motsatta krossade kanter. 
Avslagen från denna metod blir ofta tunna (Knutsson 1988, s 94). I östra Mellan
sverige har man ansett att tekniken är representativ för mesolitikum (Kjel 
Knutsson muntl). Någon omfattande bearbetning av kvarts har inte skett på 
platsen, något som bl a avsaknaden av splitter visar.

Föremålens karaktär och nivån över havet ger indikationer på att boplatsen 
vid Leverstad kan vara mesolitisk. De fåtaliga fynden och de två härdarna ger 
bilden av en mindre boplats med begränsade aktiviteter.
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Fig 1. Karta över Östergötland, med den nyupptäckta boplatsen vid Leverstad markerad. 
The newly discovered settlement site.

Analys av fyndmaterialet
Det finns idag få undersökta boplatser i Mellansverige som kan sägas represen
tera enstaka besök eller aktiviteter. Därför gjordes bedömningen att det vore 
viktigt att genom analys av fyndmaterialet försöka förklara vilka aktiviteter som 
försiggått på platsen.

Bland fynden av slagen kvarts från Leverstad finns inga retuscherade redskap. 
Däremot noterades vid registrering av fyndmaterialet att vissa kanter på kvarts
fragmenten såg nötta ut. Genom slitspårsanalys ville vi kontrollera om iakttagel
serna av nötningsspår varit riktiga, samt kunna avgöra vilka aktiviteter som 
kvartsmaterialet använts till.

Slitspårsanalysen utfördes av Kjel Knutsson, Uppsala Universitet. Fem av- 
slagsfragment valdes bland de fragment där nötningsspår hade noterats. Dessut
om valdes genom slumpmetod ytterligare fem stycken där inga nötningsspår 
hade iakttagits.

Analysen visade att Leverstadsmaterialet troligen hade utsatts för kraftig

62



erosion. De flesta eventuella ursprungliga slitspår hade suddats ut. Den kraftiga 
ytpåverkan kan bero på att materialet deponerats i grusig morän. Inga iakttagel
ser i fält tyder på att materialet skulle ha utsatts för effekterna av transgressioner 
eller dylikt.

Slitspår fanns på två av de fragment som slumpvis hade valts ut samt på ett av 
fragmenten med noterade nötningsspår (Fig 4). Anmärkningsvärt är dock att 
slitspår och nötningsspår förekom på olika kanter av fragmentet. Spåren var av 
varierande karaktär. Bl a syntes spår av skrapande och hyvlande rörelser.

Det kunde inte avgöras vilket material som fragmenten hade använts på, 
vilket berodde på den kraftiga påverkan som materialet hade utsatts för (Knuts
son 1989).

Stenåldersboplatser i Östergötland
Östergötland är ett av landets fornlämningstätaste landskap. Trots detta är 
kända fornlämningar från mesolitikum få. Stenåldersboplatserna återfinns 
främst längs Bråvikens norra strand och runt sjön Tåkern. Boplatserna längs 
Bråviken, både mesolitiska och neolitiska, karterades redan under 1930-talet av 
Engström och Thomasson (Olsson & Åkerlund 1987). Boplatserna runt sjön 
Tåkern behandlades av H Browall i samband med analysen av Alvastra pål- 
byggnad (Browall 1986).

Fig 2. Boplatsens topografiska läge karakteriseras av den skyddande bergsklacken och 
den branta sluttningen, vilken troligen varit strandkant. Foto Christina Lindgren. The 
topographical position of the site is characterised by the sheltering rocky outcrop and the 
steep slope, probably the ancient shoreline.
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I samband med undersökningar av gravfält i Linköpingstrakten under 1970-ta- 
let uppmärksammade man slagen kvarts på nivåer vid 40—50 m ö h, ofta i 
anslutning till uppstickande bergsklackar med lämpliga boplatslägen ( Nilsson 
1976, s 11).

Åren 1924-1929 påträffades en skivyxa och en kärna, båda av flinta, samt ett 
antal grönstensyxor vid Eriksberg, Borgsmon, Norrköpings kommun. Fynden 
kom inom ett 400 m långt område i vilket också ”boplatslager av kolsvärtad 
sand" noterades (Norden 1932, s 3-15). Denna boplats, registrerad som fornläm- 
ning 70 i Norrköpings kommun, ligger endast 5 km nordost om den nyfunna 
boplatsen vid Leverstad. Idag utgörs området vid Eriksberg av radhusbebyggel
se.

Boplatsen vid Leverstad visar, tillsammans med de tidigare iakttagelserna vid

Fig3. Plan över den undersökta ytan, med de två härdarna och fynden av slagen kvarts 
inprickade. Plan of the excavated area.
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Fig 4. Överst F16 och F74, kärna och avslag, vilka visar att en bipolär metod använts. 
Därunder fragment av slagen kvarts med mikroskopiska slitspår. Teckning Anders Eide 
ochKjel Knutsson. Above, core and flakes showing the use of a bipolar method. Below, a 
fragment of flaked quartz with microscopic usewear.

Borgsmon, att Östergötland har fler lämningar från mesolitikum än de från de 
tidigare kända områdena vid B råviken och Tåkern.

Under mesolitikum låg boplatsen vid Leverstad på en mindre ö i ett skärgårds- 
landskap som sträckte sig från den nuvarande kusten in mot det östgötska 
sjösystemet (Glan, Roxen m fl).

De kända boplatserna vid Bråviken ligger i anslutning till större landmassor. 
Leverstadsboplatsens avvikande geografiska läge innebär att boplatsen kan ha 
fungerat som säsongsboplats och att den har ingått i ett större bosättningsmön
ster med basboplatser vid Bråviken ca 30 km norrut.
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Boplatser som representerar kortvariga besök är ganska ovanliga i fornläm- 
ningsbilden i Östra Mellansverige.Det ringa fyndmaterialet gör att de sällan 
uppmärksammas genom lösfynd. Om platsen respresenterar ett fåtal besök kan 
fosfathalten vara låg och inte ge utslag vid en kartering. Är boplatserna dessut
om belägna i skogsmark i områden med få eller inga kända stenåldersboplatser i 
området kan de lätt undgå upptäckt. Det är viktigt att man har sådana lokaler i 
åtanke vid t ex specialinventeringar. Undersökningen av boplatsen vid Lever
stad visar på möjligheten att hitta stenåldersboplatser i ”nya” områden utanför 
de redan tidigare kända regionerna.

Summary
In advance of the re-routing of motorway E4 between Norsholm and Norrkö
ping, a previously unknown Stone Age settlement site, ancient monument 197 at 
Leverstad in the parishes of Borg och Löt, was investigated. The excavation 
yielded a limited assemblage, consisting mainly of flaked quartz, and two 
hearths. The site was probably only visited sporadically. It is difficult to say what 
activities took place at the site, because the quartz assemblage contained no 
morphological tools. Microwear analysis revealed a few fragments with use 
traces, but the material was too severely abraded to allow functional analysis.

Settlement sites probably representing only one or a few visits are unusual 
ancient monuments in eastern central Sweden, because they are seldom exposed 
by, for example, stray finds. Neither is the Leverstad site situated near the 
well-known settlement site areas on the shores of Bråviken and Tåkern.

The excavation of the Leverstad site shows that it is possible to find previously 
unknown sites outside earlier known settlement areas.
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Fornminnesinventeringen 
i Dalsland 1987- 88
Birgitta Johansen

Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering för ekonomiska kartans revide
ring i Dalsland, Älvsborgs län, påbörjades 1987 med den södra delen av land
skapet och fortsatte under 1988 med den norra delen. I samband med detta 
inventerades smärre delar av sex värmlandssocknar och en socken i Bohuslän. 
Sammanlagt inventerades 177 ekonomiska kartblad (54 blad 1987 och 123 blad
1988), som berörde 42 socknar i Dalsland helt eller delvis. Enligt den äldre 
administrativa indelningen har hela Nordals härad samt merparten av Vedbo, 
Rössbo, Valbo och Sundals härader berörts av fornminnesinventeringen. De 
delar av Dalsland som gränsar mot Bohuslän och Värmland kommer att invente
ras i samband med revideringen av kartan i dessa landskap.

Arbetstid och personal
Fältarbetssäsongen varade mellan mitten av april och slutet av november under 
båda säsongerna. Länsansvarig platsledare var 1987 Ulf Bertilsson och 1988 
Brita Tronde, övriga platsledare var 1987 Björn Winberg och Catarina Bertils
son, 1988 Per Holmgren, Örjan Hermodsson och Birgitta Johansen. Samman
lagt tjänstgjorde femton säsongsanställda inventerare, varav sex var praktikan
ter, med förordnanden på 1-7 månader. De resurser området tilldelats motsva
rade en arbetstakt om 1,6 anställningsdagar per km2.

Tidigare uppteckningar
Inför fältarbetssäsongen excerperades aktmapparna på AT A samt litteratur i 
Vitterhetsakademiens bibliotek. Vissa kompletteringar av detta material gjordes 
under fältarbetet på de lokala hembygdsföreningarna och biblioteken samt på 
Lantmäteriverkets kartarkiv i Vänersborg och Älvsborgs Länsmuseum.

Dokumentationen och forskningen kring Dalslands förhistoria inleddes på 
1840-talet av Rickard Dybeck (1844, 1921) som reste genom landskapet och 
upptecknade fornminnen och folksägner. Speciellt hans teckningar av fornmin- 
nesplatser, som Håfvestensmoen, ger oss ovärderlig kunskap om hur det såg ut.

Anders Lignell, fornminnesintresserad präst från Värmland, var den första 
som utförde en heltäckande fornminnesinventering av Dalsland. I en tävlings- 
skrift till Vitterhetsakademien från 1850 (ATA) har han upptecknat ca 330
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lokaler med fornlämningar. Denna skrift, som belönades med första pris, består 
av en handkolorerad karta över Dalsland med orter, vissa terrängdrag och 
fornlämningar utsatta. Till kartan hör en beskrivning av varje fornlämningslokal 
med avseende på storlek, antal, bevarandetillstånd m m samt avbildningar av 
vissa fornlämningar. Detta är Sveriges första moderna fornminnesinventering. 
Merparten av de lignellska fornlämningarna har kunnat lokaliseras under revi
deringsinventeringen, några är förstörda och försvunna, medan ett fåtal forn
lämningar ej kunnat identifieras.

Oscar Montelius, som utförde undersökningar av järnåldersgravar i Ed och 
Steneby på 1870- och 1880-talen, bör också nämnas då det ändå mer understry
ker det intresse som visades landskapet under 1800-talet, men som inte fått 
någon egentlig uppföljning under senare delen av 1900-talet.

Det intresse för de dalsländska fornlämningarna som på allvar inleddes med 
Lignells inventeringar fick sin fortsättning under tidigt 1900-tal, då fornminnes
föreningar bildades på flera håll i Dalsland. I Ödeborg, Ed och Åmål började 
man bygga upp samlingar av både arkeologiska och etnologiska föremål. Thure 
Leopold Langer, engagerad i Eds fornsamlingar, utförde på eget initiativ forn
minnesinventeringar i Tössbo, Vedbo och Valbo härader. Dessa inventeringar 
består av en skriftlig del med lägesangivelser och fornlämningsbeskrivningar 
samt en nu förkommen karta (ATA). Då Langers angivelser oftast är mycket 
noggranna har merparten av de fornlämningar som omnämns senare kunnat 
identifieras. Langer utförde även enstaka undersökningar.

Andra dalslandsforskare som förtjänar omnämnande är Hjalmar Larsen och 
Anders Linder. Larsen var främst verksam i Frändefors socken i södra Dalsland, 
men inventerade även fram stenåldersboplatser och undersökte hällkistor på 
andra håll i Dalsland (ATA). Linder var föreståndare för Ödeborgs fornsal och 
som sådan undersökte han enstaka gravar och registrerade fasta fornlämningar 
(ATA).

Slutligen bör nämnas de inventeringar som bekostades av Dalslands Fornmin- 
nes- och Hembygdsförbund och de lokala hembygdsföreningarna under 1930- 
och 1940-talen (ATA) samt den s k Göteborgsinventeringen som genomfördes i 
Dalslands sydöstligaste delar på 1920-talet (ATA och Sarauw & Alin 1923).

Forskningen kring Dalslands forntid har under senare decennier varit i det 
närmaste obefintlig och även vad gäller arkeologiska undersökningar har frek
vensen varit låg, då landskapet ej berörts av större vägbyggen eller tätortsex- 
pansioner. År 1988 publicerades dock en bok över alla de stenåldersfynd som 
gjorts runt Hästefjorden (Rex-Svensson 1988). I samband med detta utfördes 
också en inventering av stenåldersboplatser i området.

Bebyggelseutvecklingen i Dalsland — en inledning
I Dalsland är bebyggelsens utveckling svår att följa då såväl rumslig som krono
logisk kontinuitet förefaller att saknas på flera nivåer, både by och socken men 
delvis även härad. Den första expansion som vi i dagens källäge kan följa är den 
mesolitiska, genom både boplatser och lösfynd. Under neolitikum ökar fynden
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betydligt med talrika hällkistor och lösfynd. Dessa stenåldersbosättningar får 
dock på många håll ingen fortsättning i en bronsåldersbygd, speglad av rösen och 
stensättningar. Förhållandet är det samma mellan äldre och yngre järnålder.

11 ex Ånimskog, som förefaller ha kontinuitet från senneolitikum till bronsål
der och delvis in i äldre järnålder, saknas helt gravfält av den gängse yngrejärnål- 
derstypen, dvs stereotypa gravfält av högar och övertorvade stensättningar. 
Detta kan tolkas som att socknen, kanske med några få undantag, legat öde 
under yngre järnålder och inte på allvar koloniserats igen förrän under tidig 
medeltid. I socknarna norr och söder om Ånimskog, förutom Skållerud som 
saknar järnåldersgravar, finns dock gravar från både äldre och yngre järnålder, 
men vanligen inte på samma plats. I Fiolm och socknarna norr om Ånimskog 
påminner bilden om den i Mälardalen med höggravfält intill bytomterna. I 
Frändefors och Sundals-Ryr finns under äldre järnålder en spridd bebyggelse 
med små gravfält och enstaka spridda gravar och från den yngre järnåldern finns 
ett större och ett par mindre höggravfält.

Det är också svårt att med hjälp av namnformerna uttala sig om den förhisto
riska bebyggelsens spridning. Det är inte ovanligt att byar med namn som slutar 
på -säter, -torp eller -rud, dvs namnled vars tillkomsttid brukar anges till medel
tid, har gravar från äldre järnålder. En förklaring till detta kan möjligen vara att 
j ärnåldersenheten legat övergiven och sedan blivit bosatt igen under medeltid 
och då självklart givits ett medeltida namn (Winberg 1980, Fredsjö 1974).

På enheter med namnefterledet -by eller namnet Bön, Byn, finns ibland 
gravar från järnålderns yngre del och byarna har då troligen kontinuitet från 
denna tid. Talrika undantag från denna regel finns dock. I många bygder, som 
saknar fornlämningar och som bör vara koloniserade under medeltid, finns 
talrika enheter med namn med efterledet -byn, t ex i västra delen av Ånimskog.

Enheter som med säkerhet bör vara från äldre järnålder har namn på -landa, 
och -vin, t ex Vrine i Ödeborg, Färgelanda och Brålanda. De kan visserligen 
sakna fornlämningar i dag men de ligger då vanligen i fullåkersbygd.

Sammanfattningsvis kan sägas att spår av mänsklig bosättning finns i Dalsland 
från mesolitikums äldre del fram till i dag, men kännetecknande för landskapet 
är att inte samma områden utnyttjats hela tiden. Vissa delar av de områden som 
koloniserades under den neolitiska expansionen övergavs under bronsåldern, 
dvs de saknar gravar från perioden. Likadant är det för de efterföljande perio
derna och först under den yngre järnåldern börjar troligen de byar och bygder 
som existerar än i dag att ta en fastare form. Expansionsvågor har vällt fram över 
landskapet och när de ebbat ut har områdena övergivits för att senare kolonise
ras igen, ibland med flera tusen års mellanrum och ibland inte alls.

Stenålder
Hällkistor
Inom de reviderade delarna av Dalsland finns ett 60-tal hällkistor registrerade, 
kanske något fler. De omges vanligen av högar eller stensättningar, som i vissa 
fall är markant flacka, men de kan även vara anlagda under markytan och saknar
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då markering ovan jord. De utgör ingen enhetlig grupp utan är varierade både 
till storlek och konstruktion. I allmänhet är de 3-6 m långa och 1-1,5 m breda, 
men både större och mindre finns. I vissa hällkistor ingår också konstruktioner, 
så som hällar med gavelhål och en ingångsdel smalare än själva kistan. På 
takhällarna till några av hällkistorna finns dessutom skålgropar. Högen eller 
stensättningen runt hällkistan har i några fall en fint lagd kantkedja med ingång
en markerad av två högre stenar, t ex kistan vid Ryr i Skållerud (RAÄ 28 fig 1) 
och kistan vid Byn i Ånimskog (RAÄ 1). En annan hällkista, i Torrskogs socken 
(RAÄ 7), har en stenkrets en bit upp från högens fot. Själva hällkistan har en 
megalitisk karaktär. Den är byggd av några större block och har en stor takhall. 
Sarauw, som besökte platsen 1916 (ATA), kallar den dös och den förefaller 
närmast vara ett mellanting mellan en hällkista och en dös. Vid registreringen av 
hällkistor med från tidigare kända konstruktioner har hänvisats till dessa upp
mätningar, då hällkistorna i dag ofta är överväxta och delvis dolda under torv 
och mossa.

Hällkistor kan också dölja sig i högar, ibland på gravfält från järnålder (t ex 
Glumserud i Färgelanda, RAÄ 56), vid lyckliga tillfällen med någon enstaka häll 
uppstickande i torven. Ensamliggande högar i udda lägen torde i vissa fall dölja 
hällkistor. Detta är ett problem som uppmärksammades redan under 1987 års 
säsong och vissa av dessa osäkra hällkistor har registrerats som högar, med 
uppgift om uppstickande hällar eller grunda avlånga svackor, som möjligen kan 
härröra från hällkistor. En komplikation är att det också finns ensamliggande 
högar från järnåldern (se nedan under äldre järnålder).

Hällkistorna är en svårinventerad kategori fornlämningar, då de dels kan 
finnas i en rad olika naturgeografiska områden utan kontakt med andra fornläm
ningar, dels kan ha mycket sparsamma markeringar ovan jord. Detta samtidigt 
som hällarna under senare tider varit ett begärligt byggnadsmaterial. Vad gäller 
hällkistornas närtopografi så finns de vanligen i sadellägen eller på avsatser 
nedanför krön. Det speciella med hällkistor är att de kan vara nästan undangöm
da i avlägsna delar av landskapet, där som ovan nämnts inga andra fornlämning
ar finns. Hällkistorna finns i stort sett fördelade över hela landskapet med vissa 
smärre koncentrationer, som t ex kustsocknarna söder om Åmål. Det märkliga 
är att de också finns representerade i områden som efter neolitisk tid inte 
förefaller ha återkoloniserats förrän under medeltid eller ännu senare. Detta 
gäller t ex socknar så som Skållerud m fl. Gemensamt för dessa socknar är att de 
i dag är marginella ur jordbrukssynpunkt och åkermarken till större delen lagd 
för fäfot. Terrängen är oftast kuperad och genombruten av sjösystem.

Det är en intressant fråga om hällkistorna markerar bosättningsområden, eller 
om det är andra föreställningar som styrt lokaliseringen av dem. En utblick kan 
göras mot förhållandena i ett begränsat område i Västergötland. Uppe på Kinne- 
kulles platåer finns ett 20-tal hällkistor (inberäknat uppgifter om borttagna 
sådana), men boplatser har inte kunnat registreras. Lösfynd som skulle kunna 
indikera boplatser är också mycket sparsamt förekommande. Nedanför berget 
däremot, där den stora västgötaslätten möter, finns framför allt i socknarna 
söder om Kinnekulle många boplatser, men även talrika lösfynd av skafthålsyxor 
och andra senneolitiska föremål. Hällkistor är sällsynta, men det kan inte uteslu-
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Fig 1. Hällkistan vid Ryr i Skålleruds socken. Ur Dybeck: Resa i Dalsland, fig 4 och 5. 
ATA. Passage grave at Ryr.
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tas att det beror på den höga uppodlingsgraden. Detta kan tolkas som att 
hällkistor, åtminstone i vissa områden, placerats perifert i bosättningsområdet, 
dvs om man väljer att se boplatsen som centrum för människornas aktiviteter 
och föreställningsvärld. Kinnekulle kan närmast ha varit en nekropol där man 
inte bott under senneolitikum. Till viss del skulle detta kunna ge perspektiv åt 
många dalsländska hällkistors avlägsna belägenhet. I Frändefors socken finns 
cirka 15 hällkistor. De ligger placerade i de småkuperade dalgångarna som 
omger den stora lerslätten. På slätten finns de otaliga boplatserna och mängder 
av lösfynd från senneolitikum. Traditionen att placera gravarna i periferin av 
resurs- eller bosättningsområdet kan ha fått en fortsättning under äldsta bronsål
der. De stora rösena och stensättningarna ligger på krönen av höjderna, runt de 
marker som måste ha varit bebyggda och gett människorna deras försörjning. 
Jämförelser kan också göras med rösestråken utmed hela Väner kusten (se ne
dan).

Boplatser utan synliga anläggningar
Flera samverkande faktorer försvårade registreringen av boplatser under revide
ringsinventeringen (för diskussion av boplatsbegreppet se Gren 1986). Våren 
1988 var ovanligt varm och torr och de leriga jordar som dominerar i Dalsland 
döljer effektivt varje sten i åkern när de är torra. Detta innebär avsevärda 
problem för den okulära besiktningen om inte jordarna först utsätts för rikligt 
regnande. Våren 1987 var ur denna aspekt mycket gynnsam och ett stort antal 
boplatser kunde också lokaliseras.

Boplatsinventeringen försvårades därtill båda säsongerna av att en stor del av 
åkermarken i Dalsland lagts i träda eller använts som vall. Dessutom besås 
endast en smärre del av åkern med höstgrödor vilket innebär att åkern endast 
plöjs, och inte harvas och sås under hösten. Besiktningsmöjligheterna blir där
med tämligen begränsade under denna årstid. Boplatsinventeringar i Dalsland 
torde därför med fördel utföras under vårsäsongen. Vad gäller de strandbundna 
boplatserna innebar det myckna regnandet 1987 att dessa ej kunde inventeras 
fram i någon större utsträckning. I de fall strandbundna boplatser (R)-märktes 
grundades bedömningen ofta på äldre inventeringar (t ex Larsen ATA) eller 
muntliga uppgifter från markägare m fl, i vissa fall styrkta genom något enstaka 
fynd av avslag. Utmed de långa sjösystemen i norra Dalsland, som inventerades 
1988, har ett antal boplatser hittats utmed stränderna på uddar, små öar, sand
stränder och sandiga förhöjningar. De flesta boplatser har dock lokaliserats i 
åkermark och den fortsatta diskussionen gäller dessa boplatser om inte annat 
anges.

De boplatser som registrerats har i stor utsträckning legat i anslutning till sjöar 
och vattendrag, men även enstaka boplatser belägna längre bort från de större 
vattendragen har hittats. Uppgifter om föremålsfynd är vanliga även i de senare 
områdena och de domineras av enkla skafthålsyxor. Besiktning av fyndplatser 
för enkla skafthålsyxor tenderar att sällan ge något konkret resultat i form av 
avslag eller andra boplatsindikationer, oavsett om läget förefaller lämpligt för 
bosättning eller ej. Detta kan antingen tolkas så att de enkla skafthålsyxorna ej
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hör direkt samman med boplatser utan kommer från gravar, offerplatser, är 
slumpmässigt förlorade, eller så hör de samman med boplatser med sparsamma 
avslagsmaterial av både flinta och kvarts. Detta resonemang gäller även i hög 
grad för de neolitiska flintyxorna.

Dessa iakttagelser kan kopplas samman med diskussionen kring stridsyxkultu- 
ren, enligt den äldre forskningen nomadiserande. Man ansåg att det var kraftiga 
boplatslager som tydde på långvarig bosättning. Malmer (1962) kom genom 
analys av utgrävda boplatsmaterial fram till en motsatt uppfattning. Han menade 
att de åkerbrukande kulturernas boplatser i högre grad än fångstboplatserna 
varit utsatta för bortodling och förstörelse, då de oftare ligger i åkermark. Han 
visade att de största boplatsfynden kom från fångstboplatser, belägna på icke 
åkermark, vilka sålunda inte varit utsatta för destruktion på samma sätt som 
jordbrukarboplatserna.

Malmers teori bygger på att mesolitiska eller subneolitiska och neolitiska 
boplatser i stort sett ej finns i samma miljöer. Kan då Malmers hypoteser 
appliceras på Dalsland? En genomgång av boplatserna i olika delar av Dalsland 
följer nedan. I denna bortses helt från fynd av organiskt material och keramik, 
som ej hittats på någon boplats vid revideringen. Det fyndmaterial som helt 
dominerar är avslag av olika bergarter. Avslagen torde inte vara utsatta för 
destruktion i någon högre grad och inte heller torde de förflyttas särdeles långt i 
samband med jordbruksarbeten.

I Ödeborgs och Torps socknar där 26 boplatser registrerats finns flertalet i ett 
begränsat område i åkermarken runt Ellenösjön. Boplatserna karakteriseras där 
av ett rikligt lösfyndsmaterial av både importerad och inhemsk flinta samt något 
enstaka kvartsavslag. Området omtalas i äldre uppteckningar som mycket rikt 
på fynd av flinta (ATA). Fynd av både äldre och yngre yxtyper såsom trind- och 
lihultsyxor samt tjocknackiga och tunnackiga yxor och framför allt skafthålsyxor 
är vanliga i hela socknen och det är svårt att knyta de flintrika boplatserna till 
någon speciell yxtyp.

Antagandet att de lösfyndfattiga boplatserna hör samman med fynd av fram
för allt neolitiska föremål styrks dock av boplatsernas spridningsbild inom Östby 
i Ödeborg, några kilometer norr om Ellenösjön. I direkt anslutning till Valboån 
finns två boplatser med rikliga lösfynd av flinta. Längre bort från ån har lösfynd 
av flinta gjorts på flera platser i åkermarken, men endast två lokaler har kunnat 
registreras som någorlunda säkra boplatser, därför att lösfyndsmaterialet var så 
sparsamt. Markägarna har också gjort fynd av skafthålsyxor och på en lokal 
hittades yttersta spetsen av en flintskära.

I Frändefors socken, som sedan länge är känd som ett av Sveriges rikare 
stenåldersområden och där Hästefjorden ligger, är bilden liknande. Hästefjor
den har genomgått en rad höjningar, sänkningar och övertippningar. Ett enkelt 
landhöjningsresonemang kan inte tillämpas på sjön. Boplatser från både neoli- 
tisk och mesolitisk tid finns utplöjda i åkermarken och ibland tyder fynden på att 
samma lokal utnyttjats under olika perioder. Längs Hästefjordens till- och ut
lopp, Hakerudsälven och Frändeforsån, har talrika lösfynd av främst neolitiska 
föremål gjorts. Men trots att goda boplatslägen, främst med säkra lösfyndsangi- 
velser i första hand besiktigats, var det ändå svårt att göra återfynd, och i de fall
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som flinta hittades var det ofta bara någon enstaka bit. De lokaler som bedömts 
vara säkra boplatser har sällan några mera talrika avslagsförekomster (muntlig 
uppgift Ing-Marie Pettersson, RAÄ, Fd).

Boplatserna utmed sjöar och vattendrag uppvisar oftast ett tämligen rikhaltigt 
material av främst flinta men även kvarts, och de föremål som hittats på eller i 
närheten av dessa boplatser är inte sällan mesolitiska. Detta stämmer dock ej 
helt för norra Dalsland där boplatser i sådana lägen vanligen har främst kvarts
avslag (se vidare nedan). Ett exempel på detta är en boplats vid Sätersjön i 
Lerdals socken (RAÄ 55) där i en liten potatisåker hittades mycket talrika 
flintavslag samt ett föremål i hälleflinta som förefaller vara ett förarbete till en 
kärnyxa. Ett annat är en boplats i västra delen av Färgelanda socken (RAÄ 182). 
I en liten sandig åker mellan en mindre sjö i söder, en å mot väster och en brant 
sluttning mot norr och öster hittades mycket talrika flintavslag, en avslagskärna 
av klar bergkristall samt en kärnyxa. I Horn tve ten, också i Färgelanda socken, 
finns ännu en boplats som kan vara från mesolitikum (RAÄ 129). På en sandig 
höjd invid Valboån hittades vid grustäkt i början av 1900-talet två skivyxor, 
spånor, kärnor, avslag m m (ATA, SHMM inv nr 15195). På stranden av Ivägs- 
sjön, Ödskölts socken (RAÄ 54), finns också en boplats med talrika fynd av 
flintavslag, enstaka kvartsavslag samt en flintkärna. På boplatsen har enligt 
tidigare uppgifter hittats trindyxor, tångespånpilspets, blockskrapa, spånkärna 
och mikrospån.

Alla dessa boplatser torde vara från mesolitikum och Dalsland är troligen ett 
av de allra tidigast befolkade områdena i Sverige. Om vi går tillbaka ända till 
äldsta mesolitikum, så var det i dag skogsklädda och mycket glest befolkade 
höjdpartiet i södra Dalsland en av de första delarna av Sverige som kröp fram 
under isen. Den kända Hensbackaboplatsen i Foss socken, Bohuslän, ligger på 
södra kanten av detta höjdparti, som då var en ö. Liknande boplatser, från 
denna tid då människorna följde i renflockarnas spår, har undersökts i Östfold i 
Norge. Några av Sveriges äldsta benredskap har också hittats i Dalsland, i 
Hästefj ordsområdet. Därifrån finns otaliga lösfynd av föremål samt boplatser 
registrerade från tidigmesolitikum till senneolitikum (Rex Svensson 1988). 
Mycket talar för att människorna under den äldsta stenåldern rörde sig över 
stora områden och boplatserna i Dalsland skall ses i relation till dem som 
undersökts och registrerats i omgivande landskap. Kanske var det samma män
niskor som i ett säsongsbundet bosättningsmönster utnyttjade områden både i 
t ex Bohuslän och Dalsland.

Påpekas kan att det inte är helt ovanligt med ett rumsligt samband mellan 
hällkistor och mesolitiska boplatser, som t ex vid Vägne i Håbol, vilket inte 
behöver betyda att man under de olika perioderna av stenåldern utnyttjat sam
ma naturresurser eller levt på samma sätt. Utmed sjöstränderna i norra Dalsland 
har dock fynd gjorts av både senneolitiska föremål och bronsåldersföremål, dvs i 
samma lägen som de boplatser som torde vara mesolitiska (muntlig uppgift Per 
Holmgren, RAÄ, Fd). Boplatserna utmed vattendragen i norra Dalsland indi- 
keras dock främst av kvartsavslag och inte av flinta som de ovan beskrivna 
boplatserna.

Genomgången av de vid inventeringen registrerade boplatserna visar att neo-
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litiska och mesolitiska boplatser kan finnas i samma miljöer och att det också kan 
finnas en reell skillnad i lösfyndsfrekvens mellan de båda typerna av boplatser. 
De neolitiska boplatserna visar också upp en större spridning än de mesolitiska, 
som i högre grad följer de större vattensystemen. De neolitiska boplatserna finns 
även vid de mindre tillflödena. Hur skall då denna förmodade skillnad i avslags- 
frekvens mellan neolitiska och mesolitiska boplatser tolkas? Hur kan Malmers 
uppfattning att de åkerbrukande kulturernas boplatser förstörts i högre grad än 
fångstkulturernas förstås i Dalsland?

En rad påståenden kan göras:
1. Skillnader i redskapsfrekvens och lokal kontra centraliserad redskapsproduk- 

tion.
2. Skillnader i bevarandesituation.
3. Skillnader i bosättningsintensitet.

Det första påståendet innebär att man under neolitikum skulle ha haft färre 
stenredskap än under mesolitikum, eller att man i högre utsträckning införskaf
fat färdiga stenredskap, eller att stenredskapen tillverkats på ett fåtal boplatser. 
Konsekvensen av det andra påståendet är att neolitiska boplatser skulle ha 
ostörda anläggningar i högre grad än de mesolitiska: på de neolitiska boplatserna 
kan avfallsgropar och liknande ha grävts ned djupare, varvid inte lika mycket 
fynd plöjts upp som på mesolitiska boplatser med ytligare anläggningar.

Det tredje påståendet är det mest intressanta och också det metodiskt vikti
gaste, eftersom Malmers tolk- ning fått stort inflytande på forskningens uppfatt
ning kring permanent, semipermanent och nomadiserande bosättning. Mesoli
tiska och subneolitiska bosättningar uppfattas även i dag som kringflyttande, 
visserligen kanske efter ett bestämt mönster, trots eller snarare på grund av de 
avsevärda fyndmängderna. Neolitiska åkerbruksboplatser och bronsåldersbo- 
platser däremot uppfattas som permanenta på grund av det sparsamma fyndma
terialet. Enligt min uppfattning måste dock denna bild nyanseras, ty även om 
Malmers grundläggande teori är riktig, så får den oanade konsekvenser om den 
okritiskt tillämpas på alla boplatser.

Man kan hypotetiskt anta att den rikare tillgången på flintavslag på åtminsto
ne vissa mesolitiska boplatser kan tolkas som att dessa använts kontinuerligt 
över långa tidsperioder medan de neolitiska boplatserna flyttats oftare inom ett 
begränsat territorium. Detta eftersom det preliminärt förefaller finnas reella 
skillnader i mängden flinta som hittats på mesolitiska och subneolitiska kontra 
neolitiska boplatser i samma lägen, vilket dock inte torde kunna förklaras med 
att den ena typen av boplats varit utsatt för större förstörelse än den andra. 
Skillnaderna måste i stället förklaras på en rad andra sätt. Frågan kvarstår om 
jordbruksboplatserna verkligen varit mer permanenta än de med fångstekonomi 
och om inte synen på både neolitiska och mesolitiska boplatser måste differen
tieras.

Moderna utgrävningar av boplatser har inte utförts i Dalsland. Upplöjda eller 
uteroderade boplatser ger troligen ett större fyndmaterial vid besiktning än

75



boplatser med bevarade anläggningar, och lokaler med talrika avslag i flinta och 
kvarts är lättare att bedöma som boplatser än de med få avslag. I klartext kan 
detta innebära att mesolitiska boplatser (R)-märkts i relativt sett högre grad än 
neolitiska boplatser och att utplöjda och eroderade boplatser (R)-märkts i högre 
grad än boplatser med bevarade anläggningar.

Relationen mellan kvarts och flinta på boplatserna är inte densamma i norra 
och södra Dalsland (jmf ovan). Mängden importerad flinta på boplatserna före
faller avta med avståndet till Bohuslän, samtidigt som andelen kvarts ökar. 
Hälleflintan (kambrisk flinta), som är vanlig på många boplatser, förekommer 
naturligt runt om i Dalsland, men kanske främst längs med vänerkusten. Kvarts 
och kvartsit finns också naturligt på många platser i Dalsland och flera förhistori
ska kvartsbrott har kunnat registreras i Töftedals, Rölanda, Åmåls och Vårviks 
socknar. De brott som hittats ligger på krönen av stora bergshöjder, där kvarts
ådror med mycket fin, glasig kvarts går i dagen. Kvartsen på dessa platser är 
dessutom ej lika tätt genomkorsad av sprickor som hos andra ådror. Brotten är 
10-15 m långa och en till ett par meter breda. I mosstorven är talrika avslag och 
lossbrutna kvartsbitar. Förhistoriska bergartstäkter är en fornlämningstyp som 
är relativt nyupptäckt i detta område, men som länge varit känd i Norrland, 
Finland, Danmark och Norge. Flera dylika brott torde vara möjliga att upptäcka 
vid en systematisk inventering, inte bara vad gäller kvarts utan även kvartsit, 
hälleflinta och kanske möjligen skiffer. Då brotten inte alltid kan förutsättas 
förekomma i de områden som i första hand besiktigats vid inventeringen, dvs där 
gravarna förekommer, och då det i Dalsland finns gott om bergshöjder där inga 
gravar lagts, bör det finnas goda möjligheter att hitta flera brott.

Vad kan då användningen av andra material än flinta betyda? Tyder den på 
brist på flinta, inflytande från den östsvenska kvarts- och trindyxgruppen, eller 
skall den förklaras kronologiskt? Något svar kan inte ges i detta sammanhang, 
men det förfaller inte osannolikt att förhållandena kan likna de i Västergötland. 
Kindgren (1986) har visat hur man på boplatserna där började använda kamb
risk flinta, som finns naturligt på Kinnekulle, till småredskap under senmesoli- 
tikum. Samtidigt började också yxor tillverkas i diabas och andra lokala bergar
ter. Han vill förklara detta som en tilltagande regionalisering med ändrade 
sociala och ekonomiska förhållanden (1986:169).

En fornlämningstyp som annars främst tillhör de norrländska stenåldersmil- 
jöerna, nämligen en skärvstensvall, har registrerats på en udde ovanför Bol- 
lungssjön i Sundals-Ryr (RAÄ 119). Skärvstensvallen är ensam i sitt slag i 
Dalsland och då den inte ligger i någon framträdande bronsåldersmiljö utan vid 
en sjö där flera boplatser registrerats i åkermarken, kan man diskutera en 
datering till stenåldern.

En särskild svårighet vid registreringen av boplatser är fastställandet av bo
platsens utsträckning. Om boplatsen varit funktionsindelad, med tillverkning 
och omhuggning av redskap avskilda från matlagning och rekreationsytor, är det 
troligt att man vid besiktningen endast hittar en del av boplatsen. Detta kan 
skapa problem vid exploateringar om boplatsen upptagit ett större område än 
vad som registrerats. Vid Bollungssjön i Sundals-Ryr (RAÄ 107) finns på en 
torr, flack rygg invid sjön en boplats. Inom ett område 30 x 100 m stort hittades
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enstaka spridda avslag över hela ryggen men på en liten yta i boplatsens nord
östra del låg talrika flintavslag, som kan härröra från en utplöjd flintsamling.

Registreringen av lösfynd och fyndplatser skall ses som ett mycket viktigt 
komplement till boplatsregistreringen, då fynden ger upplysning om att det 
troligen finns en eller flera bosättningar i området, vilka på grund av nu rådande 
vegetationsförhållanden, bevarandegrad m m inte kunnat lokaliseras. Vid in
venteringen har dessutom enstaka fynd av avslag i fina, avgränsbara boplatslä
gen i flera fall bedömts vara boplatsindikerande då det tidigare gjorts fynd av 
föremål inom gårdens ägor.

Bronsålder
Hällristningar och skålgropsförekomster
Dalslands utan motstycke mest kända fornlämningsområde är hällristningarna i 
Tisselskog. Hällristningar finns dessutom på ytterligare ett drygt tiotal platser, 
varav ett par upptäckts vid inventeringarna 1987-88. Den ena nyfunna ristning
en, bestående av flera skepp, varav ett med en adorant, finns vid Brötegården i 
Ödeborg (RAÄ 96), mitt i den mest centrala jordbruks- och fornlämningsbyg- 
den. Den andra ristningen, sju koncentriska cirklar med en skålgrop i mitten, 
hittades vid Norra Rådane, också i Ödeborg (RAÄ 128, se foto). Den ligger på 
en mycket framträdande bergsklack på ett smalt näs mellan två sjöar, i den del 
av socknen som är skogbeväxt och som har enstaka spridda gravar men talrika 
boplatser. Ristningen hittades genom tips från lokalbefolkningen.

Hällristningarna i Dalsland finns i flera olika naturmiljöer och fornlämnings- 
sammanhang, både i det som vi i dag ser som centrala jordbruks- och fornläm- 
ningsbygder och i det som vi ser som perifera skogsbygder. Vanligen finns de 
dock i de centrala bygderna. Detta gäller bl a för de stora ristningsytorna vid Örs 
Prästgård, Evenstorp. Högsbyn och Brötegården och det är sannolikt i dessa 
bygder som hällristningar generellt skall eftersökas. I Fröskog, Ödeborg, Dal
skog, Tisselskog och Bolstad finns däremot ristningar som ej ligger i den centrala 
bygden utan ute i skogen och vid Vänern (Bolstad). Inventering av hällristningar 
försvåras givetvis av detta, eftersom de potentiella lägena är många och inte 
möjliga att undersöka vid en ordinär fornminnesinventering. Vaga uppgifter om 
hällristningar som inte har kunnat lokaliseras på grund av tidsbrist visar också på 
behovet av ytterligare specialinsatser för att kunna hitta denna typ av fornläm- 
ning.

Koncentriska cirkelfigurer, som den på Norra Rådaneristningen (fig 2), är 
ovanliga och motsvarigheter till denna finns bara på två platser i Dalsland, i 
Knarrbyn i Fröskog (RAÄ 3) och på Evenstorpsristningen i Sundalsryr (RAÄ 
17). På den senare är de koncentriska cirklarna förbundna med en fågelfigur. 
Det märkliga med ristningarna i Knarrbyn är att även denna ristningsyta, som 
består av fem cirkelfigurer, finns i ett för hällristningar ovanligt läge. De ligger 
tämligen isolerat i ett höglänt skogsområde, högt över odlingsmarken, och 
mycket få andra fornlämningar finns i trakten. Om denna figurtyp tillkommit
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Fig 2. Hällristningen vid Norra Rådane i Ödeborgs socken. Den starkt vittrade ristningen 
är på bilden borstad med lera och vatten för att framträda tydligare. Foto Ulf Bertilsson. 
Rock-carving at Norra Rådane.

under samma period och i samma kontext som de övriga hällristningarna är 
oklart. Den fornlämningsmiljö de finns i kan eventuellt tyda på att de ingår i en 
äldre tradition och kanske är utförda under neolitikum. Liknande ristningar 
finns t ex på Kållandsö i Otterstads socken, men där i mer typiska bronsålders- 
miljöer.

Redan vid förstagångsinventeringen registrerades skålgropar i många av Dals
lands socknar och ett stort antal nya lokaler har också hittats vid revideringen. 
De nya lokalerna innebär att områden som sedan tidigare var kända som skål- 
gropstäta fått fler lokaler, och det är också i dessa socknar som den största 
ökningen gjorts. I Ånimskog, som redan vid förra inventeringen hade flest 
lokaler, har efter revideringen antalet lokaler fördubblats. Högsäter är en annan 
socken med många nya skålgropar. Även i socknar utan tidigare kända skål- 
gropslokaler, eller med få sådana, har fynd som vidgat spridningsbilden kunnat 
göras, gäller t ex Steneby och Ärtemark. Skålgroparna finns framför allt i anslut
ning till åkermark, men undantag från denna regel, ute i skogsmark, saknas inte. 
Inventeringen 1988 var inriktad på att hitta så många lokaler som möjligt, vilket 
medförde att kvantitet (antal lokaler) fick gå framför kvalitet (antal skålgropar).

Problemet vid inventeringar av hällristningar och skålgropar är dock kanske 
inte främst att hitta de rätta lägena, utan att de flesta hällar är överväxta med 
lavar, mossor och kanske tom övertorvade och därför inte möjliga att besiktiga 
utom ställvis. Detta innebär att lokaler där skålgropar iakttagits på en del av 
hällen mycket väl kan vara större och kanske i något fall innehålla hällristningar.
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Rösen och stensättningar
Gravar från bronsåldern finns spridda över hela landskapet, med vissa koncen
trationer. Den största, både till yta och innehåll, finns längs Vänerns småbrutna 
klippkust, från Mellerud upp mot Vänersnäs. Där är främst rösen, men även 
fyllda stensättningar i stort antal, ute på karga öar och uddar, men även en liten 
bit längre in i landet, inte sällan vid någon av de talrika sjöarna och utmed 
dalgångarna. Gravarna i kustmiljö ligger i lägen som vetter rakt ut mot öppet 
vatten, men även utmed smala, grunda passager, som ibland verkar leda in mot 
de områden där boplatserna legat under bronsåldern. Längst in i Hängeleviken, 
Animskog, ligger en skärvstenshög och en boplats utan synlig anläggning (RAÄ 
185). Från Yttre Bodaneskärgården och in mot norr och boplatsen är ett 15-tal 
gravar utmed vad som kan ha varit den forntida farleden.

Gravarna utmed och mellan dalgångarna ger också intryck av att ha samband 
med forntida vägar. Mellan två dalgångar i Ånimskogs socken, vilka båda börjar 
vid Vänern och sträcker sig mot norr, är ett stort, skogbeväxt hällmarksområde 
med våtmarker. Över detta obebyggda område finns två skilda stråk med gravar 
som förefaller ha uppförts utefter forntida vägsträckningar. Den norra väg- 
sträckningen mellan Korsbyn och Bolsbyn är cirka 1,5 km lång och den södra, 
mellan Hemmingsbol och Slobol, är cirka 2 km lång. Vissa gravar hade registre
rats vid förra inventeringen, men många nya kunde hittas genom att man följde 
den lättast framkomliga vägen mellan två koncentrationer av gravar, på var sin 
sida av skogspartiet. Det finns också gravar, vanligen stensättningar, utmed 
dalgångarnas sidor som ger intryck av att vara uppförda för att ses av dem som 
passerade förbi. De har i många fall inte något markerat läge med vid expone
ring ut över bygden. Att boplatserna skulle ha legat i dessa områden är osanno
likt, inte ens några 1800-talstorp finns där.

De flesta rösena längs kusten har kallmurade sidor och en manslång stenkista, 
antingen kallmurad eller så byggd av hällar, i mitten (se fig 3). Tyvärr är rösena 
plundrade och vanligen kraftigt förstörda, med några få undantag, som kan ge 
en aning om hur de såg ut när de uppfördes. Ett av rösena, på Våleberg i 
Ånimskog, där förledet i namnet för övrigt syftar på rösena, har kallmuren 
bevarad upp till krönet (ca 1,5 m:s höjd) på en sida (RAÄ 145, se fig 4). Det 
förefaller ursprungligen ha haft en något konisk form. Ett annat röse, på Stora 
Rotön i samma socken, har kallmur intill 1 m:s höjd (RAÄ 125). Där kallmuren 
slutar lutar röset kraftigt inåt så att en slät sida skapats, lutande upp mot rösets 
krön, som toppas av en krans av avlånga stenar. Den sluttande sidan är täckt av 
stenplattor. Dessa typer av rösen, som brukar ges en datering till äldre bronsål
der, finns i Dalsland företrädesvis utmed Vänerkusten, med några få undantag 
(Rölanda). Rösena i inlandet saknar antingen synliga konstruktionsdetaljer eller 
så har de brätten och/eller kantkedja. Detta stämmer väl överens med den 
gängse fördelningen av olika rösetyper i Västsverige (Selinge 1966:14). Svårig
heten ur inventeringssynpunkt med dessa rösen är att de är svårt skadade, vilket 
ibland gör det problematiskt att bedöma rösets storlek och de ingående kon
struktionerna. Kallmuren kan t ex vara synlig endast längs någon kortare 
sträcka. Stenkistor av stora hällar kan vara så förstörda att kistan inte finns kvar, 
utan bara några kringslängda stora hällar på eller strax utanför röset. Rösena är
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dock i sig välkända både bland lokalbefolkningen i dag och i äldre inventeringar. 
Antalet kända gravar i kustmiljö har inte ökats mer än ytterst marginellt och 
inventeringen torde i detta stråk vara representativ för antalet gravar.

Stenkistor i rösen, som på grundval därav brukar dateras till äldre bronsålder, 
visar troligen på en stark kontinuitet mellan senneolitikum och äldre bronsålder. 
Ett annat skäl till denna tolkning är att de hällkistor som har skålgropar på 
takhällarna ligger i de bygder som har kontinuitet in i bronsålder, t ex har de två 
hällkistorna i Ånimskog som har bevarade takhällar också skålgropar på dessa 
(RAÄ 1 & 172). Traditionen med stenkista i gravens mitt kvarlever troligen en 
bit in i bronsålder, men kistornas storlek krymper och stenkistor av denna typ 
har registrerats även längre i landet. Ett annat problem är att det inte alltid är 
lika lätt att avgöra om det är en hällkista i ett omgivande röse eller ett röse med 
en stenkista. Vad graven skall registreras som är avhängigt av vilken av kon
struktionerna som dominerar. Fornlämning 53 i Holms socken, som ligger på en 
udde i kustbandet, är en 2,6 m lång och 0,7 m bred hällkista i ett litet röse. 
Denna hällkista är endast obetydligt större än många stenkistor, men har be
dömts vara en hällkista då kistkonstruktionen är det dominerande elementet i 
gravbyggnaden och inte röset. Tankar har tidigare framförts kring antalet be
gravda i hällkistorna och det är möjligt att inte alla är kollektivgravar (Larsen 
1949).

Stråk med rösen och fyllda stensättningar finns också i andra delar av landska
pet och här har en kraftig ökning av antalet registrerade gravar skett vid revide
ringsinventeringen. Nämnas kan speciellt ett område öster om Laxarby kyrka, 
vid Översidan, där inom ett begränsat område ett 15-tal rösen och stensättningar 
registrerats. Ett annat exempel är det röse med 30 meters diameter och cirka 2 
meters höjd som hittats strax norr om Tisselskogs hällristningsområde och som

Fig 3. Stenkista i mitten av ur- 
plockat röse på ön Våleberg i 
Vänern, Ånimskogs socken 
(RAÄ 144). Foto Birgitta 
Johansen. Stone cist in the centre 
of a demolished cairn on the 
island of Våleberg in Lake 
Vänern.
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Fig4. Kallmurat rose påön Vålebergi Vänern, Ånimskogs socken. Foto Birgitta 
Johansen. Cairn with drystone wall on the island ofVåleberg in Lake Vänern.

nu är det största kända röset i Dalsland (RAÄ 5, se fig 5). I samma område som 
storröset har flera andra gravar, som troligen är från samma period, kunnat 
registreras och de ökar förståelsen för hällristningsområdets sammanhang. I 
Tösse socken har också ett stort antal gravar hittats, varav en är ett 50 m långt, 
10 m brett och 1 m högt, något osäkert långröse (RAÄ 123 se fig 6).

Även utanför, i kanten av och mellan det som bör ha varit bronsålderns 
bosättningsområden har många gravar hittats. Det skogbeväxta höjdpartiet mel
lan Rolanda och Töftedal, som ännu i dag saknar vägar och bebyggelse, är bara 
ett område med många nya fynd av både stora och små gravar. Kroppefjäll, med 
sina enstaka spridda rösen och fyllda stensättningar, är ett ändå mer anslående 
exempel på hur gravar placerats i ödemark utan samband med det uppodlade 
kulturlandskapet.

6-909060 RAÄ 81



Fig 5. Dalslands största rose, strax norr om hällristningarna i Tisselskog. Foto Per 
Flolmgren. The largest cairn in Dalsland, just north of the rock-carvings at Tisselskog.

Bronsåldersgravarna firms också på, runt eller vid mossar, t ex sydväst om 
hällristningarna i Evenstorp, Sundals-Ryr socken, och detsamma gäller för den 
norra delen av Valbodalen, där runt mossar som Härslättemossen och Öjemos- 
sen i Ödskölt, Råggärd och Rännelanda socknar har hittats nya gravar.

De kanske viktigaste nyfynden av förmodade bronsåldersgravar är dock inte 
dessa stora tydliga gravar, utan de många, mer obetydliga stensättningarna. De 
är ofta oregelbundna och enskiktade av ett smått och inte sällan skärvigt stenma
terial. De finns spridda runt om i Dalsland, men är kanske vanligast i de socknar 
som gränsar till Vänern. Anläggningarna har ibland uppmärksammats av tidiga
re inventeringar, men sällan uppfattats som säkra gravar. De finns intill större 
gravar, eller i samma markerade höjdlägen som dessa ofta ligger i, men vanligen 
verkar de ligga på inte lika markerade platser. De ligger på avsatser i sluttningar, 
på lägre, flackare höjder i dalgångarna och på små bergsklackar i åkermarken, 
och det är i dessa lägen som den stora ökningen av nyfynd kunnat göras. De finns 
även samlade till små gravfält, som t ex i Dalskog (RAÄ 56) och Tisselskog 
(RAÄ 59).

Runt Ellenösjön i Torp och Ödeborgs socknar har på ett femtal platser hittats 
en gravtyp som bara finns i detta område. Det är runt 10 m långa, 4—5 m breda 
och intill 0,1 m höga stensättningar. De är till formen oregelbundet rektangulä
ra. Långsidorna är ofta något ojämna. De ligger på avsatser nedanför de stora 
krönen eller på mindre förhöjningar i åkermarken vid vattnet, men man har 
ändå en vid utsikt från dem.
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Boplatslämningar
I förhållande till det stora antalet gravar och ristningar har ett mycket obetydligt 
antal boplatser från bronsåldern kunnat registreras. Då bortses från boplatser 
med fynd av enbart avslag, vilka mycket väl kan vara från perioden men som inte 
kan dateras närmare. Bronsåldersboplatser i andra delar av landet, t ex i Öster
götland och Mälardalen, utmärks av skärvstenshögar och/eller terrasseringar 
och röjda ytor.

Vid Gösjön i Holms socken är ett område med sex terrasseringar och en 
boplatsvall intill strandkanten (RAÄ 88, 89). Rakt ovanför terrasseringarna är 
ett stort röse och några mindre stensättningar av bronsålderstyp, vilka är de enda 
gravarna i området. Gösjön har direktförbindelse med Vänern via Holmsån, och 
utmed ån finns på flera ställen bronsåldersgravar. Möjligheten att terrassering
arna anlagts under någon annan period bör dock inte uteslutas.

Skärvstenshögar har registrerats på fem platser i socknarna utmed Vänern. 
Två platser finns i Ånimskog (RAÄ 182 & 185, se ovan) en i Tösse (RAÄ 41), en 
i Tydje (RAÄ 78) och en i Åmål (RAÄ 5). Skärvstenshögarna är varierade till 
storlek, från 5 m i diameter till 25 x 10 m stora. Skärvstenshögarna i Ånimskog 
ligger i samma dalgång inte långt från varandra, den största med vid utsikt ut mot 
Vänern. Skärvstenshögarna i de andra socknarna finns i liknande lägen.

Fig 6. Långröset (?) i Tösse sock
en. Foto Per Holmgren. Long 
cairn in the parish of Tösse.
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I det inre av Dalsland finns bara två boplatser som med någon säkerhet torde 
kunna dateras till bronsåldern. De ligger båda i Ödeborg strax nedanför och norr 
om hällristningen vid Brötegården. På en grusrygg med utsikt över Valboån är 
två rikliga skärvstensförekomster i närheten av varandra (RAÄ 78 & 99).

Många olika orsaker kan finnas till bristen på kända boplatser. Problematiken 
kan också vara den samma som för neolitiska boplatser. Enkla skafthålsyxor kan 
vara från bronsåldern, och några nackböjda och rombiska skafthålsyxor har 
också registrerats, vilket innebär att lösfynden kan ge ledning till var man skall 
söka efter bronsålderns boplatser. Användningen av bergarter till redskap upp
hörde troligen inte i och med bronsåldern och det finns uppgifter från 1800-talet 
om fynd av stenredskap i rösen.

Sammanfattande diskussion
Dalsland är i dag till större delen ett glesbygdsområde, men det finns ingen 
anledning till att se det som ett sådant även under bronsålder. Gravar och 
boplatslämningar av de ovan beskrivna typerna är väl representerade i Dalsland 
i jämförelse med landskapen runt Vänern, och denna stora vattenspegel skall 
inte ses som ett kommunikationshinder utan som en sammanhållande länk. 
Likheterna mellan de olika landskapen talar också för att kontakterna varit väl 
utvecklade. Gravarnas placering i kustområdena, men även deras relation till 
det som troligen varit äldre vägsträckningar, kan tala för att människor transpor
terat sig mellan olika områden. Rösemiljöerna i Dalslands kustområde skiljer sig 
inte från dem i Västergötland. Skillnaderna finns i så fall snarare mellan Vänerns 
kustområden och inlandsområdena i respektive landskap. I Västergötland är 
skärvstenshögar något som finns främst på Kålland, men även några enstaka 
finns i andra socknar i närheten av Vänern. I Värmland har skärvstenshögar 
också bara kunnat registreras i kustområdena liksom i Dalsland. Att förklara 
detta i kulturella termer är svårt men det visar att skärvstenshögar inte kan 
betraktas enbart som funktionella lämningar, avfallshögar, utan att de kanske 
främst haft en symbolisk dimension. Den ovan påpekade skillnaden mellan 
fördelningen av olika rösetyper mellan kust och inland i Dalsland passar också in 
i denna bild.

Äldre järnålder
Gravar
Periodens äldre del, som i Västsverige i allmänhet, men även i östra Norge, 
karakteriseras av flatmarksgravfält, är svagt företrädd i Dalsland. Ett gravfält 
med närmare ett tiotal flatmarksgravar, av utgrävaren daterade till förromersk 
järnålder, undersöktes på 1920-talet, i samband med vägdragning, på Härsängen 
i Högsäter socken (RAÄ 228, ATA). De i Dalsland tio kända gravarna skall
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jämföras med de cirka 1 000 flatmarksgravar som finns kända från Östfold 
(Johansen 1955) och de många utgrävda och kända i Västergötland (Sahlström 
& Gejvall 1948, 1951 och 1954), men även i Bohuslän (Cullberg 1973). Flat- 
marksgravarna dateras vanligen till förromersk järnålder men Johansen menar 
att de kan ha en längre kronologisk spännvidd, in i romersk järnålder, och att de 
i stället för att spegla ett egalitärt samhälle kan visa på en social skiktning, med 
de socialt lägre stående begravda under mark utan överbyggnad (1955).

I Östfold har många flatmarksgravar hittats invid grupper eller små gravfält av 
högar (Johansen 1955), och då en liknande bild finns i Dalsland är det anledning 
att anta att utgrävningar runt dessa skulle kunna ge ett liknande resultat. Någon 
enstaka hög eller övertorvad stensättning, vanligen i lägen en bit bort från det 
medeltida och sentida bebyggelseläget för en by, är inte ovanliga, t ex inom 
Frändö, Tveten och Ed i Färgelanda. Om de är flera ligger de ofta glest spridda. 
Flatmarksgravfält går inte att hitta vid en vanlig fornminnesinventering, men 
möjligheten att hitta sådana bör beaktas vid undersökningar av både gravfält och 
ensamliggande gravar samt vid grustäkter och liknande.

Mindre rösen, ibland av typen jordblandade rösen, och fyllda stensättningar, 
som ej ligger i de karakteristiska krönlägena uppe på berg, kan också tillhöra 
denna period (t ex RAÄ 21 i Högsäter, ett röse 5 m i diameter och 0,5 m högt, 
Särlvik 1971). Enstaka gravar av dessa typer finns på gravfält av yngre karaktär 
och kan där visa på kontinuitet. I Steneby socken har ett femtal nya gravfält av 
äldrejärnålderskaraktär, utan kontakt med bytomter, hittats. Gravfälten har 
sammanlagt ett 75-tal gravar. Tre av dessa gravfält finns vid Taxviken. Ett 
gravfält med ett femtal gravar, som hittades 1988, delundersöktes samma år. Vid 
Hagen i Örs socken finns också ett undersökt gravfält som givit dateringar till 
denna period (ATA).

Domarringar finns i Dalsland både på gravfält och i små gravgrupper. De finns 
i de flesta delar av landskapet men är kanske något vanligare i östra än i västra 
Dalsland. Många lokaler med domarringar ligger inte i närheten av bytomterna, 
eller ens inom inägomarken. Flera finns däremot ute i vad som i dag är skogs
mark och där det i vissa fall fanns torp på 1800-talet. 11 ex västra och nordvästra 
delen av Holms socken med angränsande delar i Gunnarsnäs är sex lokaler med 
domarringar. De ligger i kanten av den odlade marken, långt från de senare 
bebyggelselägena.

Ett problem med domarringarna är att de varit utsatta för svårare skadegörel
se än många andra typer av gravar. På Ödskölts moar, där större stenar saknas 
naturligt, finns uppgifter om flera domarringar (Lignell 1851-52) som nu är 
försvunna och flera domarringar saknar stenar, dvs endast groparna i vilka 
stenarna stått finns kvar.

Resta stenar är en liknande typ av fornlämning som också är lätt att utplåna. 
De resta stenarna i Dalsland har en osäker datering. Flera finns på eller intill 
gravfält med järnåldersgravar (Näsböle, Färgelanda socken, RAÄ 39, Vrine, 
Ödeborgs socken, RAÄ 1, Håvesten, Ödeborgs socken, RAÄ 14). Andra där
emot, som i Skriketorp (RAÄ 25) och Håbyn (RAÄ 114) i Färgelanda socken, 
ligger utan nära kontakt med andra typer av gravar. De kan möjligen vara äldre, 
kanske från sten- eller bronsålder. Den senare lokalen har inte stenarna resta på
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plats i dag utan kunde registreras med hjälp av äldre uppteckningar och ortsbe
folkningen. De resta stenarna visar en koncentration till nedre delen av Valbo
dalen.

Fornborgar
Det äldsta svenska skriftliga belägget för att fornborgar existerat finns på Rö
stenen i Tanum i Bohuslän där StainawarijaR omtalas. Runstenen brukar date
ras till 400-talet e Kr och namnet har av ortnamnsforskaren Hellberg tolkats som 
att det betyder ”borgförsvararen” (1975:99). Fornborgar brukar generellt i Sve
rige dateras till slutet av romersk järnålder — folkvandringstid och det förefaller 
rimligt att de har samma datering i Dalsland.

Inom den reviderade delen av Dalsland finns sammanlagt 18 fornborgar varav 
fyra upptäckts vid revideringsinventeringen. Fornborgarna är spridda över stör
re delen av landskapet med en anmärkningsvärd koncentration. Inom en radie 
av 8 km från Steneby kyrka är sju fornborgar registrerade, varav två är nyfynd. 
Dessa kan relateras till det stora antalet gravar från äldre järnålder i socknen, 
både nyfunna och tidigare registrerade (muntlig uppgift Tronde & Holmgren). 
Sannolikt syftar också sockennamnet direkt på förekomsten av borgarna eller 
snarare på någon av dem. Steneby socken med omnejd torde ha varit en av den 
äldre järnålderns centralbygder i Dalsland. I Steneby finns också den största 
samlade åkermarken i nordvästra delen av landskapet.

I Bolstads socken hittades en fornborg (RAÄ 47) kallad ”Höga stenen” på en 
gård med namnet ”Stenen”, vilket också bör syfta på fornborgen. Den fjärde 
fornborgen (RAÄ 109) hittades i Färgelanda socken på östra sidan av dalgång
en, mellan två tidigare kända fornborgar.

Hackerör
Hackerör är en fornlämning som fornminnesinventeringen sedan några år tillba
ka har ambitionen att registrera i full omfattning, med början i Småland och i 
Västergötlands skogsbygder. Vissa kan med viss sannolikhet dateras till bronsål
der - äldre järnålder i Småland (Gren 1989) och de är troligen de synliga 
tecknen på ett arealkrävande extensivt jordbruk med långa trädesperioder. De 
ligger i områden med lättare jordar, ofta mager sand- och moränmark, som 
senare tiders åkerbrukare ej funnit attraktiva. I södra Sverige finns en sägen om 
drottning Hacka, som lärde ut konsten att odla säd. Sägnen är ofta knuten till 
denna typ av lämningar (Andersson 1979:1). Hackerören uppfattades redan 
under medeltiden som åldriga (se Gren 1989:74).

Förhållandena i Småland och i Västergötlands skogsbygder förefaller på 
många sätt överensstämma med dem i Dalsland, där hackerören finns i med 
nutida mått marginella områden. Den största koncentrationen av hackerör finns 
t ex på Ödskölts moar. Det är en mäktig rullstensbildning, som under 1700- och 
1800-talen var ett hedlandskap med några enstaka, utspridda torp, men som i 
dag är beväxt med barrskog. Det finns även röjningsrösen från senare tider i
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landskapet, vilka inte skall sammanblandas med dessa äldre varianter, som 
kallas hackerör. Röjningsrösen som är uppenbart sentida registreras inte.

I nära anslutning till de dalsländska hackerören ligger gravar av olika typer. 
Gravrösen finns bland hackerören och man kan inte utesluta att flera rösen kan 
dölja sig bland dem som bedömts vara hackerör. Hackerör har också i senare 
tider uppfattats som gravar, då vissa har något som måste tolkas som plundrings- 
gropar i mitten. I närheten av hackerören finns på flera platser högar, både 
ensamliggande och samlade till små gravfält. En datering till slutet av äldre 
järnålder kan diskuteras för dessa gravfält, även om de ofta brukar anses tillhöra 
järnålderns senare del. Flacka, övertorvade stensättningar, små, oregelbundna, 
fyllda stensättningar men även domarringar finns också i anslutning till hackerö
ren. Gravarnas kronologiska samband med hackerören är i alla fall inte själv
klart. Röjningen kan i vissa fall härröra från ännu äldre tider.

För att försöka klargöra hackerörens tidsställning genom C 14-prov undersök
tes ett rör inom RAÄ 62, Ödskölts socken, vars närmaste granne är ett litet 
höggravfält. Resultatet av undersökningen blev dock inte tillfredsställande efter
som något rent kol inte kunde hittas i botten av röret. Bottenstenarna i röret låg i 
steril sand-grus jord, och endast mellan de nedersta stenarna i röset fanns ett 
humuslager med enstaka kolbitar i. Det måste anses som något osäkert om dessa 
kolbitar hör samman med brandröjning av området under forntiden. De kan 
vara resultatet av senare skogsbränder eller rötter som kolat av sig själva.

Hackerör har registrerats på ett flertal platser i Dalsland och av dessa har ett 
urval R-märkts. Urvalet grundar sig på hackerörens utseende, antal, belägenhet 
och fornlämningsmiljön runt om dem i övrigt. Även de områden som ej R- 
märkts skall dock bevakas vid en eventuell exploatering. Om hackerören är från 
bronsålder — äldre järnålder och man förutsätter ett samband mellan odlings- 
lämningar, boplatser och gravar så kan det kanske vara möjligt att i hackerörens 
omgivningar lokalisera boplatser, men även gravar utan synlig markering ovan 
jord (se under järnålder).

Sammanfattande diskussion
Under äldre järnålder kan nya bebyggelseenheter ha etablerats. Vissa av dessa 
enheter har efter en tid övergivits och de har inte återkoloniserats förrän under 
medeltid (jämför kapitlet om bebyggelseutvecklingen). De markeras i dag av 
perifert belägna gravar, som i vissa fall ligger i anslutning till områden med 
hackerör. För delar av Sverige har detta tolkats som en bebyggelsenedgång, som 
satts i samband med pest och krig. En möjlig tolkning är emellertid att man 
övergått från ett arealkrävande och extensivt jordbruk till ett intensivare. Re
sursområdena kan också ha avgränsats tydligt gentemot andra enheter och de 
bygränser som finns än i dag kan då ha dragits. Ekonomin förändrades och en 
sammanflyttning till enheter som finns ännu i dag skedde. Förhållandena gäller i 
stora delar av landet (se t ex Johansen & Pettersson 1987). Bevarade boplatsläm
ningar, som med säkerhet kan dateras till denna tid, finns emellertid inte intill 
någon av dessa gravtyper. Det är inte känt om gravarna hör samman med 
bosättningar som senare övergivits, men det förefaller rimligt att anta detta. 
Andra tolkningar kan dock inte helt uteslutas.
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Perioden var orolig, inte minst i Europa. Stora folkomflyttningar skedde. Till 
England flyttade till exempel stora skaror av jutar, angler och sachsare under 
åren mellan 400 och 450 e Kr. Fornborgarna och gravarna kan ses i ljuset av 
dessa folkomflyttningar. Fornborgarna har av den tidigare forskningen allmänt 
setts som uttryck för krigiska handlingar och regelrätta strider. Fyndmaterialen 
från fornborgar har en övervägande ”fredlig” sammansättning och vapnen är få. 
De kan visserligen ha fungerat som tillflyktsorter och forsvarspunkter, samtidigt 
som de haft en symbolisk betydelse. De kan ha varit uttryck för status och 
ekonomisk makt. Det flitiga borgbyggandet ska inte enbart sättas i samband 
med yttre hot, utan kan ha varit resultat av interna maktkonflikter.

Yngre järnålder
Gravar
Under den yngre järnåldern i Dalsland, liksom i större delen av landet, anlades 
höggravfält intill bytomten eller i inägomarken. Dateringen av höggravfälten 
enbart till yngre järnålder är dock inte korrekt (jämför under äldre järnålder). I 
Västsverige finns såväl undersökta runda högar som långhögar, som givit date
ringar till romersk järnålder (Bertilsson & Winberg 1984). För de större gravfäl
ten har man anledning anta lång kontinuitet (Winberg 1980:255). Speciellt för 
gravfälten i Dalsland är dock att de i västra delen av landskapet, framför allt i 
Valbodalen men även i Vedbo härad, innehåller inte bara runda gravar utan 
även långhögar och rektangulära stensättningar med rundade hörn (som långhö
gar men lägre). Fånghögarna är en västlig typ och finns i Bohuslän och i Norge.

Dalslands största gravfält, vid Vrine i Ödeborg (RAÄ 1), som består av cirka 
85 synliga gravar, innehåller flera intill 30 m långa långhögar. Gravfältet, som är 
300 m långt, har en horisontalstratigrafi med de största högarna i längst i väster 
och en rest sten och något flackare stensättningar i öster. Namnet Vrine har ett 
efterled - vini, som av ortnamnsforskare brukar dateras till äldre järnålder, och 
man kan anta att byn har kontinuitet från äldre järnålder. Vrine kan jämföras 
med den intilliggande byn som heter Ryk. På Ryk är ett gravfält (RAÄ 13) med 
tydligt yngre karaktär med runda högar och övertorvade runda stensättningar 
men utan några andra former. På den nuvarande bytomten har dessutom Väst- 
sveriges största silverskatt från vikingatid hittats.

På flera av de allra största gravfälten i västra Dalsland finns treuddar. De kan 
vanligen dateras till yngre järnålder (även om dateringar till andra perioder inte 
saknas) och dateringen gäller troligen även för Dalsland. Gravfälten med treud
dar i Dalsland har både runda högar och långhögar. Den största treudden, på 
Hästängen i Rölanda socken (RAÄ 40), är 25 m i sida och fullt jämförbar med 
de största i Mälardalen.

Flera nya gravfält av den ovan beskrivna typen har hittats vid revideringen, 
främst i västra Dalsland där redan tidigare flest sådana fanns bevarade. Om
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detta motsvarar en forntida spridningsbild är osäkert, då gravfälten på Dalbo
slätten i högre grad kan ha varit utsatta för överodling och bortplöjning.

Om man förutsätter att Lignell (1851-52) registrerat ättehögar med samma 
noggrannhet på båda sidor om Kroppefjäll borde det i hans inventering finnas 
ungefär lika många ättehögar i båda områdena, om de varit lika många från 
början. Detta med förbehållet att den nyodling som Lignell skriver inletts i 
början av 1800-talet i Dalsland gällde båda sidor om Kroppefjäll i lika hög 
utsträckning (Lignell 1851-52:231). Lignell har dock i elva socknar på östra sidan 
registrerat arton platser med ättehögar, varav elva är gravfält. På västra sidan 
har i nio socknar registrerats sjuttioen ättehögslokaler, varav trettioen är grav
fält. Betydligt fler ättehögar antecknades sålunda i väster än i öster. Antingen 
kan detta tolkas som att man faktiskt redan vid mitten av 1800-talet odlat bort 
mer i öster än i väster, eller så har det alltid funnits fler platser med ättehögar i 
väster. Vid efterföljande inventeringar bör dessutom, om det odlats bort fler 
gravar i öster, ha hittats relativt sett färre gravfält i öster än i väster. I stället har 
närmare 60% fler gravfält hittats i båda områdena. Detta kan möjligen tyda på 
att den bild vi i dag ser motsvarar en ursprunglig skillnad mellan sydvästra och 
sydöstra Dalsland.

Av de registrerade, men nu förstörda, gravfälten i sydöstra Dalsland, har 
några få undersökts i modern tid. Överodlade och förstörda gravfält finns dock 
även i västra delen. Vid Skällsäter i Järbo (RAÄ 17) finns uppgifter i Lignell 
(1851-52) om sex små gravhögar. De är i dag helt överodlade, men är ännu 
synliga som diffusa förhöjningar. Vid Vattneböle i Rännelanda har Lignell också 
uppgifter om ett överodlat gravfält som nu är helt utplånat. Många andra grav
fält har med säkerhet funnits, som nu är överodlade och/eller borttagna och som 
tidigare inventeringar inte registrerat. Att hitta dem i någon större omfattning 
torde vara möjligt endast med hjälp av flygarkeologi, även om några enstaka 
överodlade gravfält utan tidigare uppgifter hittats vid revideringen, som t ex vid 
Bön i Rölanda socken (RAÄ 63).

Bebyggelselämningar
De yngre gravfälten ligger betydligt oftare än de äldre i närheten av eller strax 
intill den nutida bytomten, som också kan vara den förhistoriska, men lägen 
längre bort från tomten är inte ovanliga. Vad detta betyder för lokaliseringen av 
boplatsen är inte känt för Dalslands del då utgrävningar saknas nästan helt.

Överplöjda järnåldersboplatser finns sannolikt i stort antal, men har inte 
kunnat lokaliseras vid fornminnesinventeringen. De är sannolikt mycket svåra 
att identifiera. Vid besiktningar iakttas ofta mörkfärgningar, enstaka skärvste
nar, någon kolbit eller liknande. Sådana fynd kan lika väl vara sentida, och är 
det troligen också ofta, och därför registreras de vanligen inte med nummer utan 
endast som en anteckning på fotokonceptkartan. Bland de boplatser som identi
fierats med hjälp av avslag kan däremot finnas boplatser även från järnålder. 
UV Väst undersökte 1987 en överplöjd boplats från järnåldern en bit från Holms 
kyrka (RAÄ 72). Vid undersökningen hittades keramik, bränd lera, flinta m m 
(Arkeologi i Sverige 1987, 1990:289).
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Bevarade boplatslämningar har registrerats på ett fåtal platser i Dalsland och 
då i anslutning till gravfält. Vid Ryk i Färgelanda är intill och nedanför gravfältet 
(RAÄ 13, jämför ovan) några terrasseringar (RAÄ 106), som kan vara samtida 
med gravarna. Vid Örs Prästgård är en terrassering vid stranden av Örssjön i ett 
område med flera älvkvarnsförekomster, men även ett litet gravfält av järnål- 
derskaraktär (RAÄ 11, 12). Den kanske finaste lokalen av alla finns på en höjd 
på västra sidan av Älgsjön i Tisselskogs socken. Där är två högar, en husgrund 
med stensyll och ett trettiotal hackerör (RAÄ 34, 100). De ligger i vad som i dag 
är skogsmark utan kontakt med någon åkermark. Bebyggelsen kan vara från sen 
vikingatid och ha övergivits redan under medeltid, varför den inte avsatt några 
spår i de medeltida källorna. Man bör dock inte utesluta möjligheten att det är 
en övergiven bosättning från äldre järnålder som blivit både återbebyggd och 
övergiven under medeltiden.

I Dalsland finns några områden med förtätningar av höggravfält och/eller med 
ovanligt stora gravar. Längst i väster är i södra delen av Eds socken, runt Stora 
och Lilla Le, sexton gravfält med sammanlagt cirka 185 gravar (Flink 1980:173). 
I socknen finns också flera stora högar. Nedre delen av Valbodalen med sock
narna Ödeborg, Färgelanda och Högsäter har många gravfält som kan vara från 
yngre järnålder. På östsidan är det framför allt Holms socken som uppvisar en 
koncentration av höggravfält. I socknarna söder om Holm förefaller den yngre 
järnåldern samlad till några få, men stora gravfält, som t ex i Grinstad, Gestad 
och Frändefors. Skillnaderna mellan Dalboslätten och Valbodalen vad gäller 
storlek och antal kan kanske kopplas samman med bebyggelsens storlek. På 
Dalboslätten, som påminner mycket om Västergötland, både till natur och forn- 
lämningsbild, kan byar ha bildats tidigare än i resten av Dalsland där ensamgår
den kan ha dominerat.

I sammanhanget måste framhållas att det inte är otänkbart att det kan ha 
funnits handels- och utbytescentra vid utloppen för både Holmsån och Dalbergs- 
ån redan under järnålder, så som det fanns under medeltiden och senare. På 
ömse sidor om Holmsån finns tre gravfält från yngre järnåldern (RAÄ 11, 12, 
13). Ett gravfält är daterat genom utgrävning av Johan Alin på 1920-talet 
(ATA). Områdets betydelse poängteras än mer av att den nuvarande socknen 
under medeltiden var uppdelad i två socknar, Holm och Östanå, med respektive 
kyrkor mindre än en kilometer från varandra. I socknarna utmed Dalbergsån 
finns också flera större högar, t ex Bergs kullar i Erikstad (RAÄ 12) och Kung 
Kåres hög i Bolstad (RAÄ 10).

Till sist kan nämnas att det finns uppgift om en runsten i Dalsland, som skall 
ha stått i Vitlanda i Tösse socken. Den är känd endast från en 1700-talsuppteck- 
ning, som avbildar den mycket åskådligt (Skoog & Thedin 1929:209). Tyvärr har 
den inte återfunnits och några andra kända runstenar finns inte i landskapet.

Sammanfattande diskussion
Sett från ett uppsvenskt perspektiv ligger Dalsland avlägset i sydväst. Ser man 
däremot till vad som finns på andra sidan riksgränsen får Dalsland ett helt annat 
läge, mitt emellan två verkliga centralbygder — Östfold och Västergötland.

90



Hur är det då med Dalslands ”svenskhet”? Tidigare har de tydligt västliga 
dragen hos gravfälten i västra Dalsland framhållits, liksom skillnaderna i antalet 
gravfält mellan sydöstra och sydvästra Dalsland. Harald Wideen har framhållit 
att fyndkonstellationerna visar en ”Kattegatt-Skagerracksk kulturkrets” i vilken 
Västergötland och Dalsland ingått (Wideen 1955:7). Runt Vänern ”har den 
nordvästgötska, dalska och sydvärmländska odlingen växt på samma rot” 
(ibid: 16). Både föremål och gravskick i Dalsland visar dock tydliga likheter med 
dem i Norge (ibid:262). I Skara stift, som grundades under tidigt 1000-tal, ingick 
Dalsland och Värmland. Enligt traditionen skall dalborna innan de fick egna 
kyrkor ha färdats över Vänern till Kålland i Västergötland, för att där besöka 
Skalunda kyrka. Under medeltiden kallades befolkningen "västgötarna västan 
Vänern”. Vänern har med säkerhet spelat en avgörande roll för kontakterna 
mellan de olika delarna av stiftet. Dal ingick i Västergötlands lagsaga. Vi vet 
också att under tidig medeltid innehade den norske kungen Magnus Barfot 
under en kort period runt år 1100 Dalsland. De i dag västsvenska landskapens 
betydelse för den norska kungamakten understryks av att Sverre Sigurdsson blev 
utsedd till ledare för birkebeinarna på Hammar i Värmland år 1177. Redan 
samma år utropades Sverre till kung på gården Sörbo, Krokstad socken (i 
Bohuslän), som gränsar till Dalsland.

Genomgången ovan ger en mångtydig bild av vacklande lojaliteter och växlan
de kontakter. Tolkningssvårigheterna kommer av att det utifrån nationsbegrep- 
pet är problematiskt att försöka dra slutsatser om Dalslands ställning under 
förhistorisk tid och tidig medeltid. Även dagens och medeltidens geografiska 
enhet ”Dalsland” kan ifrågasättas under förhistorisk tid. Skillnaderna mellan 
östra och västra Dalsland under järnålder kan eventuellt tolkas som att landska
pet då inte var en enhet utan flera.

Kungamakten och staten var under järnålder och tidig medeltid svagt utveck
lade och förmådde troligen inte att systematiskt behärska och kontrollera mer än 
begränsade delar av sitt rike. I övriga regioner var kungamakten av en annan 
beskaffenhet och de lokala stormännen kan där ha haft större makt. Historikern 
Thomas Lindkvist (1988) menar att i Västergötland växte staten och kungamak
ten fram under en lång period, i Mälardalen däremot hade stormännen länge en 
stark ställning. Dalsland, eller åtminstone delar av landskapet, kan ha varit en 
region där kungamakten hade ett mindre inflytande. I ännu äldre tid kan det i 
Sverige och Norge ha funnits en rad regionala småkungar. De kan efterhand, 
och säkert under inflytande av och genom kontakter med de mer komplexa 
samhällena i Europa, på olika sätt börjat försöka utvidga sina riken. För Väster
götlands del har framhållits att landskapet mera kan knytas till Danmark-Nord- 
sjöområdet än till övriga delar av Sverige (Hyenstrand 1989:40). Kanske skall 
hela den Västsvenska — Norska regionen, och även Dalsland, ses som perifer i 
förhållande till det verkliga maktcentrat under denna tid i Danmark.
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Vägsträckningar och fornlämningar
I Daisland är det mycket vanligt att gravar ansluter till vägsträckningar, speciellt 
om gravarna ligger i perifera lägen i förhållande till den nutida bygden som uppe 
på Kroppefjäll och andra bergshöjder. Det är inte ovanligt att det utefter samma 
vägsträckning finns både rösen, stensättningar, (jämför under bronsålder) och 
offerkast. Man kan säga att offerkasten är en sorts fortsättning på traditionen att 
bygga gravar. Enligt folktraditionen är de uppkastade över människor som blivit 
dödade, vanligen mördade, till minne av dem. Varpen är till skillnad från gravar
na successivt tillkomna, ihopkastade av vägfarande som inte fick passera utan att 
ha kastat en sten. Denna tradition synes ha varit levande i Dalsland in på 
f900-talet. Vid inventeringen antecknades uppgifter om ett offerkast som hop- 
kastats av nu levande personer ”till minne” av en man som blivit mördad på 
f920-talet. De flesta nyfunna offerkast har hittats genom tips från lokalbefolk
ningen.

Offerkasten ligger vanligen ensamma, men det finns några enstaka lokaler 
med ett par varp intill varandra. En av de finaste miljöerna finns på krönet av 
den branta Skurvåsen i Dalskog (RAÄ 8). Mellan två stora offerkast, som ligger 
i en liten svacka på bergsryggen, löper en hålväg över berget. Man kan anta att 
det är vägpassagen som styrt lokaliseringen av offerkasten. Strax norr om Vallse- 
bo i Nössemark socken är fyra offerkast intill varandra (RAÄ 64).

På en plats, i Tisselskogs socken, på Brudfjället (fig 7) i närheten av dagens 
väg mellan Håverud och Tisselskog, är dock ett 30-tal varp inom ett begränsat 
området (RAÄ 78). Varpen är mellan 0,5-5 m i diameter och 0,1-0,5 m höga 
och i vissa av dem ingår stenar som är betydligt större än vad som är brukligt. 
Varpen finns upptecknade av Lignell (1851-52), men inte i senare inventeringar, 
och han återger också traditionen kring dem. Varpen skall enligt sägnen ha blivit 
uppkastade över två bröllopsföljen som möttes på fjället och kom i slagsmål, 
varvid ett stort antal personer blev dödade, ett vida spritt vandringsmotiv. En 
möjlig förklaring till det stora antalet varp kan vara att vissa av dem (möjligen 
flertalet) uppkastats i ett sammanhang vid ett tillfälle som ett slags minneshögar, 
ett mellanting mellan kenotaf och offerkast.

Att identifiera stensamlingar som offerkast kan ibland vara svårt, särskilt i de 
fall då tradition ej dokumenterats och vägsträckningen ej är utsatt på senare 
kartmaterial. De stora skogsmarkerna i Dalsland har ej kunnat totalinventeras 
utan har besiktigats utifrån kända förekomster av gravar och offerkast samt 
kända och tänkta vägsträckningar. Ett flertal hittills okända offerkast har kunnat 
registreras vid revideringen.

På Kroppefjäll har en tidigare okänd typ av vägmarkeringar registrerats i stort 
antal. Det är de i dagligt tal benämnda stenkärringarna eller lysekärringarna. De 
är ett par meter höga, kallmurade och till formen koniska stensamlingar, som 
fungerat som siktmärken uppe på Kroppefjälls krönplatå. Fjället, som i dag är 
barrskogbeväxt, var en bit in på 1900-talet i det närmaste skoglöst och man 
kunde då se från en stenkärring till en annan. De som färdades under den mörka 
delen av dygnet skulle titta genom en glugg i lysekärringen och då se ljuset från 
en bosättning och därefter ta sikte på denna (VM arkiv). När stenkärringarna
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Fig 7. Offerkast på Brudfjället i Tisselskogs socken. Foto Brita Tronde. Votive mound.

tillkommit är okänt, men personer i sin ungdom bosatta på Kroppefjäll har 
berättat hur de tog sikte på stenkärringarna för att hitta. Endast en del av hela 
Kroppefjäll, runt Svindalsberget och Oxögat, har genomsökts på jakt efter 
stenkärringar. Uppgifter om dylika vägmärken finns även från andra delar av 
fjället.

Intill en äldre vägsträckning vid gränsen Sverige — Norge, på gården Tollse- 
rud, är en 3 x 1 m stor uppallad häll. Hällen kallas ”Marknadsstenen” och 
användes i forna tider som handels- och tullplats (RAA 90).

I Ödskölts socken, också intill en väg, finns Vedbo härads galgbacke (RAÄ 
64). På galgbacken är fundamentet till galgarna fortfarande synligt. Det är en 50 
m lång, 1 m bred och 0,2-0,3 m hög jordvall. I området runt galgbacken finns 
flera uppgifter om fynd av skelett (ATA). I samma socken, men på gränsen mot 
Steneby, där vägen från södra Valbodalen mot norra Dalsland går än i dag, är 
några fina hålvägar i en sandig sydsluttning. Där hålvägarna löper samman på 
krönkanten är resterna av en hög.

Medeltida bebyggelselämningar
De lämningar efter människors bosättning som främst registrerats i Dalsland vid 
revideringsinventeringen är de bosättningar som varit egna jordregisterenheter 
(s k primärenheter), vars historia går att följa i kamerala handlingar och lantmä- 
teriakter. Torplämningar, som inte är egna primärenheter utan som ligger inom
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en sådan, har registrerats i begränsad omfattning. Detta var en nödvändig priori
tering uteslutande beroende på den höga arbetstakten. Kulturhistoriskt är det 
värdefullt att få med torpnamnen på den ekonomiska kartan, särskilt som de 
visar att bebyggelse funnits i områden som i dag är utan bosättningar och som 
ofta är skogsmark.

Torpen kan också i vissa fall dölja medeltida bosättningar som övergivits 
redan tidigt. Flera exempel på detta finns, t ex Tollesbyn i Rölanda socken 
(RAÄ 65) som omnämns som en utjord och som redan på 1500-talet låg övergi
ven (Ortnamnen i Älvsborgs län 1910-15). Platsen har senare bebyggts med ett 
torp, Kyrkekas. I detta fall har namnet Tollesbyn levt kvar och finns utsatt på 
den ekonomiska kartan, men i de flesta andra fall är dessa medeltida enheter ej 
möjliga att spåra.

I Dalsland finns ett stort antal enheter med namnet Ögården eller Ödegården 
som i dag, och så långt kartmaterialet går att följa, förefaller vara bebyggda men 
som möjligen skulle kunna vara övergivna medeltida enheter. I Rölanda finns 
t ex ett område som av ortsbefolkningen kallas Ögården (RAÄ 120), där fynd 
tidigare gjorts av sländtrissor och som ligger mellan två grupper av högar. Detta 
skulle kunna vara en sådan mycket tidigt övergiven enhet, som inte skattlagts på 
1500-talet och som ej bebyggts igen, och som därför inte heller finns känd i några 
källor. I Vårviks socken, ute i skogsmarken söder om Krokfors, på en skogbe- 
vuxen grushöjd mellan två sjöar, finns en husgrund med gles stensyll (RAÄ 16). 
Flusgrunden, som finns omnämnd hos Lignell (1851-52) men inte i några andra 
äldre akter, är troligen medeltida (muntlig uppgift Holmgren). Inte heller bo
sättningsområdet vid Älgsjön i Tisselskogs socken (RAÄ 34, 100) (se under 
järnålder) finns nämnd i några kamerala källor. På Storön i Örs socken (RAÄ 
18) finns inom ett begränsat område tre husgrunder. Dessa kan möjligen utgöra 
de synliga resterna av en övergiven medeltida gård. Sentida torp finns inte i 
något av fallen i närheten av, eller ens i omgivningarna runt husgrunderna.

De by- och gårdstomter som R-markerats har alla belägg från 1600-talet eller 
tidigare. De enheter som omnämns för första gången på 1600-talet har troligen 
också grundlagts då och har inga medeltida rötter. De måste ändå anses som 
viktiga att dokumentera och bevara, då 1600-talet är en period av bebyggelseex
pansion både inom den gamla bygden och utanför denna.

De under 1987 registrerade by- och gårdstomterna har på den tryckta kartan 
markerats med ett R och en begränsningslinje, medan de på 1988 års område har 
ett (R) och ingen begränsningslinje. Motiveringen till detta är att eftersom 
fornlämningsskyddet inte enbart gäller de senast övergivna, nu synliga tomterna 
utan de grunder och eventuella kulturlager som ej är synliga ovan mark, så bör 
dessa tomter behandlas i likhet med boplatser utan synlig markering ovan jord. 
Det område som på fotokonceptkartan streckats in motsvarar antingen de nu 
synliga grunderna eller det område som på äldre kartmaterial utmärkts som 
tomtområde.
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Medeltida ruiner och kyrkor
Dalslands mest kända medeltidslämning är Dalaborg. Borgen, vid Dalbergsåns 
mynning i Vänern, uppfördes 1304 av de upproriska hertigarna Erik och Valde
mar, som hade grunden till sina maktpositioner i Västsverige. Dalaborg, som 
flera gånger belägrats och bränts, spelade en viktig roll i storpolitiken under de 
130 år som den existerade. Den finns omnämnd i Rimkrönikan och man vet att 
den förstördes under engelbrektsfejden. Borgens placering kan i dag tyckas 
perifer och omotiverad, men under medeltid och långt fram i tiden var Vänern 
en viktig kommunikationsled. Runt sjön finns många borgar, varav den mest 
kända kanske är Läckö, som den mäktiga Skarabiskopen Brynolf Algotsson lät 
uppföra i slutet av 1200-talet. En annan borg är Aranäs norr om Kinnekulle, där 
marsken Torgils Knutsson hade sitt fäste tills det brändes ned 1305.

I Dalsland finns även andra lämningar som troligen är från medeltid, men som 
saknar omnämnande i skriftliga källor. Murängen i Gestads socken är ett områ
de med sju husgrunder, varav två med spisrösen. En av grunderna kan troligen 
vara en kyrkoruin. Den har kraftiga väggar i skalmursteknik och i öster är ett 
mindre rum som kan vara ett kor. Invid kyrkoruinen är det största huset med ett 
spisröse och en källargrund. Tolkningen av området, som provundersökts av 
Rune Ekre i samarbete med hembygdsföreningen, är ännu oklar. Den i nuvaran
de kunskapsläge mest sannolika tolkningen är att det rör sig om en stormansgård 
från medeltid med en patronatskyrka. Sägnerna i trakten talar också om en 
konung som skall ha bränt sig inne på sin gård och om två konungar, varav den 
ena bosatt på Murängen, som slogs mot varandra varvid kungen på Murängen 
förlorade. Husgrundsområdet är inte särdeles strategiskt beläget och lämningar 
efter befästningsanordningar saknas.

De båda övriga, troligen medeltida lämningarna, som finns i Torp och Gun- 
narsnäs, ligger båda i samma lägen - på i sjöar utskjutande uddar. Placeringen 
av bosättningar i dessa lägen måste förklaras strategiskt. Vanliga bondbyar 
ligger aldrig i sådana utsatta lägen på uddar och öar, utan skyddat och nära åker- 
och betesmark.

Borgområdet i Gunnarsnäs saknar namn men husgrunderna var kända sedan 
tidigare. Det avskiljs mot norr från fastlandet av en vallgrav. Inom området är 
tre husgrunder med spisrösen samt en källargrop, som möjligen kan vara rest av 
kastal eller liknande. På ”Husön” i Torps socken finns ett par husgrunder varav 
en med spisröse samt en ”källargrop”. De ligger på en smal och brant, lerhöljd 
bergshäll ut i Ellenösjön. Det tidigaste kända belägget för namnet ”Husön” 
finns på en karta från 1700-talet (LMV arkivet Vänersborg). Namnet tyder på 
att platsen har åldriga traditioner och att grunderna uppmärksammats. ”Hus” 
har i medeltida källor ungefär samma innebörd som fäste och borg och det finns i 
Västsverige flera befästa anläggningar där ledet ”hus” ingår i namnet.

Tolkningen och tidsfästningen av dessa lämningar är osäker men paralleller 
kan dras till liknande lämningar från andra delar av landet, där dessa tolkats som 
befästa stormansgårdar (jämför t ex Ekre 1986). De har sålunda inte varit 
kungaborgar på samma sätt som Dalaborg, som haft en rent krigisk och fiskal 
funktion (fogdeborg). I stället har de kunnat fungera som säten för lokal adel
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bosatt på sina, i vissa fall befästa, gårdar varifrån de troligen också fick sin 
försörjning. Dessa lämningar har inte satt några spår i de skriftliga källorna 
vilket kan bero på att de övergivits tidigt. Ett problem med denna typ av 
medeltida befästa gårdar är att de är mycket svåra att registrera, utom då de 
ligger i dessa uppenbara lägen eller har namn som är levande än i dag. Man kan 
inte helt utesluta att liknande anläggningar kan ha funnits även inne i landet, 
som Murängen, men då grunderna ofta är ganska obetydliga är de lätta att 
bortförklara som sentida. Ett annat problem är att fornminnesinventeringen 
inför varje säsong ej har möjlighet att gå igenom de medeltida källmaterialen, 
om de ej är publicerade eller excerperade till ATA.

I Steneby socken, som fram till 1500-talet utgjordes av två socknar, har vid 
revideringen platsen för den av sockenkyrkorna som övergavs lokaliserats. Den 
ligger vid Noreby. Av kyrkan och kyrkogården finns inga synliga lämningar i 
dag, men i bygden är välkänt att skelettfynd gjorts på platsen.

I Edsleskogs socken har vid revideringen grunden efter socknens äldsta kyrka 
registrerats. Kring kyrkan, som är ovanligt stor (RAÄ 49, 48 m lång och 29 m 
bred), finns en rik muntlig tradition. Dalslands helgon Nicolaus, som var präst i 
kyrkan, skall ha blivit mördad ett litet stycke från denna och som brukligt var 
sprang en källa (RAÄ 30) upp där han dött. Till källan finns en offertradition 
knuten. Kyrkan var troligen ett av besöksmålen för pilgrimerna på vallfart till 
Nidaros.

Järn
De naturliga förutsättningarna för en lågteknisk järnhantering är goda i Dals
land. Trots det har järnframställningsplatser bara hittats i två socknar. I Gun- 
narsnäs (RAÄ 42) påträffades slaggen på stranden av ett långsmalt näs i norra 
delen av sjön Näsölen. I Rölanda (RAÄ 74) däremot var det markägarna, som i 
samband med jordbruksarbeten tillvaratagit rikligt med slagg i en leråker.

Det är svårt att avgöra vilka tidsperioder slaggen härstammar ifrån. I Rölanda 
ligger slaggen i den del av socknen som har det största yngre j ärnåldersgravfal
tet, men endast någon enstaka grav av äldre typ. Högarna på det stora gravfältet 
är 15-20 m i diameter och de två treuddarna är 15 respektive 25 m i sida. I 
Gunnarsnäs finns inga andra fornlämningar i järnframställningsplatsens omedel
bara närhet. Medeltida lågteknisk järnhantering finns inte omnämnd i några 
källor. Däremot finns uppgifter om att man på 1700-talet, i samband med försö
ken att utnyttja sjö- och myrmalmer, hämtat folk från Lima i Västerdalarna, som 
blåst osmundjärn i den typ av blästerugnar som användes i de trakterna (Ede
stäni 1977:331).

Järnhantering kan även ha bedrivits i andra delar av Dalsland. Där har visser
ligen ingen slagg hittats, men väl grupper av kolningsgropar. I övriga landet har 
de visat sig vara intimt förknippade med j ärnframställningsprocessen. Kolnings
gropar är registrerade i Torrskog, Laxarby, Dalskog och Fröskog, i skogsmark 
utan kontakt med odlad mark. Torrskogsgroparna (RAÄ 25 och 27) har tidigare
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registrerats som fångstgropar, men vid revideringen ändrades den bedömning
en. Tyvärr har slaggvarp inte hittats i kolningsgroparnas närhet. Om det beror 
på att kolet fraktats till ugnar på andra platser, eller om vi inte lyckats hitta dem 
vid revideringen är okänt.

I mitten av 1600-talet började borgare och andra ståndspersoner intressera sig 
för järnmalmsfyndigheterna i Dalsland, som varit kända åtminstone sedan 
1500-talet (Lignell 1851-52:258). Hyttor sattes upp på lämpliga platser, men så 
nära järnmalmsgruvan som möjligt, och hyttmästare inkallades. Järnmalmsfyn
digheterna visade sig dock vara allt för små för att vara lönsamma och hyttorna 
lades ned. Denna första epok varade i knappt trettio år. Den spirande masugns- 
driften i Dalsland inföll samtidigt som järnproduktionen i hela landet fick ett 
kraftigt uppsving, som kom att vara i ca 150 år.

Bättre gick det för de järnbruk som fick fotfäste i Dalsland i slutet av 1600-ta- 
let, då en rad stångjärnshammare sattes i bruk. Den första grundades 1675 i 
Upperud i Skållerud socken (Edestam 1977:397). Tackjärnet hämtades från de 
stora Bergslagerna och smiddes till stångjärn. Att bruken lokaliserades till Dals
land måste åtminstone delvis ses som ett resultat av den statliga bergverkspoliti- 
ken, som ville skilja hamrarna från masugnarna för att spara skogen. Detta 
illustreras tydligt av de värmländska brukens lokalisering till västra Värmland 
och hyttorna i den östra delen av landskapet (Hildebrand 1987:115).

Under 1700-talets första hälft fick bergverkspolitiken en ny inriktning. Staten 
ville nu förhindra en ökning av stångjärnssmidet. De obligatoriska tillstånden till 
etablering gavs därför inte och bruksägarna fick i stället söka sig andra vägar. De 
började förädla stångjärnet till järnmanufakturer så som spik, smidd plåt, stål 
med mera, men också redskap. Under perioden grundades ett dussin nya bruk i 
Dalsland (Edestam 1977:233). Sverige var fram till mitten av 1700-talet den 
främsta järnförsäljaren på den europeiska marknaden (Hildebrand 1987:10).

Fåfänga försök att starta hyttdrift baserad på sjömalmer gjordes av några bruk 
under 1700-talet. Hopsamlade, men aldrig utnyttjade, högar av malm på sjö
stränderna, är de enda spåren av dessa ansträngningar. Tackjärnet fortsatte man 
i stället att införskaffa främst från de värmländska bergslagerna.

Övergivna bruksmiljöer har registrerats på några platser. De är både till yta 
och innehåll omfattande med smedjor, kolhus, järnbodar, stålugnar med mera 
(t ex Bäckefors bruk i Bäcke). Några av bruken har varit små och lämningarna 
efter dem är tämligen obetydliga. Bjuggfors i västra Färgelanda utmärks i dag 
endast av några enstaka slaggbitar i bäcken. En vanlig bisyssla för dalslandsbön- 
derna var att kola åt bruken, vilket avsatt talrika spår runt om i skogsmarken i 
form av kolbottnar. De har inte registrerats systematiskt utan endast antecknats 
på fotokartan.

Till de mineraler som finns i den dalsländska berggrunden hör även silver, 
koppar och mangan. På 1600- och 1700-talen bröts koppar och silver och hyttor 
sattes upp, men det gick inte bättre än för järnhyttorna och verksamheten blev 
kortlivad. Bergshanteringen i Dalsland har i hög grad fångats upp av invente
ringen med hjälp av äldre källmaterial.

En annan industri som varit av stor betydelse för Dalsland är skifferbrott, som 
registrerats på flera platser, bland annat i Dalskog och Laxarby. Skogsbruket har
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också varit omfattande och uppgifter om sågar finns på många platser i landska
pet. På flera av bruken anlades under 1700-talet stora sågar och vissa av de gamla 
bruken har fortsatt existera i en omvandlad form in i vår tid genom att de 
övergått till skogsindustri.

Fossil åkermark
I Dalsland har fossil åkermark registrerats på ett stort antal platser, men kanske 
främst på Dalboslätten. Den fossila åkermarken utgörs av svagt välvda eller 
flacka ryggar med grunda diken emellan. Tillkomsten av dessa åkrar under 
1800-talet, i samband med den omfattande havreexporten till England, går att 
följa på lantmäteriakterna. Vissa av dessa åkrar övergavs ganska snart efter sin 
tillkomst, medan andra brukats långt in på 1900-talet. Sentida igenläggningar av 
åkermark har gjort att många åkrar ursprungligen upptagna som havreåkrar 
lagts igen, och fornminnesinventeringen har därför koncentrerats till att registre
ra de åkrar som först blev övergivna. Dessa är i dag ofta beväxta med högstam- 
mig barrskog. Det är dock inte helt uteslutet att vissa av åkrarna kan vara 
betydligt äldre. Detta gäller särskilt de åkrar som ej finns utsatta som åker på 
häradskartorna från 1800-talets slut, som inte heller går att följa på annat äldre 
kartmaterial, och som kan ha en något mer välvd profil. Om de ligger i den 
centrala bygden i anslutning till den bättre åkermarken är sannolikheten än 
större. Denna typ av fossil åkermark har getts en selektiv R-markering. Dessa 
lokaler åskådliggör en fas i Dalslands historia.

En annan typ av fossil åker är de nio odlingsterrasser som registrerats inom 
Olasbyns inägomark i Håbols socken (RAÄ 54). Terrasserna är 15-20 m långa 
och 4-7 m breda. De ligger på sydvästsluttningen av en brant moränrygg. Deras 
ålder går ej att bestämma, men inom Olasbyn, strax ovanför terrasserna finns 
järnåldersgravar. Även i Edsleskogs socken har ett område med odlingsterrasser 
registrerats (RAÄ65). Terrasserna ligger i närheten av byn Strands gamla tomt 
(RAÄ 59).

Summary
In 1987 and 1988 most of Dalsland underwent a field survey. The province is 
divided into 43 parishes, all except one of which were partially or wholly subjec
ted to this revised field survey.

Dalsland is a small province, possessing nevertheless a wide and varied spect
rum of archaeological monuments. Most of modern Dalsland is sparsely popula
ted and unfamiliar to many people. However, Dalsland is situated between two 
veritable central areas, Västergötland and Norwegian Østfold, so we have every 
reason to study the history of Dalsland from this viewpoint.

The Stone Age is well represented, with settlement sites and stray finds from 
the earliest Mesolithic to the Late Neolithic. Stray finds from settlement sites are
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Resultat av den år 1988 reviderade fornminnesinventeringen 
inom P-län

I II III IV V VI VII VIII
a b c d a b a b a b

X Bäcke 42/7 42/7 15/4 - 2/2 1/1 - -

X Dais Ed 291/75 2/2 2/2 295/79 1/1 6/6 19/12 1/1 6/6 8/8 1/1 3/3
X Dalskog 13/7 10/6 - 23/13 - - 20/8 1/1 - 2/2 - 1/1
X Edsleskog 25/22 - - 25/22 3/3 1/1 30/3 1/1 5/5 2/2 - 5/5
X Fröskog 3/3 1/1 1/1 5/5 11/11 - - - 6/6 2/2 5/5 -

Gunnarsnäs - - - 0/0 - - - - - - - -

Holm 4/2 - , - 4/2 - - - - - - - -
Horred - - - 0/0 - - - - - - - 6/6

X Håbol 84/44 1/1 1/1 86/46 2/2 - 15/7 - 2/2 4/4 1/1 -

Istorp 1/1 - - 1/1 - - 4/4 - - - - 53/53
Järbo 36/5 - - 36/5 7/3 - 212 1/1 1/1 1/1 - -

X Laxarby 46/26 - - 46/26 20/12 - 6/6 1/1 1/1 - - 4/4
Lerdal 13/9 - - 13/9 - - - - - - - 1/1
Mjöbäck 1/1 - - 1/1 - 1/1 - - - - - 7/7
Mo 6/4 - - 6/4 - - 11/2 - 4/4 1/1 - 1/1

X Nössemark 41/19 - 1/1 42/20 3/3 2/2 13/10 - 20/20 3/3 1/1 6/6
Rännelanda - - - 0/0 - - - - - - - -

Råggärd 150/37 1/1 - 151/38 - - 50/1 - 2/2 1/1 - 1/1
Rölanda 142/60 - - 142/60 1/1 - 12/10 3/3 4/4 - - 3/3

X Skållerud 24/19 - - 24/19 1/1 3/3 7/5 - 10/10 6/5 2/2 1/1
X Steneby 240/95 6/4 4/4 250/103 29/10 3/2 7/6 4/4 15/13 9/9 - 1/1
X Tisselskog 54/27 64/16 - 118/43 1/1 1/1 40/11 - 2/2 - - -

X Torrskog 26/17 - - 26/17 - - 11/4 - 1/1 3/3 25/4 3/3
X Tyd je 175/62 2/2 1/1 178/65 6/6 - 2/2 - 1/1 3/3 12/12 -

Töftedal 79/40 - - 79/40 6/6 1/1 24/22 - 1/1 3/3 1/1 1/1
X Tösse 153/84 7/4 6/3 166/89 4/4 1/1 1/1 2/2 2/2 - - -

X Vårvik 26/11 - - 26/11 6/6 212 9/9 - 1/1 2/2 - 1/1
X Åmål 101/44 - 2/1 103/45 12/11 1/1 4/4 5/5 8/8 4/4 2/2 8/8
X Ånimskog 153/102 46/34 4/4 203/137 4/4 - 2/2 6/6 3/3 1/1 15/15 -

Älekulla - - - 0/0 - - - - - - - -

X Ärtemark 80/13 9/7 1/1 90/21 11/11 - 15/13 - 212 7/7 - 1/1
X Ödskölt 166/51 2/2 168/53 4/4 207/10 1/1 1/1 1/1 1/1

Summa 2175/
887

149/78 25/21 2349/
981

132/100 22/21 526/158 26/26 100/98 64/63 65/44 108/108

dominated by flint in varying quantities. However, further north in the county 
quartz becomes more and more common on settlement sites.

A relatively unusual type of ancient monument, the prehistoric quartz quarry, 
has been encountered at a few places in Dalsland. Gallery graves from the Late 
Neolithic are found in abundance, not infrequently in remote parts of the provin
ce that completely lack traces of later settlement.

There are also a large number of Bronze Age monuments. Along the coast of 
Lake Vänern there are numerous cairns and stone-settings. The cairns of this 
area in particular exhibit many interesting details of construction, such as cists, 
drystone-walling, etc. However, large numbers of small, irregular, single-laye
red stone-settings were the main finds of this revised survey. Some five mounds 
of fire-cracked stone were also found and they were situated in this area. Bronze
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IX X XI XII
a b c b c

59/13 17 13/5 29 223 7 10 43
328/105 194 268/70 27 10 130 64 49
44/22 50 15/12 8 53 20 30 150
65/35 69 17/15 8 47 29 40 138
22/22 60 4/4 1 25 5 55 110

0/0 0 0/0 0 0 0 0 0
4/2 9 3/2 1 35 2 7 350
0/0 14 0/0 0 0 2 12 600

105/57 104 68/34 18 26 53 51 96
5/2 103 1/1 0 0 18 85 472

47/12 27 31/4 5 16 9 18 200
74/46 119 18/10 28 156 15 104 693
13/9 13 0/0 13 0 13
2/2 13 0/0 1 0 13

21/10 36 4/3 2 50 9 27 300
80/55 121 35/15 7 20 55 66 120
0/0 0 0/0 0 0 0 0 0

203/41 65 64/15 87 136 16 49 306
162/78 114 63/27 79 125 31 83 268
45/38 74 17/13 7 41 40 34 85

308/138 209 62/36 188 303 49 160 327
162/58 106 73/23 45 62 48 58 121
38/12 85 10/6 16 160 24 61 254

187/74 117 79/35 99 125 54 63 167
111/70 109 44/24 35 80 59 50 85
176/99 130 58/40 108 186 51 79 155
44/29 89 22/8 4 18 25 64 256

133/73 184 30/22 73 243 31 153 494
218/152 211 111/85 92 83 91 120 132

0/0 0 0/0 0 0 0 0 0
118/47 195 55/42 35 64 103 92 89
381/69 116 114/41 54 47 54 62 115

3155/
1370

2753 1279/
592

1070 84 1030 1723 167

I: Fullständighet inom socken; x = hela sock
nen, blankt = del av socknen.

II: Socken i klartext, från rubriken event, avvi
kande landskap i förkortning.

III: Förhistoriska fornlämningar med markerad 
begränsning och R på ek. kartan; a = gra
var, b = ristningar, c = övriga, d = summa.

IV: Förhistoriska fornlämningar utan markerad 
begränsning och med (R) på ek. kartan.

V: Fornlämningar från historisk el. ospecifie- 
rad tid med begränsning och R på ek. kar
tan; a = byggnadslämningar, b = övriga.

VI: Fornlämningar från historisk el. ospecifie- 
rad tid utan markerad begränsning och med 
(R) på ek. kartan.

VII: Inskrifter från historisk tid; a = markerade 
med R på ek. kartan, b = markerade 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; (= IHd + IV + Va 
+ Vb + VI + Vila).

X: Totalt antal antecknade lokaler.

XI: = Uld i förstagångsinventeringen; a = sum
ma, b = avvikelse i antal (-markeras), c = 
avvikelse i %.

XII: = X i förstagångsinventeringen; a = sum
ma, b = avvikelse i antal, c = avvikelse i %.

Age remains are also common in the interior, but they are slightly more scatte
red there. Some ten rock-carving sites were recorded, and in some places cup- 
marks are common.

Mounds and overgrown stone-settings from the whole of the Iron Age, both as 
solitary monuments and together in cemeteries, are to be found at many places 
in Dalsland. However, flat graves from the Pre-Roman Iron Age are uncom
mon, despite the fact that they are frequent in neighbouring provinces, both in 
Sweden and Norway. The cemeteries of western Dalsland are unusual in that 
they also contain long barrows and long barrow-like stone-settings, something 
which is a typically western feature. In contrast to Early Iron Age cemeteries, 
those of the Late Iron Age are much more likely to be situated next to a 
present-day villagesite, or at least within its infield area. There is every reason to
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assume that, at least since the Late Iron Age, there has been continuity of 
settlement similar to that in central Sweden. Not infrequently Early Iron Age 
graves are situated in what is now forest or on farmsteads without later graves 
but with medieval names. A shift in settlement may have taken place in the 
middle of the first millenium A.D. This should perhaps be seen in association 
with hillforts which are not unusual in Dalsland.

A considerable number of post-medieval sites were also recorded. Mention 
can be made of sacrificial sites and springs, road signs, metal-working sites and 
forges. Ruined churches, castles and fortified farms together with deserted farms 
date from the Middle Ages. Fossil fields were recorded, particularly on Dalbo
slätten (Dalbo Plain). The majority of the fields originate from the 19th century, 
when large quantities of oats were exported to England.

In Dalsland settlement patterns are difficult to interpret. In the light of what 
we know today, waves of expansion seem to have rolled forwards and backwards 
across the landscape. Some areas were attractive for a limited period of time and 
subsequently abandoned for good, while others were used more permanently.
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Fornminnesinventeringen 
i Värmlands län 1988
Leif Gren och Gert Magnusson

Inledning
Fornminnesinventeringen i Värmland 1988 präglades av lika stora topografiska 
och bebyggelsehistoriska kontraster som föregående år. Fornlämningsbilden 
dominerades av dels den utpräglade bergslagsbygden vid Filipstad och Persberg, 
dels av den på brons- och järnåldersgravar rika bondebygden mellan Kil, Seger
stad och Karlstad.

Förhistoriska lämningar
Stenåldersboplatser påträffades i stort sett inom hela arbetsområdet, i söder 
vanligen i åkermark, och i norr mest vid sjöstränder. På grund av den bekanta 
landhöjningseffekten vid Vänern finns inga stenåldersboplatser under en nivå av 
ca 60 m ö h. Liksom år 1987 utgjordes det under inventeringen tillvaratagna 
fyndmaterialet på boplatserna i norr företrädesvis av kvarts och flinta, ibland 
enbart kvarts. På de sydliga boplatserna är proportionerna de omvända, vilket 
kan avspegla skilda kulturer, ett möte mellan en västskandinavisk och en nord
skandinavisk stenålderskultur.

Rösen av bronsålderstyp är kända sedan tidigare inom stora delar av området. 
Särskilt kan nämnas de imponerande rösemiljöerna vid Norsälvens utlopp, och 
på öarna i sjön Västra Örten. Ett flertal mindre rösen har nyupptäckts i skilda 
terrängtyper, inte minst vid sjöstränder (fig 1). Såväl invid som helt skilt från 
dessa rösen har nyregistrerats en mängd små stenfyllda stensättningar, som kan 
vara samtida.

Av järnåldersgravar har uteslutande höggravfält registrerats, däribland Värm
lands största vid Runnevål i Stora Kil. Särskilt Runnevålsgravfältet är märkligt 
med ett rätt stort antal högar och en för höggravfält tidig datering till romersk 
järnålder. På ett par höggravfält har nyregistrerats en kanske för landet unik 
gravtyp, bestående av en kvadratisk grop med mitthög.

Fångstgropar av älgfångsttyp nyregistrerades även under 1988. Vanligen är de 
belägna ensamma, eller i grupper om några få gropar. Troligen härrör de flesta 
av dessa från förhistorisk tid. Älgfångstgropar har tidigare i mycket liten ut
sträckning varit kända i mellersta och södra Värmland.
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Fig 1. Riksantikvarieämbe
tets fornminnesinventerare 
Mikaela Fristedt vid ett rose 
intill sjön Lungen i Brattfors 
socken. Foto Leif Gren.
A cairn.

Fig 2. Gruvhål på Persbergs- 
fältet. De mjukt rundade väg
garna indikerar tillmakning. 
Man har alltså brutit berget 
genom upphettning i stället 
för sprängning. Foto Leif 
Gren. Mouth of a mine. The 
gently rounded walls show 
that the rock was opened by 
the use of heat.
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Bebyggelselämningar
Övergivna gårds- och bytomter har i en del fall registrerats som fast fornlämning 
på den ekonomiska kartan. Vissa gårdstomter har dock redovisats med område 
på kartan utan R-tecken, beroende på att tomten inte helt övergivits. Detta är 
snarast ett redovisningstekniskt förhållande, och innebär inte att dessa tomter 
generellt ej skall uppfattas som fornlämningar. Utöver dessa primära och skatte- 
lagda gårdenheter har ett stort antal torplämningar registrerats med namn och 
eventuellt kryss för boningshusgrunden på den ekonomiska kartan. Även här 
innebär frånvaron av R-tecken inte någon garanti för att det inte kan röra sig om 
enheter, som bör betraktas som fornlämning på grund av hög ålder eller av andra 
skäl.

Industri- och bergshistoriska lämningar
Industrihistoriska lämningar, som olika slags kvarnar, ramsågar, hamrar, har 
registrerats längs vattendrag i de flesta socknar. I vissa delar av arbetsområdet, 
som vid Älvsbacka, har större områden med liknande lämningar redovisats som 
fasta fornlämningar. I detta fall har även småindustrier, typ tegelbruk och 
broddsmedja, som härrör från det senaste seklet, upptagits som fornlämning på 
grund av en helhetsbedömning av områdets karaktär.

Kring Filipstad och Persberg har ett mycket stort antal bergshistoriska läm
ningar kunnat nyregistreras. Det rör sig då främst om gruvor, hyttor och deras 
kringanläggningar. I ett mindre område kring Persberg har inte mindre än ca 900 
gruvhål nyregistrerats till den ekonomiska kartan. Detta torde vara det gruvtäta- 
ste området i landet. Gruvdrift, uteslutande för järn, har förekommit i trakten 
sedan 1400-talet, men eftersom praktiskt taget alla äldre gruvor är påverkade av 
senare tiders brytning har mycket få gruvor redovisats som fornlämning med 
R-tecken. Dessutom är de flesta gruvor helt fyllda med vatten, vilket gör att det 
inte går att uppfatta ålderdomliga drag, som tillmakning. Undantag är det välbe- 
varade och kända Högbergsfältet, där hela området med rester av skilda slags 
anläggningar, som gruvor, skrotstensvarp, banvallar, gruvarbetartorp, kruthus 
etc, registrerats som fornlämning (fig 2). Det är en av landets märkligaste och 
finaste kompletta gruvmiljöer.

Att inte övriga gruvor noterats som fast fornlämning betyder inte att de ej kan 
betraktas som fornlämningar, utan i hög grad på inventerings- och redovisnings- 
tekniska faktorer. Samma förhållande gäller en rad andra lämningar, som ål
derdomliga banvallar, lastplatser, magasin, torp etc. Enstaka sådana lämningar 
har mycket selektivt antecknats som fast fornlämning, exempelvis den märkliga 
linbanejärnvägen ”Rallbanan’’ på en brant bergssluttning i östra kanten av 
Filipstad (fig 3). Den användes för malmtransport under andra hälften av 
1800-talet, och består av en kraftig kallmurad stenramp.

I anslutning till gruvorna har vissa kringanläggningar generellt registrerats 
som fornlämning, exempelvis stånggångsfundament, vattenhjulgravar (fig 4) och
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Fig 3. Malmtransporten utgjorde länge ett problem i bergslagen. I förgrunden syns en 
lämning av en mycket ovanlig linbanejärnväg, ”rallbanan”, som var i bruk på 1870-talet. 
Foto Leif Gren. In the foreground the remains ofa very unusual cable railway for ore 
transport can be seen.
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Fig 4. Under 1700-1800-talen företogs ofta uppfordring och länspumpning i gruvorna 
med vattenkraft och s k stånggångar. Här syns en relativt välbevarad hjulgrav till en 
stånggång, nära Persberg. Foto Leif Gren. Wheel-pitforarod-run.

vissa kanallämningar. Vid Persberg och Nyhyttan har rester efter flera intill 
kilometerlånga stånggångar registrerats. Stånggångarna, som främst var i drift 
under 1800-talet, framträder nu som kallmurade stenfundament, stenvallar, 
urschaktade eller ursprängda fåror, eller som enkla stensatta gropar. Bland 
kanallämningar som R-markerats kan nämnas det på sin tid oerhört viktiga 
kanalsystemet mellan St Horssjön och Persberg. Detta system gav vattenkraft 
till nästan alla stånggångar och vattendrivna uppfordringsverk i Persbergsområ- 
det från mitten av 1800-talet till in på 1910-talet.

Fornminnesinventeringens vidgade registrering av bl a industri- och bergshis
toriska lämningar har givit ett omfattande material, som får sägas vara nödvän
digt för förståelsen av det moderna Sveriges framväxt.

Summary
As was the case last year, the 1988 field survey in Värmland was characterised by 
pronounced contrasts of topography and settlement history. Stone Age settle
ment sites were found throughout the surveyed area. They represented different 
Stone Age cultures, both west and north Scandinavian. In addition to previously 
recorded cairns of Bronze Age type, new smaller cairns and possibly comtempo- 
rary filled stone-settings were discovered. In a few barrow cemeteries from the 
Iron Age a unique grave type was recorded — a square pit with a central mound.
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Resultat av den år 1988 reviderade fornminnesinventeringen 
inom S-län

1 II III
b d

IV V
b

VI VII
b

VIII
b

X Alster 47/26 - 47/26 - - 6/3 - 12/12 1/1 1/1 10/10
Blomskog 68/47 - 68/47 3/3 - 212 - 3/3 4/4 1/1 -
Brattfors 9/9 - - 9/9 5/5 - 40/14 - 3/3 - 212 25/25
Bro 5/4 - 1/1 6/5 - - - - - - - 6/6
Ed 33/22 1/1 1/1 35/23 - - - 1/1 - l/l - 14/14

X Forshaga 25/6 - - 25/6 - - 1/1 - 1/1 1/1 2/2 11/11
Frykcrud 15/8 - - 15/8 - 1/1 - - 4/4 2/2 - 4/4
Färncho - - - 0/0 - - 117/24 - - 11/11 45/45 149/149

X Grava 213/45 - 1/1 214/46 - 4/4 3/3 - 3/3 1/1 1/1 23/23
Grums 165/48 - - 165/48 - 2/2 1/1 - 4/4 3/2 1/1 48/48
Hammarö 60/28 5/5 1/1 66/33 - 2/2 ui - 2/2 3/3 - 5/5
Karlstad 35/24 - 1/1 36/25 - 1/1 1/1 1/1 4/4 14/14 - 12/12
Kroppa - - - 0/0 - - - - - - - 4/4
Lungsund
Nedre

" 0/0

Ullcrcd 28/14 - 1/1 29/15 1/1 - 3/3 2/2 4/4 - - 10/10
Nor 128/42 6/4 3/3 137/48 1/1 2/2 2/2 2/2 4/4 5/5 1/1 10/10

X Nyed 33/15 - - 33/15 5/5 - 46/18 - 22/22 - 2/2 40/40
Segerstad 219/71 - 3/3 222/74 5/5 2/2 11/8 - 1/1 2/2 - 5/5
Sillbodal - - - 0/0 - - - - - - - -
Sillerud 26/13 - - 26/13 3/3 - 1/1 - 1/1 - 2/2 212
Stora Kil 228/38 - 1/1 229/39 - 5/5 1/1 212 5/5 8/8 1/1 8/8
Sunncmo - - - 0/0 - - - - - - - 1/1
Svanskog - - - 0/0 - - - - - - - -
Trankil 12/9 - - 12/9 - - 1/1 - l/l - - 1/1
Tvcta 28/14 - - 28/14 1/1 - 1/1 - 2/2 - - 2/2

X Väsc 147/51 1/1 - 148/52 9/8 2/2 16/12 - 12/12 - 1/1 188/188
X Älvsbacka - - - 0/0 - - 23/9 - - - 1/1 16/16

Ölmc 79/33 - - 79/33 3/3 1/1 9/4 - 6/6 2/2 - 23/23
X Ö Fågelvik 81/30 - 1/1 82/31 - l/l 2/2 - 6/6 - - 6/6

Övre Ullered 6/5 6/5 1/1 1/1 41/41

Summa 1690/602 13/11 14/14 1717/624 37/36 23/23 289/113 8/8 100/100 58/57 61/61 664/664

I: Fullständighet inom socken; x = hela sock
nen. blankt = del av socknen.

II: Socken i klartext, från rubriken event, avvi
kande landskap i förkortning.

III: Förhistoriska fornlämningar med markerad 
begränsning och R på ek. kartan; a = gra
var, b = ristningar, c = övriga, d = summa.

IV: Förhistoriska fornlämningar utan markerad 
begränsning och med (R) på ek. kartan.

V: Fornlämningar från historisk el. ospecifie- 
rad tid med begränsning och R på ek. kar
tan; a = byggnadslämningar, b = övriga.

VI: Fornlämningar från historisk el. ospecifie- 
rad tid utan markerad begränsning och med 
(R) på ek. kartan.

VII: Inskrifter från historisk tid; a = markerade 
med R på ek. kartan, b = markerade 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: = Uld i förstagångsinventeringen; a = sum
ma, b = avvikelse i antal (-markeras), c = 
avvikelse i %.

XII: = X i förstagångsinventeringen; a = sum
ma, b = avvikelse i antal, c = avvikelse i %.
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IX X XI
b c XII

b

65/41 178 27/9 20 74 71 107 151
76/55 87 40/27 28 70 45 42 93
57/31 81 7/5 2 29 16 65 406

6/5 14 2/2 4 200 4 10 250
36/24 63 25/18 10 40 31 32 103
27/8 54 19/4 6 32 15 39 260
20/13 34 11/7 4 36 22 12 55

117/24 270 0/0 0 0 53 217 409
224/56 109 131/19 83 63 37 72 196
172/55 160 103/33 62 60 55 105 191
71/38 73 38/12 28 74 26 47 181
43/32 109 18/10 18 100 29 80 276
0/0 4 0/0 0 0 0 4
0/0 4 0/0 0 0 0 4

39/25 61 27/13 2 7 20 41 205
148/60 131 112/37 25 22 62 69 111
106/60 365 18/12 15 83 45 320 711
241/88 143 162/34 60 37 58 85 147

0/0 1 0/0 0 0 0 1
31/18 33 12/7 14 116 8 25 313
242/52 98 204/20 25 12 49 49 100

0/0 1 0/0 0 0 0 1
0/0 0 0/0 0 0 0 1

14/11 21 11/8 1 9 14 7 50
32/18 44 21/8 7 33 15 29 193

187/86 517 128/34 20 16 90 427 474
23/9 59 0/0 0 0 6 53 883
98/47 149 63/27 16 25 45 105 233
91/40 85 59/25 23 39 44 41 93
8/7 43 6/5 0 0 7 36 514

2174/903 2991 1244/376 473 38 867 2124 245

Fig 5.1988 års arbetsområde i Värmlands län. 
Area covered by the survey of Värmland county.

Ovre v
li le rud / v

/ Alvs backa



A large number of cottage foundations were encountered. A large body of 
material was produced by the extended registration of industrial and mining 
sites.
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Medeltida bebyggelse i Örebro
En kort sammanfattning främst utifrån 
undersökningarna i kvarteren Bromsgården 
och Tryckeriet 10
Jan-Åke Ljung

Inledning
De senaste årens arkeologiska undersökningar i Örebro har visat att bebyggel
seutvecklingen där sammanfaller i tid med andra mellansvenska städers. Detta 
torde inte väcka någon större förvåning; före undersökningarna i kvarteret 
Bromsgården år 1978 och tillkomsten av projektet Medeltidsstadens rapport 
(Redin 1978), tillät dock källäget inte någon mer omfattande diskussion om 
stadens tidigaste skede, ur arkeologiskt perspektiv.

Det arkeologiska underlaget har blivit betydligt mera omfattande sedan 1978 
(Broberg 1990) och även om få undersökningar berört större ytor så erbjuder 
ändå de som finns en ny möjlighet att skissera en bild av bebyggelseutvecklingen 
och dess topografiska förutsättningar. Föreliggande artikel är ett försök till att 
sammanfatta denna utveckling, utifrån resultaten av undersökningarna i kvarte
ren Bromsgården år 1978 (Ljung 1991), Tryckeriet 10 år 1988 (Carlsson & Ljung 
1991) och Rådhuset år 1984 (Andersson 1984, Broberg 1984) samt uppmätnings- 
arbetena i Köpmangatan år 1984 (Esbjörnsson 1984). Även uppgifter från andra 
undersökningar har medtagits. Framställningen har i huvudsak koncentrerats på 
området söder om Svartån, främst på grund av att medeltida lämningar inte 
påträffats på norra sidan, karmeliterklostret undantaget, trots att flera arkeolo
giska provundersökningar genomförts där. Skriftligt material (se t ex Jonasson 
1984, s 129 ff) redovisar dock flera bebyggda och bebodda tomter under medelti
den norr om ån.

Skriftligt material
Namnet Örebro förekommer redan under 1100-talets slut i ett gåvobrev (fig 2) 
utfärdat av Jarl Birger Brosa, död 1202, i vilket han skänker jord, kvarnställe 
och fiskerättigheter till Riseberga kloster (Ds 823). Någon tätare bebyggelse på 
platsen för dagens stad bör emellertid inte ha funnits (se t ex Redin 1978, s 8, 
Waldén aa, s 34).

Först från tiden efter mitten av 1200-talet ökar de skriftliga beläggen, vilket 
också antyder att platsen tillskrivits en ökad central betydelse, av kungamakt
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Fig 2. Birger Brosas gåvo
brev. Riksarkivet (DS 823) 
Birger Brosa’s deed of gift.

och i viss mån även kyrka. 1260 utfärdar Birger Jarl ett intyg rörande ett testa
mente (DS 469). Åren 1278, 1279 och 1284 utfärdar konung Magnus Ladulås 
brev vid eller i Örebro (DS 638, 645, 677, 678 och 796), varav ett (DS 645) 
dessutom omtalar ett stormannamöte i Örebro mellan konungen och hans bror 
tillsammans med ett dussintal stormän.

I ett brev av biskop Brynjulf i Skara 1297 finns uppgifter om att vigningen av 
Strängnäsbiskopen Isar liksom ett rådsmöte hållits 1292 i Örebro (DS 1203).

Ett av de första påtagliga urbaniseringskriterierna uppträder 1285, då Magnus 
Ladulås i sitt testamenta bland andra städer ålägger Örebros ”Moneta,” mynt
hus eller växlingskontor, att för hans räkning utbetala en viss summa pengar i 
donation (DS 802. Se Redin aa, s 12). Myntningen i Örebro bekräftades vid 
undersökningen i kvarteret Bromsgården år 1978, då ett 40-tal myntningsunder- 
lag påträffades i påförda lager (Broberg & Hasselmo 1981, s 7-44, Ljung 1991). 
Dessa är avtryck av såväl s k svealands- som götalandspenningar och har av B 
Malmer förts till 1200-talet (Malmer 1978, s 206 ff).

Staden har under medeltiden hyst två kyrkor, Längbro och S:t Nicolai. Läng- 
bro kyrka revs på 1550-talet i samband med reformationen, vilket tillät Gustav 
Vasa att använda byggnadsmaterialet för tillbyggnadsarbeten på Örebro slott 
(t ex Pontén 1975, s 13). Kyrkan har enligt uppgift legat på en höjd invid stadens 
norra tull i närheten av Längbron över Lillån. En dopfunt, troligen från 1200-ta- 
let, påträffad 1959 i samband med schaktningsarbeten vid Storgatan 29, liksom 
ett på 1880-talet funnet kapitälfragment, antyder närheten till en kyrklig inrätt
ning (Bonnier & Ullén 1972, s 821). Längbro kyrka omtalas i en taxeringslängd 
från Strängnäs stift, tidigare daterad till 1300-talets början, tillsammans med en 
annexförsamling som tolkats vara församlingen knuten till Nicolai kyrka inne i
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staden Örebro. Strängnäslängden har omdaterats till 1280-talet av Sven Ljung, 
som hänvisar till ett beslut fattat på kyrkomötet i Lyon, om uttag av kyrkligt 
tionde i den s k första påvliga sexårsgärden (Ljung, S 1965, s 26 ff). Grunden för 
denna omdatering har emellertid diskuterats (Ekbom 1968, s 33 ff). Ett diplom 
från 1291 omnämner dessutom -ecclesie in Ørebro, vilket har tolkats som kyrkan 
i Örebro, dvs Nicolai.

Staden kan således under slutet av 1200-talet ha sorterat under Längbro 
församling. Nicolaikyrkan har stilhistoriskt daterats till 1275 men stod enligt 
Bertil Waldén helt klar först under mitten av 1300-talet (Waldén 1945, s 38f). 
Först 1322 kan med säkerhet en församlingspräst i Nicolai kyrka konstateras och 
emot medeltidens slut finns uppgifter om två församlingar ”sunnan och nordan 
ån" (Lundberg & Waldén 1939, s 6 ff).

Andra kyrkliga inrättningar såsom Karmeliterklostret, delvis undersökt år 
1847, och själagården är belagda relativt sent, på 1450-talet respektive år 1401 
(Redin aa, s 12). Ett hospital som sannolikt ersatte karmeliterklostrets verk
samhet efter reformationen omtalas 1561 (Pontén 1975, s 13 ff).

Förekomsten av en kungsgård i Örebro antyds flera gånger under medeltiden 
och bör ha funnits på platsen redan när Birger Brosa tecknade sitt donations
brev. Kungsgården omnämns sista gången 1348 (Jonasson 1984, s 77 ff) och det 
är möjligt att denna gård byggts ut eller ersatts under 1350-talet av ett regelrätt 
fäste (Redin aa, s 37 f). Enligt Birgitta Fritz antyder användandet av inkomster
na från länet att en borg börjat byggas först under denna period (Fritz 1973, s 37 
ff). Borgen i Örebro omtalas 1364 i ett brev där hertig Albrekt av Mecklenburg 
(d ä) säger sig ha stormat och intagit den.

Bebyggelseutveckling i huvuddrag
I Örebro har flera, geografiskt skilda, undersökningar berört lämningar från 
vikingatiden och tidigmedeltiden. Rester av vikingatida gravar har dessutom 
påträffats i kvarteret Rådhuset 1984 (Andersson 1984, s 40 ff). Ca 300 meter 
söder om denna plats, i kvarteret Tennstopet, framkom år 1982 skelettrester 
som daterats med hjälp av C 14-analys till 1200-talets förra hälft (Broberg 1984, s 
35 ff, värdena har kalibrerats i efterhand). Uppgifter om ytterligare skelettfynd 
från samma område finns, och det är möjligt att dessa kan vara resterna efter en 
kyrklig begravningsplats. Då någon kyrklig inrättning på denna plats inte fram
skymtar i skriftligt material bör en sådan i så fall ha rivits relativt tidigt. Fenome
net med försvunna tidigmedeltida kyrkor är inte okänt och flera exempel på 
detta finns bl a från Närkeslätten (se t ex Zachrisson 1984). Strängnäslängdens 
uppgift om en annexförsamling till Längbro kyrka kommer emellertid i en helt 
annan dager om förutsättningarna finns för tre, inte två kyrkor i Örebro. Det är 
rimligt att anta att annexförsamlingen varit knuten till en mindre kyrka och ej till 
den nuvarande Nicolaikyrkan. Dateringen av den senare vilar, som nämnts, på 
stilhistorisk grund och i mycket hög grad på Strängnäslängdens notering, uppgif
terna från 1291 och biskop Brynjulfs brev från 1297 (se ovan).
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Fig 3. Äldsta kända kartan över Örebro, upprättad av Johan Toring år 1652. Lantmäte- 
riets arkiv, Gävle. Oldest known map of Örebro.
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Fig 4. Kvarteren Bromsgården, t v, och Tryckeriet. Äldsta bebyggelseskiktet, fas 5, 
1200-talets mitt eller tidigare. The earliest settlement phase from the mid 13 th century or 
earlier.

Mellan kvarteren Rådhuset och Tennstopet påträffades vid undersökningen i 
kvarteret Tryckeriet 10 fragment av äldre svartgods i påförda lager samt virke 
från huskonstruktioner, som enligt dendrokronologiska resultat kommer från 
träd fällda vid mitten av 1100-talet (1155-1159). Virket var återanvänt och låg i 
en bebyggelsefas som i övrigt daterats till 1300-talets senare del. Det är troligt att 
virket härstammar från en äldre byggnad som rivits i närheten. I övrigt tycks den 
äldsta bebyggelsen i kvarteret Tryckeriet enligt C 14-resultat ha uppförts under 
1200-talets mitt.

Även omedelbart västerut, i kvarteret Bromsgården, tycks den äldsta bebyg
gelsen kunna föras till senare delen av 1200-talet, i form av ett par byggnader i 
anslutning till en broläggning. I samtliga fall har bebyggelsen lagts direkt på 
ursprunglig mark. Omgivande kulturlager av betydande tjocklek pekar på att 
vissa aktiviteter ägt rum i anslutning till området, såväl före men framför allt 
efter att den äldsta bebyggelsen upphört.

Samtidigt med den äldsta bebyggelsens etablering har arbeten med att fylla ut 
slänten närmast öster om åskrönet inletts, till synes i avsikt att där anlägga en 
gata (se fig 4).

Från denna äldsta påvisbara bosättning tycks bebyggelsen ha utvecklats i 
anslutning till flera större gatusträckningar och vägar. Här syntes således den s k 
östra gatan som en smal sträckning i nord-sydlig riktning med endast underlaget 
till gatubeläggningen bevarad. Från denna gata har åtminstone ytterligare en 
gata sträckt sig, orienterad i öst-västlig riktning, representerad i kvarteret Tryck
eriet av en tämligen vällagd broläggning i trä. Gatan kan identifieras, dels utifrån 
Torings karta 1652 och dels i senare kartmaterial som Tunnbindaregränd (fig 3).

I det arkeologiska materialet ser vi att bebyggelsen längs med dessa större
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Fig 5. Nybergs karta från 
1782, renoverad år 1832 av 
N Södergren. Örebro Stads- 
ingenjörskontors arkiv. På 
kartan har undersökningsom
rådena i kvarteren Bromsgår
den och Tryckeriet marke
rats. Den tomtindelning som 
vid undersökningen framkom 
i kvarteret Bromsgården 
tycks stämma väl överens 
med kartbildens. I kvarteret 
Tryckeriet däremot kan un
dersökningens tomtindelning 
endast skönjas. Nyberg's map 
from 1782 showing excavated 
areas in Bromsgården and 
Tryckeriet Blocks.

gator har grupperat sig inom avlånga, smala tomtliknande ytor, avgränsade 
antingen av en större eller mindre broläggning eller av halvmeterbreda dropp
utrymmen. När tomtkartor börjar uppträda, i sent 1700-tal, förefaller det som 
om de medeltida ”tomterna” i några fall har slagits ihop två och två och då bildat 
större figurer (fig 5). Man kan då ställa sig frågan om det vi ser som tomtgränser, 
dropprum mellan byggnader, skillnader i lagerbild etc, ibland endast är gränser 
mellan byggnadskroppar på en och samma tomt.

En av anläggningarna i kvarteret Tryckeriet har i detta bebyggelseskede ut
ifrån dendrokronologiska resultat daterats till 1265-66. Den utgjordes av ett 
nedgrävt rektangulärt kar byggt i skiftesverk med kluvor infällda i fyra spårför- 
sedda hörnstolpar. Virket i denna konstruktion har bedömts vara primäranvänt. 
I övrigt saknas definitiva dateringar för detta skede, men såväl lagerbild som 
fyndmaterial medger en datering till perioden mellan 1200-talets mitt och dess 
slut (se fig 6).

Från 1200-talets andra hälft till 1300-talets början förnyas och förtätas bebyg
gelsen ytterligare. Bl a tillkommer ytterligare en tomt i kvarteret Tryckeriet 10.

Från broläggningar i kvarteret Tryckeriets sydöstra del har dendrokronologis
ka analyser gett en entydig datering av fällningsåren till mellan 1308-1310.

Runt 1300-talets mitt tycks Tunnbindaregränd helt ha täckts av avskräde, 
varför en ny gatubeläggning, av ris, grus och trä under en kort tid ersatt den 
gamla (se fig 7-8). I samband med ytterligare förnyelse av byggnadsbeståndet 
stenläggs Tunnbindaregränd. Östra gatan i kvarteret Bromsgården erhåller en 
ny träbeläggning och uppnår med detta en imponerande bredd. I anslutning till 
Tunnbindaregränd, på mellersta tomten i kvarteret Tryckeriet, rivs en byggnad 
för att ersättas med en stenlagd gårdsplan. Såväl mellersta som södra tomtens
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Fig 6. Kvarteren Bromsgården, tv, och Tryckeriet. 1200-talets andra hälft, fas 4. Last 
half of the 13 th century.

östligaste delar kommer i och med detta att bilda en större öppen plats. En 
motsvarighet till denna öppna plats redovisas på kartmaterial ännu så sent som 
1823. Omkring 1300-talets mitt har en förhållandevis omfattande avsättning av 
material påbörjats på den mellersta tomten vilket antyder att denna under en tid 
sannolikt legat obebyggd (se fig 9).

Ett kronologiskt brott i bebyggelsen har noterats i flera av våra medeltida 
städer från 1350-talets mitt och fram emot medeltidens slut, t ex i kvarteren 
Sandbacken och Domen i Uppsala. I Uppsala har detta avbrott i bebyggelsen 
satts i samband med medeltidens allmänna nedgångsperiod (Ersgård 1986, s 
78-100, Syse 1987, s 309-320).

Tunnbindaregränd tycks ha använts under lång tid utan att erhålla någon ny 
beläggning, vilket antyds av det upp till halvmetertjocka kulturlagret, som bör
jar avsättas redan efter det att gatan stenlagts efter mitten av 1300-talet. Tidigast 
under 1600-talets senaste del kan en ny ga tubeläggning påvisas, som ett skikt av 
grus och ris. Det är möjligt att gatan kontinuerligt påförts grus och småsten som 
stabilisering, men i jämförelse med den stenbeläggning gränden belädes med 
efter 1300-talets mitt torde dess status under 1500-, 1600- och möjligen 1700-ta- 
len, ha reducerats.

Vad beträffar bebyggelsen i kvarteret Tryckeriet tycks ingen egentlig förnyel
se ha ägt rum förrän under 1400-talets senare del eller troligare under 1500-talet. 
Fyndmaterialet medger dateringar endast till 1600-talet och senare, men kan då 
representera byggnadernas slutskede. Dendrokronologiska dateringar av virke 
från en byggnad på norra tomten tillåter en datering tidigast till 1500-talets 
början och 1600-talet.
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Fig 7. Kvarteren Bromsgården, t v, och Tryckeriet. 1300-talets första hälft, fas 3. På fotot 
syns delar av bebyggelsen från 1300-talets början. Till vänster i bild syns ett dropputrym
me mellan två byggnader, båda upplagda på stenplintar. Till höger syns delar av den s k 
Tunnbindaregränd. Närmast syns ytterligare ett dropprum och gaveln på ännu en 
byggnad upplagd på ekkubb. First half of 14th century. The photograph shows part of the 
settlement from the beginning of the 14th century.
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Fig 8. Kvarteren Bromsgården, t v, och Tryckeriet. 1300-talets mitt, fas 2b. Middle of 
14th century.

Spår av senare bebyggelse i kvarteret Tryckeriet var mycket fragmentariskt 
bevarade. Det kraftigt brandskadade virket på mellersta tomten antyder att 
åtminstone en byggnad kan ha funnits på platsen fram till stadsbranden 1854. I 
övrigt saknas spår i området av bebyggelse från 1700-talets mitt och fram till 
tiden efter branden. Då uppförs en ny generations byggnader av delvis annan 
karaktär, försedda med halvkällare och utlagda efter ett nytt gatunät. Dessa har 
sannolikt raderat ut mycket av spåren från 1600-, 1700- och den tidiga 1800-tals- 
bebyggelsen. De mäktiga ras- och rivningsmassorna som tillkommit i samband 
med branden 1854 har emellertid skyddat de medeltida lämningarna och sentida 
markingrepp tycks därför i huvudsak ha påverkat yngre kulturlager och påfört 
material.

Sökschakt omedelbart öster om undersökningsområdet i kvarteret Tryckeriet 
10 visar att de äldre kulturlagren där minskar i omfattning. Kulturlagren ovan 
bottenleran saknar dessutom påvisbara bebyggelselämningar och kan tidigast 
föras till den yngre fasen.

Kraftiga ovanliggande raseringslager har påträffats vid undersökningen i kvar
teren Prästgården (Broberg 1987, Ljung 1987) och Svalgången (Ljung 1988), 
båda belägna på västra sidan av åsen. Här syntes kulturlager och bebyggelseläm
ningar från 1600-1800-talen förhållandevis orörda och sentida markingrepp har i 
huvudsak endast kommit att beröra det ovanliggande påförda materialet.

Vid undersökningarna i kvarteret Bromsgården dokumenterades eftermedel- 
tida bebyggelse, som endast i områdets södra del hade ett obrutet stratigrafiskt 
samband med äldre skikt. Där tycks emellertid själva bebyggelsen ha upphört 
någon gång under 1300-talets andra hälft för att på nytt uppstå senare, möjligen 
så sent som under 1500-talet. Denna datering är emellertid oklar, då fyndmate-
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Fig 9. Kvarteren Bromsgården, t v, och Tryckeriet. 1300-talets andra hälft- 1400-talet 
(?), fas 2. Last halfofl4th century - 15th century.

rialet endast kan kopplas till byggnadens slutskede. Intressant är dock att en 
eventuell kronologisk lucka här sammanfaller med den i kvarteret Tryckeriet.

Stadsbild och stadens topografi
Flera författare har pekat på Örebros strategiska läge på toppen av en närmast 
nord-sydligt orienterad ås invid Svartån och i nära anslutning till ett större 
vattendrag (t ex Waldén 1945, s 32, Redin 1978, s 33, Jonasson 1984, s 23 ff). De 
gynnsamma vägförbindelserna har varit viktiga inslag i diskussionen om det 
medeltida Örebro. Det faktum att delar av Västsverige i samband med riksdel- 
ningarna under 1200-1300-talen hamnar i centrum av de politiska händelserna, 
bör även ha ökat Örebros centrala roll. Det är möjligt att man, delvis mot 
bakgrund av detta, skall se en aktivare bebyggelseetablering i Örebro under 
1200-talets senare del.

Den bild av 1600-talets Örebro som Torings karta från 1652 visar, har som
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Fig 10. Tolkning av tomt- och kvartersindelning utifrån undersökninsresultaten i kvarte
ren Bromsgården, t v, och Tryckeriet. Gränden som gränsar till den skrafferade ytan i 
söder påträffades i samband med en schaktkontroll år 1984 i Köpmanngatan. Reconstruc
ted burgage plot and block boundaries on the basis of the excavation results.

nämnts antagits spegla den medeltida stadsbilden i stora drag. Såväl den s k 
Östra som Västra gatan, två nord-sydligt orienterade gator längs åsens krön, 
(Waldén 1945, s 37 f) och Tunnbindaregränd tycks kunna identifieras. Flera 
författare har i denna kartbild velat se ett geometriskt mönster, som antyder att 
staden anlagts och planerats under medeltiden efter tyska förebilder (Waldén 
1945, s 36). Andra har menat att de topografiska förutsättningarna kan ha varit 
avgörande (Redin 1978, s 33 ff).

Vad som framkommit vid undersökningarna i kvarteren Bromsgården och 
Tryckeriet samt på Köpmangatan visar mycket riktigt att den medeltida stadsbil
den i dessa delar i stort överensstämmer med 1600-talets och att planen inte 
nämnvärt förändrats efter den medeltida bebyggelseetableringen (fig 10-11). 
Det tycks emellertid som om ett tidigt väg/gatunät uppkommit efter en given 
topografisk situation och att detta styrt kvarterens utformning, där bebyggelsen 
grupperat sig efter befintliga vägar. Gatusträckningarna och bebyggelsen har 
påverkat varandra och några större förändringar av stadsplanen har inte varit
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Figli. Streckat område visar 
en rekonstruktion av kvar- 
tersindelningen utifrån de ar
keologiska undersökningarna 
i kvarteren Bromsgården och 
Tryckeriet samt i Köpmanga
tan. Underlagskartan är en 
skiss efter ett utdrag ur To- 
rings karta från 1652 (fig 3). 
The hatched area shows a re
construction of block bounda
ries on the basis of archaeolo
gical investigations.

möjliga eller i varje fall svårgenomförbara. Detta framgår inte minst av de 
ambitioner som fanns under drottning Kristinas tid att utifrån renässansens ideal 
ändra stadens plan till ett rätlinjigt nätverk av gator. Borgarna motsatte sig 
planerna och förändringarna stannade vid en uträtning, omkring 1680, av Västra 
gatan till nuvarande Drottning- och Storgatan. Ytterligare ingrepp i stadsplanen 
gjordes inte söder om Svartån förrän efter stadsbranden 1854 (Waldén 1945, s 68 
ff).

Områdena runt kvarteren Bromsgården och Tryckeriet uppvisar lokalt en 
topografi som ursprungligen varit en ca 50 meter lång östlig-sydöstlig slänt, med 
en genomsnittlig lutning av ca 7°. Ett kortare parti närmare åsens krön har 
emellertid varit så brant att gatubeläggningarna på Östra gatan måste fixeras i 
sidled trots vissa tidiga utfyllnadsförsök. I övrigt tycks området plana ut något 
längre österut. Här övergår bottenlagren successivt från rent åsmaterial till att i 
kvarteret Tryckeriet utgöras av lera.

Enligt uppmätningarna i Köpmangatan år 1984 tycks åsslänten variera något 
och verkar invid Stortorget vara betydligt brantare med en upp till 15°-ig lutning. 
Denna brant har innan den kunnat utnyttjas uppenbarligen fyllts ut med skör
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bränd sten. Vid undersökningen 1982 i kvarteret Tryckeriet 2 och 3 kunde de 
äldsta bebyggelsespåren, utifrån fyndmaterialet, föras till 1500-talet (Svensson 
1982). Orörda lager har även här övergått från rent åsgrus till lera och det är 
möjligt att markförhållandena vid foten av ett brantare åsparti inte lämpat sig för 
bebyggelse utan vissa utfyllningsarbeten.

Om man som avslutning sneglar på de undersökningar som gjorts i kvarteren 
Prästgården och Svalgången, väster om åsen, finner man att här saknas lämning
ar efter medeltida bebyggelse. Områdets lokala topografi har ursprungligen 
varit förhållandevis flack med orörd lera i botten, och har snarare bildat en 
svacka än en västlig sluttning. Efter 1854 års brand har ras- och rivningsmaterial 
påförts dessa områden från Drottninggatan och västerut och därmed har den 
ursprungliga sannolikt mycket branta partiet närmast åskrönet jämnats ut. Än i 
dag är dock höjdskillnaderna påfallande mellan Drottninggatan och t ex Fab
riksgatan.

Avslutning
Flera undersökningar gjorda i Örebro sedan projektet Medeltidsstadens rapport 
publicerades år 1978 har otvivelaktigt gett ett gynnsammare arkeologiskt ut
gångsläge för en diskussion om den äldre bebyggelse.

En tät medeltida bebyggelse har framkommit vid arkeologiska undersökning
ar inom en begränsad yta söder om Svartån. Vi ser således i kvarteren Tryckeriet 
och Bromsgården en successiv bebyggelseutveckling utan egentliga avbrott, med 
början senast under 1200-talets mitt och till medeltidens slut. Dock har några 
byggnader eller tomten legat öde efter 1350.

Tomtstrukturen tycks redan i det tidigaste skedet ha varit fastställd och ingen 
genomgripande förändring har skett av denna under medeltiden, även om be
byggelsen i allmänhet kontinuerligt förtätats. Det är möjligt att den tidigaste 
bebyggelsen varit gles och lokaliserad till ett vägnät, dvs Östra gatan och blivan
de Tunnbindaregränd, en bit ifrån eller i utkanten av en stadsliknande miljö med 
tätare bebyggelse på åsens krön.

En intressant iakttagelse med konsekvenser för tolkningen av den tidiga stads- 
topografin är att ytterligare en kyrka, utöver de som finns belagda i skriftligt 
material, kan ha funnits i stadens södra utkant.

Under medeltiden tycks stadens gatunät och därmed också bebyggelsen söder 
om ån ha anpassats efter Örebroåsen. Delar av den medeltida stadsbilden söder 
om Svartån framträder i grova drag på Torings karta, men bör ha varit begränsad 
till områden kring några större gator. Kartans ytterområde torde emellertid ej 
ha hyst någon medeltida, men sannolikt en viss efterreformatorisk, bebyggelse. 
Anders Broberg menar att den medeltida staden borde ha omfattat endast ett 
tiotal hektar (Broberg 1990).

Det arkeologiska materialet från kvarteren Prästgården/Svalgången och 
Tryckeriet 2 & 3 antyder att en viss bebyggelseexpansion åter ägt rum först 
under 1500-1600-talen i området söder om ån. Mindre regleringar av stadspla
nen genomförs under senare delen av 1600-talet.
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Som avslutning skall en ur antikvarisk synvinkel viktig iakttagelse framhållas. 
De efter 1850-talet påförda ras- och rivningsmaterialen har på skilda håll inom 
det centrala Örebro skyddat äldre kulturlager. Medeltida, och på vissa platser 
även eftermedeltida, kulturlager har därför lämnats i det närmaste helt orörda 
av sentida markingrepp, även under stående byggnader med källare eller halv
källare, platser som normalt skulle betraktats som utschaktade.

Summary
This article sketches the development of settlement and urban topography in 
Örebro. It is primarily based on excavations in two blocks, Tryckeriet 10 and 
Bromsgården, both situated south of the River Svartån adjacent to or on the 
gravel esker which runs through the town. The excavated assemblages contain 
traces of incipient urban development already around the middle of the 13th 
century or earlier. The settlement seems to have expanded until the mid 14th 
century and to have been largely rebuilt between then and the 16th—17th centu
ry, when new areas were occupied. A regressive tendency can, however, be 
discerned after the 1350s.
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Jordbrogravfältet
— inte Sveriges största men kanske 
mest varierade
Rolf Rydén

På Solberga egor, malmen mellan Stockholms och 
Dalarövägarne, nära WHaninge gränsen en mängd 
resta stenar och andra fornlemningar och ett rör af 
kullersten. En fullständig öfverblick af det hela, som 
är utspridt öfver flere tunnland, kan ej finnas utan 
genom en noggran och omsorgsfull mätning.

G. Upmark 1869

Under åren 1978 och 1981 revideringsinventerades Österhaninge socken av riks
antikvarieämbetets sektion för fornminnesinventering (Df) sedermera enheten 
för arkeologisk dokumentation (Fd).

Jordbrogravfältet, RAÄ nr 182, med sina inventerade ca 650 fornlämningar 
tilldrog sig därvid speciell uppmärksamhet, dels genom det stora antalet gravar 
och dels genom att gravfältet med sina varierade gravformer undantagslöst kan 
dateras till den äldre järnåldern. Sannolikt är gravfältet det största kända äldre 
järnåldersgravfältet i Sverige och efter Hemlanden på Björkö det största gravfäl
tet inom Mälarregionen (Fig 1).

För att optimera kunskapsutbytet och som ett utvecklingsarbete av fältmät
ningsteknik beslöts år 1983 att gravfältet skulle specialkarteras (Fig 2). Den 
metodiska fördelen härmed är att varje enskild anläggning inom fornlämnings- 
området med sina konstruktionsdetaljer i enhetlig skala kan preciseras till sina 
visuella fysiska data. Det är första gången ett gravfält av denna storlek och 
karaktär blir föremål för en sådan detaljerad närstudie utan att det undersöks 
och borttages. Resultatet från karteringen kan förväntas att bli värdefull som 
kunskapsuppbyggnad för både kulturmiljövården och vidare bearbetning i ve
tenskapliga sammanhang. Samtidigt föreligger unika möjligheter att ”levande
göra” ett gravfält, att ”läsa i terrängen” om den äldre järnålderns gravskick.

Lokalt har karteringen rönt stor uppmärksamhet och närliggande skolor har, 
tack vare gravfältets pedagogiska förutsättningar, visat stort intresse. Ökad kun
skap om gravfältet kan även stärka den lokala identiteten.

Karteringen har uppmärksammats i tidningspress (DN 27 augusti 1986). Även 
kommun och landsting har visat intresse för dokumentationsmaterialet.

Ett referensmaterial finns i den arkeologiska undersökningen som företogs 
1982-83 av gravfältet på fastigheten Åby 1:1, Västerhaninge sn, ca 1 km sydväst 
om Jordbrogravfältet.
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Åbyundersökningen påvisar ett väsentligt problem som finns både vid inven
tering och vid specialkartering, nämligen antal synliga yttre markeringar relate
rat till det verkliga antalet. En dokumentation genom okulärbesiktning innebär 
ju ej någon säker fullständighet.

Inom fornlämning 201 A vid Åby fanns före undersökningen 40 fornlämningar 
registrerade. Efter avtorvning och undersökning kunde inte mindre än 219 an
läggningar dokumenteras. Det finns all anledning att misstänka ett liknande 
förhållande på Jordbrogravfältet.

Problemet belyses av Björn Ambrosiani (1973) och av Agneta Bennett (1987). 
Ambrosiani påpekar att antalet gravar kan avsevärt mer än fördubblas på äldre 
järnåldersgravfält. Bennett framhåller, att ju större inslag av gravar av varieran
de former från huvudsakligen romersk järnålder, ju lägre procent inventerade 
gravar.

Rent praktiskt kan tre skilda arbetsmoment i fält ge kunskap om ett fornmin- 
nesområde med dess funktioner och processer i tid och rum. Det första steget är 
att inventera det. Vill man därefter ge en fullständigare bild kan området spe- 
cialkarteras. Utifrån dessa bägge arbetsmoment kan därefter en serie direkta

Fig 1. Utdrag ur topografiska kartan Stockholm 101 SO. Jordbrogravfältet är markerat. 
Skala 1:10 000. Part of ordnance survey map showing the Jordbro cemetery.

ipf' üxfasäam
Kaiviviki

$|6 Osterham i

■

wmk&mw

-ddét'

130



Fig 2. Fältmätningarna utfördes med en självreducerande mätbordstakymeter, Wild 
RK1. För avvägning användes avvägningsstång, Wild GNLE3 med inmonterad doslibell. 
44 mätstationer upprättades. Kartan framställdes i skala 1:500. Instrumentet visade sig 
vara lättarbetat och motsvarade uppställda krav på noggrannhet och tillförlitlighet. Mo
nument survey using advanced survey ing equipment.

och indirekta bestämningar låta sig göras; objektmässigt, topografiskt, geogra
fiskt, kronologiskt och ekologiskt. Antal fornlämningskategorier ökar därvid, då 
begreppet ”konventionella” fornlämningar utvidgas till ”funktionella” lämning
ar med näringsekonomisk och social betydelse. Slutlig kunskap, och knappast 
fullständig ens då, erhålls inte förrän området undersöks arkeologiskt.
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Fig 3. Ett terrängavsnitt på gravfältet, skisserat efter fyra karteringar från skilda tider. 
Simplified plans from various periods of the Jordbro cemetery.
A. Från A W Lundbergs Plankarta 1854. Vissa detaljer utelämnade. Obs den skepps- 

formigastensättningen.
B. Från G Upmarks inventering i Sotholms härad 1862-65.
C. Från N G Gillgrens kartering 1939. Vissa detaljer utelämnade.
D. Från R Rydéns m fl specialkarta 1988. Vissa detaljer utelämnade.
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Historik
Jordbrogravfältet är tidigare på intet sätt odokumenterat. Redan i Rannsakning- 
ar efter antikviteter 1668 har man ”söckt och wspanat vpå en Sandemoo här på 
Prestegårdz ägorna, på några tiåg Cirkelrunde grifter, med Steenar omlagde”.

Under åren 1862-65 gjorde Gustaf Upmark en inventering av fornlämningar i 
Sotholms härad. Han omnämner ”På malmen mellan Stockholms och Dalarövä- 
garne, nära WHaninge gränsen en mängd resta stenar och andra fornlämning
ar”. Vidare ”0 om torpet Björklund vid Dalarövägen en stor flat bautasten, 
något lutande”. Dessutom ”ett rör af kullersten”. Detta ”rör” är med all sanno
likhet röset som ligger i gravfältets centrala del.

Gravfältet finns dock ej redovisat på någon tillgänglig 1600- eller 1700-talskar- 
ta. Den äldsta påträffade kartredovisningen härrör från SGU-bladet 1873. Un
der rubriken ”Bautastenar” omtalas i textdelen ”en stor mängd, somliga ordnad 
uti triangelform, andra stående i rak linie”. Även ”häradskartan öfver Stock
holms län” 1906 redovisar gravfältet.

Den specialkartering som nu slutförts är ej den första. Redan år 1854 upprät
tade A W Lundborg en ”Plankarta öfver fornlämningarne på Österhaninge 
prestmalm”. Han redovisar ganska utförligt närmare 100 anläggningar. Ca 80 av 
dessa utgörs av resta stenar, bl a den av Upmark beskrivna ”bautastenen”. 
Även enstaka stenkretsar kan identifieras. Dessutom förekommer den skepps- 
formiga stensättningen på plankartan (Fig 3).

År 1939 upprättade N G Gillgren en ”Karta över gravfältet vid Björklund” i 
skala 1:500. Hans gravfältsbeskrivning upptar 422 anläggningar, mestadels resta 
stenar, jordblandade rösen, högar, rösen och domarringar.

År 1951 genomfördes förstagångsinventeringen. Dess beskrivning upptar ca 
800 fornlämningar. Revideringsinventeringen utfördes under åren 1978 och 
1981. Gravfältsbeskrivningen där upptar ca 650 fornlämningar. Skillnaden mel
lan antal fornlämningar beror i huvudsak på kategorin runda stensättningar. Här 
går uppfattningarna om antal isär, 400 resp 275. Förklaringen ligger sannolikt i 
att 1981 så räknade man ovan mark synliga anläggningar till ett exakt antal, 
medan man 1951, kanske fullt riktigt, antog att skenbart gravtomma ytor under 
markytan innehöll gravkonstruktioner av skilda slag. På dessa ytor framkom vid 
denna specialkartering genom att sonda ett flertal gravanläggningar på 0,05-0,15 
m djup. Motsvarande förhållande fanns vid Åby. Även där framkom genom att 
sonda skilda konstruktioner på 0,1-0,5 m djup. Flera av dessa visade sig vid 
undersökningen utgöra skelettgravar.

Topografi
Gravfältet finns markerat på det ekonomiska kartbladet 101 lg Västerhaninge. 
Nivån över havet är 35 m. Omkring Kristi födelse låg havsnivån i dessa trakter ca 
10 m högre än i våra dagar. Gravfältet har en gång kunnat nås vattenvägen via 
ett fjärdsystem, som då utmynnade mellan nuvarande Årsta och Blista vid Blista
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fjärd. En sista rest av denna led utgör Kalvsviksån. Den kulturella anpassningen 
som baseras på resurstillgångar och energiförsörjning hänförs till inland-fjärd- 
miljö. Detta innebär att man i huvudsak har utnyttjat inlandsresurser i form av 
fångst- och betesmark samt jordbruksmark. Den indirekta havskontakten har 
även gett möjligheter till att utnyttja strandzonen till fiske och fodertäkt.

Gravfältet är anlagt på flack rullstensås, den s k Stockholmsåsen. Åsmateria- 
let består av isälvssand med inslag av gnejser av sedimentärt ursprung. I sin östra 
del avgränsas gravfältet av en sentida cykel- och promenadväg. Denna väg 
utgjorde ursprungligen den gamla landsvägen mellan Västerhaninge och Öster- 
haninge samt Dalarö. Det intilliggande området öster därom är förhållandevis 
plant och stenröjt. Ytan förefaller att ha varit uppodlad i äldre tider. Gravfältet 
vårdas kontinuerligt sedan 1971. Terrängen är öppen och lättillgänglig samt har 
hagmarkskaraktär. Den östra delen är beväxt med gles björkskog och i nordväst 
till sydväst av gles tallskog.

Så har det inte alltid varit. Av Rannsakningarna framgår att ”... på Preste- 
gårdz ägorna, then ther tillförende med Furuskog aldeless bevuxen, nu sijder- 
mehre, genom SkogzEld, en merkelig skada taget hafver”. Upmark uppger att 
”marken är ganska tätt bevuxen af träd och småskog”.

Jordbrogravfältet ligger i en fornlämningsrik trakt. Här finns i omedelbar 
närhet kontinuitet bakåt, dels genom den gropkeramiska boplatsen ca 300 m 
öster om gravfältet och dels genom de älvkvarnsförekomster som finns i anslut
ning till detta område. Ytterligare gravfält av samma karaktär som Jordbro
gravfältet representeras framför allt av Åbygravfältet samt gravfälten RAÄ nr 
218 och 78 i Västerhaninge socken. På lägre nivåer och i dalgångarna öster om 
Jordbrogravfältet ligger gravfälten från den yngre järnåldern. Dessa återfinns på 
moränpartier eller impediment i närheten av de nuvarande gårdarna.

Gravfältet
Gravfältet, RAÄ nr 182, är ca 700 x 50-275 m långt (NÖ-SV). Det består nu av 
674 karterade gravar. Dessa utgörs av en hög, ett röse, 361 runda stensättningar, 
två kvadratiska stensättningar, åtta rektangulära stensättningar, åtta triangulära 
stensättningar, en skeppsformig stensättning, två ovala stensättningar, 13 do
marringar, 39 kvadratiska stenkretsar, åtta rektangulära stenkretsar, fyra treud
diga stenkretsar, 211 resta stenar, varav 38 är omkullfallna, och 15 klotformade 
stenar. Dessutom finns inom fornminnesområdet åtta hålvägar med en samman
lagd längd av ca 461 m och två terrasserade vägbankar med en sammanlagd 
längd av ca 76 m.

Genom morfologiska data (fornlämningens art, form och ytmaterial) kan 
gravfältet kronologiskt härledas till den äldre järnåldern. Gravfältet är ej behäf
tat med några större skador. Dock har Nynäsbanans framdragande år 1898 
sannolikt medfört att vissa gravar bortgrävts utan föregående arkeologisk under
sökning (rapporter därom saknas) eller överlagrats av järnvägsbanken. Täkt har 
förekommit på ett ställe. Denna finns utmärkt på en skiss av G Upmark i hans
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Fig 4. Schematisk uppställning av inom gravfältet förekommande runda stensättningar 
med konstruktionsdetaljer såsom mittklot, mittblock, mittstensättning, kantkedja och 
kantränna. Därunder domarringar och stenkretsar. Circular stone-settings that are repre
sented in the cemetery showing structural details such as central boulder, central globe, 
central stone-setting, kerb, outer ditch. Below, stone circles and rings.

inventering men ej på A W Lundbergs Plankarta. Anlagda eller spontant upp
komna promenadstigar har medfört vissa förslitningsskador i det täckande ytma- 
terialet och riskerar på sikt att skada mittkonstruktioner eller att lösgöra kant- 
kedjestenar.

Kommentar
Variationen av gravformerna är stor och de frågor som kan formuleras utifrån 
dessa blir givetvis många och av skiftande karaktär (se tabellarisk uppställning
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Tabellarisk uppställning över fornlämningarna
Art Form och konstr. detaljer Antal % Antal *

Stensättning rund 1-3 m 46 6,72
Stensättning rund 3- m 152 22,22
Stensättning rund med kantkedja 32 4,67
Stensättning rund med kantränna 24 3,50
Stensättning rund med kantkedja 

och kantränna 4 0,58
258 37,69 258 37,69

Stensättning rund med mittklot 34 4,97
Stensättning rund med mittklot 

och kantkedja 3 0,43
Stensättning rund med mittklot

och kantränna 4 0,58
Stensättning rund med mittklot 

och kantkedja -ränna 3 0,43
44 6,41 44 6,41

Stensättning rund med mittstensättning 20 2,92
Stensättning rund med mittstensättning 

och kantkedja 26 3,80
Stensättning rund med mittstensättning 

och kantränna 1 0,14
Stensättning rund med mittstensättning 

och kantkedja -ränna 3 0,43
50 7,29 50 7,29

Stensättning rund med mittstensättning 
och mittklot 3 0,43

Stensättning rund med mittstensättning 
och mittklot samt kantkedja 6 0,87

9 1,30 9 1,30

Stensättning skeppsformig 1 0,14
Stensättning triangulär 8 1,16
Stensättning kvadratisk 2 0,29
Stensättning rektangulär 8 1,16
Stensättning oval eller närmast oval 2 0,29

21 3,04 21 3,04

Röse 1 0,14
Hög 1 0,14

2 0,28 2 0,28
Stenkrets kvadratisk 39 5,70
Stenkrets rektangulär 8 1,16
Stenkrets treuddig 4 0,58

51 7,44 51 7,44

Domarring 6 + 1 stenar 11 1,60
Domarring 8+1 stenar 2 0,29

13 1,89 13 1,89
Rest sten 211 30,84
Klotformad sten 15 2,19

226 33,03 226 33,03
Summa gravar 674 98,55

Hålväg 8 1,16
Terrasserad vägbank 2 0,29

10 1,45 10 1,45
Totalsumma 684 100,00
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Fig 5. Representativ ”fornlämningsruta” från gravfältets centrala del, motsvarande en yta 
av ca 6 300 m2. Antalet karterade fornlämningar uppgår till 85. Art, form och konstruk
tionsdetaljer: runda stensättningar, utan övriga konstruktionsdetaljer eller med åtta olika 
kombinationer med mittklot, mittstensättning, kantkedja och kantränna; skeppsformig 
stensättning; resta och klotformade stenar ; kvadratiska och rektangulära stenkretsar; 
domarringar. Dessutom finns kommunikativa lämningar såsom hålväg och terrasserad 
vägbank. Representative sample area from the middle of the cemetery with a total of 85 
mapped graves.

och fig 4). En betydande del av kunskaperna kring förhistoriska samhällsformer 
baseras på det källmaterial som det kollektiva gravläggandet utgör. Gravfältens 
storlek, sammansättning och terrängläge kan efter en källkritisk bedömning 
användas för analys av bebyggelselokalisering, bosättningsmönster samt popula- 
tionsförhållande. De kronologiska frågorna är givetvis svåra och kontroversiel
la. Kan gravarna användas som kronologiskt belägg på en bosättnings konti
nuitet och det bakomliggande samhällssystemet? Hur representativt är gravarna 
som källmaterial? Är antalet arkeologiska undersökningar med säkra resultat
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tillfredsställande? I så fall, kan generella analogislut låta sig göras eller skall 
referensramen begränsas till regional giltighet? Gravarnas roll och betydelse 
som källmaterial är således ej okomplicerad. Några svar beträffande Jordbro- 
gravfältet och dess roll som gravplats för en större bygd kan inte göras inom 
ramen för denna framställning utan får anstå till ytterligare bearbetning i andra 
sammanhang. Specialkarteringen gör det dock möjligt att teoretiskt beräkna 
gravfältets reella antal gravsättningar. Längden på gravfältet är givet, ca 750 m. 
Bredden varierar mellan ca 50-275 m. En ”medelbredd” borde ligga på ca 150 
m. Detta gör att gravfältet ytmässigt uppgår till ca 105 000 m2. Genom studium 
av en representativ fornlämningsruta (fig 5) från gravfältets centrala del som 
visar den sannolika fornlämningstätheten utan hänsyn till skenbart gravtomma 
ytor bör antalet kunna interpoleras. Denna ruta motsvarar en yta av ca 6 300 nr. 
Antalet karterade fornlämningar inom rutan uppgår till 85. Detta ger att medel
ytan per fornlämning uppgår till 74 m2. Detta leder i sin tur till, om denna yta 
delas med gravfältets totala, att antalet fornlämningar bör beräknas till minst 
1 419, i realiteten säkerligen betydligt fler.

En jämförelse med Åbygravfältet kan i detta sammanhang vara relevant. Den 
undersökta ytan där uppgick till 12 000 m2. Antalet undersökta anläggningar 
uppgick till 219. Detta ger en snittyta på 55 m2 per fornlämning. Skulle denna 
siffra appliceras på Jordbrogravfältet stiger antal fornlämningar till drygt 1 900.

Osäkerheten i resonemanget är givetvis stor. Dock bör det finnas en viss grad 
av rimlighet i det framräknade antalet. Jfr Ambrosiani (1973) ”... ökningen kan 
bli avsevärt över en fördubbling”, Bennett (1987)” ... en ökning efter undersök
ning med drygt 100 % samt Äijä (1985 och 1986) angående Åbyundersökningen.

Genom specialkartering som metod för att erhålla både exakt antal registre- 
ringsbara gravar, deras former och konstruktionsdetaljer har en ”nisch” öppnats 
för maximal kunskap utan arkeologisk undersökning. Gravfältens datering är 
svårare att komma åt, men genom morfologiska data (fornlämningens art, form 
och ytmaterial) samt ett regionalt referensmaterial kan gravfälten låta sig period
indelas. Fortsatta utvecklingsarbeten inom denna teknik är önskvärd. Alla forn- 
lämningsområden kan givetvis ej karteras på detta sätt. En rimlig målsättning på 
sikt är att alla gravfält som avses att vårdas och/eller skyltas och som är belägna 
inom kulturminnesvårdens riksintressen kunde dokumenteras på detta sätt. Det 
gäller att prioritera, så att hänsyn tas till både vetenskapliga och kulturminne
svårdande faktorer, och så att regionalt landskapsanalytiska intressen tillgodo
ses.
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Summary
Between 1978 and 1981 a revised archaeological survey of Österhaninge parish 
was undertaken by the Unit for Archaeological Documentation at the Central 
Board of National Antiquities. The cemetery at Jordbro, ancient monument 
182, probably the largest Early Iron Age cemetery in Sweden, and after Hemlan
den on Björkö the largest cemetery in the Mälaren area, attracted particular 
attention because of its varied burial forms.

In order to optimise the extraction of information and develop monument 
recording techniques, it was decided to make a special survey of the cemetery in 
1983. The method used allows registration of the exact number of visible burials, 
their form and details of construction, thereby opening up a ”niche” for the 
recovery of maximum information without archaeological excavation. The phy
sical appearance of each individual grave in an archaeological complex can be 
precisely recorded in one standardised scale. The results of the survey are 
expected to be of value both in the field of cultural landscape management and 
for further analysis in connection with scholarly research. The special monument 
survey showed that the cemetery consists of 674 visible graves. Within the site 
there are also eight hollow ways and two terraced road embankments.

Of course all ancient monuments cannot be mapped in this way. However, 
further development of this technique is desirable, since a great deal of informa
tion about prehistoric society is largely based on the source material provided by 
graves. The documentation using this method of all cemeteries situated in areas 
designated by the cultural management authorities as areas of national interest is 
a reasonable objective.
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Kort kommentar till statistiken över 
fornminnesinventeringen i D-län

Oar
Lars Z Larsson

Arbetets omfattning
Fornminnesinventeringen inom Södermanlands län berörde endast några smärre 
områden i nordvästra delen av länet på gränsen till Västmanlands län (se Löth- 
mans artikel). Den berörde delar av socknarna Torshälla, Tumbo, Vallby, Väs
termo och Öja. Notabelt är att de två sistnämnda socknarna reviderades endast 
partiellt (typ E2), som en nödvändig åtgärd på grund av besparingar av anslagna 
medel.

E2-området Västermo och Öja socknar
Inom Öja socken berördes endast fyra lokaler. Dessa var ett postament till 
milstolpe och ett gränsmärke (kolumn Vila och b) samt en fornlämningsliknan- 
de bildning och ett femstenarör, som ej återbesöktes av besparingsskäl.

Västermo socken har den, procentuellt sett, klart största ökningen av R- 
markerade fornlämningar, 550%. Det förklaras av en ombedömning av ett 
tidigare registrerat men ej R-markerat gravfält med elva gravar. Det är av 
ordinär yngre järnålderstyp bestående av två högar och nio runda stensättningar. 
Gravfältet är beläget på fastigheten Tovhulta, som ej kan knytas till någon 
förhistorisk kolonisation. I samma skogsbacke är ytterligare två stensättningar i 
krönläge redovisade under ett annat fornlämningsnummer.

Torshälla, Tumbo och Vallby socknar
Av Vallby berördes endast en marginell del av socknens västra kant och inga 
nummer är antecknade inom området.

Tumbo socken utgjorde den klart tyngsta delen av D-län år 1988. Trots att 
endast 22 km2 inventerades kunde 881 fornlämningar på 33 lokaler antecknas, 
det vill säga en fornlämningstäthet av 40/km2. Den största ökningen står det 
norra Tumbogravfältet för, där nu 480 gravar mot tidigare 400 registrerats. 
Tillsammans med det södra gravfältet, som reviderades 1986, finns över 900 
gravar registrerade, vilket gör området till det gravtätaste i Södermanland av-
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Resultat av den år 1988 reviderade fornminnesinventeringen 
inom D-län

I II III IV V VI VII VIII
a b c d a b a b a b

Torshälla 229/9 - 1/1 230/10 3/1 _ _

Tumbo 872/27 1/1 4/4 877/29 - 3/3 1/1 - - - - 3/3
Vallbo - - - 0/0 - - - - - - - -

Västermo 13/2 - - 13/2 - - - - - 1/1 - -
Öja 0/0 1/1 1/1

Summa 1124/
38

1/1 5/5 1120/
41

- 6/4 1/1 - 1/1 212 - 3/3

Karta över arbetsområdet se sid 161.

Fig 1. Hällbygravfältet, fornlämning 13 i Tumbo socken. Flygfoto David Damell. God
känd för publicering av Försvarsstaben. Hällby cemetery.
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IX X XI XII
a b c a b c

233/11 15 214/11 16 7 12 3 25
881/33 41 156/20 121 16 24 17 71

0/0 0 0/0 0 0 0 0 0
13/2 6 2/1 11 550 6 0 0

1/1 4 0/0 0 0 4 0 0

1128/
47

66 372/32 743 200 46 20 43

I: Fullständighet inom socken; x = hela sock
nen, blankt = del av socknen.

II: Socken i klartext, från rubriken event, avvi
kande landskap i förkortning.

III: Förhistoriska fornlämningar med markerad 
begränsning och R på ek. kartan; a = gra
var, b = ristningar, c = övriga, d = summa.

IV: Förhistoriska fornlämningar utan markerad 
begränsning och med (R) på ek. kartan.

V: Fornlämningar från historisk el. ospecifie- 
rad tid med begränsning och R på ek. kar
tan; a = byggnadslämningar, b = övriga.

VI: Fornlämningar från historisk el. ospecifie- 
rad tid utan markerad begränsning och med 
(R) på ek. kartan.

VII: Inskrifter från historisk tid; a = markerade 
med R på ek. kartan, b = markerade 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: = Ilid i förstagångsinventeringen; a = sum
ma, b = avvikelse i antal (-markeras), c = 
avvikelse i %.

XII: = X i förstagångsinventeringen; a = sum
ma, b = avvikelse i antal, c = avvikelse i %.

seende järnåldersgravar. Kring Tumbo kyrka är samlat ett flertal runstenar och i 
vapenhuset förvaras bland annat ett gravklot samt fragment till en Eskilstunakis- 
ta, vilket förstärker områdets karaktär av forntida centralort. Av särskilt intresse 
är den förmodade vägspärr, vilken är belägen på det smala åskrön i vars södra 
förlängning det norra gravfältet ligger. Den är 40 meter lång, 10 meter bred och 
0,5-1,5 meter hög. Från vägspärren löper en 147 meter lång ålderdomlig väg, 
vilken är kantad med regelbundet återkommande mindre gropar av oviss karak
tär.

Totalt nyregisterades 121 fornlämningar, vilka redovisas med R på den tryckta 
ekonomiska kartan (kolumn Xlb). Bland dessa kan, förutom forngravarna, även 
nämnas två by-/gårdstomter. Den ena tomten består av lämningar efter byn 
Garn och bör av namnet att döma kunna tyda på att byn har förhistoriska anor. 
Den andra är Tjärtorps gamla tomt, vilken snarast representerar en medeltida 
kolonisation med skriftliga belägg från år 1485, då namnet skrevs ”Kerretorp”.

I anslutning till Österby påträffades dessutom en fångstgrop sannolikt avsedd 
för varg.

Tre namn föreslogs att markeras med enbart namn på kartan (kolumn Vlllb) 
och samtliga dessa utgörs av sentida torplämningar.
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Den del av Torshälla socken som kom att beröras av 1988 års inventering 
innehåller endast 15 lokaler. Av dessa är elva lokaler med 233 R-markerade 
fornlämningar (kolumn IX). Det stora flertalet är forngravar samlade till grav
fält med klar tyngdvikt på yngre järnålder (229 st). Förutom en fornborg väster 
om Torshällaåns utlopp har även lämningar efter den medeltida bebyggelsen på 
Törneholmen registrerats. Av Törneholmen återstår i dag endast två stenhus
grunder samt resterna av en till största delen bortschaktad vallgrav. Området är 
svårt stört av sentida fritidsbebyggelse och vägdragning.

Generellt kan sägas att den tid som tilldelats för att inventera området i stort 
inte var tillfredsställande. Detta gäller framför allt det västra partiellt reviderade 
området som dock endast marginellt berörde socknarna där. Det övriga området 
är mer acceptabelt även om delar av Tumbo socken kunde ha fått ta mer tid i 
anspråk.

Summary
The revised archaeological survey in the province of Södermanland was restric
ted to a minor area in the north-west of the province. Five parishes, Öja, 
Västermo, Vallby, Tumbo and Torshälla, were included, but due to economic 
cut-backs the first two were only partially surveyed.

In the partially surveyed area the number of ancient monuments increased by 
550%, a proportionally large increase which can be ascribed to the re-evaluation 
of a previously unlisted cemetery with 11 graves. Of the other parishes Tumbo 
possesses the most interesting spectrum of ancient monuments, including a 
major cemetery with 480 visible graves and, on the same esker, a presumed road 
barrier. In the same region, but within the area re- surveyed in 1986, a further 
large cemetery with just over 430 burials is situated. Thus this area exhibits the 
highest density of graves in Södermanland.
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Förtätad bronsålder och äldre 
järnålder i Västmanlands 
fomlämningsrika Mälarzon
— 1988 års inventeringsresultat
Lars Löthman

Riksantikvarieämbetets förstagångsinventeringar under 1960-talets början led
des av framlidne antikvarie Bernt Einerstam och antikvarie Claes Varenius. 
Nyinventeringen av Västmanlands län inleddes 1979-1981 i de nordöstra res
pektive östra gränssocknarna samt fortsatte 1982 och 1986 i de västra. 1988 
inventerades 92 ekonomiska kartbladrutor berörande totalt 45 socknar inom den 
södra länsdelen samt angränsande bitar av fem socknar i Södermanlands och tre 
i Uppsala län. Huvuddelen av de västmanländska socknarna har kontakt med 
Mälarens inre delar och många tillhör landets absolut fornlämningsrikaste.

De anslagna medlen medgav en rekognosceringstakt av för Västmanlands län 
drygt 1 km2 per anställningsdag, det vill säga reellt 1,3 km2 per arbetsdag, en 
inventeringstakt som på grund av tidigarelagda besparingar skulle ha varit ännu 
högre, om inte en förenklad fornlämningsredovisning företagits inom de tolv 
sydvästligaste kartbladen mellan Arboga och Kungsör.

Statistiska kommentarer
Av bifogad tabell över 1988 års revideringsinventering inom Västmanlands län 
framgår att antalet registrerade lokaler ökat med 90% till 6 506 (spalterna X och 
XII).

Det totala antalet R-markerade fornlämningar är 18 312 på 4 228 platser (IX). 
17 486 fornlämningar på 3 825 platser härrör från förhistorisk tid (IIId+IV), en 
ökning med 25%, och 826 på 437 platser från historisk tid (V-VIIa), flertalet 
nyregistrerade. Med enbart olika upplysningsskrifter har utsatts 136 lokaler 
(Vllb+VIIIa). Markering med endast namn har föreslagits för ca 360 lokaler 
(Vlllb). Totalt uppgick alla de i någon form på ekonomiska kartan redovisade 
lokalerna (Illd-VIIIb) till 4 754, det vill säga nästan 3/4 av fornlämningsregis- 
trets totala lokalinnehåll (X). Övriga lokaler domineras främst av fyndplatser, 
platser för borttagna fornlämningar och fornlämningsliknande bildningar/läm
ningar. Socknar med särskilt högt antal fornlämningar är Dingtuna (1 837), 
Munktorp (1 784), Irsta (1 778), Badelunda (1 485), Kolbäck (1 066), Kolsva 
(1 037), Björksta (ca 1 000) och Svedvi (984).
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Kartbladens kulturminnesinnehåll
Summan av antalet R-markerade lokaler samt lokaler med enbart upplysnings- 
skrifter och namn kan sägas utgöra ett mått på varje kartblads kulturminnesinne
håll. Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering aviserar dessa genom kod- 
satta fornmanuskalker för digitaliserad insättning på de nya ekonomiska kartor
na till Lantmäteriverket. Ett för länet särskilt högt kulturminnesinnehåll uppvi
sar följande ekonomiska kartblad: Irsta (297), Dingtuna (253), Badelunda 
(246), Svedvi (233), Tortuna (195), Kolbäck (164), Skerike (152), Forsby (145), 
Tibble (140), Sörstafors (136), Hubbo (135), Grävlinge (133), Vista (130), Mal
ma (121), Berga och Munktorp (115), Kungsåra (112) och Kärrbo (107). Medel
talet, 52 lokaler per blad, dras omvänt ned av flera glesa skogrika kantblad. 
Medeltalet för de 17 berörda nya Gula kartbladen i skala 1:20 000, som vardera i 
regel består av sex ekonomiska kartor, är 281. Tätast är följande 6-bladsblock: 
Tillberga (1 134), Kolbäck (812), Västerås (659), Kärrbo (638), Dingtuna (558), 
Skerike (546) och Kolsva (431).

Stenålder
Stenåldersstråken berör endast de tio nordligaste socknarna (se kartan fig 11). 
Man kan säga att deras sydgräns markeras av de nu ca 500 kända enkla skafthåls- 
yxorna, som överlappar perioden mellan senneoliticum och äldsta bronsålder. 
Många av dem är dock ej möjliga att ta upp i fornlämningsregistret på grund av 
alltför ofullständiga lägesuppgifter. Huvuddelen av de 18 stenåldersboplatserna 
återfinns längs Svartåns och Sagåns vattensystem, främst i Harakers socken (7) 
och Romfartuna socken (6). Keramikboplatsen Fågelbacken i Hubbo socken 
kunde kompletteras med en öster därom belägen (RAÄ 73 och 75), båda på en 
höjd av 35 m ö h och indikerade av lerklining, slagen flinta och kvarts samt 
enstaka föremål. Ungefär samma fynduppsättning samt fyra trindyxor, tre skra
por och tre spån av flinta m m har en annan fyndrik nyupptäckt boplats söder om 
Hälistä i Romfartuna, belägen 50 m ö h (RAÄ 169). I samma socken finns för 
övrigt de båda av L Löfstrand undersökta boplatserna Äs och Myrby (RAÄ 117 
och 118) samt en nyupptäckt norr om Myrby (RAÄ 121) med yxfynd och slagen 
kvarts, alla tre på ca 40 m ö h. I Harakers socken ligger dessa boplatser längs 
Svartådalgången på ca 50 m ö h, tre öster om Svanå (RAÄ 51, 52 och 68), en 
söder om Skepplinge (RAÄ 37) och en vid Skråmsta (RAÄ 70), alla indikerade 
av slagen kvarts och flinta m m. Två boplatser med dylika fynd och skärvsten 
samt fyndplatser med yxor, skrapor, pilspetsar, knackstenar m m har noterats i 
N Munktorp.

Det förtjänar att upprepas att rekognosceringen av boplatser blir slumpmäs
sigt beroende av om åkermarken plöjts eller harvats vid inventeringstillfället. 
Antalet tidigare kända och enstaka nya lösfynd visar att flera boplatser funnits i 
främst Bro, Malma, Odensvi, Ramnäs, Sevalla, Skultuna, Tillberga och Tortuna 
socknar.
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Till stenålderns yngsta skede hör troligen några gravrösen med långa hällkis- 
tor i Hubbo, Munktorp och Svedvi samt den 1968 undersökta på Bjurhovda i 
Badelunda. Vid Grömsta i Munktorp har troligen funnits en båtyxgrav.

Bronsålder
Ställvis sammanfallande med stråken för den yngsta stenålderns fynd men ytter
ligare något söder ut mot Mälarens strandlinjer och på nivåer mellan 20 och 50 m 
ö h uppträder bronsåldersbygdernas fasta fornlämningar, främst rösen och 
skärvstenshögar samt hällristningar och skålgropar. Det totala antalet sådana 
uppgår inklusive 1980 års sockendelar i öster till i runda tal ca 2 000, fördelade 
på drygt 300 rösen och knappt 500 skärvstenshögar samt närmare 1 200 älv- 
kvarnsförekomster och 44 hällristningar. Detta innebär en ökning med 275% för 
skärvstenshögarna samt en fördubbling för älvkvarnsförekomster och hällrist
ningar jämfört med förstagångsinventeringen. Skärvstenshögarna ökade dock 
med 100% redan under kompletteringar 1972-74 genom författaren inom Irsta, 
Kungsåra och Kärrbo samt genom revideringen 1980.

Uppskattningsvis finns bland den stora mängden övriga gravar, främst sten- 
sättningar i krönläge med fyllning och grova mitt- och kantblock samt flatmarks- 
gravar, sannolikt ytterligare minst 1 000 gravar, som kan dateras till bronsål
dern. Bronsåldersfornlämningarna torde därmed uppgå till ca en femtedel av 
länets totala bestånd av förhistoriska fornlämningar. Följande tjugotalet socknar 
har särskilt många bronsåldersfornlämningar och bildar ett stråk från öster till 
väster:

Socknar Rösen Skärvstens
högar

Älvkvarns

förekomster
Hällristningar Summa

Björksta 19 81 240 10 350
Kungsåra 3 37 46 1 88
Tortuna 6 16 120 9 151
Kärrbo 30 28 20 1 79
Irsta 17 83 44 2 146
Badelunda 6 26 59 2 93
Tillberga 3 5 23 1 32
Domk-fg+St Ilian 7 26 53 2 88
Skerike 7 24 42 0 73
Skultuna 0 6 38 0 44
Romfartuna 1 0 37 0 38
Dingtuna 52 12 35 0 99
Svedvi 14 46 57 2 119
Berg 3 7 34 0 44
Kolbäck 10 34 52 0 96
Munktorp 31 19 101 9 160
Odensvi 10 10 23 0 43
Bro-Malma 20 10 73 1 104
Köping 31 8 113 4 156
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Källkritiskt bör påpekas att enstaka rösen och älvkvarnsförekomster på nivåer 
under 20 m ö h, som tillkommit under järnåldern, ej har utsorterats i tabellen, 
liksom att insatserna på specialinventering av ristningar ej berörde Irsta, Kungs- 
åra, Kärrbo och låglänta mälarsocknar.

Hällristningar
Satsningen på specialinventering av hällristningar ledde inte bara till en fördubb
ling av antalet kända ytor med figurer och älvkvarnar. En genomgång av de stora 
hällarna vid Häljesta i Munktorp medförde också en fördubbling av antalet 
figurer på denna lokal till närmare 500 (fig 1). Lokaler med synnerligen talrika 
skålgropsförekomster är Dräggesta i Tortuna med ett större komplex av älv
kvarnsförekomster med totalt 1 300 skålgropar, av vilka de centrala sannolikt 
utgör en av landets största koncentrationer. Andra platser med flera hundra 
skålgropar är Botsberga söder om Dräggesta (290) och Kolmsta i Björksta (400) 
samt N Litsberga i Munktorp och Ö Vreta i Köping (båda närmare 200). Totalt 
finns ett 70-tal förekomster med över 50 gropar, men huvuddelen har endast 
5-10 gropar. 28 av de 44 hällristningslokalerna finns för övrigt öster om Västerås 
med de flesta i Björksta och Tortuna samt i V Munktorp. Antalet ristningsytor

Fig 1. Dokumentation av länets största hällristning vid Häljesta i Munktorp. Den är 
vackert belägen strax över 25-meterskurvan och västexponerad mot en flack bäckdalgång 
med utlopp mot söder i mälarfjärden Galten. Vid en förnyad genomgång i samband med 
specialinventeringen av hällristningar framkom många tidigare okända figurer på de båda 
hällytorna. Foto Lars Löthman. The largest rock-carving in the county at Häljesta.
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Fig 2. Västmanlands Nyheters utsända gör reportage om landskapets näst största skärv- 
stenshög söder om Branthovdaskolan i Badelunda (RAÄ 473) i slutet av säsongen 1988. 
Foto Lars Löthman. A journalist from the local newspaper reporting on the second largest 
mound of fire-cracked stone in the province.

per ekonomiskt kartblad är i medeltal 28 för de 43 berörda bladen. De tio tätaste 
bladrutorna i stråket har 31-170 ristningar, rikast är bladen Bred och Tortuna, 
men median-värdet uppgår inte till mer än tolv. Karakteristiskt för de västman
ländska ristningarna är vidare att huvuddelen är inhuggna i block, särskilt i den 
västra länshalvan, medan inslaget av hällar ökar i den östra.

Notabelt är att bronsåldern i form av skärvstenshögar, rösen och ristningar ej 
sällan återfinns i samma typiska utmarkslägen som torpbebyggelsen från histo
risk tid.

Skärvstenshögar och boplatser
Goda exempel på boplatsmiljöer med många skärvstenshögar och andra brons- 
åldersfornlämningar, i flera fall delvis överlagrade av järnåldersgravfält, uppvi
sar t ex Gottsta backar i Kungsåra, Skämsta i Kärrbo med länets största skärv- 
stenshög, 20 m i diameter och 3 m hög, Gillberga och Kusta i Irsta, Översta i 
Björksta, Vångsta i Dingtuna, Kalista i Berg och Skästa i Malma. Ringformiga 
boplatsvallar med inslag av skärvsten och mörk jord finns sydost om Bergs 
kyrka, vid Norrmyra och Skästa i Malma och vid N Årby i Svedvi. Något mindre 
klara sådana finns på ovannämnda Gottsta backar (fig 3), vid Torp i Skerike och 
på Branthovda i Badelunda intill länets näst största skärvstenshög (17 x 14 m och 
2 m hög, fig 2). Sådana hyddbottnar är undersökta 1958 i Vallby och 1972-73 i 
Vedbo i Västerås samt 1988 vid Hälistä i Dingtuna, alla indikerade av stolphål 
och lerklining.
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Fig 3. Lärarna i humanistiska ämnen på Wennströmska skolan i Västerås på studiedag 
med temat Västeråsbygden under forntiden. Här förevisas en ringvallformig skärvstens- 
anläggning efter en trolig bronsåldershydda på Gottsta backar i Kungsåra (RAÄ 30). 
Detta är ett av länets största fornlämningsområden med ett flertal skärvstenshögar, 
skålgropshällar och äldre gravar från bronsåldern, till stora delar överlagrade av flera 
järnåldersgravfält. Foto Lars Löthman. Teachers studying the prehistory of the Västerås 
area. Here they are being shown a circular embankment of fire-cracked stone, probably the 
remains of a Bronce Age hut.

I klara bronsåldersmiljöer ligger en tidigare känd rektangulär stensättning vid 
L Tomta i Björksta och en 1988 nyupptäckt vid Kräggesta i Malma (fig 4), till 
typen ett s k ”brobyhus”. Därmed är totalt närmare ett 15-tal sådana anlägg
ningar kända i Mälardalen. De tolkas oftast som dödshus, men står i fornläm- 
ningsregistret beskrivna som närmast ofyllda rektangulära stensättningar.

Bland övriga utgrävda bronsålderslokaler märks gravar vid Alvesta i Hubbo, 
Amsta i Kolbäck, Vallby och Bjurhovda i Västerås och i Berg samt Ändesta i 
Kungsåra.

Bronsåldersfynden slutligen uppgår till ett hundratal, fördelade på 30-talet 
platser och 15-talet socknar, varibland dussinet depåfynd, som huvudsakligen 
påträffats inom Hubbo, Svedvi och Västerås. En god del av de ca 500 enkla 
skafthålsyxorna torde som nämnts även tillhöra bronsåldern.

Järnålderns gravar
Ytterligare längre söderut och på lägre nivåer men fortfarande inom bronsål- 
dersstråken och i spridda lägen längs åarnas vattensystem norrut återfinns järn-
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åldersfornlämningarna. Dessa domineras av gravar, i mindre omfattning före
kommer boplatser. Av de förstnämnda förekommer huvuddelen inom de 828 
gravfälten (ökning med 10%) men många också i gravgrupper om 2-4 eller 
ensamma. Flest gravfält har Munktorp (91), Dingtuna (82), Irsta (70), Badelun- 
da (58), Kolsva (46), Kolbäck (45), Svedvi (38) och Köping (34).

Det största gravfältet ligger på Hornsåsen i Rytterne med 200 gravar; det är 
dubbelt så stort som något annat. Den största gravkoncentrationen finns på 
Badelundaåsen med över 500 gravar fördelade på 20-talet gravfält från kyrkan 
och söderut. Andra större gravfältskoncentrationer finns eller har funnits på 
Strömsholmsåsen i Kolbäck samt i socknarna kring Västerås och i Köpingsbyg- 
den.

Goda exempel på gravfält från huvudsakligen äldre järnålder finns vid Fors i 
Tortuna, Frosta och Julberga nordväst om Köping, Furby och Sörby i Badelun- 
da, Gottsta och Darsta i Kungsåra och Årby i Svedvi (fig 5). Bland undersökta 
sådana kan nämnas: Borgby i Säby, Holmsmalma i Malma, Kolbäcksåsen, Tuna 
i Badelunda och Äsåsen i Romfartuna.

Goda exempel på gravfält från huvudsakligen yngre järnålder är sannolikt 
merparten av de ovan nämnda längs Badelundaåsens södra delar. Undersök
ningar har gjorts bland annat i Gesala i Romfartuna samt Hamre, Vedby och 
Tuna i Badelunda och Tunby i Västerås. Märkliga är de båda gravfälten med

Fig 4. Det år 1988 nyupptäckta ’’Brobyhuset” norr om Kräggesta i Malma socken (RAÄ 
136). I bakgrunden skymtar till vänster ett röse, till höger en skärvstenshög. Tidigare är i 
länet endast ett liknande hus känt, vid Lilla Tomta i Björksta (RAÄ 145). Foto Lars 
Löthman. A ”Broby house”, newly discovered in 1988. In the background, the outlines of 
a cairn to the left and a mound of fire-cracked stone to the right.
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Fig 5. Det rikt varierade gravfältet vid Årby i Svedvi socken (RAÄ 192) med bl a högar 
samt stenkretsar och stensättningar av olika former. Foto Lars Löthman. The richly 
diversified cemetery at Arby.

båtgravar i ovannämnda Tuna och Norsa i Köping med åtta respektive 20 gravar. 
Alla undersökta i Tuna och en undersökt i Norsa har visat sig innehålla kvinno- 
skelett. 1988 upptäcktes sydost om Sömsta i Köping ett litet gravfält med en 
båtgrav och två kammargravar (RAÄ 186) och en något osäker på norra spetsen 
av det stora gravfältet vid Sörby i Badelunda (RAÄ 548).

Utöver de sedan gammalt välkända Anundshög, Ströbohög, Östens hög och 
Gryta hög finns relativt stora högar vid bland annat Ingeberga i Badelunda samt 
två nyupptäckta vid Hamre i samma socken och en närmast halverad vid Raglun- 
da norr om Köping. Överplöjda och till stor del borttagna stora högar finns vid 
Kansta i Munktorp och innanför Skepphusaviken i Kungsåra.

Bland märkligare fynd inom 1988 års revideringsområden framträder från 
äldre järnålder den höga Apollo Grannus-vasen från Fycklinge i Björksta och en 
av de rikast utrustade gravarna i Norden på det 1952-53 undersökta Tunagrav- 
fältet. Från vikingatid förekommer främst närmare tusentalet fynd från vapen- 
och ryttargravar tämligen jämnt fördelade på de fyra länsåarnas dalgångar. 
Rikast är Köping (21), Svedvi (18), Badelunda (13), Romfartuna (10) och Skeri- 
ke (10) socknar på sådana fynd (Jfr Simonsson 1969).

I 1988 års område finns 16 runstenar på 13 platser eller hälften av de kända i 
länet. Den senaste påträffades 1986 i åkersvackan mellan de båda stenålders- 
boplatserna i Fågelbacken i Hubbo. Av de övriga har flertalet anknytning till 
broar, vad, vägar och kyrkor.
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Platser med lågteknisk järnframställning har förtecknats i Gunnilbo, Hed och 
Ramnäs.

Järnåldersboplatser
Inventeringen 1988 har resulterat i att ett betydande antal platser med spår av 
järnåldersbosättning kunnat registreras, totalt 41 husgrunder på 35 lokaler. Hu
vuddelen är belägna i den sydöstra länsdelens socknar, främst Irsta (13/10), 
Kärrbo (7/4), Badelunda (3/3) och Romfartuna (4/4). Intressanta är ett tiotal 
större platåformiga husgrunder, t ex vid Tveta i Medåker med en längd av 40 m, 
Lista i Irsta och Lindö-Nyby i Kärrbo (fig 6-7) samt Frändesta i Romfartuna och 
Skillinge i Kungsör, alla 25-35 m långa. De kan möjligen tolkas som hus med 
speciell, central funktion.

I övrigt finns 15-talet tydliga husgrundsterrasser och lika många med bitvis 
följ bar stenfot eller syllstenar. Troligen har även åtskilliga av de 43 förtecknade 
terrasseringarna på 27 platser utgjort fundament för ytterligare hus. I enstaka fall

Fig 6. Personal från länsmuseet och länsstyrelsen i Västerås vid den nordöstra öppningen i 
en yttre hägnadsmur, som omgärdar en höjdplatå mellan Lindö och Frösåker i Kärrbo 
socken (RAÄ 42). På platån finns husgrunder, stensträngar och röjda ytor av fållkarak
tär. Intilliggande gravfält (RAÄ 43) har också en lika stor (ca 8 x 30 m) platåformig 
husgrund, som är överlagrad av tre stensättningar. Fornlämningsområdet utgör troligen 
en befäst storgård, sannolikt från järnåldern och föregångare till Lindö. Foto Lars 
Löthman. Enclosure wall round the edge of an elevated plateau. On the plateau there are 
house platforms, ranch boundaries, and cleared areas of paddock type. This archaeological 
complex probably constitutes a fortified manor.
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Fig 7. Snabbskiss ur inventeringsboken över det befästa gårdskomplexet RAÄ 42 uppe på 
skogshöjden väster om Lindö i Kärrbo socken. Sketch of the fortified manor complex from 
the field survey book.

Fig 8.1 Västmanland finns nu närmare 900 kända stensträngar, med en total längd av 70 
km. På bilden en av dessa, belägen nordväst om Bysingsberg i Dingtuna, länets i särklass 
stensträngsrikaste socken. Stensträngarna har tolkats som rester av hägnader, vilka kan 
ha utgjort gränser mellan olika järnåldersgårdar eller mellan brukningsytor inom en gård 
Foto Lars Löthman. In Västmanland almost 900 ranch boundaries with a total length of 
70 km are now known.
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(t ex i Kärrbo socken) uppträder husgrundsterrasser tillsammans med skärv- 
stenshögar liksom på Gotland, men de behöver ej vara samtida. I två fall (Borg
by i Säby och Äs i Romfartuna) har under äldre järnåldersgravfält, båda i 
strategiska lägen, vid undersökning framkommit stolphål till hus. Sannolikt 
ligger många av den yngre järnålderns boplatser överlagrade av de nuvarande 
historiska byarnas gårdar.

Agrarhistoriska lämningar
Stensträngar var tidigare kända endast på enstaka platser i länet men kom 1988 
att nyregistreras i stor omfattning. Totalt är nu kända i de olika reviderade 
länsdelarna 883 stensträngar på 515 platser med en sammanlagd längd av 69 834 
m, det vill säga i medeltal 80 m långa. De förekommer vanligast inom stråken 
med äldre järnåldersfornlämningar och talrikast i de sydöstra socknarna: Ding- 
tuna (230/105), Irsta (121/84), Kärrbo (108/63), Kungsåra (112/36), Björksta 
(54/40), Badelunda (26/25) och Tillberga (27/14) samt i väster: Munktorp 
(30/16), Kolbäck (25/14) och Säby (25/18). Troligen finns luckor i registreringen, 
då rekognosceringen av dem är mycket tidsödande genom systemens omfattning 
och växtlighetens täthet i de igenväxande f d betesmarkerna. Förekomsten av 
raserade svaga torpmurar (se fig 8) i samma områden kan också försvåra bedöm
ningarna.

Helt nyregistrerade som fornlämningar är de 283 fornåkrarna på 25 platser 
och de 23 röjda ytorna på elva platser samt de tidigare nämnda 43 terrasseringar- 
na på 27 platser. Goda exempel finns vid Amsta och Viby i Kolbäck, Konug- 
laområdet i Irsta, Aberga i Tillberga, Frösåkersområdet i Kärrbo och Nybygget- 
Åby i St Ilian samt Odensvi Prästgård, Strö i Köping och Utnäslöt i Säby, de tre 
sistnämnda med svagt ryggade eller välvda åkertegar.

I Amsta finns även talrika bandformiga tegar från nyare tid men i högre lägen 
blockformiga röjda ytor blandade med skärvstenshögar, älvkvarnsförekomster 
och gravar av äldre typ, troligen röjda för både bosättning och primitiv odling 
redan under yngre bronsålder. Stenfria ytor, det vill säga ytor med lättjordar 
utan synliga spår av röjning, uppträder tillsammans med äldre gravar, sten
strängar och yngre bandformiga tegar vid Viby i Kolbäck och mellan Västjädra 
och Vändle i Dingtuna. Moränbacken med ”Kung Ugglas hög” i Irsta visade sig 
inrymma tiotalet svaga terrasseringar, varav ett par stenskodda (möjliga hus- 
grundsterrasser) och de övriga mer lämpade för primitiv odling. Vid Nybygget 
söder om Åby i St Ilian finns ett tiotal markanta, terränganpassade terrassåkrar. 
(Angående övergivna by- och gårdstomter se Bebyggelselämningar.)

Fornborgar
1988 påträffades fyra ej förut kända fornborgar, varav två i Odensvi (på Gräv- 
lingsberget och vid Lundbysjöns nordspets) och en i vardera Kärrbo och Munk-
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torp. Dessutom finns en oviss anläggning i S Romfartuna med kulturlager men 
utan murar (RAÄ 67). Socknar med flera fornborgar är Munktorp (6), Rytterne 
(5), Odensvi (4), Dingtuna, Kärrbo och Köping (alla 3). Inom hela länsdelen 
registrerades 1988 totalt 41 fornborgar. Intressant är att hela 88%, det vill säga 
40 av de nu sammanlagt 45 kända fornborgarna i Västmanland, är belägna 
tämligen nära bäckar och åar eller vid de forntida fjärdarna och uppgrundade 
sumpmarkerna kring dessa samt på nivåer mellan 20 och 70 m ö h (2/3 mellan 25 
och 50 m ö h). Det överväldigande flertalet intar alltså ”offensiva” eller strategi
ska farledslägen, medan få kan sägas ha utpräglat isolerat läge som tillflyktsbor- 
gar. Inom det ca 7 x 2 mil stora öst-västliga västmanländska bältet med fornbor
gar kan troligen spåras flera olika anläggningsskeden på olika nivåer norrifrån 
ned mot Mälaren. På möjliga avspärrningar tyder ortnamnen Stavsholmen mel
lan Galten och Freden i Rytterne samt Stav vid en viktig bäckdalgång i S 
Munktorp.

Bebyggelselämningar
Av ruiner och lämningar efter äldre, kyrkliga anläggningar från medeltiden och 
framåt märks främst kyrkoruiner i Furby i Badelunda och de två i Rytterne med 
ödekyrkogårdar, S:ta Gertruds och S:ta Ursulas kapellgrunder i Västerås, Helge 
Svens i Arboga samt kolerakyrkogårdar i Berg (2) och Himmetä.

Ruiner, grunder och andra lämningar av den profana medeltida bebyggelsen 
har registrerats främst i socknar i direkt kontakt med Mälaren. Intill och söder 
om Arbogaån samt väster om Kungsör finns på den så kallade Slottsholmen 
(Kung Karl RAÄ 1) en kastalruin, tre större husgrunder och en vallgrav. Norr 
om samhället och samma å ligger vid Köpingsåsens sydspets lämningarna av 
Kungsgården (Kungs Barkarö RAÄ 1) med sex större husgrunder, 20-40 m 
långa och 8-14 m breda. Längre norrut på samma ås är en större, korsformig, 50 
x 50 m stor, delvis stenskodd grop, som omtalas som slottsanläggning från 
1600-talet (RAÄ 4). Ännu en bit norrut på Jägaråsen och i samma socken är en 
gårdsanläggning med flera spisrösekullar (RAÄ 7). Vid Hedströmmen söder om 
Gräsö och 1 km nedströms Grönö är på Köpingssidan en befästningsanläggning 
(RAÄ 77) med vallgrav och vallar. Sydväst om Fiholm i Rytterne ligger den 25 x 
8 m stora ruinen efter den äldre huvudbyggnaden, med ursprungligt källarvalv 
och påbyggt magasin i nordväst (RAÄ 137), samt norr om Vikhus i samma 
socken en 24 x 12 m stor och 2 m hög ruin efter en äldre huvudbyggnad (RAÄ 
134). Slutligen finns på Sandudden i Torpa socken på en bergsplatå ett mindre 
område med fyra tomtningar och stensträngar (RAÄ 87).

I flertalet socknar finns en eller flera ödelagda by- eller gårdstomter med äldsta 
belägg från senmedeltid eller 1500-talet. Speciellt många har förtecknats inom 
Irsta (6), Dingtuna och Munktorp (båda 5), Kolbäck och Tillberga (båda 4) av 
totalt 60-talet nu kända i södra länsdelen. Sannolikt finns även här - liksom när 
det gäller fornåkrar och stensträngar - luckor i registreringen. I några enstaka 
fall har välbevarade ödelagda delar av en bytomt med en kvarstående intilliggan-
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Fig 9. Södra delen av bytomten till Västerås Barkarö prästgård (RAÄ 36), en av det 
sextiotal by- och gårdstomter med åtminstone senmedeltida belägg som registrerades i 
länet år 1988. Foto Lars Löthman. The deserted village of Västerås Barkarö prästgård, one 
of the some 60 deserted village and farm sites, with roots in the Late Middle Ages or earlier, 
now recorded in the county.

de gård R-markerats, t ex Ändesta i Kungsåra och Västerås Barkarö prästgård 
(fig 9). På grund av arbetet med den stora mängden förhistoriska lämningar i 
flertalet socknar kom endast ett begränsat antal torpgrunder att antecknas, 
uppskattningsvik ca 250, merparten i Munktorp.

Kommunikationslämningar
Bland de ca 250 kommunikationslämningarna märks främst 110 hålvägar på 55 
platser, varibland merparten i Badelunda (51), Hubbo (18) och Romfartuna (15) 
har mer eller mindre stark anknytning till Badelundaåsen. På dennas krön 
liksom bitvis på övriga åsar finns också spår av äldre nedslitna vägar. På östra 
åsslänten sydost om Tibble i Badelunda socken sammanstrålar två par hålvägar 
uppe på en jämn platå och en av de två sydliga skär igenom en terrassering. 
Fornlämningsmiljön ger intryck av någon slags samlingsplats (RAÄ 582). (Se fig 
10.)

Övriga lämningar utgörs av 130 vägmärken, varav huvuddelen milstolpar och 
väghållningsstenar, samt enstaka vägbankar och stenbroar. (Angående bro- och 
vad- samt hamnplatser se vidare under ortnamn).
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Övriga kulturlämningar
Av övriga kulturlämningar har förtecknats ett 75-tal fångstgropar för huvudsak
ligen vargfångst, varibland flest inom Dingtuna (8), Säby (7), Irsta och Munk
torp (båda 6) samt Romfartuna och Sura (båda 5).

Betydligt fåtaligare är de bevarade hälso-, offer- och trefaldighetskällorna 
samt offerkasten, av vilka något tiotal respektive sju utsattes på den tryckta 
kartan. Båda kategorierna är hotade av torrläggningar respektive skogsstigarnas 
utbyggnad till körvägar.

Fåtaliga är även platser med industrilämningar efter bruk, hyttor, hammare, 
kalkugnar och tegelugnar.

Antalet ristningar i block och hällytor med minnesinskrifter och figurer från 
nya tiden uppgår till ca 100. Unika är ett mindre antal så kallade ringarstenar i 
Björksta och Tortuna. När liktåget passerade de numrerade stenarna ringde 
man i kyrkklockorna mot betalning.

Ortnamn
Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering har föreslagit ca 550 ortnamn för 
insättning på de nya ekonomiska och topografiska kartorna, varibland 106 namn

Fig 10. Den tydligaste av två par hålvägar som leder upp till en större platå och terrasse
ring på östra slänten av den synnerligen fornlämningsrika åsen söder om Tibble i Bade- 
lunda socken (RAÄ 582). Fornlämningsmiljön ger intryck av samlingsplats för t ex 
marknad eller handel. Foto Lars Löthman. Hollow way leading up to a relatively large 
platform and terraces on the east slope of a ridge south of Tibbie on which ancient 
monuments are remarkably numerous. This complex seems to be the archaeological re
mains of a meeting place, for example a market or trading station.
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på fornlämningar eller deras miljöer, ca 250 på torplämningar och knappt 200 på 
olika naturföreteelser, vartill åldriga sägner, bruk och traditioner är knutna. 
Närmare 200 är nyaviserade. Särskilt namntäta ekonomiska kartblad är Irsta 
(23, varav 17 nya), Skerike (23-12), Lundby (23-3), Kungsåra (15-10), Kärrbo 
(19-7) och Badelunda (15-10). Medeltalet föreslagna namn per ekonomiskt blad 
är sex och för nya Gula kartan 30. De namntätaste GK-bladen är Kärrbo 
(86-31), Skerike (65-30), Tillberga (58-21), Dingtuna (58-11) och Skultuna 
(55-16).

Viktiga bland ortnamnen, de språkliga fornlämningarna, är sådana vars efter- 
leder tyder på olika sedan länge försvunna kommunikationslämningar, t ex 
Rebro i Tillberga, Risbro i Munktorp, Skarprebro i Hubbo, Skällbro i Skultuna 
och Östanbro i Björksta med äldre vadställe över Sagån; Herrevad i Kolbäck, 
Gränvad, Hanvad och Skarsvad i Björksta, Vallby (Vadhby 1312) i Västerås, 
Vändle körvad i Tortuna och Stenvad eller Vadstena i Björskog med närliggan
de Segelsberga. Uppmärksamheten bör vara riktad mot tänkbara platser för 
dessa överfarter vid eventuella exploateringar.

Intressanta är de båda på äldre hamnlägen tydande ortnamnen Skepphusa och 
Snäckenäs i norra delen av Kungsårafjärden, det senare nyupptecknat just utan
för gränsen mot Kärrbo. Notabel är slutligen även rikedomen på -sta-namn i 
Västmanlands mälarzon med Munktorp som landets tätaste socken med denna 
namntyp. Påfallande ofta finns fornlämningar av både bronsålders- och äldre 
järnålderstyp representerade inom byar på -sta i länet, vilket kan tala för hög 
ålder på denna ortnamnstyp.

Informationsverksamhet
Information om de förestående revideringsinventeringarna säsongerna 
1988-1990 har utgått till alla länets hembygdsföreningar vårvintern 1988. Vi 
deltog också i med Lantmäteriverket gemensamma presskonferenser, varifrån 
både det regionala TV- Tvärsnytt och Radio Västmanlad gjorde inslag. Läns- 
pressen har haft flera reportage om fornminnesinventeringen.

RAÄ:s fornminnesinventering har vidare ordnat exkursioner för de regionala 
kulturminnesvårdande organen och enstaka hembygdsföreningar samt i samar
bete med Länsmuseet för allmänheten på den första Arkeologidagen 20 augusti. 
Likaså har föredrag hållits om de lokala resultaten för enstaka hembygdsför
eningar samt för länsområdet i sin helhet på Västmanlands Fornminnesförenings 
ordförandekonferens genom förf på Rikssalen i Västerås slott den 12 november.

På grund av bristande resurser har man tyvärr ej hittills kunnat utföra planera
de kulturhistoriska baksidestexter till ett föreslaget urval av de på fornminnen 
och kulturhistoriskt intressanta bebyggelsetätaste åtta bladen av Gula Kartan. 
Här har i stället diskuterats att i samarbete med Lantmäteriverket ge ut en för 
alla berörda blad av Gula Kartan, separat folder med generaliserad text.
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Figli. 1988 års arbetsområde i Västmanlands län. I nedre kanten även samma års 
arbetsområde i Södermanlands län, beskrivet på sidan 141. Surveyed area in the counties 
of Västmanland and, along the lower edge, Södermanland.

Summary
In 1988 the survey included 90 map sheets in the Mälaren area of the County of 
Västmanland, comprising 45 parishes along the lower parts of the Rivers Arbo- 
gaån, Hedströmmen, Kolbäcksån, Svartån and Sagån. Several of these parishes 
are among those which contain the most ancient monuments in the whole coun
try of Sweden.

The number of registered sites increased by 90 % to 6,506. The total number 
of ancient monuments is 18,312, of which 17,486 are from the prehistoric period, 
an increase of 25 %. The average number of sites of any cultural significance is 
52 per old Economic Map sheet (25 km2) and 281 for the new Yellow Map sheet 
(150 km2).

From the Stone Age 18 settlements, three gallery graves and hundreds of stray 
finds, mostly shafthole axes, have been registered.
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From the Bronze Age about 300 cairns (10 m diam and more), 500 heaps of 
fire-cracked stone, 7 circular settlement site banks, 2 ”Broby” buildings, 40 rock 
carvings, 1,000 areas with cup-marks, 100 stray finds of bronze found on 30 sites 
and in 12 caches and several shafthole axes have been registered.

From the Iron Age the majority of the 13,000 graves is located in about 800 
prehistoric cemeteries, the rest being found in small groups or singly. About 50 
sites with remains of house foundations or settlement traces, 40 hillforts, 900 
stone walls at 500 different locations, totalling 70 km in length, about 300 ancient 
field systems at 40 sites, 16 runic stones and 100 hollow ways have been registe
red.

From the post-medieval period 6 ruined and abandoned churches and chapels, 
8 ruins of profane medieval settlements, 60 deserted village and farm sites from 
the late medieval period and 550 place-names of cultural interest have been 
marked on the new Economic Maps.

Information about field work has appeared on local television and radio and in 
the local press. Excursions and lectures have been organised for regional and 
local authorities and for the general public.
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Resultat av den år 1988 reviderade fornminnesinventeringen 
inom U-län

I II III IV V VI VII VIII
a b c d a b a b a b

Arboga 3/3 - - 3/3 - 2/1 1/1 - 1/1 1/1 - 2/2
X Badelunda 1305/153 62/50 57/47 1424/230 1/1 2/2 55/26 - 3/3 4/4 2/2 26/26

Arboga stad - - - 0/0 - 3/2 - - 2/2 5/5 1/1 -
X Berg 255/52 33/21 10/5 298/78 - 2/2 4/4 - - 1/1 - 8/8

Björksta 257/83 87/61 68/44 412/167 - - 5/3 - 3/3 - - 9/9
X Björskog

Kolsva
87/14 1/1 88/15 2/2 3/3 1/1 3/3 2/2

Bro + Malma 909/95 74/38 39/23 1022/129 - - 9/5 - 6/5 3/3 3/3 5/5
X Dingtuna 1496/423 38/31 241/116 1775/423 - 7/7 12/12 - 13/13 - 1/1 13/13

Fläckebo - - - 0/0 - - - - - - - -
Gunnilbo - - - 0/0 - - 3/2 - - 9/9 3/3 10/10
Götlunda - - - 0/0 - - - - - - - -
Haraker 39/8 1/1 - 40/9 7/7 2/2 1/1 - 2/2 2/2 - 19/19
Hed - - - 0/0 - - 22/5 1/1 - - - -
Himmetä 47/14 4/1 212 53/17 - 1/1 4/4 - 1/1 2/2 6/6 4/4

X Hubbo 224/54 6/6 17/11 247/67 2/2 1/1 24/11 - 2/2 2/2 - 3/3
X Irsta 1466/199 46/37 231/123 1743/301 - 7/7 23/16 3/3 2/2 - - 19/19
X Kolbäck 781/156 50/34 62/29 893/207 - 4/4 164/5 - 5/5 6/6 - 2/2

Kumla 6/2 - - 6/2 - - 1/1 - 1/1 1/1 - 2/2
Kung Karl 244/18 1/1 4/4 249/23 - 8/1 11/6 - 6/6 - - 2/2

X
Barkarö 1/1 1/1 9/3 2/2 _ 3/3 1/1

X Kungsåra 498/84 49/30 112/53 659/135 2/2 3/3 3/2 - 2/2 - - 7/7
X Kärrbo 445/96 21/18 157/83 623/165 - 1/1 21/7 2/2 - - 1/1 21/21
X Köping 603/114 118/60 12/9 733/166 1/1 1/1 18/3 - 2/2 6/6 - 3/3
X Lillhärad 53/24 - 5/5 58/29 - - 3/3 - - - 1/1 23/23
X Lundby 274/47 7/6 22/18 303/65 - 1/1 1/1 1/1 4/4 - - 16/13

Medåker 27/3 - 1/1 28/4 - - - - - 1/1 1/1 -

X Munktorp 1572/251 112/75 60/32 1744/337 6/5 7/7 14/13 3/3 10/10 2/2 1/1 28/28
X Odensvi 312/94 23/19 14/21 349/119 - - 22/5 - - 2/2 1/1 3/3

Ramnäs 27/3 - - 27/3 1/1 - 4/4 2/2 - 2/2 2/2 5/5
Romfortuna 200/42 38/17 12/9 250/68 7/7 1/1 24/16 - 3/3 2/2 1/1 8/8
Ryttern 561/66 4/3 19/18 584/81 - 12/8 2/2 - 10/10 10/10 1/1 7/7
Sevalla 19/5 - 2/2 21/7 - - - - 4/4 - 1/1 6/6

X Skerike 214/68 24/19 31/25 269/96 3/1 2/2 3/2 - - 1/1 - 18/18
Västerås Bark 6/4 1/1 3/2 10/6 - 3/3 14/3 - 2/2 1/1 1/1 12/8

X Skultuna 308/70 39/21 15/11 362/98 - 2/2 7/6 2/2 8/8 7/6 3/3 22/22
X Sura 73/13 - 1/1 74/14 - - 9/6 1/1 3/3 2/2 3/3 21/21
X Svedvi 834/164 59/47 68/47 961/235 - 1/1 16/9 - 8/8 5/5 4/4 18/18
X Säby 425/78 6/6 26/21 457/97 - - 33/11 - 4/4 5/5 - 1/1

Säterbo 11/2 - - 11/2 - - 11/10 - 5/4 1/1 - 1/1
X Tillberga 400/66 24/20 41/20 465/106 - 4/4 11/4 - 1/1 3/3 - 3/3

Torpa 31/6 - - 31/6 - - 8/1 - - - - -

Tortuna 331/66 125/49 36/22 492/131 - 1/1 5/5 1/1 5/3 - - 2/2
X Västerås Dkf. 31/4 12/12 2/2 45/18 - 1/1 2/2 - 2/2 3/3 - 5/5
X Västerås St I. 522/83 42/35 42/31 606/130 2/1 2/2 15/2 - 2/2 3/3 - 6/6

Ängsö 38/3 38/3 2/2 1/1 2/2 2/2

Summa 14935/ 1107/ 1412/ 17454/ 32/28 90/71 589/223 18/18 129/125 96/95 40/40 364/357
2731 720 837 3797
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IX X XI
b c XII

b c
7/6 18 1/1 2 200 16 2 13

1485/253 346 1128/149 296 26 176 170 97
5/4 39 0/0 0 0 32 7 22

304/84 133 224/49 92 41 63 70 111
420/173 207 231/64 181 78 85 122 144
93/20 39 78/14 10 13 36 3 8

1037/139 213 837/165 185 22 141 72 51
1807/455 559 1262/278 513 41 326 223 71

0/0 0 0/0 0 0 0 0 0
3/2 71 0/0 0 0 3 68 2267
0/0 0 0/0 0 0 0 0 0

52/21 69 33/5 7 21 19 50 263
23/6 10 0/0 0 0 0 10
59/23 69 39/14 14 36 37 32 86

276/81 143 224/42 23 10 68 25 37
1778/325 402 1291/169 452 35 199 203 102
1066/219 341 848/171 45 5 230 111 48

8/4 14 11/2 - 5 -45 6 8 133
274/36 80 220/18 29 13 28 52 186

15/9 12 0/0 1 12 0 0
669/143 168 533/171 126 25 78 90 115
647/170 227 359/76 264 74 96 131 137
755/173 230 515/97 218 42 140 90 64
61/32 90 54/25 4 7 39 51 131

310/72 103 335/20 -32 -10 62 41 66
28/4 6 3/2 25 833 4 2 50

1784/375 635 1377/224 367 27 299 336 113
371/124 161 239/67 110 46 85 76 89

34/10 63 5/1 22 440 12 51 425
285/95 194 198/38 52 26 77 117 152
608/101 146 517/62 67 13 108 38 35

25/11 70 25/6 - 4 -16 20 50 250
277/101 148 225/60 44 20 70 78 111

29/14 50 3/3 7 233 12 38 317
381/115 235 316/80 46 15 136 99 73

87/24 129 72/14 2 3 54 75 139
986/250 324 851/189 110 13 189 135 71
494/111 137 390/60 67 17 87 50 57

27/16 26 10/1 1 10 24 2 8
481/115 152 400/58 65 16 71 81 114

39/7 7 16/2 15 94 3 4 57
504/139 172 378/93 114 30 126 46 37

50/23 76 77/6 -32 -42 31 45 145
627/137 175 666/117 -60 - 9 133 174 131
41/6 17 37/2 1 3 5 12 240

18312/
4228

6506 14028/
2615

3426 25 3438 3068 89

I: Fullständighet inom socken; x = hela sock
nen, blankt = del av socknen.

II: Socken i klartext, från rubriken event, avvi
kande landskap i förkortning.

III: Förhistoriska fornlämningar med markerad 
begränsning och R på ek. kartan; a = gra
var, b = ristningar, c = övriga, d = summa.

IV: Förhistoriska fornlämningar utan markerad 
begränsning och med (R) på ek. kartan.

V: Fornlämningar från historisk el. ospecifie- 
rad tid med begränsning och R på ek. kar
tan; a = byggnadslämningar, b = övriga.

VI: Fornlämningar från historisk el. ospecifie- 
rad tid utan markerad begränsning och med 
(R) på ek. kartan.

VII: Inskrifter från historisk tid; a = markerade 
med R på ek. kartan, b = markerade 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: = Uld i förstagångsinventeringen; a = sum
ma, b = avvikelse i antal (-markeras), c = 
avvikelse i %.

XII: = X i förstagångsinventeringen; a = sum
ma, b = avvikelse i antal, c = avvikelse i %.
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Skärgårdsstad och kostnadsansvaret
Christian Meschke

Ur antikvarisk synvinkel började exploateringsärendet Skärgårdsstad redan år 
1966. Landsantikvarien i Stockholm fick då en förfrågan om ett planerat fritids
område berörde någon fast fornlämning. Svaret blev negativt. Förstagångsin- 
venteringen hade avsökt området år 1952 och redovisat tre lokaler, av vilka dock 
inte någon ansågs vara en fornlämning. Lokalerna utgjordes av några resta 
stenar (nr 213), ett rågångsmärke (nr 225) och ett eldpåverkat stenblock (nr 
235). Planen antogs — utan antikvariska förbehåll — året därpå av dåvarande 
Österåkers kommun. Under de följande åren bytte exploatören flera gånger 
skepnad. Samtidigt växte en oppositionen fram mot planen, framförallt före
trädd av miljögrupper och andra naturvårdsintressen. Både kommunen och 
länsstyrelsen verkade under senare hälften av 1970-talet för en revidering av 
planen. Man ville dels få ner omfattningen och skalan, dels skapa garantier för 
att undvika framtida permanentbebyggelse. Kommunen och byggherren, som 
nu var Granges Mark AB kompromissade slutligen fram en bantad version av 
den ursprungliga exploateringsplanen.

Fornminnesinventeringen reviderades under åren 1978 och 1979. Vid denna 
upptecknades flera vid den tidigare inventeringen inte observerade fornlämning- 
ar, rösegrupper på höjderna norr om Solbergasjön (nrs 266, 473 och 474) samt 
boplatsindikationer av bronsålderskaraktär på åkerholmar öster om dessa (nrs 
478 och 480-482) och ytterligare rösen eller röseliknande stensättningar (nrs 274, 
472 och 475-477). Senare tillkom i områdets södra del ett yngre järnåldersgrav- 
fält (nr 249) samt Isättras medeltida bytomt (nr 466). I exploateringens slutskede 
påträffades ett antal gravar och gravfält i det nordvästra bebyggelseområdet (nrs 
75-77 och 294-297). Ett inte obetydligt antal av fornlämningarna och boplatsin
dikationerna framkom till stor del genom insatser från privatforskare och amatö
rer. I syfte att få ett bättre underlag för planeringen genomfördes på RAÄ:s 
bekostnad en fosfatkartering under ett tidigt skede av exploateringen.

När utbyggnadsarbetena tog fart i slutet på 1970-talet underställdes den revi
derade planen länsstyrelsen för samråd. Efter viss omdisponering av exploate- 
ringsytorna skrev länsstyrelsen i november 1979 att ändringsförslaget tillgodosåg 
de antikvariska synpunkterna. Beträffande erforderliga arkeologiska undersök
ningar hänvisade man till RAÄ/UV. Företaget tog först på sig kostnaderna för 
undersökning av röseområdet, senare när dessa fornlämningar visade sig vara 
betydligt mer omfattande än som redovisats i länsstyrelsens beslut, begärde dock 
företaget nya förhandlingar om kostnadsansvaret. Man hänvisade i detta sam
manhang till obillighetsregeln i 9 § fornminneslagen (FML) samt till att Granges 
Mark AB tidigare lovat avstå från ca 50 byggrätter för att underlätta bevarandet 
av vissa fornlämningar.
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Överläggningar mellan RAÄ och företaget ägde rum under år 1984. Mot 
bakgrund av företagets inställning och vad som nedan sägs om kostnadsansvaret 
bedömde RAÄ att myndigheten vid en eventuell prövning i fastighetsdomstol 
skulle löpa en stor risk att dömas betala undersökningskostnaden. RAÄ beslöt 
därför i direktion hösten 1984 att acceptera företagets erbjudande att stå för 
400 000 kronor av den beräknade kostnaden för undersökningen om 700 000 
kronor. Överenskommelsen om kostnadsfördelningen skulle konfirmeras ge
nom avtal. Företagets önskemål om ”friskrivning” för kostnader som kunde 
uppkomma i framtiden genom att ytterligare fornlämningar framkom kunde inte 
tillgodoses. Länsstyrelsens beslut enligt FML är av sådan art att de inte kan 
förhandlas bort. RAÄ lovade dock - i överenstämmelse med FML:s regler — 
att betala eventuellt tillkommande arkeologiska undersökningar inom planom
rådet under förutsättning att länsstyrelsen beslutade om detta.

De fortsatta arkeologiska undersökningarna kom i många fall att avsevärt 
överskrida de första kostnadsberäkningarna. Detta gällde framförallt rösena nr 
474 där hela sydsluttningen visade sig bestå av en sammanhängande gravbacke 
med ca 200 anläggningar. Tre anläggningar, två skeppsformiga och en tarand- 
grav, skilde ut sig från det i övrigt mycket homogena gravmaterialet. Gravfältet 
bestod i övrigt av små, låga, rundade och tätt liggande stenpackningar. För det 
otränade ögat såg den avtorvade fornlämningen ut som vilken annan uppländsk 
moränbacke som helst. Det var först när arkeologerna fick tillfälle att under en 
längre tid arbeta sig in i materialet, som fornlämningarnas hela komplexitet 
kunde förstås. Genom att gravarna visade sig synnerligen enhetliga både avseen
de konstruktion som innehåll, bedömdes att endast ca 20 % skulle dokumente
ras genom regelrätt utgrävning. En senare genomförd kontrollgrävning kan 
anses bekräfta att denna bedömning var korrekt. De kostnader som inte rymdes 
inom avtalet betalades av RAÄ.

Det successivt uppdagade fornlämningsbeståndet innebar emellertid att nya 
förhandlingar togs upp mellan RAÄ, länsstyrelsen och Granges mark. Företaget 
visade viss förståelse för de antikvariska svårigheterna att förutse den totala 
fornminnesbilden inom området. Överläggningarna ledde bland annat till att 
företaget omdisponerade kvarters- och gatumark i planområdets nordvästra del 
på sådant sätt att vissa fornlämningar kunde bevaras. Man accepterade även att 
ta på sig ytterligare kostnader för erforderliga undersökningar liksom för vård 
och levandegörande av bevarade fornlämningar.

Skärgårdsstad blev på sin tid RAÄ:s dittills största ersättningsärende. Det var 
också en startpunkt för de kommande årens omfattande kombinerade grav- och 
boplatsundersökningar. Dessas omfattning har i många fall, liksom förhållandet 
var i Skärgårdsstad, uppdagats först under ett pågående exploateringsärende 
och då lett till förhandlingar med företagen om betalningen. Överläggningarna 
har ofta lett till att kostnaden delats mellan företaget och RAÄ. Som exempel 
kan nämnas Arlanda stad i Märsta kommun, Ängdala och Hindbymosse i Mal
mö samt Vannborga i Borgholms kommun.

Vilka lärdomar kan man dra av Skärgårdsstad? Med facit i hand måste man 
säga att denna fornlämningsmiljö hade sådana kvalitéer att den borde ha beva
rats som sådan. En förutsättning för att bevara är dock att informationen om
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HMmlitlilS
Fig 1. Fornlämningarna i Skärgårdsstad visade sig vid undersökningarna vara betydligt 
mer omfattande än vad som hade kunnat registreras i de steniga moränbackarna. Forn- 
lämning 474, där endast ett röse och tre stensättningar tidigare var kända, var i själva 
verket ett sammanhängande gravfält med ca 200 anläggningar. Foto Karin Äijä. On 
excavation, it was found that the number of archaeological sites among the stoney hillocks 
at Skärgårdsstad was much greater than had been previously recorded.

fornlämningsmiljön är tillgänglig vid planeringstillfället och att den presenteras 
på ett sådant sätt så att planerarna kan ta den till sig.

Troligtvis hade vi inte kunnat stoppa företaget ens om vi haft dagens förut
sättningar att låta en utredning föregå länsstyrelsens beslut. Det är naturligt att 
kulturmiljövården ibland måste betala lärpengar i form av fornlämningsförlus- 
ter. Det var först efter flera återkommande grävningssäsonger som arkeologerna 
i Skärgårdsstad kunde tränga tillräckligt djupt in i materialet för att uppdaga 
dess komplexitet och mångfald. Tiden borde nu vara mogen att stanna upp och 
sammanfatta vår syn och kunskap om grav- och boplatsundersökningar. Har vi 
tillräcklig kunskap för att uppdaga dessa fornlämnigar i utredningsarbetet? An
vänder vi rätt metoder vid inventering och undersökning? Vilka vetenskapligt 
formulerade problem söker vi besvara genom undersökningarna? Har vi goda 
argument för att bemöta exploatörernas allt oftare hörda ifrågasättande av un
dersökningarnas omfattning?
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Den som får tillstånd att ta bort en fast fornlämning får generellt stå för 
eventuella undersökningskostnader. Bestämmelser om detta fanns i 9 § forn- 
minneslagen (FML). Undantag från kostnadsregeln skulle göras om fornläm- 
ningen tidigare var okänd. I förarbetena till FML anförde departemenstchefen 
bl a: ”Om fornlämningen ej förut varit känd, kan det också verka betungande 
att ålägga företaget kostnaden i fråga”. Det ges dock inte någon direkt ledning 
för att förstå vilka förutsättningar som ska gälla för att en fornlämning ska anses 
vara förut ej känd. Kostnadsansvaret har prövats i domstol endast en gång, men 
prövningen är inte relevant för att klargöra just denna fråga. RAÄ har successivt 
utvecklat en praxis, som översiktligt kan sägas innebära att fornlämnigen bör 
anses okänd om företaget uppfyllt samrådsbestämmelserna i 8 § FML. Det vill 
säga i god tid inhämtat om en fast fornlämning kan beröras av företaget.

Summary
Skärgårdsstad is the name of a new housing estate situated picturesquely on a 
bay of the Baltic within commuter distance of Stockholm. The planning of the 
estate started as far back as 1966. The developers consulted the cultural manage
ment authorities at an early stage, but the information held by the authorities on 
this area was scant. Lienee, consideration of the cultural environment imposed 
no restrictions. Development plans were put into operation in the 1970s.

In the meantime the area was once again surveyed by the Documentation 
Division of the Central Board of National Antiquities, who discovered several 
sites with cairns, stone- settings and settlement remains of Bronze Age type. The 
resulting archaeological investigations were conducted over several successive 
years. They showed that the archaeological environment was far more complex 
than had at first been realised. Each year archaeologists were in the area, they 
discovered, with the invaluable assistance of interested laymen and local histo
rians, more and more ancient monuments.

Some monuments were of a previously unknown type. For example, certain 
cemeteries looked like completely normal undisturbed hillocks of glacial mate
rial before excavation. This illustrates the problems encountered by the archaeo
logists.

Costs for archaeological excavations should normally be defrayed by the com
pany which makes the excavation necessary. However, if the monuments were 
not previously recorded, an exception is made and the company avoids payment. 
Since the company in this case had at an early stage asked if any archaeological 
sites would be affected, and had received a negative reply, they did not consider 
themselves liable for payment. However, after negotiations with the cultural 
management authorities an agreement was drawn up stipulating shared costs. 
Further, the agreement stipulated that the state would also pay for the excava
tion of any additional sites discovered. In spite of the contract, the company later 
accepted further financial responsibility when the number of monuments succes
sively increased as excavations proceeded.
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Skärgårdsstad
— gravar i en välavgränsad bronsåldersmiljö
Karin Äijä

Under ett par sommarmånader åren 1986-1989 genomfördes arkeologiska un
dersökningar vid Översättra 1:5 i Österåkers socken vid kusten norr om Stock
holm. Här planerades ett nytt villasamhälle, projektet Skärgårdsstad. Förutsätt
ningar och ärendegång var komplicerade, vilket framgår av Christian Meschkes 
artikel här ovan.

Översättraområdet är ett mycket fint exempel på en samlad bronsåldersmiljö i 
ett skärgårdslandskap, med lämningar av både boplatser och gravar. Om gångna 
tiders aktiviteter i området vittnar de tjugo nu kända fornlämningslokalerna med 
trolig datering till bronsåldern.

Under bronsålder låg stora delar av det nutida kustområdet runt Åkersberga 
under vatten. En mindre vik gick från Isättraviken i nordvästlig riktning mot 
Solbergasjön. Fornlämningarna ligger i sluttningar och på impediment öster
sydost om Solbergasjön, mellan ca 20-40 m ö h.

Undersökningarna i Skärgårdsstad kom enbart att beröra de fornlämningar 
som låg i exploateringsområden, vilket innebär att flera boplatser och gravfält 
ligger kvar som grönområden i villabebyggelsen. Ett par av fornlämningarna 
totalundersöktes, några delundersöktes. De utgjordes av gravar, gravfält, en 
boplats, en gränsmarkering (RAÄ 76, 266, 274, 473, 474, 481) och en yta med 
riklig förekomst av keramik (RAÄ 473:B). Dessutom undersöktes två förmoda
de gravområden (RAÄ 77, 296) och ett troligt boplatsområde, (RAÄ 482:B) 
som visade sig vara naturbildningar.

De mest omfattande undersökningarna kom att koncentreras till det stora 
gravfältet RAÄ 474. Här var före utgrävningarna ett röse och tre stensättningar 
registrerade, samtliga belägna på fast berg. Fornlämningen visade sig ganska 
snart ha en betydligt större omfattning och antalet gravar steg efter hand som 
undersökningarna fortskred. Flertalet av de nyupptäckta anläggningarna syntes 
som svaga förhöjningar i markytan, medan andra tycktes ingå i större samman
hängande stenområden. Ytterligare gravar kunde skönjas i den stenrika mar
ken, men var omöjliga att entydigt avgränsa före röjning, avtorvning och rens
ning.

Gravfältet visade sig till slut omfatta en yta på ca 5 000 nr. Sammanlagt 
undersöktes 99 anläggningar, huvudsakligen gravar. Bland gravformerna ut
märkte sig två skeppsformade stensättningar och en tarandgrav med fyra celler. 
Gravar i ett nytt läge upptäcktes, d v s de som anlagts vid foten av bergsklackar 
och höjder. Vanligast var enklare stensättningar av varierande form och storlek. 
Anmärkningsvärd är även en 55 meter lång stensträng, som övergick i en jord-

169



170



Fig 1. Översättraområdet med registrerade fornlämningar markerade. Utdrag ur ekono
miska kartans blad 1II 9j. Skala 1:10 000. The Översättra area showing recorded archaeo
logical sites.

Fig 2. Översättraområdet. I bildens vänstra hörn ligger bl a fornlämningarna 266,473 och 
474. Flygfoto Jan Norrman. Godkänt för publicering av Försvarsstaben. The Översättra 
area. The sites described in the article can be seen in the lefthand corner of the picture.
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Fig 3. Stensättningar i höjdlägen på bergsklackar, fornlämning 473. Foto Ragnhild 
Fernholm. Stone-settings in elevated position on rocky outcrops.

vall, som begränsade en del av gravfältet. Det totala gravantalet torde kunna 
uppskattas till omkring 200.

Strax sydväst om RAÄ 474, på andra sidan en mindre dalgång, låg ytterligare 
gravar, RAÄ 473. RAÄ 473 och 474 måste, på grund av närheten till varandra, 
betraktas som ett sammanhängande gravfält. Inom RAÄ 473 var tre stensätt
ningar, varav en röseliknande, registrerade före undersökningen, alla belägna i 
krönlägen på bergsklackar. Även denna fornlämning visade sig ha en större 
utbredning än väntat. Sammanlagt undersöktes 15 gravar, varav sju tätt liggande 
ingick i en större sammanhängande packning.

I området strax väster om gravarna, inom RAÄ 473, hade förhöjda fosfatvär
den noterats. Detta område fick benämningen 473:B. Området, drygt 50 m2 
stort, var plant, föreföll stenröjt och begränsades i söder av en lodrät bergsklack. 
Söder därom sluttade terrängen tämligen kraftigt ner mot den dåtida havsviken. 
Inom denna yta påträffades tre små mörkfärgningar och ett eventuellt recent 
stolphål. Vidare tillvaratogs krukskärvor till en sammanlagd vikt av 15,5 kilo.
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Dessa kunde med hänsyn till kärlform, ytbehandling och dekor (huvudsakligen 
hål under mynningskanten) dateras till yngre bronsålder.

Den keramikrika ytan är svårtolkad. Eventuellt har aktiviteter i anslutning till 
säsongs- eller korttidsbunden verksamhet försiggått, inom vilken rikligt med 
keramik utnyttjats. Avsaknaden av härdar tyder på ett extensivt utnyttjande av 
området. Möjligt är också att aktiviteterna har ett samband med gravarna.

RAÄ 266 var före undersökningen registrerad som två röseliknande stensätt- 
ningar, som vid undersökningen visade sig vara tre. Ytterligare tre, möjligen 
fyra stensättnings- röseliknande anläggningar upptäcktes, belägna vid foten av 
en större bergsklack. Dessa anläggningar kommer att kvarligga.

RAÄ 274 bestod enligt fornminnesinventeringen av ett röse och två osäkra 
stensättningar norr därom. Söder om röset påträffades fyra stensättningar, varav 
två undersöktes.

RAÄ 481 var registrerad som ett boplatsområde med trolig datering till brons
ålder. En delundersökning genomfördes i fornlämningens norra del, varvid två 
härdar påträffades. Fynden utgjordes, förutom av kol, av ett fåtal krukskärvor, 
eventuellt av rabbigt gods.

De undersökta gravarna, sammanlagt 126 st, låg således inom fornlämningar- 
na 266, 274, 473 och 474, varav 473 är den enda som undersökts helt. Inom RAÄ 
266 och 274 ligger gravar kvar, medan de oundersökta delarna av RAÄ 474 
numera är bebyggda.

Fig4. Tarandgrav med fyra celler. Fornlämning 474. Foto Karin Äijä. Tarand grave with 
four compartments.
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Fig 5. Skeppsformad stensättning, 10 m lång. Fornlämning474. På bilden till höger finns 
bara kantstenarna kvar. Foto Karin Äijä. Boat-shaped stone-setting.

Gravarna varierade betydligt, såväl till form som storlek. Vanligast var de 
runda stensättningarna, totalt 32%. Därefter följde ovala, oregelbundna och 
rektangulära stensättningar. Vidare undersöktes ett röse, några röseliknande 
stensättningar, halvcirkelformade stensättningar intill större block, en eventuell 
blockgrav samt några som gravform mycket osäkra högar. Gravformer som 
utmärkte sig speciellt var de två skeppsformade stensättningarna och tarandgra- 
ven, båda inom RAÄ 474.

De flesta gravarna låg i morän. Även efter avtorvning och rensning var det i 
vissa fall svårt att avgränsa anläggningar från varandra. Det berodde till en viss 
del på att gravarna, huvudsakligen inom det stora gravfältet, låg tätt, delvis kant 
i kant, vilket gjorde en mycket noggrann rensning nödvändig. Majoriteten av 
gravarna var dock i regel vällagda och välavgränsade, men saknade oftast kant
kedjor. De röseliknande stensättningarna var genomgående belägna på fast 
berg. Det är troligt att gravarna i höjd- och krönlägen är äldre än gravarna i 
moränsluttningarna. Ett indicium för detta är, att det vid ett par tillfällen kunde 
konstateras att stenmaterial från på bergsklackar liggande gravar hade använts 
vid anläggandet av gravar nedanför bergsklackarna.

Inget mönster kunde upptäckas vad gäller de olika gravformernas placering på
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Fig 6. Skeppsformad stensättning, 17,5 m lång. Fornlämning 474. På bilden till höger 
finns bara kantstenarna kvar. Foto Karin Äijä. Boat-shaped stone-setting.

gravfältet (denna typ av jämförelser görs med utgångspunkt från RAÄ 474). 
Förtätningar fanns i form av gravar som låg tätt intill varandra, på rad eller i 
grupp. Dessa ansamlingar avspeglar eventuellt någon form av sociala enheter, 
till exempel familjetillhörighet eller liknande relationer. Samma tolkning kan 
gälla de anläggningar som innehåller flera separata begravningar.

Även om gravformerna i Skärgårdsstad varierar, kan de inte jämföras med de 
gravar som förekommer på de s k varierade gravfälten från äldre järnålder, med 
sina rika konstruktionsdetaljer, utvalt stenmaterial etc. Gravfält liknande RAÄ 
474 är eventuellt en typ av gravfält som föregår dessa.

Det huvudsakliga gravskicket utgjordes av brandgravar. Inga rester av skelett 
påträffades, men rektangulära konstruktioner tyder på att även jordade begrav
ningar har förelegat. Det vanligaste brandgravskicket var spridda brända ben, 
men också bengropar, urnegropar, urnebrandgrop, brandgropar, brandlager 
och enstaka brända ben förekom. En stor del av gravarna saknade helt brända 
ben, vilket inte är någon ovanlig företeelse under denna tid. En förklaring kan 
vara dåliga bevarandeförhållanden, något som speciellt gäller gravar placerade 
på fast berg med endast ett tunt, täckande jordlager.

Analyser av benmaterialet avslöjade könet på endast åtta personer, av vilka
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tre var kvinnor och fem män. Ett litet barn, 3—6 år, kunde också identifieras. 
Samtliga bedömningar är emellertid osäkra. Av benen kunde 12% artbestäm
mas.

Fyndfrekvensen i anläggningarna var låg. Vid sidan av brända ben var kruk- 
skärvor vanligast förekommande. Keramiken kan dateras till flera olika tidspe
rioder; gropkeramisk tid (Fagervik II), bronsålder och bronsålder-äldre järnål
der.

I två gravar påträffades metallfynd. En kniv av brons hittades i den större 
skeppsformade stensättningen, vilken kan dateras till bronsålderns period IV 
eller V. Det andra metallfyndet framkom i en stensättning i krönläge på fast 
berg. Det var ett bronsfragment som har tolkats vara en del av en rakkniv. Ett 
ovanligare fynd, i form av en sländtrissa av ben, påträffades i två gravar. Dessa 
torde kunna dateras till yngsta bronsålder-äldsta järnålder. Övriga fynd utgjor
des av ett bryne av sandsten, en knacksten, flintavslag samt bearbetad kvarts, 
bland annat tre skrapor.

Förutom gravar och härdar undersöktes en skärvstenspackning, en till synes 
stenröjd yta innanför en rätvinklig klippformation och en enkel stenrad. Den 
tidigare nämnda stensträngen-vallen begränsade delvis det stora gravfältet mot 
söder, kanske som ett hinder för djuren som betade på strandängen strax nedan
för.

Såväl i som utanför några gravar i ett avgränsat område inom RAÄ 474 
påträffades sälben och krukskärvor. Krukskärvorna, som härrör från flera olika 
kärl, är av typisk gropkeramisk karaktär (Fagervik II). Någon riktig boplats från 
stenåldern finns däremot inte vid Översättra. Dessa fynd torde därför härröra 
från ett eller möjligtvis flera tillfälliga besök på platsen.

Rösen och röseliknande stensättningar i höjd- och krönlägen på bergsklackar 
ansågs tidigare i regel vara ensamliggande fornlämningar. Skärgårdsstad har 
öppnat nya perspektiv, som visar att dessa kan ligga i anslutning till större 
gravfält av hittills okänd karaktär. Båda typerna av fornlämningar finns doku
menterade sedan tidigare, men har endast sällan kopplats till varandra. Under
sökta gravfält från bronsålder-äldsta järnålder är få i Mälarområdet. Undersökta 
högt belägna gravfält i anslutning till rösen och röseliknande stensättningar i 
höjd- och krönlägen är också tämligen ovanliga i det arkeologiska materialet. 
Paralleller till Skärgårdsstadskomplexet, med sin blandning av högt placerade 
anläggningar, mindre stensättningar och skeppsformade stensättningar, finns 
t ex på Åland och i Småland (Dreijer 1938, s 2Iff, Magnusson 1986, s 52ff). I 
Stockholmstrakten finns ansamlingar av mindre stensättningar, glest grupperade 
eller samlade till sammanhängande ”flak”, den s k Älbytypen, som överens
stämmer med Skärgårdsstad (Ambrosiani 1964, s 77, Lindskog 1989, s 3ff). De 
mycket otydliga och före avtorvning nästan osynliga stensättningarna, som i hög 
grad verkar vara karaktäristiska för Skärgårdsstad, förefaller dock att vara en 
tidigare lite uppmärksammad fornlämningstyp. Enligt Petré kan denna typ av 
gravar utgöra en dold populationsfaktor under yngre bronsålder och äldre järn
ålder (Petré 1984, s 170).

Det stod under hela undersökningstiden klart att RAÄ 474 med alla de nyupp
täckta gravarna inte kunde totalundersökas. Ca 20% av det ca 5 000 nr stora
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Fig 7. Under stenpackningen vid foten av bergsklacken dolde sig sju separata begravning
ar. Anläggningar med detta läge har tidigare inte registrerats som fornlämningar. Även 
ovanpå bergsklacken låg en grav. Fornlämning 474. Foto Karin Äijä. The stone-packing 
at the foot of the rocky outcrop concealed seven individual burials. Features in positions of 
this kind have previously not be recorded as archaeological remains.

gravfältet skulle dokumenteras genom regelrätta utgrävningar. Lyckliga omstän
digheter i form av duktiga medarbetare och under den sista grävsäsongen ideellt 
arbetande amatörarkeologer gjorde emellertid att ca 2 100 nr av gravfältet till 
slut blev undersökt. För att få en bild av hela gravfältet valdes undersökningsy- 
tor med utgångspunkt från olika lägen i terrängen, bland annat i plan mark och i 
sluttning, i morän och i anslutning till fast berg. Inom dessa områden fanns före 
undersökningen dels avgränsade anläggningar, dels stora sammanhängande 
stenområden inom vilka anläggningar var omöjliga att avgränsa före avtorvning 
och rensning. Gravar som var belägna i morän antogs ha bättre bevarandeförhål
landen för fynd än de som var anlagda på fast berg. Förhoppningarna var att 
eventuella fynd skulle kunna användas för närmare dateringar och kunskap om 
ålders- och könsfördelning för en utvärdering av hela gravfältsområdet. Målet
12-909060 RAÄ 1^7



var att få en uppfattning om horisontell stratigrafi förelåg och om gravformer, 
gravskick, fynd, dateringar m m varierade inom gravfältet. Mellan de totalun- 
dersökta ytorna skulle provschakt tas upp för att kunna avgränsa fornlämningen 
och få en uppfattning om karaktären på de gravar, som det inte fanns möjlighet 
att undersöka.

Undersökningarna vid Skärgårdsstad har gett oss en inblick i vad som kan 
dölja sig i denna typ av före undersökningen så otydliga och diffusa gravfält. Vi 
vet nu att gravformer och gravskick varierar samt att fyndfrekvensen är låg. 
Gravfältets tidsmässiga ställning bör också vara klar, dvs gravfältet har använts 
som begravningsplats från yngsta bronsålder-äldsta järnålder, troligen före tiden 
för de s k varierade gravfälten. Det är möjligt att gravar belägna i höjd- och 
krönlägen på bergsklackar är de äldsta. Förutom förtätningar av gravar, som låg 
tätt intill varandra på rad eller i grupp, kunde inget mönster beträffande gravar
nas inbördes placering på gravfältet upptäckas. Enligt de upptagna provschakten 
är gravfältsbegränsningen helt klar. Det kunde också konstateras att de icke 
undersökta gravarna torde vara av samma karaktär som de undersökta, dvs 
huvudsakligen låga, tämligen oansenliga stensättningar av varierande form och 
storlek. Då hela gravfältet systematiskt genomsöktes med metalldetektor torde 
det vara uteslutet att metallföremål kvarlämnades. Tämligen säkert kan också 
sägas att ingen skeppsformad stensättning ligger kvar.

Antalet icke undersökta anläggningar kunde uppskattas till ca 100. Gravfältet 
har således totalt omfattat omkring 200 gravar. Varje enskild grav innehöll 
huvudsakligen en enda begravning, vilket innebär omkring 200 individer, enligt 
benanalysen såväl vuxna som barn. Detta tyder i sin tur på en mycket liten 
population.

Då uppskattningsvis endast hälften av det stora gravfältet undersöktes förblir 
emellertid många viktiga frågor obesvarade. En delundersökning av en fornläm- 
ning gör att den vetenskapliga kvaliteten på undersökningen minskar. Den 
viktiga totala bilden går förlorad.

Med utgångspunkt från fornlämningarna i Översättraområdet kan man anta 
att det där under yngre bronsålder- äldre järnålder fanns några små bebyggel
seenheter, som låg i direkt anslutning till den grunda havsvik, som en gång 
sträckte sig in i landskapet. Boplatserna var belägna vid den dåvarande strand
kanten, medan gravar och gravfält låg något högre upp i terrängen. Att så kan ha 
varit fallet antyder den delvis undersökta boplatsen RAÄ 481 med gravfältet 
RAÄ 473-474 strax ovanför och ca 350 meter sydost därom boplatsen RAÄ 482 
med bland annat ett röse, RAÄ 274, strax ovanför. Det är troligt att boplatsläm
ningarna ligger i anslutning även till gravområdena RAÄ 475-477, som kommer 
att ligga kvar.

Två av Åke Hyenstrands ekologiska landskap förefaller att passa in på den 
tänkta miljön i området under yngsta bronsålder-äldsta järnålder och ger en 
antydan om typen av troligt resursutnyttjande under denna tid. Dessa landskap 
är inlandsfjärdmiljö och inlandsmaritimmiljö. I inlands-fjärdmiljön utnyttjas 
"huvudsakligen inlandsresurser i form av fångst- och betesmarker samt jord
bruksmark, men dessa är starkt knutna till vatten i form av indirekt havskontakt 
genom djupa vikar och fjärdar, möjliga att nyttja till fiske och fodertäckt i 
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strandzonen”. Inlandsmaritimmiljön innebär ett utnyttjande där ”en till inlan
det knuten bosättning” dessutom utnyttjar "de maritima resurserna i viss om
fattning, till exempel för säsongsvis bedrivet fiske” (Hyenstrand, 1982 s 160). 
Enligt pollenanalysen finns det inga säkra indikationer som tyder på åkerbruk i 
Översättraområdet vid den tid då gravarna anlades.

Förändrade markbehov i dagens samhälle gör att vi i framtiden kan förvänta 
oss fler gravfält av den typ, som undersöktes vid Skärgårdsstad. Denna typ av 
gravfält tycks huvudsakligen bestå av oansenliga stensättningar om än av varie
rade former, eventuellt med inslag av skeppsformade stensättningar och/eller 
tarandgravar i anslutning till rösen och röseliknande stensättningar i höjd- och 
krönlägen i tidigare till synes svårtillgängliga, blockrika moränområden med 
berg i dagen. Med förhoppningsvis fler liknande objekt undersökta kan frågor av 
mer social karaktär besvaras och den här fornlämningstypen ge ny insikt i den 
aktuella tidsperiodens befolknings- och bosättningsproblematik.

Summary
Archaeological excavations were conducted on the coast north of Stockholm at 
Översättra in the parish of Österåker. Here Skärgårdsstad, a new housing estate, 
was being planned.

The Översättra area is an excellent example of a self-contained Bronze Age 
environment in an archipelago setting, consisting of both burials and settlement 
remains. The investigations at Översättra were restricted to the sites in the 
development area. This means that several settlement sites and cemeteries are 
left in the landscaped areas of the housing estate. Some sites were excavated in 
their entirity; others were partially excavated.

The largest cemetery, Raä 474, was subjected to the most comprehensive 
investigation. Before excavation one cairn and three stone-settings, all situated 
on bedrock, were registered. The cemetery proved to cover an area of c. 5,000 
m2. A total of 99 features, mainly burials, were excavated. Two boat-shaped 
stone-settings and a tarand-burial with four cells were grave forms of particular 
note. Graves were encountered at the foot of rock faces and rocky elevations, a 
new setting for burials. Most consisted of relatively simple stone-settings of 
various shapes and sizes. A 55 m long stone wall, which crossed an earthern 
embankment surrounding part of the cemetery, is also of special interest. The 
total number of graves can probably be estimated at about 200. Most of the 
individual graves contained only one burial. This means that around 200 per
sons, according to the bone analysis both adults and children, were buried here. 
This, in its turn, suggests a very small population.

Cairns and cairn-like stone-settings in elevated or summit positions on rocky 
outcrops were previously regarded as single monuments. Skärgårdsstad has 
revealed new perspectives, showing that these monuments can be associated 
with sizeable cemeteries of previously unknown types. Diffuse stone-settings, 
almost invisible before being stripped of overburden, are highly characteristic of 
Skärgårdsstad, and seem to be a type of ancient monument very little recognised 
in the past.
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The investigations at Skärgårdsstad have provided an insight into what can be 
concealed in this type of cemetery, so indistinct and unclear prior to excavation. 
Now we know that grave forms and burial rites can vary and that find frequency 
is low. The cemetery was used for burial from the latest Bronze Age to the 
earliest Iron Age. The burials in elevated or summit positions on rocky outcrops 
may be older than those on till slopes.

On the basis of archaeological sites in the Översättra area, it can be assumed 
that some small settlements were situated here during the Late Bronze Age — 
Early Iron Age in the immediate vicinity of a shallow, salt-water inlet which once 
extended inland from this spot. The settlements were situated on what was then 
the foreshore, while graves and cemeteries lay on higher ground.

Litteratur
Ambrosiani, B. 1964. Fornlämningar och bebyggelse. Uppsala.
Drejer, M. 1938. Skeppssättningar på Grytverksnäset. Åländsk Odling. Marie

hamn.
Hyenstrand, A. 1982. Forntida samhällsformer och arkeologiska forskningspro

gram. Arbetshandling. Stockholm.
Lindskog, M. 1989. Bronsåldersgravfältet vid Översättra i Österåker sn, Upp

land — en komparativ studie. Uppsats i påbyggnadskurs i Arkeologi.Stock
holms universitet.

Magnusson, G. 1986. Forntida kustbosättningar i Misterhults socken, Småland. 
Bebyggelsehistorisk tidskrift 11/86.

Petré, B. 1984. Arkeologiska undersökningar på Lovö. Del 3. Acta universitatis 
Stockholmiensis. Stockholm.

180



MALMASODRA 
— en förhistorisk boplats 
i Uppsalas utkant
Kent Andersson
med bidrag av Sabine Sten

I allmänhet är man tämligen väl underrättad om hur förhistorien gestaltat sig i de 
stora universitetsstädernas omedelbara närhet. Orsaken härtill är naturligtvis, 
att de arkeologiska institutionerna gärna sökt sig till närbelägna objekt då de valt 
lokal för seminariegrävningar eller forskningsundersökningar. Moderna tiders 
exploateringstryck runt de större städerna har medfört att stora förhistoriska 
undersökningar genomförts. Uppsala utgör härvidlag knappast något undantag. 
Redan i detta sekels början sökte sig Oscar Almgren med sitt seminarium, i 
vilket bland andra dåvarande hertigen av Skåne, prins Gustav Adolf befann sig, 
till Håga i Bondkyrko socken strax utanför staden för att undersöka den så 
kallade kung Björns hög (Almgren 1905). Den almgrenska traditionen har upp
rätthållits av hans efterträdare på professorsstolen i Uppsala, och seminariet har 
genomfört omfattande undersökningar i bland annat Danmarks by (Wexell, 
manus), Sunnersta (Gräslund 1984), Hässelby (Forsåker 1984) och några nya, 
mindre undersökningar i Håga (Forsberg & Hjärthner-Holdar 1985). Genom 
Gunnar Ekholm, också han knuten som lärare till institutionen i Uppsala, ge
nomfördes även undersökningar av äldre järnåldersgravfält, bl a vid Kvarnbo- 
lund i Läby socken (Ekholm 1938).

I takt med att Uppsala expanderade blev exploateringsundersökningar i fram
för allt stadens utkanter aktuella. Exempel på sådana är de undersökningar som 
genomfördes 1982 genom Riksantikvarieämbetets försorg i kvarteret Folke Ber
nadotte i Valsätra, Bondkyrko socken, varvid bland annat boplatslämningar och 
gravar från bronsålder och äldre järnålder framkom (Hjärthner-Holdar & Ullén 
1985, s 5ff).

År 1988 var det dags för nästa större undersökning i Uppsalas närhet och ånyo 
var det i Valsätra-området som en planerad exploatering föregicks av en arkeo
logisk undersökning (Wrang 1988a; 1988b). I en uppodlad lerdal exponerad mot 
nordost (för övrigt mot Uituna, välkänd i arkeologiska sammanhang genom sitt 
vendeltida hjälmfynd) planerade Uppsala kommun ett nytt bostadsområde med 
småhus, Malma Södra. Eftersom det blivande bostadsområdet omgavs av forn- 
lämningar (två skärvstenshögar och ett gravfält, fig 1) genomfördes 1986 en 
provundersökning varvid konstaterades omfattande kulturlagerförekomst samt 
enstaka anläggningar, bl a ett sammanhängande område med stolphål på en 
naturlig sandplatå (Söderberg 1987). Provundersökningen resulterade i en för-
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Fig 1. Utdrag ur ekonomiska kartorna 1II 6a och 1117a med registrerade fornlämningar 
markerade. Undersökningsplatsen ligger ungefär mitt på kartan, omgiven av fornläm- 
ningarna 461 och 477, skärvstenshögar, och 413, ett gravfält. Skala 1:10 000. Part of the 
Economic Map showing the excavated area.
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ändring av planförslaget och exploateringen blev därför av mindre omfattning än 
som ursprungligen avsågs.

Vid slutundersökningen 1988 konstaterades, att fornlämningen hade en något 
annorlunda karaktär än vad provundersökningen hade visat. Av denna orsak 
fick omprioriteringar ske under fältarbetets gång. Eftersom en av de övergripan
de frågorna gällde områdets användning beslöt man att tre större ytor skulle 
undersökas (fig 2). I dessa avbanades matjorden maskinellt och eventuella un
derliggande kulturlager skiktades gradvis av, även det maskinellt, tills an- 
läggningsdjup nåddes. Syftet med denna metod var att söka fastställa skilda 
anläggningshorisonter och få en uppfattning om fyndintensitet. Kulturlagren 
visade sig vara fyndförande i så hög grad, att referensytor sparades och intensiv- 
undersöktes för hand. På så sätt var det möjligt att få en säkrare grund för en 
bedömning av lagrens karaktär.

Valet av läge för schakten gjordes utifrån hypotesen, att de intill undersök- 
ningsytan liggande fornlämningarna avspeglade skilda typer av boplatsrelatera- 
de aktiviteter och att dessa kunde avläsas i schakten på ett direkt eller indirekt 
sätt. Syftet med undersökningsmetodiken var därför, att konkretisera skillna
derna och fastställa om de gjorde sig gällande i flera nivåer, t ex i fyndspridning, 
anläggningssammansättning och liknande. De schakt som undersöktes gavs där
för en så vid rumslig spridning som undersökningsytan tillät. Schakt A följde 
således exploateringsytans östra kant och låg därmed närmast fornlämning 461 
(en av skärvstenshögarna) och fornlämning 413 (gravfältet). Man kunde förmo
da att det i anslutning till skärvstenshögen låg en aktivitetsyta av boplats- eller 
möjligen verkstadskaraktär, och syftet med att lägga schakt A så nära skärv
stenshögen som möjligt var, att fastställa om denna aktivitetsyta varit exponerad 
mot undersökningsytan eller inte. I exploateringsytans mellersta del upptogs 
schakt B. Redan före undersökningen var det genom provundersökningen känt, 
att minst ett hus fanns utanför den berörda ytan i nordväst. Schakt B kunde 
därför förmodas ligga i ett ”mellanrum” mellan två boplatsområden och det 
bedömdes som viktigt att fastställa hur ett sådant område kunde te sig. Slutligen 
fick schakt C följa exploateringsytans västra kant och fick på så vis ett uttalat 
topografiskt samband med såväl fornlämning 477 (den andra skärvstenshögen) 
som de huslämningar som framkom vid provundersökningen.

Undersökningsresultat
Valde vi då rätt metod för undersökningen och kan man på basis av de framkom
na resultaten dra några slutsatser om funktionella skillnader inom området? 
Säker kan man naturligtvis inte vara då endast delar av boplatsen undersöktes. 
Men det finns en hel del korologiskt betingade skillnader schakten emellan som 
kan hjälpa oss att besvara en del av de primära frågorna.

Som ovan framhållits "hyvlades” kulturlagret av med hjälp av en grävmaskin 
utrustad med planerskopa. Detta gav en möjlighet att ta tillvara ett omfattande 
fyndmaterial med god representativitet. Konsekvensen i undersökningsmetodik
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Fig 2. De tre schakt som undersöktes vid slutundersökningen 1988 och deras förhållande 
till omgivande fornlämningar. Planen upprättad av L Wrang. The three trenches investiga
ted in the final excavations ofl988.

borgar för att de tre schakten är fullt jämförbara. Genom att referensytor spara
des och undersöktes för hand finns även en kontrollmöjlighet för de generella 
tendenser som ses i det material som framkom vid avbaningen.

De mest frekventa fyndtyperna på Malma Södra-boplatsen är bränd lera/ler- 
klining, keramik och obrända djurben. Sistnämnda grupp är speciellt värdefull, 
då osteologiska material från förhistoriska boplatser i Uppland är relativt säll
synta, om man bortser från de platser som framkommit vid E18-undersökning- 
arna i sydvästra Uppland (Ullén 1988; Andersson 1989). De tre fyndgrupperna 
representerar i sig själv olika aspekter av boplatsutnyttjandet, vilket gör dem 
lämpliga för en analys av den typ som nedan skall göras. Den brända leran och 
lerkliningen kan till största delen förmodas härröra från hus, men vi skall inte 
kategoriskt utesluta andra typer av klinade konstruktioner såsom hägnader, 
avfalls- eller förrådsgropar (jfr Andersson 1989) o dyl. En inte helt obetydlig 
felkälla är även det faktum att bränd lera kan uppstå i anslutning till exempelvis 
härdar, där den naturliga leran kan bli så starkt eldpåverkad att den bevaras i
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form av bränd lera. Keramiken avspeglar helt andra typer av aktiviteter, primära 
eller sekundära. Den kan relateras både till aktiva handlingar såsom matbered
ning och lagring och till passiva, dvs sekundära, då kärlen kommit ur bruk och 
blivit delar av avfallsmaterialet. Samma sak gäller för benen. De bör teoretiskt 
sett ha en betydligt vidare spridning över boplatsytan, med koncentrationer här 
och var, till följd av matlagning eller slakt. Den sekundära spridningen av benen 
bör dock ha varit stor, bl a till följd av att de dragits kring av hundar eller andra 
djur.

Vilka är då tendenserna i materialens rumsliga fördelning? Ser man först till 
spridningen av den brända leran och lerkliningen (fig 3) finner man stöd för den 
tes som uppställdes ovan om boplatsytans utnyttjande. I schakt A, beläget nära 
två av de tidigare kända fornlämningarna, finns dels en spridd förekomst, dels en 
markerad koncentration som möjligen indikerar närhet till ett hus. I schakt B

Fig 3. Fördelningen av den brända leran/lerkliningen som framkom vid avbaningen. 
Markeringarna avser m2-ruta med fynd, utan hänsyn till mängd. Distribution of fired 
clay /daub encountered during large-scale earth removal.
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däremot är bilden en helt annan. Fyndgruppen har en betydligt vidare spridning 
utan någon som helst tendens till koncentrationer. Ingenting i spridningsbilden 
tyder på omedelbar närhet till huslämningar, och intrycket är att området funge
rat som det ”mellanområde” som vi antagit. I schakt C slutligen uppträder en 
bild som påminner om den i schakt A, men koncentrationen är betydligt mer 
påtaglig. Även detta styrker alltså det gjorda antagandet.

I det närmaste identiska tendenser gör sig även gällande då man ser till de två 
andra fyndgruppernas spridning (fig 4, 5). Som förväntat uppvisar de obrända 
benen en vid rumslig fördelning, och de förekommer till och med relativt rikligt i 
schakt B. Den största koncentrationen finner man emellertid i schakt C, där en 
intressant överensstämmelse finns mellan den brända leran/lerkliningen och de 
obrända benen, men där benen har en något större spridning.

Hur stämmer då den givna bilden överens med de handgrävda kulturlagren?

Fig 4. Fördelningen av obrända ben enligt samma princip som fig 3. Distribution of 
unburntbone.

X108600 +

X 106 550

X 106 500

X 1061,50

186



Jämför man först förekomsten av bränd lera mellan schakten finner man, att 
schakt B har relativt många fynd men att mängden trots detta är ringa. Inte i 
något fall överstiger den 4 g per m2-ruta och 10 cm skikt. I de båda andra 
schakten är däremot bränd lera/lerklining avsevärt mer frekvent (fig 6a, 7a, 8a). 
Av detta kan man utläsa, att schakt A:s ena referensyta bör tangera ett område 
med bebyggelse som kvarligger oundersökt utanför exploateringsytan, att schakt 
B:s motsvarande yta är belägen relativt långt från huslämningar och slutligen, att 
det i närheten av schakt C:s yta funnits ett hus (vilket även är fallet, se nedan).

Övriga fyndgrupper ger likartade resultat. Keramiken är mest frekvent i 
schakt C (fig 8b), relativt frekvent i schakt A (fig 7b) och avsevärt mindre vanlig 
och betydligt mer fragmenterad i schakt B (fig 7b). De obrända benen slutligen 
koncentrerar sig till schakt C (fig 8c), där stundtals rikliga mängder tillvaratogs. 
Förmodligen beror detta på att ytan ligger centralt på boplatsen. De obrända 
benen är även relativt frekventa i schakt B:s referensyta, framför allt i det undre

Fig 5. Fördelningen av keramik enligt samma princip som fig 3. Distribution of potsherds.
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Fig 6. Fördelningen av skilda fyndtyper per m2-ruta i det handgrävda kulturlagret i schakt 
A. A: Bränd lera/lerklining. B: Keramik. C: Obrända ben. Distribution of various small 
finds per square metre in the hand-dug occupation layer of trench A. A Fired clay I daub. B 
Potsherds. C Unburnt bone.

Fig 7. Fördelningen av skilda fyndtyper per m2-ruta i det handgrävda kulturlagret i schakt 
B. A: Bränd lera/lerklining. B: Keramik. C: Obrända ben. Distribution of various small 
finds per square metre in the hand-dug occupation layer of trench B.
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skiktet. Möjligen avspeglar detta ytans närhet till det påvisade huset i schakt C 
och benförekomsten skulle då vara sekundärt betingad. Slutligen då schakt A, 
där benen är relativt hårt fragmenterade och mängden liten. Detta är förvånan
de, inte minst med hänsyn tagen till den övriga spridningsbilden, men kan 
kanske bero på lokalt betingade bevaringsförhållanden.

Hypotesen om de skilda aktivitetsgraderna inom boplatsområdet ser med 
andra ord ut att hålla streck. Men, analysen är helt baserad på fyndmaterialets 
korologiska egenskaper och det återstår att förankra resultatet i det totala un
dersökningsresultatet, framför allt vad gäller anläggningar och konstruktioner.

Sammantaget framkom 228 anläggningar vid undersökningen, 77 i schakt A, 
48 i schakt B och 103 i schakt C (fig 9). Det rör sig om den vanliga sammansätt
ningen för en boplats: stolphål, nedgrävningar, mörkfärgningar, härdar samt

Fig 8. Fördelningen av skilda fyndtyper per m2-ruta i det handgrävda kulturlagret i schakt 
C. A: Bränd lera/lerklining. B: Keramik. C: Obrända ben. Distribution of various small 
finds per square metre in the hand-dug occupation layer of trench C.
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stör- och pinnhål (Wrang 1988b). Redan utifrån fördelningen av anläggningar 
mellan schakten ser man på nytt, att det tidigare fastställda mönstret upprepar 
sig. Schakt A och C utmärker sig medan schakt B har en mer spridd bild. Jämför 
man sammansättningen av anläggningstyper schakten emellan finner man emel
lertid mycket intressanta skillnader (fig 10). I schakt A och B är fördelningen 
någorlunda likartad, vilket styrker teorin om att de funktionellt sett har likartad 
status, dvs inte i något av fallen har man undersökt en central del av boplatsen. 
Stolphål, såväl säkra som osäkra (fig 10 A, B), finns naturligtvis, men de kan 
inte, vilket är viktigt, knytas till huskonstruktioner, utan de bör härröra från 
andra former av konstruktioner. I schakt C däremot är bilden en helt annan. 
Trots att ett hus framkom där (se nedan) är stolphålen totalt sett mindre frekven- 
ta än i övriga schakt och den helt dominerande anläggningstypen är istället stör- 
och pinnhål (fig 10 C), förmodligen tillhörande tjuderpålar, torkställningar,

Fig 9. Anläggningarnas spridning i de undersökta schakten .Varje m2-ruta med anlägg
ning har markerats. Distribution of features in the excavated trenches.
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Schakt A 

Säkra stolphål 

Mörkfärgningar 

Osäkra stolphål 

Stör(?)- eller pinnhål

Schakt B 

HU Härdar 

Ü Övrigt 

I I Nedgrävningar

Schakt C

Fig 10. Den procentuella fördelningen av anläggningstyper inom respektive schakt. The 
proportional distribution of feature types in each trench.

hägnader eller liknande. I och med den frilagda huslämningen kan man alltså slå 
fast, att det rör sig om en boplats centrala delar och sammansättningen av 
anläggningar blir därför intressant. Både schakt A och B har ovan antagits ligga 
något ocentralt i förhållande till själva bebyggelsen, och anläggningarna bör 
alltså avspegla aktiviteter som inte direkt har samband med hus.

Utifrån den metodik som valdes i Malma Södra kan alltså en del viktiga 
frågeställningar angående boplatsytornas utnyttjande besvaras. De tendenser 
som gjorde sig gällande redan efter avbaningen förstärktes i takt med undersök
ningens gång.

Malma Södra-huset
Avslutningsvis skall även något nämnas om det hus som påträffades i schakt C 
strax väster om impedimentet med skärvstenshögen fornlämning 477 (fig 11). 
Tyvärr var det inte möjligt att frilägga huset i sin helhet då den nordvästra delen 
fortsatte in under schaktkanten. I sitt utgrävda, ofullständiga skick hade huset en 
längd av ca 15 m och det var orienterat i nordväst-sydost. Den i rapporten 
angivna längden, 12 m, baseras på de takbärande stolparna och tar inte med 
gavelstolphålet i sydväst (se Wrang 1988b). Vad som bevarats var främst stolp- 
hålen till de takbärande stolparna. Åtta sådana undersöktes, tre par och två utan 
påvisade parstolpar. Till detta kommer så rester efter en eller två stolpar till 
mellanväggar, ett gavelstolphål, ett sammanhängande område med bränd 
lera/lerklining från en inrasad vägg samt en härdrest. I anslutning till huset fanns 
även spridda pinn- och störhål, men det är högst osäkert om dessa hör till 
huskonstruktionen, dvs väggarna, eller om de hör till en annan fas.

Stolpsättningen präglades av en viss oregelbundenhet och avstånden såväl 
inom paren som mellan dem varierade (fig 11). Mellan två av de bevarade
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Figli. Huset som framkom i schakt C. Tolkning av författaren. Skala 1:100. Building 
encountered in trench C.
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stolphålsparen var således avståndet ca 3,5 m, medan husets sydvästligaste stolp- 
hålspar, närmast gaveln, stod ca 2,5 m från varandra. I husets längdriktning finns 
även en viss variation, från ca 2 m till ca 3,5 m. Denna är dock mera lättförklarlig 
och kan bero på funktionella skillnader inne i konstruktionen.

Antydningar om att huset haft en funktionellt betingad rumsindelning fanns i 
form av ett stolphål beläget mellan det tredje stolphålsparet (Wrang 1988b, s 7, 
fig 2). Förmodligen hör detta stolphål till en innervägg, och en liknande kan ha 
funnits även något längre mot nordväst, där ytterligare ett liknande stolphål 
påträffades (jfr dock Wrang 1988a, 1988b). Den skisserade rumsindelningen 
skulle innebära, att det längst i sydost funnits ett ca 9 m långt rum med en härd i 
den nordöstra delen. Härdens närvaro tyder på att det rör sig om en avdelning 
avsedd för boende, vilket även styrks av den fosfatkartering som genomfördes i 
huset och dess omgivning (fig 12,13). Till denna del av huset koncentrerar sig de 
högsta värdena. Bortom detta rum skulle det, om man följer den tolkning som 
förespråkas här, ha funnits ett ca 4 m långt rum. Enligt fosfatkarteringen finns 
inga högre värden i detta utrymme och det kan därför röra sig om en ingångsdel 
eller liknande. Storleken stämmer väl med en sådan tolkning. Vilken funktion 
husets nordöstra del haft går inte att bedöma, då endast en mycket begränsad del 
kunde undersökas och fosfatvärdena inte är tillräckligt många för att vara vägle
dande.

För att söka spåra funktionella skillnader i huset har även stolphålens fyllning
ar använts för makrofossilanalys. Det visade sig emellertid, att de innehöll 
endast mycket små mängder förkolnat material. Trots detta har förekomst av 
korn kunnat påvisas, liksom linfrö. I övrigt består materialet av ogräsfröer där 
rölleka, klöver och stormåra kan hänföras till ängsvegetation och andra såsom 
snärjmåra och linmåra är karaktäristiska åkerogräs (I Påhlsson muntligen).

Som ovan sagts påträffades inga säkra spår efter husets vägglinjer. Däremot 
fanns vid den sydöstra gaveln ett större sammanhängande område med bränd 
lera och lerklining, vilket tolkats som en del av en inrasad vägg. Intressant är, 
vilket Wrang påvisat i sin analys (Wrang 1988b, s 9 f), att leran är växtmagrad. 
Det förekommer ju ibland att man påträffar lerklining som är magrad ungefär på 
ett likartat sätt som keramik, men här har alltså organiskt material såsom löv och 
gräs använts som magringsmedel.

De framkomna boplatslämningarna har ännu inte daterats. Inga direkt date
rande föremålsfynd gjordes vid undersökningen, men keramikmaterialet är till 
övervägande del av traditionell bronsålders/äldre järnålderstyp (Wrang 1988b, s 
9f). Anmärkningsvärt är det relativt stora antal flintor som framkom i åkerytan 
runt undersökningsområdet. Såväl avslag som enklare redskap finns represente
rade.
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Fig 12. Resultatet från fosfatkarteringen av huset och dess 
omedelbara omgivning. Husets konstruktionsdetaljer har 
lagts in. Planen upprättad av författaren. Results of phos
phate mapping in the building.
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Fig 13. Resultatet från fosfatkarteringen. Results of the phosphate mapping.

Benmaterialet
av Sabine Sten
Benen från boplatsen Malma Södra var mycket dåligt bevarade. Ungefär 15% av 
de 1 500 insamlade benfragmenten kunde bestämmas till art. Benbestämningar
na visar att husdjurshållningen på platsen varit i det närmaste helt koncentrerad 
på nötkreatur och får/get (skelett från får och getter är ofta svåra att skilja åt). 
Benen härrör från såväl matrester som slaktavfall, vilket visar att de djur som 
konsumerades också fötts upp på platsen.

Det är viktigt att undersöka ålderssammansättningen på husdjursbesättning- 
arna eftersom detta ger en bild av hur man utnyttjat djuren. Hade man dem 
enbart för köttproduktion så slaktades de i regel som ungdjur, medan en exploa
tering som koncentrerades på t ex mjölkprodukter och ull, resulterade i att 
genomsnittsåldern bland slaktdjuren blev högre. För att fastställa åldern kan 
man studera tändernas frambrytningsgrad och slitage samt benens utvecklings
faser. I materialet från Malma Södra är majoriteten av benen från nötkreatur 
färdigutvecklade och tänderna starkt nedslitna, vilket alltså tyder på att man höll 
korna som mjölkdjur. Av får och svin däremot har mest ben av ungdjur hittats, 
vilket tyder på att den övervägande delen av dessa djur slaktats för köttets skull.

De förhistoriska husdjuren var mycket mindre än dagens moderna avelsdjur. 
Genom att de flesta benen var sönderbrutna har det endast i ett fall gått att 
utföra en storleksberäkning av djuren från Malma Södra-boplatsen. Det rör sig
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om ett får vars mankhöjd uppskattats till 62-63 cm, vilket motsvarar genomsnit
tet för t ex medeltida västsvenska får, men som är betydligt mindre än det nutida 
gotländska utegångsfåret.

Av det osteologiska materialet att döma förefaller inte jakt på vilda djur ha 
spelat någon större roll för boplatsens befolkning. Inte ett enda fynd av vilt har 
nämligen påträffats. Av fisk har endast ett fynd hittats, en kota från gädda, och 
kanske var också fisk ett ovanligt inslag i kosten. Det bör dock nämnas att 
fiskben ofta är underrepresenterade i förhistoriska benmaterial, även när fisket 
på goda grunder kunnat förmodas ha varit omfattande. Detta beroende på att 
fiskben bryts ned lättare i marken än däggdjursben och på att man för att finna 
och ta tillvara de oftast mycket små fiskresterna helst bör vattensålla boplatsres
terna.

Identifierade djurarter, antal ben och tänder påträffade på boplatsen Malma 
Södra

Antal ben Antal tänder
Nötkreatur

(Bos taurus)
Får/get

50 88

(Ovis aries!Capra hircus)
Tamsvin

35 43

(Sus Scrofa f dom)
Häst

3 9

(Equus caballus)
Gädda

— 1

(Esox lucius) 1

Sammanfattning
Undersökningar av boplatser har blivit allt vanligare i Mellansverige under de 
senaste åren. När år 1988 ett boplatsområde i Malma Södra strax utanför Uppsa
la undersöktes, fick omfattande prioriteringar ske. Endast delar av boplatsytan 
som skulle exploateras undersöktes. Resultaten från dessa schakt gav oss en bild 
av hur området utnyttjats. Genom en analys av fyndspridning kombinerad med 
fyndfrekvens i sparade och intensivundersökta kulturlager är det möjligt att 
påvisa klara tendenser i materialet. Således är det uppenbart, att det östligaste 
schaktet (schakt A) tangerade ett område med bebyggelse, medan schakt B hade 
lagts i ett mindre intensivt utnyttjat område och schakt C i en central del av 
boplatsområdet med bl a lämningar efter ett hus. Fyndmaterialet från boplatsen 
består till största delen av bränd lera/lerklining, keramik och obrända djurben. 
Bland dessa dominerar nötboskap, men vilt saknas fullständigt. De enda exemp
len på jakt eller fiske är förekomsten av en fiskkota från en gädda.
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Summary
Settlement site investigations have become increasingly common in central Swe
den during the last few years. When a settlement site at Malma Södra, just 
outside Uppsala, was excavated in 1988, it was necessary to be highly selective. 
Only part of the site affected by redevelopment was investigated. Findings from 
these trenches gave some idea of how the area had been used. By analysing the 
dispersal and frequency of finds in, on the one hand, areas from which the 
plough soil only was removed by machine, and on the other, areas where the 
underlying cultural layers were investigated by hand, it was possible to discern 
distinct tendencies in the material. Thus, the easternmost trench (trench A) was 
evidently on the edge of a settlement area, whereas trench B lay in a less well 
used part of the site. Trench C lay in the central settlement area, features 
including the remains of a building. Finds originating from the settlement site 
consisted largely of fired clay/daub, pottery and unburnt animal bones. Most of 
the bones are from cattle, wild animals being completely absent. The only trace 
of fishing or hunting is the occurrence of a pike vertebra.
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Senmedeltida städer och några 
nya arkeologiska observationer 
från Gävle
Magnus Elfwendahl

De historiska och de arkeologiska bidragen rörande den senmedeltida stadens 
topografiska särdrag, bebyggelsestruktur och förhållande till omlandet är lätt 
räknade. Diskussionen om städerna från denna tid har i första hand fått utgå från 
ett sparsamt skriftligt källmaterial. Det nuvarande forskningsläget tillåter inte en 
beskrivning av skillnaderna mellan de senmedeltida och de högmedeltida städer
na. Inte heller kan det kontrolleras hur den senmedeltida staden efterlevde det 
regelverk som fanns i form av stadslagen.

I Mellansverige finns en grupp städer från vilka ett sparsamt, närmast obefint
ligt, arkeologiskt material föreligger. Dessa är Köping, Hedemora, Gävle, Öre- 
grund och Östhammar, som dessutom har det gemensamt att de får stadsrättig- 
heter under den senare delen av medeltiden efter stadslagens tillkomst. För att 
besvara frågor rörande dessa senmedeltida städers etablering och inre struktur 
måste nytt material tillföras diskussionen. En källa till information som ännu 
inte utnyttjats fullt ut är dessa städers kulturlager. Det arkeologiska materialet 
kan visa hur snabbt ägostrukturer organiserades, hur en urskiljbar differentierad 
verksamhet uppträdde samt när en social stratifiering gjorde sig gällande i den 
nya staden. Att arkeologin kan belysa några av dessa frågor i framtiden kom 
1988 års undersökningar i Gävle att ge en fingervisning om.

Magnus Erikssons stadslag
Genom Magnus Erikssons stadslag får Sveriges städer efter 1300-talets mitt en 
särskild stadslag. Denna lag skulle bli den gällande fram till år 1736. Med lagen 
blir bland mycket annat byggenskap och handel samt umgänge mellan stadens 
innevånare reglerade. Att det kan ha varit svårt att omedelbart genomdriva 
lagens intentioner, i alla fall då dessa avvek från vedertagna normer i en redan 
etablerad social miljö, låter sig anas. Exempel där lagboken inte ansågs ha 
företräde framför gammal hävd förekommer (Holmbäck/Wessén 1966 s, LI f och 
där anförd källa). Men när och hur verkligheten avvek från lagen är svårare att 
veta.

Stadslagen hade Magnus Erikssons landslag som förebild, och var sannolikt i 
första hand utarbetad för att användas i Stockholm. Det finns dock formulering
ar som antyder att lagen även var avsedd att användas i andra städer (Holm-
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ORT DÄR GÄVLE HAR FRI HANDEL 1594

MARKNAD 1594
KÖPING

STAD

100Km
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bäck/Wessén 1966, s LI f). Lagens genomslagskraft i ett inledningsskede är 
oklar, men skulle kanske delvis kunna kontrolleras med arkeologiskt material 
från de städer, vilka etablerades en tid efter lagens tillkomst. Intresset för att via 
det arkeologiska materialet pröva genomslagskraften hos lagen har dock varit 
klent. Orsakerna till det ringa intresset kan vara flera. En inte oväsentlig faktor 
har säkert varit frånvaron av tydliga arkeologiska lämningar, av den karaktär 
som återfinns i de högmedeltida stadsmiljöerna.

Projektet Medeltidsstaden
Projektet Medeltidsstaden har delvis lyft fram de många gånger anonyma sen
medeltida städerna. Man avser då de städer som grundades efter stadslagens 
tillkomst. Projektet syftade bl a till att klarlägga frågeställningar och riktlinjer 
för stadsarkeologin i Sverige, men kom kanske i första hand att fokusera intres
set på urbaniseringsprocessen och hur de faktorer som har påverkat denna 
process har samspelat (Andersson 1978, s 8). Urbaniseringen definieras här av 
Hans Andersson som en sammanflyttning av människor vid vissa orter, med 
åtföljande bebyggelseförtätning och framväxt av differentierad verksamhet (An
dersson 1978, s 10 f och 1979, s 6 f). Utgångspunkt blev de städer, vilka i 
skriftliga källor betecknas som stad ur rättsligt administrativt hänseende fram till 
början av 1500-talet (Andersson 1978, s 15 f).

Beträffande de äldre mellansvenska städerna konstateras att en intensiv stads- 
etableringsfas infaller under 1200-talet (Andersson 1990, s 50 ff). Vidare kan 
man se en tydlig tendens till att de flesta av dessa städer återfinns vid segelbara 
vatten och att den tidigaste kända kyrkliga administrationen ansluter till de 
äldsta centralorterna. Dessutom verkar Bergslagen spela en stor roll för stads
utvecklingen i Mälarregionen (Andersson 1979, s 15).

Bland städer tillkomna efter 1350 anas en svagare ställning. Detta anses bero 
på att Stockholm efter denna tidpunkt blir stapelstad för såväl inlandet som 
kusten i norr (Andersson 1979, s 32). Källorna vittnar också om att torgdagarna 
antagligen har spelat en viktig roll i de senmedeltida städerna (Andersson 1979, s 
34). Kanske just för att dessa städer endast i undantagsfall blir administrativa 
centralorter.

I sin sammanfattning fastslår projektet bl a att såväl det arkeologiska som 
skriftliga materialet är litet från vissa städer i Mellansverige, huvudsakligen 
sådana som erhåller sina rättigheter vid medeltidens slut. Orsakerna härför har 
dock inte närmare behandlats.

Fig 1. Gävle och dess omland samt de under senmedeltiden grundade städerna i Mellan
sverige. Gävle and its hinterland. Central Swedish towns founded during the Late Middle 
Ages.
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Den senmedeltida stadens särdrag
Projektet Medeltidsstaden använde tre grupper av kriterier för att visa att en 
stad höll på att bli urbaniserad (Andersson 1978, s 9 f):

*Funktionella
*Topografiska
*Inre rättsligt-administrativa

Tillämpas dessa kriterier för att beskriva den under senmedeltiden grundade 
staden i Mellansverige kan följande noteras:

Beträffande funktionella kriterier, dvs städernas förhållande till sina omland, 
kan det konstateras att detta är i det närmaste okänt, i den mån det inte berörts i 
skriftliga källor (Hedemora får marknadsprivilegier 1446, Köping har rätt till 
marknad varje vecka 1474).

Uppgifter rörande dessa senmedeltida städers topografiska situation blir inte 
mycket klarare av att det äldsta bebyggelseläget för flertalet av städerna ännu 
inte kunnat arkeologiskt beläggas (Polin 1978, s 22 f, Polin 1979, s 24 ff, Aagård 
1984, s 55 f, Söderberg 1985, s 53 och s 71 ff). De flesta skriftliga dokumenten 
som vi känner från de senmedeltida städerna berör deras inre rättsliga och 
administrativa funktioner, exempelvis omnämnandet av Gammelbyns (Östham
mar I) handelsprivilegier 1368, Gävles stadsprivilegier 1446, och Öregrunds 
övertagande av Gammelbyns privilegier 1491. Vidare att Köping och Hedemora 
hade halv stadsrätt och att Östhammar fick stadsprivilegier år 1539 (Polin 1978, s 
8, Polin 1979, s 8, Aagård 1984, s 10 ff, Söderberg 1985, s 10 ff).

De tidigare tolkningarna av varför de senmedeltida städerna i Mellansverige 
har uppstått, har främst utgått ifrån de skriftliga källorna. Dessa tolkningar, som 
här presenteras något förenklade, har fått stå oemotsagda i avsaknad av annat 
källmaterial. Köping har betraktats som ett lokalt centrum med goda kommuni- 
kationsförutsättningar, kanske ett arv från förhistorisk tid (Polin 1979, s 6). 
Hedemoras tillkomst kopplas till bergsbruket, men anses även ha ett samband 
med platsens lokala kommunikationsmässiga betydelse (Polin 1978, s 22). Gävle 
förmodas ha utgjort en kommunikationsknutpunkt, men kan genom sin belä
genhet redan tidigare ha haft en central roll i sin geografiska region (Aagård 
1984, s 48 f). Gammelbyn (Östhammar I) är äldst av städerna Öregrund och 
Östhammar, vilka främst har haft handel och sjöfart att tacka för sin utveckling, 
men även påverkats av de ständiga topografiska förändringarna genom den 
pågående landhöjningen (Söderberg 1985, s 57 ff).

Stadsplaneforskning
Få forskare har närmare granskat de senmedeltida städernas stadsplaner, och de 
faktorer som har styrt planens utformning och utveckling är dåligt belysta. 
Beskrivningen av den senmedeltida stadens specifika drag verkar i första hand 
ha lånats från de redan etablerade högmedeltida städerna. Det som hittills väckt 
mest intresse är kyrkorna.
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Den kanske mest heltäckande beskrivningen av den senmedeltida staden har 
lämnats av Adolf Schück, som har skildrat den sena medeltidens stadsliv, organi
sationer och institutioner tillsammans med byggnadsskick och tomt- och ägo
strukturer i staden (Schück 1926). Schück har i sina tolkningar i huvudsak utgått 
från stadslagens bestämmelser och de bevarade diplomen. En annan forskare 
som i viss mån har berört de senmedeltida städerna är Erik Lundberg, som även 
konstaterar att kyrkans placering åtskiljer dessa städer från de äldre (Andersson 
1979, s 34 och där anförd källa). Ett intresse för kyrkans roll i de senmedeltida 
städerna har även Göran Dahlbäck, som noterar att t ex Hedemora, Östhammar 
och Öregrund saknar egna stadsförsamlingar, kanske för att dessa inte varit 
nödvändiga eller naturliga för stadens funktion (Dahlbäck 1980, s 62).

Förutsättningarna för nya stadsbildningar i den sena folkunga- och unionsti
dens samt den äldre vasatidens samhälle är egentligen dåligt belysta, även om 
det kungliga inflytandet i städerna har diskuterats (Andersson 1979, s 28). Ge
nom projektet Medeltidsstaden konstaterades att stadsplaneforskningen, rent 
generellt, i stor utsträckning utgått från det äldre kartmaterialet och befintliga 
topografiska förhållanden, som retrospekterats. Enligt projektet borde den förs
ta frågan istället vara, om det överhuvudtaget går att fastslå en äldre stadsplan 
genom retrospektiv metod (Andersson & Redin 1980, s 47 f).

Gävle — En kort historik
Gävle innehar en särställning som enda ort i Norrland, som tilldelades stadspri
vilegier under medeltiden. Inte förrän mot slutet av 1500-talet skulle ytterligare 
norrländska orter erhålla en liknande status — Hudiksvall 1581 och Härnösand 
år 1585.

Första gången vi möter namnet Gävle i de skriftliga källorna är i Erik av 
Pommerns förteckning över städernas skatt från år 1413. Att Gävle finns uppta
gen, men utan angivande av skattetal, kan tolkas på olika sätt. Innan ytterligare 
information föreligger bör kanske namnet i första hand uppfattas som ett belägg 
på ortens existens, och inte som en bekräftelse på förekomsten av en utvecklad 
stadsbildning. Gävles äldsta kända stadsprivilegier är från år 1446, utfärdade av 
kung Kristoffer (Swedlund 1946, s 31 ff). Genom privilegierna kom Gävle att bli 
en köpstad och underordnades därmed Magnus Erikssons stadslag.

Om den medeltida orten Gävle har vi idag mycket lite information. Om den 
medeltida staden Gävle är kunskapen nästan lika begränsad. Förslag till den 
äldsta bebyggelsens lokalisering i Gävle har visserligen inte saknats, och flera 
olika tänkbara utgångspunkter har presenterats (Selggren 1893, s 1 ff, Selggren 
1895, s 1 ff, Beskow 1941, s 17 ff, Andrén 1946, s 46 ff, Söderberg 1946, s 126 ff, 
Karlström 1974, s 21 ff, Aagård 1984, s 51, Sterner 1985, s 113, m fl). I diskussio
nerna om att nå klarhet kring det äldsta Gävle har två faktorer varit försvårande 
för forskningen: de kvarvarande dokumenten rörande det medeltida Gävle är 
fåtaliga och de arkeologiska insatserna har varit av mycket begränsad omfatt
ning.
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1. Kvarteret Oxenstjärna 1 4. Rådhuset
2. Kvarteret Oxenstjärna 3 5. Kyrkan
3. Kvarteret Pechlin 6. Alderholmen

Fig 2. Gävle. Nuvarande gatunät och kvartersindelning samt Gävles eventuella medeltida 
läge i förhållande till stadens utbredning på den äldsta kartan från omkring 1630. The 
present street network and block division in Gävle. The possible position of medieval Gävle 
is shown in relationship to its borders on the earliest map of the town dating from c. 1630.

Dokumenten från 1400-talet utgör endast brottstycken, och kan knappast ge 
en entydig bild av stadslivet och befolkningen i Gävle. Avsevärt fler blir källorna 
från 1500-talet, och i synnerhet från tiden efter Gustav Vasas tillträde på tronen. 
Efter cirka 1530 ersätts de spridda notiserna rörande Gävle av en rik flora av 
handlingar i en ständigt ökande mängd, som avspeglar såväl handel som admi
nistration i staden. Från denna tid har vi tillgång till stadens tankebok, fogderä
kenskaper, tullistor, privilegiehandlingar, kyrkliga handlingar, tiondelängder, 
kunglig korrespondens osv (Petrini 1962). Tyvärr är inte alla de register och 
liggare som bör ha förekommit på 1500-talet i behåll. Ej heller är de bevarade på 
långa vägar fullständiga. Men de ger var för sig en inblick i olika verksamhetsfält 
från skilda tidpunkter, och sammanförda samt kompletterade med andra källor 
kan de förtydliga bilden. Därigenom ökar också möjligheten att genom retro
spektiv metod se att vissa drag i stadslivet går något längre ned i tiden.

En för många städer initierande faktor vid förnyelsen av stadsbebyggelsen är 
stadsbränderna. Flera stora stadsbränder är också kända från Gävle. Den tidi
gast dokumenterade omnämns redan år 1569, och uppges ha omfattat nästan 
hela staden (Selggren 1893, s 4 och där anförd källa). Från år 1605 föreligger 
uppgifter om ytterligare en brand som förstörde många gårdar och som medför
de att kyrkan fick svåra skador. År 1645 eldhärjades tolv gårdar, var någonstans 
i staden är oklart. Under 1746 utsattes den västra stadsdelen för brand och 1776 
förstördes stora delar av centrala Gävle i samband med ännu en brand. Vid den 
senaste stora stadsbranden år 1869 eldhärjades större delen av staden norr om
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Fig 3. Den äldsta kända kartan över Gävle, fråm omkring 1630. Lantmäteriverket. The 
earliest map of Gävle.

Gavleån. Säkerligen har dessa stadsbränder medfört eller möjliggjort en större 
ändring av tidigare stadsplaner. Den nuvarande stadsplanen har dock till stora 
delar genomförts efter 1776 års stadsbrand (Andrén 1946, s 56 ff).

I och med att Gävle erhöll status av köpstad kom stadens handel att regleras 
genom Magnus Erikssons stadslag. Lagen medförde att Gävle nu blev en stapel
ort för den inre handeln, dvs ett handelscentrum för ett visst område. Omlandets 
handel med staden nu skulle ske vid torget eller i anslutning till marknaderna i 
staden, vilka reglerades av privilegierna. Stadens handel med omlandet fick ske 
vid marknader i orter för vilka handels- eller marknadsprivilegier erhållits.

Orten Gävles tidigaste näringar är föga kända, även om fisket och järnhante
ringen har nämnts som betydelsefulla i ett initialskede. Från 1500-talet framstår 
Gävle i första hand som en stad med inflytande över en större geografisk region i 
Sverige. Gävle försåg Bergslagen med importvaror och livsmedel, och fick 
spannmål och slaktboskap från samma region. Fiskens roll i denna hantering är 
inte helt klar, men längs den norrländska kusten bedrev Gävle-fiskare handel 
samtidigt med fisket (Eskeröd 1946, s 322 f, Söderberg 1946, s 128 ff, Friberg 
1983, s 79 f, 89 ff, 253 f). Fisk utgjorde dock inte någon stapelprodukt i Gävles 
utrikesaffärer, varför det finns skäl att i första hand misstänka att det här rörde 
sig om en produkt för avsalu på den inhemska marknaden.

I och med tillkomsten av köpstaden Gävle blev möjligen transithandel stadens
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specialitet, och dess handel på utrikes ort kan ha varit av en sådan omfattning att 
det fanns skäl att från Stockholm reglera detta. Från Magnus Erikssons stadslag 
är känt att handeln på Gästrikland troligen haft en större geografisk spridning än 
man önskat centralt, åtminstone när lagen skrevs (Holmbäck & Wessen 1966, s 
131).

Utrikeshandeln reglerades under Gävle stads första tid av stadslagen, som 
stadgade att denna handel skulle gå över Stockholm. År 1491 erhöll Gävle dock 
rätt till att själv bedriva utrikeshandel. Denna frihet indrogs år 1502. Ar 1531 
gjordes det ett undantag för Gävle i samband med en förnyelse av det tidigare 
förbudet för det bottniska området att bedriva utrikeshandel — det s k bottniska 
handelstvånget. Gävle hade sedan rätt att idka utrikeshandel under resten av 
1500-talet och fram till 1636 med periodvisa inskränkningar. Från 1540-talet 
börjar flera utländska orter framträda som handelsdestinationer. Bl a märks 
Lübeck, Danzig, Narva, Riga och Reval i handlingar från år 1545, samt Amster
dam och år 1559 salthamnen Brouage på Frankrikes atlantkust (Friberg 1983, s 
253 f, Söderberg 1946, s 128 ff, Lundkvist 1962, s 72).

Gävles betydelse för de olika norrlandshamnarna under medeltiden är oklar. 
Att det förekommer en handel längs norrlandskusten och att denna antagligen 
omfattat Gävleborgare finns det flera indikationer på. I sin äldsta tappning är 
dock denna norrlandshandel ytterst otydlig. Under 1500-talet har dock Ånger
manland ett speciellt intresse för gävleborna i deras bottniska handel, men även 
Åland och Egentliga Finlands skärgårdar (Friberg 1983, s 252 ff).

1988 års undersökningar
När projektet Medeltidsstadens rapport för Gävle förelåg klar år 1983, kunde 
det konstateras att vid inget tillfälle hade man påträffat lämningar äldre än från 
1500-1600-talen. En dyster framtid om arkeologins möjligheter att kunna öka 
kunskapen om Gävles tidigaste historia förespeglades, på grund av de omfattan
de schaktningar, vilka tidigare utförts i stadens centrala delar.

På våren 1988 framkom indikationer på kvarvarande äldre kulturlager och 
lämningar, i samband med en arkeologisk förundersökning i kvarteret Oxen
stjärna. Mot denna bakgrund beslutade Länstyrelsen att en slutundersökning 
skulle utföras, innan den planerade byggnaden fick uppföras. För första gången 
öppnades en större yta för arkeologisk dokumentation. Senare under 1988 följde 
ytterligare en undersökning i samma kvarter och en tredje i kvarteret Pechlin.

Gemensamt för undersökningsområdena är att dessa ligger på Gavleåns norra 
sida och kring 6-7 meter över havet. Alla tre ligger dessutom så att en vattenled 
funnits på 75-125 meters avstånd, antingen Gavleån eller den numera försvunna 
Lillån. Den sistnämnda en vattenled som fram till 1800-talet skiljde Alderhol- 
men från norra stranden.
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Undersökningsresultaten
Inom två områden, i de undersökta kvarteren Oxenstjärna och Pechlin, framträ
der de tidigaste mänskliga aktiviteterna i form av plogspår. Om det är fråga om 
nyodling eller plöjning i annat syfte är oklart, men ingenting motsäger att ytan 
endast plöjts en gång. I bägge de plöjda avsnitten förekom tydliga avgränsning- 
ar. I det ena fallet var det en parcellgräns vinkelrätt mot plogspåren, i det andra 
fallet längs med plogspåren. De till detta skede anslutande lagren och dithöran- 
de fynd är fåtaliga och i regel allmänna till sin karaktär. Dock antyder fynden av 
framför allt keramik, men även av mynt från tomten Pechlin 3, en datering till 
1500-talets första hälft.

Den första bebyggelseetableringen i de undersökta avsnitten sker under 
1500-talet. På tomten Oxenstjärna 3 kan vissa dräneringsarbeten ha varit nöd
vändiga för att möjliggöra bebyggelse. De tidigast uppförda byggnaderna har 
varit i trä. Hur dessa sett ut i sina övre delar är oklart genom att endast sylltimret 
återfunnits. Syllarna har ibland varit placerade på mindre stenar, men ofta direkt 
på marken, som kan ha varit täckt av ett kraftigt lager med träflis. Funktionen 
hos dessa äldsta byggnader har inte kunnat fastställas, men i åtminstone två fall, 
inom Oxenstjärna 1, har byggnaden haft en murad spis. Inte heller fynden kan 
belysa byggnadernas funktion.

De påträffade lämningarna antyder att de äldsta husen kan ha varit orientera
de efter tomtgränser som idag delvis är okända. Bebyggelsen inom Oxenstjärna 
3 har möjligen varit orienterad längs en föregångare till nuvarande Kyrkogatan. 
På tomten Oxenstjärna 1 verkar däremot byggnaderna ha legat längs en före
gångare till nuvarande Drottninggatan. Denna bebyggelse, liksom den i Pechlin 
3, återfanns under en senare gränd i nordsydlig riktning. Byggnadernas placering 
innebär att en föregångare till Kyrkogatan och Drottninggatan finns redan när 
den första bebyggelsen anläggs på platsen. Den äldsta bebyggelsen har förstörts 
genom brand. Detta är i alla fall troligt inom tomterna Oxenstjärna 3 och 
Pechlin.

Inom Oxenstjärna 1 och Pechlin 3 har det kunnat dokumenteras att bebyggel
sens orientering förändras under nästa fas. I bägge undersökningsområdena 
anläggs nu gränder över delar av den tidigare bebyggelsen, och vi finner i 
fortsättningen byggnader placerade längs tomtgränsen mot gränden. Gränderna 
som löper ned mot vattnet, som vi känner igen från det tidiga kartmaterialet, har 
tillkommit först senare. Utvecklingen inom tomten Oxenstjärna 3 är oklar, då 
senare schaktningsarbeten har förstört bebyggelsen.

Men förändringarna i bebyggelsen berör inte bara placering och orientering 
utan är även skönjbar i fundamenteringstekniken. Vid denna tid börjar träplin
tar eller stolpar uppträda tillsammans med olika typer av rustbäddar. Vi kan 
också se att rustbäddarna kan utgöras av parställda mindre stolpar eller av 
liggande trästycken; möjligen hör den sistnämnda kategorin i första hand till de 
tyngre grundmurarna uppbyggda av sten. Funktionen hos byggnaderna kan 
genom deras fragmentariska tillstånd inte klart utläsas. Förekomsten av stenfun
dament, vilka kan vara spisfundament, i vissa av byggnaderna, motsäger inte 
tanken att dessa haft en bostadsfunktion. De stundtals rejäla stengrunderna
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inom tomten Oxenstjärna 1 pekar också på att dessa byggnader kanske varit 
större än normalt.

Efter 1776 års stadsbrand sker nästa stora förändring i bebyggelsen. De längs 
gränderna placerade byggnaderna inom Oxenstjärna 1 och Pechlin 3 försvinner 
helt i samband med 1792 års nya stadsplan, som med mindre senare justeringar 
visar upp en kvartersutformning som gäller än idag.

Fynden från undersökningarna har inte redovisat någon identifierbar yrkeska
tegori eller näring. Bevaringsförhållandena för organiskt material har vid analys 
visat sig vara utomordentligt goda, åtminstone i det äldsta skedet (Elfwen- 
dahl/Påhlsson 1990, manus). Men mängden organisk avfall är trots detta relativt 
liten.

En stor del av fynden härrör från fyllnadsmassor, vilkas representativitet för 
själva undersökningsområdet vi inte känner till. I anslutning till de något yngre 
fyllnadslagren har dock återfunnits fynd av bl a keramik, som normalt förknip
pas med senmedeltida miljöer, vilket tyder på att schaktnings- och markarbeten 
efter 1776 eller 1869 års brand berört äldre lager. Vissa kronologiska särdrag är 
skönjbara i fyndmaterialet, bl a hos keramiken. I den äldsta fasen har kerami
ken främst omfattat rödbrännande gods med en invändig glasyr, där trebensgry- 
tor, skålar, och stekfat ingår bland kärlformerna. Senare kommer kärl i rödgods 
att i en ökad omfattning kompletteras med olika dekorer invändigt, samtidigt 
som antalet grytor avtar, för att ersättas av skålar och fat. Att andra godstyper 
kan ha funnits parallellt, men i mindre mängder, i ett tidigt skede är troligt, 
vilket enstaka keramikfragment i exempelvis stengods visar. Först efter den 
äldsta bebyggelsens etablering börjar fajanser och finare stengodskvaliteter upp
träda mer allmänt, likaså hushållsglas. Inom det undersökta komplexet Oxen
stjärna och Pechlin råder god samstämmighet i fyndbildens förändringar över 
tid.
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Utvärdering
Genom de historiska källorna vet vi att Gävle har en expansiv period från slutet 
av 1400-talet och fram till 1630-talet. En tid då handeln på utlandet blomstrar 
upp och förvandlar Gävle till en av Sveriges mest betydande utförselhamnar. 
Trots en omfattande brand år 1569 bryts inte denna utveckling. Det finns anled
ning att tro att nuvarande kvarteren Oxenstjärna liksom Pechlin, med sitt läge 
strax bakom en i dag okänd strandbebyggelse, under 1500-talet berörs av den 
bebyggelseexpansion, som kan förutsättas ha följt med handelns utveckling. 
Genom de framkomna arkeologiska resultaten finns det skäl att misstänka, att 
den första bebyggelsen kanske varit ”oorganiserad”. Hur spontan bebyggelsen 
är kan däremot inte avgöras. Trots allt visar resultaten, att det funnits gränder, 
som binder samman bebyggelsen parallellt med vattnet. Gränderna ned till 
vattnet har tydligen tillkommit först senare.

Det äldsta bebyggelsemönstret verkar avslutas av en brand. Det är frestande 
att tänka sig att det här kan vara frågan om 1569 års stadsbrand, om vilken 
endast ett fåtal notiser finns. Under nästa fas genomgår bebyggelsen en genom
gripande förändring, vilket medför större omflyttningar av den tidigare stadsbe
byggelsens viktigaste institutioner. I Gävle stads tankebok finns uppgifter om att 
gamla torget år 1575 ersatts av ett nytt torg, att en ny rådstuga ersätter en 
antagligen äldre år 1574, att den gamla stadsvågens bodrum har försålts år 1585. 
Dessutom verkar nya broar har byggts över Gavleån åren 1581 (Selggren 1892, s 
2) och 1587 (Elfstrand 1956, s 25). Notiserna tyder på att staden omorganiseras, 
och vissa av de viktigaste stadsinstitutionerna har nu spelat ut sin roll i sina äldre 
lägen och får istället nya placeringar, till vilka också ansluts nya vägar och broar. 
Till detta dynamiska skede torde det ligga nära till hands att knyta de nya 
gränderna ned mot vattnet, vilka nu uppträder inom Oxenstjärna och Pechlin.

Vad som styrt den nya stadsplanens utformning vet vi idag mycket litet om. 
Känt är dock att Johan III engagerar sig i stadens öde efter branden, genom att 
utlova skattelättnader under ett antal år, under förutsättning att bebyggelsen 
uppförs i ett mera bestående material. Påbudet verkar ha klingat ohört, liksom

8m 
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Fig4. Profil från kvarteret Oxenstjärna 3. Section 
from Oxenstjärna Block.

1. Fyllnadsmassor
2. Kulturjord, tegel och trä (kulturlager 1)
3. Brandlager, sot och kol
4. Påförd fin grå sand
5. Kulturjord med träflis (kulturlager 2)
6. Ploggång, mylla och sand
7. Rasmassor, byggnadsavfall; tegel, sten, sand 

och träflis
8. Asfalt
9. Lera

10. Påförd fin sand
11. Orörd fin sand
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många liknande påbud, eftersom skattefriheten upphör redan efter sex år 
(Swedlund f946, s 46). Möjligen kan det ses som ett tecken på att lokala 
byggnadstraditioner samt ekonomiska villkor har starkare inflytande över me
nigheten än kungliga påbud. Intressant är dock att notera att de nya byggnader 
som uppförs inom nuvarande tomten Oxenstjärna t vilar på kraftiga stengrun
der. Om detta är en eftergift åt det tidigare påbudet är oklart. Det kan också 
vara en indikation på en begynnande social stratifiering, som senare är känd 
genom 1700-talets ägarlängder. Enligt ägarlängderna kommer denna del av 
staden att senare samla stadens mäktigaste skikt (Karlström 1974, s 69 ff). Man 
kan förmoda att stadens mer välbärgade försökte, i samband med uppbyggnaden 
efter branden år 1569, placera sina hus så nära stadens viktigaste institution — 
det nya rådhuset - som möjligt.

Sammanfattning och kommentar
Om det äldsta Gävle vet vi fortfarande inte mycket. En strandbunden bebyggel
se har troligen funnits längs Gavleåns och delar av Lillans norra strand under 
1400-talet. Detta indikeras av förekomsten av fyllnadsmassor med äldre keramik 
i såväl Oxenstjärna 3 som Pechlin 3. Antagligen fungerar gränder anlagda längs 
med vattnet som avgränsning för bebyggelsen. Efter en omfattande brand sker 
en större reglering av stadsbebyggelsen. Nya gränder anläggs över äldre tomt
mark, och längs med dessa nya gränder hittar vi den senare bebyggelsen. Denna 
brand och efterföljande förändring av staden kan troligen knytas till 1569 års 
stadsbrand och det efterföljande återuppbyggnadsarbetet, ett återuppbyggnads
arbete som även haft kungligt intresse. Kanske är det just det kungliga intresset 
som medverkar till att stadens mera officiella institutioner får en ny placering. 
Stadens mer välbärgade invånare tycks ha slagit sig ner i anslutning till det nya 
rådhuset. Den sociala särprägel som kan urskiljas i 1700-talets ägarlängder har 
därmed sin utgångspunkt i det sena 1500-talets samhälle.

Den gatubild vilken möter betraktaren på de under 1600-talet upprättade 
stadskartorna, har troligen sin grund i en stadsplanering som tillkommit under 
1570-talet. Nästa större förändring sker i samband med 1776 års stora stads- 
brand.

Hur kan då erfarenheterna från Gävle bidra till att öka vår kunskap om de 
senmedeltida städerna och hur dessa ska avlockas sin information?

Exemplet Gävle visar hur försiktigt retrospektering bör användas om kun
skapsbasen är liten, och om endast en äldre stadskarta används vid en bedöm
ning av den äldre bebyggelsens utbredning. I Gävle kan det konstateras att den 
äldsta kartan, från 1600-talet, återspeglar det sena 1500-talets stadsplanering. 
Kanske vore en närmare jämförelse med samtida stadsplaner från städer som 
Hudiksvall och Härnösand givande.

Undersökningarna visar, att information om de senmedeltida städernas tidi
gaste skede kan finnas kvar i marken. Så länge ingen klarhet finns om den äldsta
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Fig 5. Härnösand. Kartan visar hur bebyggelsen närmast vattnet binds samman av bak
omliggande gränder. Härnösand. The map shows how the waterfront settlement is held 
together by alleyways behind.
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bebyggelsens utbredning kan det inte uteslutas att senare schaktningar i första 
hand har berört en yngre bebyggelse. Dagens ekonomiska centrum i staden 
behöver inte heller nödvändigtvis överensstämma med det äldsta läget.

Ett välkänt faktum bland arkeologer, vilka arbetar i de urbana fornlämnings- 
miljöerna, har varit de tunna kulturlager som uppträder i anslutning till de 
senmedeltida bebyggelseskikten. Även i Gävle har undersökningarna bekräftat 
dessa iakttagelsers giltighet. Orsaken till den ringa kulturlagertillväxten ska inte 
diskuteras här, men fenomenet skulle kunna initiera en fortsatt diskussion om 
gravningsmetodik och ambitionsnivå vid undersökningar i lämningar från denna 
tid. Diskussionen borde även ta hänsyn till att den information som söks i de 
senmedeltida stadsmiljöerna ofta avtecknar sig först när större ytor frilagts. 
Följdfrågan uppstår därmed om de nuvarande grävningsmetoderna är tillräckligt 
”känsliga” för att avläsa ett par hundra års aktiviteter, vilka avtecknar sig endast 
som tunna mörka skikt i schaktprofilerna. De högmedeltida städernas kulturla
ger har hittills förknippats med enorma volymer, men kanske blir det mest fråga 
om grävningsmassor och inte informationsmassor, när den tid som massorna 
representerar jämförs med motsvarande tidsrymd i den senmedeltida staden.

De högmedeltida och senmedeltida städernas arkeologiska information av
tecknar sig på olika sätt, och kräver uppenbarligen olika utgångspunkter vid en 
bedömning av de försatta grävningsinsatserna, men även vid en jämförelse dem 
emellan.

Summary
The study of late medieval urbanisation in eastern central Sweden has so far only 
been briefly surveyed. Older studies have to a great extent relied on conclusions 
based on material from towns already established and developed during the high 
Middle Ages.

At present there are gaps in our knowledge concerning the topography and 
structure of the towns developed after the establishment of a special town law 
(Magnus Erikssons stadslag) in the 1350s. Until recently, archaeological mate
rial from the late medieval towns of Köping, Hedemora, Gävle, Öregrund and 
Östhammar has been lacking. New archaeological information from Gävle indi
cates however, that it should be possible to make progress in certain defined 
areas.

Archaeological material from Gävle is limited, and before 1988 no excavations 
of any size had been carried out. Information about the appearance of the town 
in 15th and 16th centuries was almost non-existent. Stray finds from trial excava
tions have been dated to the period between 1500 and 1700 and no structures in 
the present town of Gävle seem to be older than the late 16th century. Due to the 
lack of clear proof, several different parts of the present city, mainly near the 
present church, were claimed as the site of medieval Gävle prior to the 1988 
excavations. The excavations carried out in 1988 produced clear indications that 
the medieval town of Gävle was located in the eastern part of the present-day 
city, on the northern bank of the River Gavleån at what was in the mid 19th
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century the confluence of the southern and northern branch of the river, the 
latter being called Lillån.

In 1988 three fairly large rescue excavations were carried out in the blocks 
Oxenstjärna and Pechlin of Gävle. In all three cases excavations uncovered 
archaeological remains from the 16th to 18th centuries in distinct stratigraphic 
phases, recording an earlier unknown unit division in these parts of the town 
during the 16th century. This unit division is seen in connection with the transfe
rence of the commercial centre of the town to a new location around the present 
Town Hall after a devastating fire in 1569. Pieces of medieval pottery found in 
levelling layers support this idea. They suggest the possibility of medieval struc
tures, as do occupation layers located in the near vicinity of the excavation areas 
of 1988, the clearest evidence originating from layers between the excavated 
areas and a contemporary waterfront to the east and south.
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Fomlämningar i ett norrländskt 
kust-, dal- och skogsområde
— 1988 års inventeringsresultat
Bosse Jönsson

Inledning
1988 års inventeringsområde i Västernorrlands län innefattade merparten av 
Sundsvalls och Timrå kommuner i länets Medelpadsdel. Dessutom berördes 
mindre områden i de angränsande landskapen Hälsingland, Jämtland och Ång
ermanland. Totalt berördes 19 socknar. Kartmässigt utgjorde området 103 eko
nomiska kartblad i skala 1:10 000, motsvarande 2 575 km2 varav ca 2 100 km2 var 
landareal.

Arbetsområdet var uppdelat på fyra platsledarområden och för fältarbetet 
disponerades 1 572 anställningsdagar som var fördelade på 15 inventerare. Ca 60 
dagar av fältarbetstiden användes till en mindre undersökning med syftet att 
utvinna kunskap om en svårbedömd fornlämningskategori, nämligen överplöjda 
högar. Undersökningen genomfördes som ett samarbetsprojekt mellan länsmu
seet Murberget i Härnösand och fornminnesinventeringen (se vidare W Bondes
sons artikel).

De ca 1 500 anställningsdagarna gav en genomsnittlig täckningsgrad på 1,4 
km2 per anställningsdag för hela arbetsområdet. Med utgångspunkt från första- 
gångsinventeringens resultat och erfarenheterna från 1987 års inventering (Flink 
1990) fördelades arbetstiden så att de fornlämningstäta bygderna vid kusten och 
längs de stora älvarna fick en täckningsgrad på 0,85 km2/anställd och dag. Sam
ma täckningsgrad gavs även områdena kring sjöar och vattendrag i inlandet, där 
det förväntades att stenåldersboplatser kunde påträffas, medan de fornläm- 
ningsfattiga skogs- och bergstrakterna fick en täckningsgrad på 2 km2/anställd 
och dag. Nu visade det sig att, till skillnad från 1987 års inventering, den största 
ökningen och det flesta antalet nya lokaler under 1988 inte kom i bygden utan i 
skogsområdet. Med facit i hand hade en jämnare fördelning av täckningsgraden 
varit att föredra. Stora delar av arbetsområdet var fysiskt mycket arbetskrävan- 
de med nivåskillnader på närmare 300 meter. Trots den knappa tiden blev 
området mycket väl inventerat genom starka arbetsinsatser av samtliga invente
rare.

Geomorfologiskt brukar östra Medelpads landskapstyp beskrivas som bergkull
terräng med relativ relief överstigande 100 meter, dvs ett kraftigt kuperat land
skap med tätt liggande bergshöjder (Lundqvist 1987).
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Berggrunden är huvudsakligen av gnejs med inslag av unga graniter och av 
vulkaniska bergarter på Alnön. På öns norra del finns flera sällsynta och unika 
bergarter som den basiska alnöiten. Genom berggrundens höga kalkhalt får 
växtligheten en frodighet och artrikedom som är speciell i dessa trakter. Högsta 
kustlinjen ligger 260-270 meter över havet. De stora älvarna Ljungan och In
dalsälven präglar i hög grad landskapet. I norr har Indalsälven sitt lopp i en trång 
dalgång inramad av höga och branta bergsryggar. I sydvästra delen flyter Ljung
an genom en bredare och öppnare dalgång. Jordarterna i älvdalarna är sedi
mentjordar, mjäla, mo och lera men med betydande isälvsavlagringar. Detsam
ma gäller för de mellanliggande dalgångarna Selångersån — Sulån. Mellan älvar
na samt norr om Indalsälven och söder om Ljungan breder i inlandet ett kuperat 
och blockrikt moränområde ut sig med talrika sjöar och myrar. Mot kusten är 
det ett brutet landskap där bergkullarnas kala hällmark kontrasterar mot dal
gångarnas finkorniga sedimentjordar. De goda odlingsbetingelserna i dalgångar
na har kanske varit den viktigaste faktorn för bygdens framväxt. Sedan äldre 
järnåldern har bebyggelsen lokaliserats hit och spår efter dessa bosättningar 
utgör de många spridda högarna och gravfälten med det fyndrika Högomgravfäl- 
tet som praktexemplet (Janson & Selling 1955, Selinge 1977 och Ramqvist 1988).

Förstagångsinventeringen för 1988 års arbetsområde gjordes åren 1963-1966. 
Vid förstagångsinventeringen registrerades 828 lokaler, av vilka 512 markerades 
med run-R på den tryckta ekonomiska kartan. Totalt fanns det 1 397 fornläm- 
ningar på dessa 512 lokaler. 430 var förhistoriska gravlokaler med sammanlagt 
1 153 gravar. 67 fångstgropslokaler med 216 fångstgropar markerades med run- 
R och upplysningsskrift. Vidare var fyra fornborgar, 14 husgrundsterrasser eller 
terrasseringar, fem runstenar, fyra kyrkoruiner eller -grunder samt en milstolpe 
markerade med run-R.

Fornlämningstätast var Sköns socken med 2,1 R-lokaler/km2 följt av Alnö och 
Selånger med ca 1,0 R-lokaler/km2 samt Tynderö med 0,84 R-lokaler/km2. Övri
ga socknar låg under 0,5.

Resultatet från 1988 års inventering blev att 1 986 lokaler antecknades i 
fornlämningsregistret. Ungefär hälften, 996, kommer att markeras med run-R 
på den nya ekonomiska kartan. Läggs därtill 31 lokaler med Ms, 39 lokaler med 
upplysningsskrift och 192 med namn blir det totalt 1 258 lokaler som kommer att 
kartredovisas, dvs 63 %.

Totalt är det 2 172 fornlämningar på de ca 1 000 lokalerna. Största andelen är 
förhistoriska gravar med 1 134 anläggningar på 461 lokaler. Fångstgroparna har 
ökat till 685 stycken på 274 lokaler. Av tidigare icke registrerade fornlämningsty- 
per utgör fågelfångstfällor med 130 lokaler den största gruppen. Fornlämnings- 
tätaste socken är fortfarande Skön med 2,4 R-lokaler/km2. Därefter följer Sel
ånger, Tynderö och Alnö socknar med 1,1-1,4 R-lokaler/km2. Holm och Timrå 
har ökat till 0,75 respektive 0,58 R-lokaler/km2, medan övriga ligger under 0,5.

Fyndplatser och osäkra fornlämningar eller indikationer på fornlämningar av 
förhistorisk karaktär utgör en stor del av de icke kartmarkerade lokalerna. 
Framför allt fyndplatserna kan vara av betydelse vid vetenskapliga bearbetningar.
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Stenåldern
I arbetsuppgifterna vid förstagångsinventeringen ingick inte att registrera stenål- 
dersboplatser eller stenåldersfynd. Nu fanns ändå en del lösfynd av stenålderstyp 
förtecknade i fornlämningsregistret, liksom den sedan lång tid tillbaka kända 
hällkistan vid Lagmansören. 1988 ökade antalet stenåldersindikerande lokaler 
med 115, varav 37 är boplatser utan synliga anläggningar. Det innebär att när
mare 150 lokaler av stenålderskaraktär är antecknade inom arbetsområdet (kar
ta fig 1).

O SqO

Ljungan,

totala antalet 
stenåldersind.Z 
ek. kartblad

boplatser

hallkista

Fig 1. Karta över stenåldersindikationer. Map of Stone Age sites.

Namnförkortningar

Al Alnö

At Attmar

Fo Fors

Ho Holm

Hä Hässjö

In Indal

Li Liden

Lj Ljustorp

Se Selånger

Sk Skön

St Stöde

Su Sundsvall

Sa Sättna

Ti Timrå

To Torp

Tu Tuna

Ty Tynderö

Begreppet stenåldersboplats har i detta sammanhang mera en teknologisk än 
en kronologisk innebörd. Det innebär att stenfynden tidsmässigt inte nödvän
digtvis är från stenåldern utan kan vara från såväl brons- som järnåldern. Bau- 
dou använder norrländsk fångstkultur som beteckning för den kulturform, base
rad på jakt och fångst, som präglat Norrland under flera tusen år (Baudou 1977). 
Under äldre järnålder förändras situationen med bondeekonomins intåg, men i
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inlandet kan f angstkulturen ha levt kvar helt eller delvis även under järnåldern.
I Holms socken har längs Holmsjön (200 m ö h) 21 boplatser registrerats. 

Boplatserna låg på strandplanet och fyndmaterialet utgöres av kvartsavslag, 
bearbetad kvarts och skärvsten (fig 2). På några lokaler har dessutom påträffats 
enstaka bitar av flinta, hälleflinta, kvartsit och asbestkeramik. Det enda säkra 
föremålet som påträffades var en väl bevarad kvartsskrapa från en boplats vid 
Holmsjöns västra strand. Vid samma boplats ligger något uppdraget från stran
den på en låg ås en gravhög, till läget en s k insjö- eller skogsgrav, som brukar 
dateras till järnåldern. Inte långt från boplatsen ligger tre fångstgropar. Huruvi
da det finns ett samband utöver det rumsliga mellan boplatsen, graven och 
fångstgroparna vore en angelägen uppgift att undersöka.

Hittills gjorda undersökningar på liknande lokaler tyder inte på kronologiskt 
samband. Ett grav- och boplatsområde vid Holmsjön i Haverö socken undersök
tes 1972 inom forskningsprojektet NTB (Norrlands tidiga bebyggelse). Graven 
daterades till folkvandringstiden, medan de enstaka fynden från boplatsen var 
mesolitiska (Baudou 1977).

Längs Holmsjöns stränder har även ett tiotal lösfynd gjorts, bl a en kvartsit- 
skrapa, två mejslar av skiffer respektive bergart, två kärnor av flinta respektive 
bergart samt kvartsavslag och skärvstenar. Ytterligare fem boplatser i Attmar, 
Liden och Stöde låg på stränder av sjöar (175-250 m ö h) och hade liknande 
fyndmaterial som boplatserna vid Holmsjön.

Sex boplatser efter Ljungan, Indalsälven och vid kusten på 65-80 meters höjd 
över havet kan troligen genom sitt fyndbestånd - kvartsavslag, flinta, skärvste
nar, keramik, lerklining och en skifferspets - som har stora likheter med Holm- 
sjöboplatsernas, föras till stenåldern tidsmässigt, för vilket även nivåerna talar. 
Däremot är de sju boplatser i Liden, Skön, Sättna och Tynderö, som ligger på 
20-45 meters höjd över havet, med säkerhet från senare tid, även om fyndmate
rial och fyndsammansättning visar stora likheter med ovannämnda boplatser. På 
en boplats i Nilsböle i Liden med kvartsavslag, flinta, skiffer och skärvstenar 
påträffades också en del av en spännbuckla, sannolikt av vikingatida typ. Ett 
femtiotal meter från boplatsen finns gravar som vid undersökning daterats till 
vikingatid bl a genom fynd av ringspännen (B Ambrosiani 1954). Boplatsen (35 
m ö h) ligger på en svagt sydsluttande terrass mot Indalsälven.

På en boplats i Skön påträffades förutom flinta och skärvstenar ett skifferbry- 
ne och brända ben. Boplatsen ligger 30 meter över havet, dvs den mellersta 
bronsålderns strandlinje. Det är således endast ett fåtal boplatser påträffade i 
ursprungligt kustläge, medan lösfynden från detta område är desto talrikare. 
Sannolikt härrör flera av fynden från boplatser som vi av olika anledningar inte 
återfinner i dag, på grund av igenväxning och exploatering.

Av lösfynden är 29 enkla skafthålsyxor. Dessa är funna inom hela arbetsområ
det med en koncentration till kusttrakten, dock ingen från det på kuströsen rika 
Tynderö. En trindyxa är påträffad i Attmar och från Holm finns uppgift om 
ytterligare en trindyxa. En stridsyxa vardera är påträffade i Selånger respektive 
Sättna. I Stöde har påträffats en tjocknackig flintyxa och en håleggad stenyxa. 
En tjocknackig flintyxa finns även registrerad i Sundsvall. Från Bängling i Häs- 
sjö är ett märkligt depåfynd av fem tjocknackiga flintyxor (Baudou 1977). En
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Fig 2. Stenåldersboplats på en utskjutande udde vid västra stranden av Holmsjön i Holms 
socken. På åsryggen i bildens högra kant är en hög, en sk skogsgrav. Holms socken nr 71. 
Foto Wivianne Bondesson. Stone Age settlement on a spit projecting out from the western 
shore of Lake Holmsjön. On a ridge running along the righthand edge of the picture there is 
a mound, a so-called forest grave.
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tunnackig flintyxa är funnen i Timrå. Två flintspjutspetsar från Hässjö och 
Tynderö samt elva fynd av flintavslag fullbordar fynden med en sydlig påverkan. 
Totalt är det ett femtiotal fynd med influenser från söder.

Två nordbottniska redskap, s k ”Rovaniemihackor” är funna i Indal respekti
ve Hässjö. Av nordlig eller östlig påverkan är troligen redskapen och föremålen 
av kvarts, kvartsit, hälleflinta och skiffer, totalt över 50 indikationer. Åtta loka
ler med skärvsten är registrerade som fyndplatser. Fynden på dessa lokaler 
överensstämmer med de norrländska fångstboplatsernas fyndsammansättning.

Vid Bängling i Hässjö har som nämnts ovan ett depåfynd av fem tjocknackiga 
flintyxor påträffats. Vid inventeringen 1988 registrerades som lösfynd nacken av 
en tjocknackig flintyxa, vilken förvarades på en gård i Bängling. Senare under 
säsongen spårades två hela och ett eggparti av tjocknackiga flintyxor till Hed- 
bergska skolan i Sundsvall. Troligen hör de båda halvorna ihop. Vid Bängling 
har också påträffats nätsänken, en lårbensformad slipsten, två skafthålsyxor 
(enligt uppgift) och skärvstenar. Då förutom de talrika fynden även goda bo
platslägen fanns vid Bängling, avsattes extra tid för boplatsinventering där. 
Genom noggrann sondning och provgrävning hade vi förhoppningar om att 
kunna lokalisera boplatser, dock utan att lyckas. Detta visar också svårigheterna 
att inom inventeringens ram påträffa boplatser om inte markytan är exponerad.

Hällkistan i Indal vid Lagmansören ligger 65-70 m ö h på en sandbank på 
Indalsälvens norra strand. Av hällkistan syns i dag endast mindre delar av 
en sidohäll, en gavelhäll och takhällen (fig 3). Hällkistan undersöktes 1923 av

Fig 3. Hällkistan vid Lagmansören, Indals socken nr 1. Hällkistan ligger på en sandbank 
på Indalsälvens norra sida, ca 65 meter över havet. I dag syns endast några hällar i södra 
kanten av graven. Foto Bosse Jönsson. Stone cist at Lagmansören.
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G Hallström (Hallström 1924). Med ledning av bl a fynd och läge förefaller en 
datering till ca 3 000 f Kr eller århundraden dessförinnan vara möjlig (Baudou 
1977).

Nyligen har ett ben från ett av skeletten C 14-analyserats. Centrumvärdet på 
dateringen blev 1940 ± 120, okalibrerat värde, (St 11612, muntlig uppgift A 
Wallander, länsmuseet Murberget), dvs övergången mellanneolitikum-senneoli- 
tikum.

Sammanfattningsvis tycks de vid inventeringen funna bo- och fyndplatsernas 
utbredning, lägen och fyndmaterial i östra Medelpad passa väl in i den beskriv
ning av den norrländska fångstkulturen som Baudou ger i Västernorrlands för
historia (Baudou 1977).

Gravar
År 1988 registrerades 1 134 gravar på 461 lokaler (karta fig 4). 46 lokaler med 79 
anläggningar var nyupptäckter, men sedan förstagångsinventeringen har 32 lo
kaler med 47 fornlämningar "försvunnit” som R-objekt. Vanligaste orsaken är 
att gravar i samband med exploatering har undersökts och borttagits, men i 
några fall har andra bedömningar gjorts jämfört med förstagångsinventeringen.

Fig 4. Karta över gravar. Burials.
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Fig 5. Bronsåldersmsen vid Våle på nordsidan av Klingerfjärden, Tynderö socken nr 40.1 
förgrunden ett långröse, som är över 40 m långt. I bakgrunden det större av de två runda 
rösena på samma lokal. Foto Bosse Jönsson. Bronze Age cairn at Våle. In the foreground, 
an oval cairn. In the background, the larger of two cairns at the same site.

Genom ombedömningar eller nyupptäckter avviker antalet fornlämningar på 68 
gamla lokaler i årets inventering. Sammantaget innebär det att jämfört med 
förstagångsinventeringen har antalet lokaler ökat med 14, medan antalet an
läggningar minskat med 6.

Av de nyupptäckta gravarna är ca tio rösen eller stensättningar av rösekarak- 
tär. Liksom tidigare kända rösegravar, ett hundratal, ligger de på 30-50 meters 
höjd över havet, ofta på avsatser och exponerade mot havet.

Rösena har ett begränsat utbredningsområde inom en smal kustzon. En något 
ovanlig rösetyp utgör långrösena, som finns i ett fåtal antal i Skön och Tynderö. 
Vid Våle i Tynderö finns en sevärd bronsåldersmiljö med tolv gravar av rösetyp. 
Två är långrösen (fig 5), varav det största är över 40 meter långt (Selinge 1969).

Inga undersökningar av rösen i länet har utförts under det senaste årtiondet. 
Fynd från tidigare undersökningar av rösen pekar på anläggningstid under såväl 
bronsålder som järnålder. Genom att studera rösenas konstruktioner och höjd- 
lägen går det att urskilja två nivåer med strandbundna gravar, flertalet anlagda 
under bronsåldern, andra under äldre järnålder (Baudou 1977, Selinge 1977).

222



Tre holkyxor av brons är kända - två från Hässjö och en från Liden - men 
fyndomständigheterna tyder på att det rör sig om borttappade föremål.

Resten av de nyupptäckta gravarna är högar eller övertorvade stensättningar 
(fig 6). Gravar av dessa typer är också de vanligaste och utgör ca 90 % av 
gravbeståndet. Generellt dateras höggravarna till järnåldern. Högarna finns 
inom den odlade bygden i hela kustområdet och längs älv- och ådalarna. Vid 
Indalsälven finns inga kända gravar ovanför Österflygge i Lidens socken. De 
senaste årens utbyggnad av vägar och bebyggelse i Sundsvall och Timrå har 
medfört att ett trettiotal gravar har undersökts och borttagits. Samtliga gravar 
har varit av högtyp och dateringarna från utgrävningarna har fallit framför allt i 
folkvandringstid men även i vikingatid.

Ett känt fynd från Medelpad är den s k Stigeskatten. Fyndet, som gjordes 
1903 vid Stige i Indal, bestod av flera hundra silvermynt, silversmycken och 
bitsilver med en totalvikt av 3 kg. Skatten är troligen nedlagd i början eller 
mitten av 1000-talet (Selinge 1977).

Under årets säsong påträffades som lösfynd den tidigare nämnda spännbuck- 
lan i Nilsböle i Liden samt en glasflusspärla från Timrå. Båda är troligen vikinga
tida.

I en sammanfattning över järnåldersfynden i Medelpad visar Selinge (1977) att 
de äldsta är från århundraden efter Kristi födelse. Folkvandringstiden uppvisar 
en markant ökning av gravfynd, vilket stämmer med senare års undersök
ningsresultat. Vendeltiden karakteriseras som en fyndfattig period, medan grav
fynden från vikingatiden är talrika.

Fig 6. Den största högen, med kraftig kantkedja av meterstora stenar, på gravfältet vid 
Arklo, nr 14 i Indals socken. Gravfältet ligger på den höglänta strandterrassen på Indals
älvens norra sida. Foto Bosse Jönsson. The largest mound in the cemetery at Arklo.
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11988 års arbetsområde registrerades 27 husgrundsterrasser eller terrassering
ar på 19 lokaler. 24 stycken låg tillsammans med gravar av högtyp. Husgrunds- 
terrasserna är 10-42 m långa och 5-12 m breda, vanligen 10-20 m långa och 5-10 
m breda.

I Selånger undersöktes 1982 en stensättning och en husgrundsterrass (RAÄ 
2). Husgrundsterrassen är genom C 14-metoden daterad till 465-685 e Kr (RAÄ 
AT A dnr 5680/84), vilket tycks stämma väl överens med känd kunskap om 
husgrundsterrassernas tidsställning till romersk järnålder — folkvandringstid. I 
Västland i Skön har vid arkeologiska provundersökningar på ett boplatsområde 
påträffats kulturlager och lösfynd som preliminärt tyder på en vikingatida bebyg
gelse. Fynd från intilliggande gravar har givit dateringar från äldre järnålder. En 
utökad undersökning kan visa på en äldre bosättning än den preliminära (Söder
berg 1984).

Till de bosättningsindikerande platserna hör också de tidigare nämnda boplat
serna (sid 218), som genom sitt topografiska och bebyggelsehistoriska läge kan 
föras till järnåldern.

Sammanfattningsvis bör det framhållas att nyfynden av gravar, husgrundsterras- 
ser och boplatser sker helt inom de tidigare fornlämningstäta järnåldersbygder- 
na och utgör endast marginella tillskott.

Som avslutning på avsnittet om förhistoriska gravar skall endast hänvisas till 
Västernorrlands förhistoria, där brons- och järnålderns fornlämningar analyse
rats och tolkats för en beskrivning av bebyggelseutvecklingen under förhisto
riens senare skede (Baudou 1977, Selinge 1977).

Fångstgropar
Vid förstagångsinventeringen var, förutom de med run-R och upplysningsskrift 
markerade fångstgroparna, 21 lokaler med 66 gropar utmärkta enbart med 
upplysningsskrift på kartan. Detta beror på att ett beslut om R-markering av 
fångstgropar togs under arbetets gång 1964. Det var år 1864 det blev i lag 
förbjudet med gropfångst.

Ett minskat älgbestånd genom hård avskjutning under sent 1700- och tidigt 
1800-tal medförde att älgen nästan försvann vid mitten av förra århundradet. 
Därigenom upphörde användandet av gropfångst och som en följd av det kun
skapen om jaktmetoden (Selinge 1974 & Melander 1989).

1988 registrerades totalt 685 fångstgropar på 274 lokaler (karta fig 7). Jämfört 
med förstagångsinventeringen motsvarar det en ökning på 242 % för antalet 
fångstgropar och 311 % för antalet lokaler. Detta beror på att man vid första
gångsinventeringen hade mycket små resurser för egentlig inventering av skogs
markerna.

Av de enstaka fångstgropslokalerna är 138 ensamliggande, medan 101 lokaler 
har 2-4 gropar/lokal, sammanlagt 393 stycken.

På de 35 fångstgropssystemen är det totalt 292 fångstgropar, men endast nio
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system har tio eller flera gropar och med 19 gropar som högsta antalet i ett 
system.

De flesta fångstgroparna ligger i västra delen av arbetsområdet och här finns 
även de flesta systemen. Drygt hälften av fångstgroparna finns i Lidens socken.

13 % av antalet fångstgropslokaler är system, medan antalet fångstgropar i 
system är 43 %. Motsvarande fördelning för hela Medelpad i förstagångsinven- 
teringen var 15 respektive 48 %. Medelpad skiljer sig härvidlag markant från 
Jämtland och de norrut liggande landskapen, där antalet fångstgropar i system 
uppgår till minst 65 % (Selinge 1974).

• 1-10 gropar / ek kartblad

• 11-20
• 21-40

• 41 ~

Fig7. Karta över fångstgropar. Fall-pits.
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Selinge ser en funktionell skillnad mellan enstaka gropar och gropar i system i 
det jämtländska materialet som kan sammanfattas: ”att de enstaka groparna i 
första hand sannolikt gillrats med åtel för att locka till sig bytet, medan systemen 
varit försedda med stängsel för att leda bytet till groparna”.

Det som kännetecknar fångstgroparna i 1988 års arbetsområde är att de vanli
gen ligger i passager där bergshöjder, myrar eller vattendrag krymper framkom
ligheten, eller längs vattendrag eller myrkanter. Antalet gropar beror på hur 
trång passagen eller hur brett älgstråket är. I sadelläget mellan bergshöjder 
hittar man ofta fångstgropar. En eller ett par gropar har räckt för att effektivt
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Fig 8. Fångstgrop i flack sandmark på Indalsälvens norra strand i Östanskär, fornlämning 
3 i Indals socken. Två av de fyra fångstgroparna på lokalen är delvis undersökta år 1978 i 
samband med vägbreddning, men gav inga daterande fynd. Foto Bosse Jönsson. Fall-pit 
in a flat sandy area on the northern shore of the River Indalsälven at Ostanskär.

spärra av passagen. Även om fångstgropar i typiska lägen var vanligast förekom 
en del atypiska lägen som kraftiga sluttningar och storblockiga och blockrika 
moränmarker. Fångstgroparna är vanligen runda, 2-5 m i diameter och 0,5-2 m 
djupa, omgivna av en vall, 1-2 m bred och 0,1-0,3 m hög. Det förekommer att 
gropar har oval öppning. Bottenplanen har till övervägande del rektangulär 
form. Från och med 1988 har i beskrivningen angetts hela anläggningens diame
ter, dvs inklusive vallen, som förut angavs separat.

I Indals socken undersöktes 1978 en fångstgrop (RAÄ 4) av länsmuseet med 
anledning av en vägbreddning (fig 8). Kolbitar tillvaratogs för C 14-analys, men 
någon datering föreligger inte hittills (enligt A Wallander, Murberget). C 
14-analyser av kol från undersökta fångstgropar i Norrland har givit dateringar 
från ungefär 2000 f Kr till 1600 e Kr.

Litterära uppgifter från 1700-talet omtalar gropfångst av älg och det framgår 
också att fångstmetoden var vanligare förr (Selinge 1974). Det finns även en del 
folkliga traditioner om gropfångst i etnologiska arkiv (Melander 1989). Upp
teckningarna som är gjorda på 1930-talet bygger ofta på uppgifter ur äldre 
litteratur, varför primärvärdet är begränsat.

Likaså har de erhållna upplysningarna om fångstgropar vid förfrågan bland 
lokalbefolkningen varit begränsade. I ett fåtal byar har intresserade ortsbor 
lämnat värdefulla upplysningar, medan i flertalet byar inga användbara tips 
erhållits. Här har inventerarna själva upptäckt fångstgroparna genom terrängre
kognosceringar av s k ”goda lägen”, som analyserats fram via kartstudier.
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I några fall har namn på kartan antytt fångstgropar. I nordvästra delen av 
Timrå socken finns Älggårdsmyran, där det vid myrkanten påträffades fyra 
fångstgropar. Benämningen ”älgsgård” tyder på att man mellan groparna har 
haft stängsel och att ”själva stängslet uppfattats som en central del av an
läggningen” (Selinge 1974). Vid inventeringstillfället iakttogs som normalt inga 
lämningar efter stängsel på platsen.

Fågelfångstanläggningar
Sedan 1982 antecknas i så stor utsträckning som möjligt också fasta lämningar 
av fågelfångst vid fornminnesinventeringen. 130 lokaler med fågelfångstan
läggningar registrerades med run-R vid årets inventering (karta fig 9). Därutöver 
är ett trettiotal lokaler noterade som fångstanläggningar, men kommer ej att 
markeras på den tryckta kartan då endast spridda rester återstår.

Anläggningarna ligger på fåglarnas spelplatser eller ”vinplatser”, i krön- eller 
höga avsatslägen på kalbergen. Merparten ligger i ett nord-sydligt stråk genom 
de bergiga delarna i östra Indal, Sättna och Selånger (fig 10).

Fågelfångstanläggningarna är i fornlämningsregistret beskrivna som ”område

Fig 9. Karta över fågelfångstanläggningar. Bird-catching devices.
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med stenrader” med en utsträckning från ett tiotal meter till ett par hundra 
meter. Anläggningarna består av stenrader och små stenrösen. Stenraderna är 
från några meter upp till 20 meter långa, en sten breda och vanligen lagda i ett 
skikt, ofta kantställda. De korta stenraderna är raka, medan de längre kan ändra 
riktning flera gånger och även bilda slutna gårdar. En eller flera öppningar, 
halvmetern breda, finns i raderna och där har sannolikt snaror riggats. I vissa 
delar av området används bland ortsbefolkningen benämningen ”stenhag”.

Stenrösena är 0,5-1 m i diameter och några decimeter höga. Stenrösena har 
utgjort fästen för slanor i vars ände en snara varit riggad. Fåglarna har lockats till 
snarorna genom utlagt bete. Fångst med snaror i stenraderna bygger på vetska
pen om att fåglarna inte går över de utlagda hindren, utan följer stenraderna tills 
de hittar en öppning att slinka igenom. Fåglarna har letts till de med snaror 
riggade öppningarna. Där är en strategisk likhet i fångstmetod mellan enstaka 
fångstgropar och fångstgropssystem respektive stenrösen och stenrader (se sid 
225).

Sven Ekman beskriver i ”Norrlands jakt och fiske” från 1910 hur man fångat 
skogshönsfågel med snaror. ”Två lagom höga klykor nedsattes i marken på så

Fig 10. Några av de totalt ca 15 stenraderna på en fågelfångstanläggning, fornlämning 
156, på Kårstaberget i Indals socken. Fågelfångstanläggningarna ligger oftast i krönläge 
eller på högt belägna avsatser på hallberget. Foto Bosse Jönsson. Stone alignments be
longing to a bird-catching device.
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pass afstand från hvarandra, att snaran bekvämt kan utspännas mellan dem. På 
klykorna läggs en käpp, och i denna fastbindes snaran, som alltså kommer att 
hänga nedåt. Åt båda sidor läggs risstängsel ett stycke utåt, och på lämpligt 
afstånd från den första snaran gillras en annan i nästa fångstled (öppning) i 
’haget’ ” (Ekman 1910).

Det nämns inte i Ekmans framställning att ”hagen” kan vara byggda i sten. 
Ekmans exempel är hämtade från Norrlands inland och kustområdena i Norr- 
och Västerbotten, där landskapet är helt annorlunda än den kustnära bergkull
terrängen i Västernorrland. De västernorrländska fågelfångstanläggningarna 
ligger alla på kalberg och under högsta kustlinjen (enligt G Flink, RAÄ). Den 
högt belägna hällmarken har genom sin avskildhet och relativa öppenhet varit 
goda spel- och uppehållsplatser för fåglarna. Samtidigt har det varit lätt för 
jägarna att finna byggnadsmaterial till sina fällor i den vittrade ytan.

Längre in i landet där fåglarnas spelplatser varit på myrar eller andra öppna 
platser med täckt markyta har det varit naturligt att använda ris som byggnads
material till fångstanläggningarna. Att det varit så bekräftas från Holm av sages
man med egna erfarenheter (muntlig uppgift G Flink).

Att vi i dag av fågelfångstanläggningarna endast återfinner rester av stenbygg- 
da anläggningar beror mer på stenmaterialets egenskaper att motstå nedbrytning 
än att sten skulle vara enda byggnadsmaterial. Ett rishag raserar och förmultnar 
ganska omgående efter övergivandet, medan ett stenhag kan bestå i evinnerlig 
tid.

Enligt Ekman är det framför allt tjäder och orre som snarats på barmark, 
medan dalripa företrädesvis snarats när marken varit snötäckt. Järpe har mera 
sällan snarats. Ekman beskriver också hur hönsfåglar fångats med flakor och 
stockfällor, men då dessa liksom rishagen var av trä, har de inte bevarats till i 
dag.

Kännedomen om stenhagen bland lokalbefolkningen har, liksom fallet var 
med fångstgropar, varit mycket varierande. Vissa meddelare har på karta exakt 
kunnat pricka in anläggningarna och ingående berättat om deras funktion.

Det tycks som om anläggningarna har brukats in på 1900-talet. Säsongen 1989 
visade en sagesman i Högsjö socken på välbevarade fångstfällor, som anlagts och 
använts av hans far och farbror vid sekelskiftet, för fångst av orre och ripa.

Upplysningar om ålder och användningstid, utbredningsområde m m är yt
terst knapphändiga. Ekmans "Norrlands jakt och fiske” från 1910 är den enda 
litteratur med beskrivning av fågelfångst, som påträffats under excerperingsar- 
betet. En noggrann genomgång av utländsk litteratur och etnologiska arkiv ger 
troligen värdefulla upplysningar, men har legat utanför denna artikels syfte.

Bebyggelselämningar och byggnadsminnen
Genomgång av geometriska avmätningar och skifteskartor för att fastslå de 
primära registerenheternas läge gjordes fortlöpande under säsongen. Inom 
Sundsvalls och Timrå tätorter kunde därigenom ett tiotal övergivna tomter till
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byar och gårdar lägesbestämmas. Genomgående var de gamla tomterna helt 
utplånade av de senaste decenniernas bostads- och industriutbyggnad. Lands
bygdens byar och gårdar ligger med få undantag kvar på de platser, som de 
äldsta kartorna visar.

Byn Högen i Timrå har säkerligen fått sitt namn efter de gravhögar som finns 
på det impediment, där gårdstomterna låg.

113 fäbodlämningar eller platser för fäbodar finns registrerade. De flesta 
kommer att redovisas med namn som oftast hänsyftar på moderenhetens namn, 
t ex Backbodarna. Sju lokaler kommer att utmärkas med run-R på den tryckta 
kartan. Under fältarbetssäsongen beslutades nämligen att en selektiv R-marke- 
ring av fäbodlämningar skulle ske. Kravet var att förutom otvetydiga lämningar, 
skulle fäbodarna ha belägg från 1700-talet i skriftliga källor eller på kartor. 
Någon systematisk genomgång av skriftliga källor eller lantmäteriakter för att 
spåra fäbodar har inte gjorts för hela arbetsområdet. Vanligen har endast de 
mest välbevarade fäbodlämningarna kontrollerats i efterhand på lantmäteriak
ter.

Ca 70 torplämningar är registrerade, varav de flesta kommer att finnas på 
kartan med namn.

21 lokaler registrerades som byggnadsminnen (Mb på ekonomiska kartan) 
inom 1988 års arbetsområde (Riksantikvarieämbetet 1981, 1989). I centrala 
Sundsvall är 19 stenhus i den s k Stenstaden byggnadsminnesförklarade. Samt
liga är uppförda kort tid efter den stora branden 1888, som helt ödeläde den 
gamla trästaden.

På Alnön finns en av de äldsta Folkets Hus- byggnaderna i landet. Träbyggna
den som kallas Tors lokal uppfördes 1896 av medlemmar ur Svenska sågverks- 
och brädgårdsarbetarförbundet.

Ca 1 mil norr om Indals kyrka ligger vid en liten tjärn nybygget Gudmund- 
tjärn. 1779 fick Olof Pärsson tillstånd att anlägga ett nybygge vid den lilla 
tjärnen. Gården brukades fram till 1944. Av ursprunglig bebyggelse återstår i 
dag 19 byggnader. Förutom mangårdsbyggnaden är det bagarstuga, ladugårdar, 
stall, förråd, bastu, mangelbod, smedja, såg, kvarn och spånhyvel. Exemplet 
Gudmundtjärn visar att det krävdes en mångsidig produktionsinriktning med ett 
differentierat markutnyttjande för att skogsgården skulle vara en ekonomiskt 
bärkraftig enhet. I dag sköts gården av en intresseförening, som varje år lägger 
ner mycket arbete för att hålla gården i stånd. Markerna till gården är naturre
servat och hålls i hävd genom Skogsvårdsstyrelsens försorg (RAÄ 1989).

Industrilämningar
Ett trettiotal lämningar efter industrier med en handelsinriktad produktion har 
uppmärksammats vid inventeringen. Där bör några f d järnbruk från 1600- och 
1700-talen nämnas speciellt. Vid Sulå på gränsen mellan Indal och Sättna finns i 
Sulån lämningar efter det järnbruk som 1798 fick tillstånd för en stångjärnsham
mare och två härdar. Stångjärnstillverkningen upphörde 1884.
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Lögdö bruk låg i norra delen av Timrå, med hyttan vid Snågdån eller Mas- 
ugnsbäcken som den kallas i dag. Bruket fick sina privilegier 1685 och förutom 
masugn omfattade tillståndet en stångjärnshammare med två härdar. Hamma
ren låg längre norrut vid Aspån (på 1989 års område). Kvar av bruket, som 
upphörde 1878, är ruinerna av masugnen och rostugnen samt ett stort område 
med slaggförekomst. Stångjärnstillverkningen fortsatte på det under Lögdö ly
dande Sulå bruk till 1884.

På de sandiga tallhederna kring Lögdö och ner mot Indalsälven finns talrika 
kolbottnar, ett resultat av den omfattande kolning som ägde rum för att tillgodo
se järnbrukets behov av träkol.

I norra delen av Åvikebukten ligger vid Norråns utlopp i havet gården Avike- 
bruk. Gården har fått sitt namn efter bruket, som anlades här med privilegier 
från 1685. Tillståndet omfattade en stångjärnshammare med två härdar. Driften 
upphörde i slutet av 1800-talet. Bruksområdet sträckte sig över en kilometer upp 
längs bäcken. Längst i norr finns rester efter ett krutbruk. Sedan låg mot söder 
kvarn, stångjärnshammare, manufakturverk, såg och masugn (fig 11). Kvar i dag

Fig 11. Grunder efter Åvikebruks stångjärnshammare på båda sidor av Norrån. Längs 
med åns sydliga del finns ruiner och grunder efter kvarn, krutbruk, hammare, manufak
turverk och masugn. Bruket fick sina privilegier under slutet av 1600-talet. Fornlämning 
125 i Hässjö socken. Foto Bosse Jönsson. Foundations of tilt hammer at Av ik ironworks.
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finns vid sågverkslämningen ett senare tillkommet kraftverk. Av de gamla 
bruksbyggnaderna återstår i dag ruiner och mer eller mindre tydliga stengrun
der. Herrgårdsbyggnaden är flyttad till Murberget i Härnösand. Vid stranden 
finns diffusa rester efter ett varv och en kajanläggning (Hellman 1936).

Övriga platser med anknytning till industriell verksamhet är gruvhål, kalk- 
ugnsruiner, glas- och tegelbruk.

Spår av industrier med en verksamhet av husbehovskaraktär utgör de talrika 
kvarn- och såglämningar som finns vid åtskilliga byar och gårdar. Att täcka det 
egna behovet har även legat bakom anläggandet av de tjärdalar, spånhyvlar och 
linrötningsgropar vi ser rester efter i dag.

Kustfornlämningar
Med kustfornlämningar eller skärgårdsfornlämningar avses här i första hand de 
fornlämningar, som hör samman med fisket eller sjöfarten under historisk tid.

Nu påträffades inte speciellt många kustfornlämningar. Det beror till stor del 
på att kuststräckan från Sundsvall i söder till Åvikebukten i norr, inklusive 
Alnön, är kraftigt exploaterad för industriändamål, bostadsbebyggelse och som 
militärt övnings- och skjutfält. Det är endast mindre spridda partier av kust
sträckan som är opåverkade av 1900-talets expansion.

På Rödön i Alnö socken är vid Gorghamn och Löphamn lämningar efter två 
övergivna fiskelägen, bestående av husgrunder, båthusgrunder och gistgårdsrö- 
sen. På Rödön finns också en lokal med 8-9 tomtningar.

I Tynderö registrerades på Högskäret och Flatskäret sju lokaler med sentida 
ristningar. Ristningarna bestod av namn, initialer, årtal, figurer som skepp, 
byggnader och stiliserade nät. De äldsta årtalen är från senare delen av 1700-ta- 
let. Det är känt bland ortsbefolkningen att skären utnyttjades som tillfälliga 
hamnar av Gävlefiskare. Ett sjömärke på södra Åstön registrerades också med 
run-R. Ett par platser för vårdkasar finns antecknade i registret.

Övriga fornlämningar
Av resterande fornlämningar som registrerats skall endast några typer och ensta
ka fornlämningar kortfattat kommenteras. En ur många synpunkter svårbe
dömd fornlämningskategori utgör de s k boplatsgroparna (eller -vallarna). Se
dan den nya inventeringen av övre Norrland — från Luleåkontoret — startade 
1984 har gropproblematiken varit i fokus. Diskussionen har framför allt gällt 
groparnas och vallarnas funktion och ålder, men till viss del även den tillämpade 
nomenklaturen. L Klang har med utgångspunkt från de inom fornminnesin
venteringen använda sakorden - boplatsgrop, boplatsvall, boplatsgrop i klap
per, boplatsvall i klapper och kokgrop — definierat dessa termer och diskuterar 
anläggningarnas funktion och ålder (Klang 1989).

Klang anser att groparna är anläggningar och avfärdar uppfattningen om
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Fig 12. En av groparna på en lokal med åtta boplatsgropar i klappersten på Råbergets 
nordvästra sluttning, fornlämning 79 i Hässjö socken. Lokalen ligger ca 95 meter över 
havet och ca 2,5 km från nuvarande kust. Foto Bosse Jönsson. One of the pits at a site with 
eight settlement pits in the scree on the north-west slope of Råberget.

naturbildningar, typ dödisgropar. En generell förklaring av groparna är att de 
utgjort någon form av förvaringsplatser. I dagsläget finns inga helt säkra eller 
oomtvistade metoder att åldersbestämma groparna. Men genom att studera 
nivåer, lavbeväxtning, stenarnas ytstruktur m m finns möjlighet att krympa 
tidsramarna i de enskilda fallen. Att groparna som helhet spänner över lång tid 
är helt klart. Erfarenheterna från Norrbotten visar i flera fall på att anläggning
arna är från stenåldern (Klang 1989). ”Det selektiva urvalet för R-markering 
baserar sig på fyra kriterier: morfologi, frekvens, miljö och kartlavsförekoms- 
ter” (se vidare diskussion i Klang 1989).

Med utgångspunkt från ovanstående kriterier R-markerades i Hässjö 13 bo
platsgropar i klapper på tre lokaler. Lokalerna ligger på 90-110 meters höjd över 
havet, 1-2 km från nuvarande kustlinje. Med en datering till förhistorisk tid, 
främst stenåldern/bronsåldern, fanns här ett skärgårdslandskap med goda be
tingelser för en jakt- och fångstinriktad befolkning. Och att i sådant samman
hang se groparnas funktion som förvaringsplatser för kött m m är mycket sanno
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lik. Funktionen som förvaringsgropar med en datering till historisk tid är mindre 
trolig med ett avsides läge långt från bygden och bebyggelsen (fig 12).

De agrara lämningar som noterats på fotokartan eller i registret utgörs huvud
sakligen av enstaka röjningsrösen som genom läge och utseende har vissa likhe
ter med gravanläggningar. Två lokaler med agrara lämningar kan nämnas.

Vid Gösta på Alnön ligger i skogsmark två bandformiga åkerparceller, av
gränsade av terrasskanter, hak och jordvall.

På Skilsåkers ägor i Tynderö finns långt från nuvarande bebyggelse och od
lingsmark ett område med röjningsrösen bestående av ca 30 röjningsrösen. De 
liknar till form och utseende de flacka röjningsrösen som i samband med inven
teringen i Jönköpings län uppmärksammats extra (Gren 1989, Norman 1989 och 
Toliin 1989).

Ca 25 milstolpar och vägstenar är registrerade. Milstolparna finns i fem olika 
utförande. Äldst är några kalkstensstolpar från 1663 under Oxenstiernas lands- 
hövdingeskap över Norrland. Tyvärr är stenarna inom årets område så kraftigt 
vittrade att texten är utplånad. Från 1811 finns två typer av gjutjärnsmilstolpar, 
dels en med inskriptionen 1 MIL C v Nieroth under Carl XIII:s krönta namnchif-

Fig 13. En väl bevarad ugn 
vid Kväcklingen, fornläm- 
ning 186 i Lidens socken. 
Ugnen, som kallas Getar- 
ugnen, byggdes kring sekel
skiftet av vallpojkar. Foto 
Wivianne Bondesson. A well 
preserved oven at Kväckling
en, built around the turn of the 
century by shepherd boys.

234



fer, dels en enklare med enbart 1/2- eller 1/4-markering. En milstolpe av gjutjärn 
med inskriptionen 1 mil 1857 P. N M. H under Oscar I:s krönta namnchiffer 
finns vid Bergeforsen i Timrå. Den femte typen är från 1871 och uppsattes när 
Aug Weidenhielm var landshövding i Västernorrlands län.

De R-markerade vägstenarna och väghållningsstenarna står i ursprungligt läge 
vid gamla sockenvägar. Vägstenarna anger vanligen avståndet till sockenkyrkan, 
medan väghållningsstenarnas text rör vägunderhållsskyldigheten.

I Medelpads Fornhems samlingar på Norra Berget i Sundsvall finns inflyttade 
milstolpar och väghållningsstenar. Två stenbroar med slagna valv, som ej ingår i 
dagens vägnät, är R-markerade.

Till fornlämningar med rituell eller religiös innebörd hör offerkast och offerkäl
lor. Ett offerkast, Fattigmansbössan kallad, ligger efter en väg i närheten av byn 
Kväcklingen i Efolms socken. Fyra offerkällor och ett par trefaldighetskällor 
kommer att redovisas med run-R och namn på ekonomiska kartan. Den ena 
källan är omtalad som pilgrimskälla.

På en berghäll i byn Gryttjom i Ffässjö socken finns ristningar föreställande en 
ren, två kors samt några otydliga och svårtolkade tecken. Ristningarna är enligt 
uppgift från markägaren tillkomna i början av 1800-talet och utförda av samer 
som i samband med marknaden i Härnösand tillfälligt vistades här under vinter
månaderna.

I Sodalen i Indals socken finns på en gammal trädstubbe inristningen 1671 och 
ett bomärke. Det är oklart vad inristningen står för.

Ett gränsröse vid Eungfallet i Tiden omnämns år 1600 som riksgräns (Hellbom 
1977). En lite udda fornlämning är den s k getarugn, byggd på en berghäll av 
flata stenar, som finns i gränsområdet mellan Holm och Liden. Den är uppförd 
och använd av vallpojkar, i början av seklet (fig 13).

Avslutning
Huvuddelen av de registrerade fornlämningarna inom 1988 års arbetsområde 
kan inordnas under förhistoriska fornlämningar, fångstanläggningar och bebyg
gelselämningar.

Av de förhistoriska lämningarna är det stenåldersindikerande fornlämningar 
och fynd som dominerar nyfynden. Att det kring Holmsjön skulle påträffas 
fångstboplatser var inte överraskande. Däremot gav inventeringar av goda bo
platslägen i kusttrakten inget positivt utfall, främst beroende på att vegetationen 
förhindrade nödvändig markytebesiktning.

Brons- och järnålderns traditionella fornlämningar ligger genom de naturgiv- 
na förutsättningarna inom ett begränsat utbredningsområde. Vid förstagångsin- 
venteringen har detta område blivit så noggrant terrängrekognoscerat att endast 
smärre marginella tillskott registrerades 1988.

Fångstgroparna har ett klart västligt dvs icke kustnära utbredningsområde och 
andelen gropar i system är påtagligt vanligare ju närmare Jämtlandsgränsen man
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Resultat av den år 1988 reviderade fornminnesinventeringen 
inom Y-län

I II III IV V VI VII VIII
a b c d a b a b a b

Aino 147/56 1/1 2/2 150/56 1/1 - 17/8 - - - 5/5 1/1
Attmar 2/2 - 1/1 3/3 1/1 - 10/10 - - - 1/1 7/7
Holm - - - 0/0 19/18 1/1 46/29 1/1 - 2/2 4/4 5/5
Häggdånger - - - 0/0 - - - - - - - 1/1
Hässjö 32/16 - 13/4 45/20 - 2/1 33/12 - 11/10 1/1 3/3 15/15
Indal 35/18 - - 35/18 - - 88/67 - 4/4 3/3 3/3 64/64
Liden 13/13 - - 13/3 5/5 6/6 358/126 - 2/2 4/4 7/7 22/22
Ljustorp - - - 0/0 - - 7/5 - - - 1/1 5/5
Selånger 287/114 3/3 6/4 296/117 - 1/1 52/43 - 3/3 - 2/2 8/8
Skön 340/91 2/1 4/3 346/92 3/3 - 1/1 1/1 1/1 1/1 - 1/1
Stöde 51/30 - 7/7 58/34 5/5 1/1 123/53 - 1/1 - 3/3 17/17
Sundsvall 18/3 - - 18/3 - - - 1/1 - 13/12 - -

Sättna 30/11 1/1 5/2 36/14 2/2 3/3 66/51 - - - 8/8 40/40
Torp - - - 0/0 - - 1/1 - - - - -

Timrå 98/40 - 212 100/41 - 1/1 22/9 1/1 4/3 6/6 1/1 2/2
Tuna 3/3 - - 3/3 - - 18/8 - - - - 2/2
Tynderö 87/74 2/2 89/76 2/2 45/6 10/8 3/2 1/1 2/2

Summa 1134/
461

7/6 42/27 1192/
480

38/37 15/14 887/
429

4/4 36/32 33/31 39/39 192/
192

kommer. Fågelfångstanläggningarna finns på bergkullarnas hällmarker i ett 
nord-sydligt bälte ett par mil in från kusten och ofta på bergen som ansluter till 
den historiska bygden.

Den tredje stora gruppen är bebyggelselämningar och där har intresset foku
serats på fäbodlämningarna. Inte minst har frågor av principiell natur angående 
innehåll, redovisning och bedömning diskuterats.

Trots att merparten av fornlämningarna faller inom några få grupper är det 
signifikativa för fornlämningsbeståndet ändå dess stora spännvidd, allt från forn- 
lämningskategorier som anses vara typiskt sydländska till (övre) norrländska.

Summary
The 1988 survey in the county of Västernorrland took place in a region of 
Medelpad encompassing coast, valley and forest zones. The archaeological sites 
are characterised by their great variety, ranging from Stone Age burials to ovens 
built by herdsmen of this century. Finds from the prehistoric period provide 
evidence of contact with and influences from both north-eastern and southern 
regions. However, some principal site types can be discerned. Prehistoric re
mains (settlement sites and findspots of Stone Age type together with burials
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IX X XI XII

a b c a b c

168/65 125 156/59 - 6 - 4 78 47 60

14/14 49 3/3 0 0 31 18 58

67/49 89 0/0 0 0 26 63 242

0/0 10 0/0 0 0 0 10

91/43 123 14/9 31 221 26 97 373

127/89 273 33/19 2 6 64 209 327

384/142 232 10/3 3 30 61 171 280

7/5 33 0/0 0 0 1 32

352/164 231 295/110 1 1 154 77 50

352/98 134 335/87 11 3 105 29 28

188/94 184 50/30 8 16 79 105 133

19/4 54 15/3 20 7 7 47 671

107/70 190 27/10 9 33 64 126 197

1/1 2 0/0 0 0 1 1

128/55 118 104/40 - 4 - 4 59 59 100

21/11 32 2/2 1 50 10 22 220

146/92 107 86/95 3 4 62 45 73

2172/
996

1986 1130/
470

62 6 828 1158 140

I: Fullständighet inom socken; x = hela sock
nen, blankt = del av socknen.

II: Socken i klartext, från rubriken event, avvi
kande landskap i förkortning.

III: Förhistoriska fornlämningar med markerad 
begränsning och R på ek. kartan; a = gra
var, b = ristningar, c = övriga, d = summa.

IV: Förhistoriska fornlämningar utan markerad 
begränsning och med (R) på ek. kartan.

V: Fornlämningar från historisk el. ospecifie- 
rad tid med begränsning och R på ek. kar
tan; a = byggnadslämningar, b = övriga.

VI: Fornlämningar från historisk el. ospecifie- 
rad tid utan markerad begränsning och med 
(R) på ek. kartan.

VII: Inskrifter från historisk tid; a = markerade 
med R på ek. kartan, b = markerade 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: = Uld i förstagångsinventeringen; a = sum
ma, b = avvikelse i antal (-markeras), c = 
avvikelse i %.

XII: = X i förstagångsinventeringen; a = sum
ma, b = avvikelse i antal, c = avvikelse i %.

from the Bronze and Iron Ages) comprise c. 30 % of the total number of 
registered archaeological sites. Along the shores of Lake Holmsjön in the parish 
of Holm some 20 sites have been registered in the waterline area. Findspots are 
more widely scattered, but there are minor concentrations in the prehistoric 
shoreline area. Bronze Age graves are associated with the coastline of the 
period, whereas Iron Age graves are also found along stream and river valleys.

Hunting devices (fallpits for elk and bird-hunting devices) are encountered 
almost exclusively in the hilly forested zone inland from the coastal area.

Building remains (deserted village and farm sites, shieling remains and the 
remains of crofts) occur in the whole of the surveyed area. Deserted village and 
farm sites are located in the areas of pioneer settlement along the coast or river 
valleys. The remains of crofts and shielings are situated outside the colonised 
area in the forested zone.
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Undersökning av fomlämning 
181 i Njurunda
Wivianne Bondesson

Inledning
Under säsongen 1988 utfördes inom ramen för fornminnesinventeringen smärre 
arkeologiska undersökningar för att öka kunskapen om olika fornlämningska- 
tegorier. I samband med fornminnesinventeringen i Medelpad genomfördes en 
mindre grävning i samarbete med Länsmuseet i Härnösand av fornlämningslokal 
nr 181 i Njurunda sn, med syfte att öka kunskapen om överodlade järnåldershö- 
gar i Mellannorrland. Undersökningen leddes av Wivianne Bondesson, Raä Fd 
och Lennart Forsberg, Länsmuseet Murberget, Härnösand.

Överodlade högar
Överodlade högar utgörs av gravhögar som genom odling och successiv plöjning 
planats ut i varierande grad. Skalan spänner från dem som fortfarande har en 
tydligt markerad välvning och väl avsatt kant till de mer eller mindre otydliga 
flacka förhöjningarna med låg höjd och stor diameter och med en begränsning 
som otydligt övergår i den omgivande åkermarken. Allteftersom högen odlas 
förs mer och mer jord ut från dess mittparti mot kanterna, konstruktionsdetaljer 
förstörs och en eventuell gravgömma med artefakter sprids ut över ytan.

Vid den antikvariska bedömningen av en överodlad hög finns ett osäkerhets
moment. Faktorer som läget, eventuella fynd i åkern, uppgifter i orten, äldre 
skriftliga källor och uppgifter från äldre kartor m m tillmäts en stor betydelse. 
Bedömningen av ett typiskt gravläge baserar sig på inventerarens erfarenhet av 
området. Fynd tillmäts betydelse om de kan tänkas ha ingått i gravbilden. 
Informationen i övrigt bedöms utifrån uppgiftslämnarens trovärdighet och preci
sion vad gäller lägesangivelsen. Alla dessa faktorer påverkar i olika grad bedöm
ningen. Om flera av faktorerna saknas och om högresten avtecknar sig mindre 
distinkt så ökar osäkerhetsfaktorn. Överodling kan alltså skapa problem vid den 
antikvariska bedömningen och väcka frågor som endast kan besvaras vid en 
undersökning.

I Medelpad utgör högen den vanligaste gravtypen. Den utgör också en typ 
som blivit hårt skadad av plundring, täkt och överodling. Många av högarna är 
tämligen små och därmed lättplundrade, lätta att schakta bort och odla över. De 
är i allmänhet belägna mitt i den nuvarande bygden, på eller i anslutning till 
gårdstomter och åkermark. Dalgångarnas jordar är och har varit attraktiv åker
mark, vilket gjort att ett okänt antal högar försvunnit helt och att man fortfaran-
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Fig 1. Den intakta högen RAÄ181. Foto Wivianne Bondesson. Samtliga foton i denna 
artikel tillhör Länsmuseet Murberget, Härnösand. Ancient monument 181, the preserved 
mound.

de kan se rester av många hårt överodlade högar i åkermarken. De högar som 
inte är överodlade är i allmänhet belägna på gårdstomterna eller på svårodlade 
impediment och är ofta skadade genom plundring.

På grund av områdets ringa exploatering i modern tid finns inte många rappor
ter på oskadade gravhögar som undersökts med moderna metoder.

I Njurunda socken finns efter 1987 års revidering tio lokaler med 18 överodla
de högar inkl RAÄ 181. Dessutom finns uppgifter om ett 50-tal borttagna högar.

Målsättning
Målsättningen med undersökningen var i första hand att fastställa de registrera
de lämningarnas fornlämningskaraktär, dvs om alla verkligen var rester av för-
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störda gravar. Fornminnesinventeringens bedömning innehåller ibland ett visst 
osäkerhetsmoment och en R-markering kan ibland behöva göras utan full säker
het. Beteckningen står för det skydd man vill ge objektet i händelse av exploate
ring och tillämpas därför även på objekt, där sannolikheten att det är en forn- 
lämning är stor. RAÄ 181 innehöll en bevarad hög och fem sannolika, överodla
de. Undersökningen föregicks av en diskussion huruvida alla dessa utgjorde 
högar.

Ytterligare en del av målsättningen var att öka kunskapen om i hur hög grad 
eventuella konstruktionsdetaljer och fynd finns bevarade i en kraftigt nedplöjd 
hög. Finns det överhuvudtaget skäl till det omfattande skydd en R-markering 
ger en överodlad hög? Inga undersökningar av överodlade järnåldershögar finns 
rapporterade från området, och om man väger in kronologiska och regionala 
skillnader i gravskick och fyndbild kan det vara vanskligt att dra paralleller till 
andra perioder eller regioner i Sverige.

Slutligen var ytterligare en del av målsättningen att testa metoden att använda 
jordsond för att fastställa fornlämningskaraktären.

Val av undersökningsobjekt
Vid 1987 års inventering blev RAÄ 181 i Njurunda sn registrerad som gravfält, 
ca 100 x 80 m stort (Ö-V). Gravfältet låg i åkermark i nordsluttningen av en 
sedimentdal. Drygt 200 m nordost om undersökningsområdet ligger Skrängsta- 
sjön. I söder vidtar en flack höjdrygg där ytterligare fcrnlämningar är belägna. 
Gravfältets nivå över havet är lägst 25 m, vilket ger en strandlinjedatering till ca 
500 e Kr (Selinge 1977 s 391). Skrängstasjöns nuvarande yta är ca 20 m ö h, vilket 
bör tolkas så att gravfältets omgivning bör ha varit sig tämligen lik under yngre 
järnålder. Läget bedömdes som typiskt i den jämna, flacka sluttningen ner mot 
sjön.

Vid 1987 års inventering iakttogs intill den intakta högen fem överodlade 
högar och talrika sotfläckar. Den intakta högen är 6 m i diameter och 1 m hög. 
De överodlade högarna är 15-20 m i diameter och 0,5-1 m höga med talrika intill 
0,4 m stora stenar i ytan. Alla de överodlade högarna hade talrika sotfläckar i 
ytan vid inventeringstillfället och i en sotfläck konstaterades ett järnfragment. 
De överodlade högarna hade mer eller mindre tydligt avsatta kanter (enligt 
beskrivning i RAÄ:s inventeringsbok Njurunda sn 1987). Vid förstagångsinven- 
teringen 1964 registrerades endast den intakta högen.

Enligt 1766 års storskifteskarta över Ovansjö by var området då impediment. 
Uppodlingen har alltså skett senare.

Objektet var lämpligt av flera orsaker. Högarna uppvisade olika grader av 
överodling och därigenom varierad gravkaraktär, vilket medförde stora möjlig
heter att få svar på de frågor vi ställde. Bidragande faktorer var naturligtvis 
också tillgängligheten för undersökning, med tanke på våra begränsade resurser. 
Tillstånd gavs av markägaren Emil Jonsson, Ovansjö, att gräva i åkern, som 
under denna tid låg i träda.
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Inom gravfältet utvaldes två överodlade högar för närmare undersökning, den 
nordvästra högen (A I) och den längst i söder (A II). Högen i nordväst bedömde 
vi vara den säkraste. Den var 16 m i diameter och 0,4 m hög med en tydligt välvd 
profil, jämn yta och väl avsatta kanter. Högen i söder var vi mest tveksamma till, 
då den hade mycket oklar begränsning som övergick i den naturliga sluttningen i 
norr och flackade ut kraftigt i söder. Diametern uppskattades till ca 10 m, 
möjligen större, och höjden till ett par dm.

Genom att välja den tydligaste och den otydligaste förväntades resultatet vara 
representativt för hela övriga gravfältet.

Metod
De använda metoderna var jordsondprover, utgrävning och kartering.

Provtagningen med jordsond gjordes för att testa om denna metod är använd
bar att fastställa om en förmodad överplöjd hög verkligen är en sådan. Vi ville 
kunna jämföra sondsticken med ett utgrävningsresultat för att se hur pass repre
sentativt ett sondstick är. Sonden är ju vanligen det enda hjälpmedel inventera- 
ren har, för att i tveksamma fall försöka spåra fornlämningskriterier under mark, 
exempelvis skiktningar, kol och sotlager. För att kontrollera vad ett sondprov 
egentligen motsvarar lades en linje ut tvärs över de två utvalda objekten, ett 
prov togs varje halvmeter och resultatet nedtecknades, dvs matjordens tjocklek, 
ev kol- och sotlagers tjocklek samt typ av jordart därunder.

Utgrävning var den enda säkra metoden att fastställa om de utvalda högarna 
var gravar och i vilken grad de i så fall var förstörda, samt vilka konstruktioner 
och fynd där funnits. Två stycken 1 m breda schakt lades ut längs den tidigare 
utstakade linjen, från kanten till anläggningens mitt, för att kunna jämföra 
sondprovsresultaten med den framtagna profilen.

Vidare karterades hela området i skala 1:500 för att gravarnas inbördes läge 
skulle fastställas och sondprover togs i den centrala delen av samtliga förhöjning
ar.

Arbetsbeskrivning
Arbetet började med sondprovstagning längs de två utstakade linjerna. Det 
visade sig snabbt att sondprovstagningen inte gick så lätt. Det översta skiktet 
utgjordes av porös sandbemängd matjord, som vilade på ett mycket hårt packat 
underlag av mjäla. Sonden fick vanligen slås ner med slägga. På grund av jordens 
beskaffenhet följde ibland överhuvudtaget ingen jord med upp i sonden trots ett 
tiotal försök, vilket bidrog till luckor i redovisningen.

Schakten grävdes i 1 x 1 m stora rutor i 0,1 m tjocka skikt. All jord sållades och 
varje ruta beskrevs separat skikt för skikt. Schakten grävdes ner till ca 0,25-0,55
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Fig 2. Resultatet av sondningen gav upphov till livliga diskussioner. Foto Wivianne 
Bondesson. Sondage.

m djup, dvs ett gott stycke ner i steril mark. En långprofil ritades mot söder (A I) 
respektive mot öster (A II) för att ge en sammanhängande bild av lagerföljden. 
Schakten ritades även i plan och fotograferades. (Se Rapport 1989, Länsmuseet 
Murberget, Härnösand).

Undersökningsresultat
Sondproverna från A I och A II påvisade ett 0,1-0,4 m tjockt matjordslager och 
därunder ställvis kol, sot och träbemängda lager, ca 2-3 cm tjocka som vilade på 
steril mjäla eller grusbemängd sand. Nio prover kunde inte tas på grund av den 
extremt hårda cementliknande underliggande mjälan. Sondproverna från A III 
-AV påvisade ett 0,1-0,2 m tjockt matjordslager på sand eller grus.

Undersökningen visade att ett ca 0,1-0,28 m tjockt matjordslager vilade direkt 
på naturliga förhöjningar av hårt packad ljus mjäla eller gul grusbemängd sand. 
Ställvis påträffades förkolnade eller delvis förkolnade rötter och kvistar direkt 
under ploglagret, företrädesvis strax norr om A II. Inga spår efter begravningar 
eller annan mänsklig förhistorisk påverkan påträffades. Enstaka brända djurben 
förekom spritt i matjordslagret.

Karteringen åskådliggjorde anläggningarnas inbördes placering. De visade sig 
ligga jämnt fördelade inom området med ett avstånd av 15-27 m från varandra.
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Tolkning
Resultatet av undersökningen pekar entydigt på att AI — A V är naturbildning
ar, tämligen regelbundna förhöjningar av sand, grus och mjäla, täckta av ett 
tjockt matjordslager och utjämnade av plogen. Området har odlats upp efter 
1766, då det redovisas på kartan som impediment. Röjningen inför uppodlingen 
har ställvis bidragit till att bitar av förkolnade rötter och grenar påträffades 
under matjorden, främst i lägre liggande områden, där de täckts av ett tjockare 
lager av nerplöjd matjord. De enstaka fynd som påträffades utgjordes av glas, 
bränd lera och brända djurben. De var recenta och har troligen spritts ut på 
åkern i samband med gödsling.

Fig3. Undersökningen. Till höger ri
tas plan över schaktet. Foto Wivianne 
Bondesson. På kartan över området 
syns de två undersökta schakten. Pro
filen är från All, med början i norr. 
Excavation.

I~ ~ 1 hårt\/ / A mylli packad grävit mjäla

28.00-

blandad gråvit mjäla och sandbemängd mo

X 1035
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Slutsats
Utgrävningsresultatet blev förvånande men mycket lärorikt. De frågor vi haft 
som målsättning att besvara förblev delvis obesvarade. Någon fornlämningska- 
raktär gick inte att fastställa. A I och A II var naturbildningar och vad gäller A 
III — A V gav sondprov inga som helst indikationer på förhistorisk verksamhet.

Det går inte att utifrån den här undersökningen öka kunskapen om överplöjda 
järnåldershögar i Mellannorrland. Ur den synpunkten visade sig valet av RAÄ 
181 som objekt vara mindre lyckat.

Sondning som metod att fastställa fornlämningskaraktären visade sig i detta 
fall vara avsevärt mindre tillförlitligt än förväntat. Detta berodde dels på jordar-
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tens beskaffenhet och dels på vanskligheten vid tolkningen av proverna. Slutsat
sen blev att sondning som metod inte är generellt tillämplig. Jordartens beskaf
fenhet spelar stor roll. Att tolka proverna rätt visade sig inte vara en självklar
het. Vid jämförelsen med den grävda profilen var matjordslagrets tjocklek inte 
alltid överensstämmande. Det kunde skilja många cm, troligtvis även det be
roende på jordarternas beskaffenhet. De förkolnade rötter och grenar som 
ställvis låg kors och tvärs i schaktet framträdde som en ca 1-2 cm bred kol- och 
sotstrimma i sondprovet. Efter att ha tagit upp ett par liknande sondprover ser 
man lätt ett jämnt och fint brandlager framför sig. Det var en mycket lärorik 
erfarenhet att kunna jämföra sondproverna med grävningsresultaten.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det var en mycket nyttig erfarenhet 
för oss att kunna ta till spaden för att direkt försöka få svar på några av de många 
frågeställningar en inventerare ständigt ställs inför. Fornminnesinventeringens 
syfte är ju inte enbart att registrera ytterligare nyfunna fornlämningar. Det är 
viktigt att vi testar och diskuterar nya arbetsmetoder och med olika medel 
försöker besvara de frågor som väcks när en bygds förhistoria kartläggs.

Summary
Ploughed-out mounds represent a type of ancient monument which is often 
difficult to evaluate. In order to increase our understanding of the effects of 
ploughing-out on smaller mounds, two ploughed-out mounds in Medelpad were 
investigated. The excavation was conducted by staff of the archaeological sur
vey.
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Fornlämningar i skärgård
— några resultat av riksantikvarieämbetets 
arkeologiska dokumentation i 
övre Norrland 1988 och i Norrbottens 
skärgård 1984-89
Lennart Klang, Inge Lindström, Peter Norman, Lena Olofsson och 
Jan Olov Westerberg

I det följande sammanfattas fornminnesinventeringens resultat i Norrbottens 
skärgård, arkeologiskt dokumenterad i RAÄ:s regi åren 1984—1989. De mest 
omfattande insatserna gjordes 1988, då också tre olika fastlandsområden i Norr
bottens och Västerbottens län fornminnesinventerades för den ekonomiska kar
tan (se kartöversikt sid 302 f). Även dessa tre delområden presenteras i det 
följande - dock mycket kortfattat. Ursprungligen planerade lantmäteriet kart
läggning även i skärgården detta år, men av olika skäl ändrades dessa planer vid 
en så framskriden tidpunkt att RAÄ:s fornminnesinventering redan var igång. I 
stort sett fullföljdes därför inventeringsplaneringen, även om vissa skärgårdsin- 
satser sparades till 1989. Lantmäteriets ändrade planer innebär att möjligheter 
finns att vid behov göra nya kompletterande fältinsatser i skärgården, innan de 
nya ekonomiska kartbladen över området går i tryck. På grund av kartornas 
senareläggning har inventeringsresultatet i skärgården 1988-89 inte digitaliserats 
eller färdigredigerats, när denna uppsats skrevs i början av 1990. Vissa enskild
heter kommer därför att ändras och kompletteras i registrets beskrivningar, 
innan skärgårdsinventeringen kan anses avslutad för den här gången. Längre 
fram i uppsatsen utvecklas f ö synsättet att fornlämningsregistret aldrig bör upp
fattas som statiskt; kontinuerligt kommer det att ajourhållas i ”all” framtid i takt 
med nyupptäckter och ökande kunskaper om såväl forna tider som dokumenta
tionsmetodik.

Med Norrbottens skärgård avses i denna uppsats den nutida skärgården, dvs 
dagens öar jämte mellanliggande vatten utanför kustlinjen (jfr Norrman 1986, s 
91 f). Tidigare öar, nu uppgrundade av landhöjningen till halvöar och bergshöj
der på fastlandet, har förr tillhört en skärgård och har givetvis intresse vid en 
arkeologisk analys i ett långtidsperspektiv, men en sådan analys görs inte här.

Innan vi ger oss i kast med Norrbottens skärgård och därmed främst uppmärk
sammar de kustbundna näringarnas fornlämningar från järnålder, medeltid och 
nyare tid skall vi mycket summariskt beröra de inlandsområden som fornminnes
inventerades 1988. De ger bl a exempel på sådana forntida skärgårdar som i
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Fig 1. Stenåldersbostad med "havsutsikt”. Denna mycket välbevarade boplatsvall, med 
yttermåtten 18x9 m och en ungefärlig golvyta av 15 x 5 m, ligger på en av de sandiga 
avsatserna mellan Norrudden och Storviktjärnen intill Gunnarsbyn i Råneå socken. 
Platsen var strandbunden för ca 3 500 år sedan, då en havsvik gick ända fram till den 
sankmark som syns i bakgrunden. Foto Lennart Klang. Stone Age residence with a sea 
view. A very well preserved circular hut foundation. The site was situated on the beach 
about3500years ago.

övrigt inte närmare analyseras i denna artikel, men som ändå ger intressanta 
perspektiv på den nutida skärgården. I uppsatsens avslutning görs därför en 
återknytning till dessa nutida fastlandsområden och därmed till det arkeologiska 
långtidsperspektivet för det maritima kulturlandskapet.

1988 års fastlandsområden
Det största delområdet år 1988, ca 100 ekonomiska kartblad i skala 1:10 000, 
berörde främst Bodens och Luleå kommuner (delar av socknarna Edefors, 
Överluleå, Råneå och Nederluleå). Detta område ligger i allt väsentligt under 
högsta kustlinjen och således i sådana forntida skärgårds-, kust- och fjärdmiljöer 
som fornminnesinventeringen gått fram över i Norrbotten åren 1984-1987 (jfr 
Aronsson 1987, Klang 1986, 1987, 1988, 1989a, 1989b, 1990a). I detta område 
kring Luleälvens nedre lopp finner vi också många av övre Norrlands stora 
jordbruksbyar enligt 1500-talets skriftliga källor och 1600-talets geometriska 
jordeböcker (Eneqvist 1937). Bodens tätort och omgivande militära övningsfält 
är ytterligare några utmärkande drag för detta område. Som väntat visar inven
teringsresultatet att talrika boplatser påträffas i terränglägen, som var fina 
strandnära miljöer i framför allt tidsskedet 5 000-1 000 f Kr, dvs på nivåer 
mellan 100 och 30 m över den nuvarande havsytan.
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Något mer än 250 förhistoriska boplatser utan synliga anläggningar men med 
redskap, keramik, avslag och skärvsten i olika iakttagbara kombinationer doku
menterades i detta område 1988. Därtill kommer ett 100-tal boplatser med 
registrerade anläggningar av förhistorisk karaktär (kolumn IIIc i tabellsamman
ställningen sid 304) med sammanlagt något fler än 200 kokgropar, ca 85 boplats
gropar och 15 boplatsvallar. Inte ett enda av alla dessa boplatsspår från förhisto
risk tid hade med dåvarande kunskap och ambitionsnivå dokumenterats vid 
förstagångsinventeringen i området (se kolumn XIa). I området har även förhis
toriska gravar beskrivits (kolumn Illa), samt därutöver bl a ca 150 fångstgropar 
(kolumn Vb), 45 gropanläggningar i klapper och 25 ålderdomliga härdar (ko
lumn Va). Sannolikt medeltida gårdstomter (jfr Klang 1990b), industrihistoriska 
lämningar av olika slag och diverse andra lokaler har även tillhört fornminnesin- 
venterarens vardag i detta område.

Det andra delområdet, på gränsen mellan Norrbottens och Västerbottens län 
och i kommunerna Piteå och Skellefteå, berörde 20 ekonomiska kartblad i skala 
1:10 000 (socknarna Hortlax, Piteå, Byske och Jörn), medan det tredje delområ
det endast omfattade två ekonomiska kartblad i Byske socken kring byn Drängs
mark (se kartöversikten fig 44). Området på länsgränsen är mycket annorlunda 
vid en jämförelse med Bodenområdet, framför allt på grund av det geografiska 
läget över högsta kustlinjen och utanför äldre jordbruksbygd. Byskeälven och 
Åbyälven flyter genom detta skogsland med endast fåtaliga, mindre jord
bruksmarker. Gårdarna härrör från nybyggeskolonisationen på främst 1700- och 
1800-talen. Många bebyggelseenheter i detta område står numera öde eller

Fig 2. Fångstgropar har återfunnits i ett stort antal i övre Norrland. Här studeras en 
fångstgrop öster om Karptjärn i Överluleå socken med jordsond. Foto Jorma Karman. A 
large number of fall-pits were re-discovered in northern Norrland.
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används som fritidsbostäder. Detta genuina inlandsområde har tidigare nyttjats 
av kringflyttande samer. Arkeologiskt bör man alltså förvänta sig en helt annan 
fornlämningsstruktur i detta delområde i jämförelse med Bodenområdet, vilket 
också kunde beläggas vid inventeringen. Drängsmarksområdet, under högsta 
kustlinjen, har en landskapsstruktur mer lik Bodenområdet med bl a den medel
tida byn Drängsmark, möjlig att följa i kartmaterial sedan 1640-talet (jfr Spor- 
rong 1981, s 56 ff).

Av de 334 fornlämningar som registrerades på de 22 ekonomiska kartbladen i 
gränsområdet mellan länen och i Drängsmarksområdet (kolumn IX i tabellsam
manställningen på sid 305) märks särskilt 151 härdar (på 62 lokaler) och 139 
fångstgropar (på 31 lokaler). Därtill kommer ett 40-tal boplatser av stenålders
karaktär, varav den i särklass största koncentrationen kunde identifieras på 
sandheden Drängsmarkskläppen söder om Drängsmark. Här har även enstaka 
boplatsgropar och en boplatsvall registrerats, den senare i ett område med ett 
flertal diffusa svackor i sandmarken, vilka möjligen kan vara forntida anlägg
ningar, om de inte är naturbildningar. Oavsett dessa enskilda svårbedömda 
objekt framstår Drängsmarkskläppen som ett mycket intressant förhistoriskt 
boplatsområde med av allt att döma rikligt med fynd i sandmarken.

Härdlokalerna i gränsområdet mellan länen ger bl a intressanta utgångspunk-

Fig 3. Lämningar efter Avafors järnbruk i Råneå socken. Hyttan var i drift åren 
1834-1887. Foto Lennart Klang. Remains of Avafors ironworks.
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Fig 4. Fornminnesinventeraren Pia Skålberg vid en härd från en samisk kåta. Många 
härdar i inventeringsområdet på länsgränsen mellan Norrbotten och Västerbotten påträf
fas liksom denna på sandig moränmark intill myrkanter. Foto Lennart Klang. Hearth 
from a Sami hut.

ter för studier av samiska flyttmönster. Det visar sig att två till fyra härdar per 
lokal är vanligt, att de även förekommer ensamma, och att de i vissa fall bildar 
lokaler med upp till ca 15 härdar. Sammantaget ger detta en varierad struktur 
som möjligen också tillåter analyser av sociala mönster, allt under förutsättning 
att de varit brukade ungefär samtidigt.

1988 års inlandsområden i Norrbottens och Västerbottens län ger ett flertal 
exempel på arkeologiskt mycket intressanta miljöer med 100-tals fornlämningar, 
som tidigare varit okända. Några särskilda forskningsinsatser har därför plane
rats eller inletts, vilka det finns anledning att återkomma till i andra samman
hang. I nuläget finns inventeringsresultatet sammanfattat och publicerat som 
"baksidestexter” på de 30 ekonomiska kartor över 1988 års inlandsområden i 
skala 1:20 000 (Gula kartan), som givits ut av lantmäteriet.

Norrbottens skärgård
Skärgårdsområdet år 1988, ca 90 ekonomiska blad i skala 1:10 000 (se kartöver
sikten fig 44) står i påtaglig kontrast till de ovan beskrivna inlandsområdena. Ett 
stort antal små, låga öar och några få större skogklädda öar med mellanliggande 
vida fjärdar har några mycket idylliska fiskelägen med stugor som numera mes
tadels används för fritidsändamål. Här finns också några få gårdar med bofasta 
yrkesfiskare och enstaka småbruk, också de i mångas ögon mycket idylliska men
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Fig 5. Fiskeläge på Stenskär i Piteå socken, med båtlandningsplatser, stugor och gistgård. 
Flär finns ett stort antal labyrinter intill fiskeläget, och även en minnessten över fiskare 
omkomna i en storm. Foto Lennart Klang. Fishing hamlet with jetties, cottages and 
net-drying racks.

Fig 6. På yttersta spetsen av Malören i Nederkalix socken ligger vraket av skonaren 
Jenolin av Åland, som förliste här i början av seklet. I bakgrunden skymtar fyren och 
skärgårdens ”domkyrka”, Malörens unika åttkantiga kapell, uppfört under andra halvan 
av 1700-talet. Foto Lennart Klang. Wreck of the schooner, Jenolin of Aland, which sank 
here at the beginning of the century.
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Fig 7. Fiskelägen finns i ett stort antal runt om i skärgården. De kan vara både av 
karaktären större fiskelägen, initierade av städernas borgare, som här på Rödkallen i 
Nederluleå socken, eller mindre som härstammar från socknarnas bondefiskare. På Röd
kallen finns två fyrar. Den som syns på bilden är den modernare. Utanför bilden finns den 
äldre Heidenstamsfyren, som tillsammans med fiskeläget och den moderna fyren bildar 
en kulturmiljö av riksintresseklass. Foto Lennart Klang. There is a large number of fishing 
hamlets throughout the archipelago. On Rödkallen there are two lighthouses which, toget
her with the fishing hamlet, form a cultural environment of national importance.

tyvärr hotade av nedläggning av ekonomiska skäl. Förutom fiskelägen och små
bruk lägger man märke till särskilt iögonfallande byggnader som fyrar och ka
pell. Arkeologiskt och bland skärgårdsbor är Norrbottens skärgård framför allt 
känd för ett stort antal labyrinter. Denna skärgård har beskrivits som världens 
labyrintrikaste region (Kraft 1982a, s 7 f), en något kuriös utgångspunkt men inte 
desto mindre intressant för en arkeologisk analys.

650 fornlämningar registrerades i 1988 års skärgårdsområde enligt tabellsam
manställningen sid 304-305, en siffra vi får anledning återkomma till och förtyd
liga i det följande, bl a med hjälp av exemplen Likskär och Skomakaren. Innan 
vi går in på dessa exempel skall vi emellertid för en sammanfattande analys 
uppmärksamma hela Norrbottens skärgård, dvs även skärgårdsområden som 
fornminnesinventerades 1984—1987.

Norrbottens hela skärgård består av ca 1 500 öar, holmar och skär, varav ca 
200 är större än 10 hektar. Kuststräckan innanför öarna är flikig med många 
halvöar och vikar. Fågelvägen är kuststräckan ca 20 mil lång. Medräknat vikar 
och halvöar blir kustlinjen ungefär 130 mil (se fig 8). Från sydväst till nordost 
berör skärgården kommunerna Piteå (socknarna Hortlax, Piteå och Norrfjär
den), Luleå (socknarna Nederluleå och Råneå), Kalix (socknarna Töre och 
Nederkalix) samt Haparanda (Nedertorneå socken).
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Fig 9. Skärgården är mycket varierad med olika naturformer, från sandslätterna på 
Stenskär i Piteå socken till klippstränderna på Huvön i Töre socken. Denna naturbild
ning, på Lule-Kluntarna i Nederluleå socken, kallas Victoriaklippan, och visst kan man 
ana den vakande drottningen över inventerarens hjässa. Foto Lennart Klang. The coun
tryside in the archipelago is very varied, ranging from sand flats to rocky shorelines. This 
natural formation is called the Victoria Cliff.
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Den högsta punkten finns i Kalix skärgård, på Rånön ca 80 m över havet. I 
Kalix syns oftare än i övrigt kalt berg och mer kuperat landskap. Även Luleå inre 
skärgård har kuperade öar, de högsta upp till ca 50 m ö h. Piteå och Luleå yttre 
skärgårdar har de högsta punkterna ca 25 m ö h, medan Haparandas högsta öar 
sällan når över 15 m ö h. Piteå och Haparanda har utpräglade moränskärgårdar, 
även om isälvsavlagringar förekommer, särskilt i förlängningen av Piteälven. 
Allra tydligast är sådana avlagringar i Luleå skärgård, som också har några 
större hällmarks- och moränöar med relativt god bördighet. De flesta öarna i 
hela skärgården är skogklädda om man bortser från de allra minsta nakna och 
vindpinade kobbarna som nyss stigit ur havet.

Den snabba landhöjningen, f n 8-9 mm/år, är mycket påtaglig i denna skär
gård. Nära hälften av de större öarna (större än tio hektar) och nästan alla 
mindre har en höjd högst 10 m ö h. Flertalet öar har således stigit ur havet de 
senaste 1 000 åren. Moränen har därvid svallats och sorterats med talrika klap
perfält och strandvallar som följd. Skärgården är alltså relativt ung och alltjämt 
stadd i tillväxt; det årliga arealtillskottet i Luleå skärgård är tack vare landhöj
ningen ca 225 hektar (Stephansson 1986, s 8).

Även undervattenstopografin kännetecknas av ett varierat landskap med 
många grynnor mellan kobbar och skär. Framtiden kommer att kraftigt omdana 
Norrbottens skärgård, när dagens grund blir till skogklädda öar.

Fig 10. Landet höjer sig ur havet och gamla stränder blir till torra land. Gamla hamnar är 
inte längre möjliga att använda, och fiskegrynnan blir till ett skär som blir till en ö. 
Landhöjningen i det inre av Bottenviken är nästan en meter på hundra år. Denna 
uppgrundade brygga finns på Hindersön, där landhöjningen gjort att sjöbodarna succes
sivt flyttats ned mot vattnet och lämnat flera generationer av grunder efter sig. Foto Jan 
Olov Westerberg. Land rises from the sea. It is no longer possible to use old harbours. In 
the inner part of the Bothnian Bay land uplift amounts to almost one metre per century.
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Att inventera i skärgård
Skärgårdsinventeringen i Norrbotten har ställt särskilda krav på organisation, 
båtar och inventerare. Av bl a säkerhetsskäl har arbetet organiserats med två 
personer i samma båt. Vidare har en strävan varit att engagera sjövana arkeolo
ger med egen båt, för vilken man erhållit ersättning ungefär som man får ersätt
ning för att köra med egen bil i tjänsten på fastlandet. Granskningsrutinerna har 
varit som på land, dvs att platsledare ansvarar för antikvariska bedömningar och 
korrekt kartografisk redovisning.

Effektivast har det utan tvekan visat sig vara att inventera med en snabbgåen
de, öppen aluminiumbåt med kraftigt V-formad köl, ca 4-5 m lång och därmed 
inte tyngre än att den kan dras upp på land med vinsch eller för hand. Nackdelar 
finns dock, bl a att en liten båt lätt blir studsig i krabb sjö och att det gärna 
skvittrar in vatten när sjön blir grov.

Själva inventeringen skiljer sig inte nämnvärt från fastlandsinventering, om 
man bortser från de speciella omständigheterna med kommunikationer, väder 
och vind etc. Erfarenhet och analytisk förmåga hos inventeraren gör att fornläm- 
ningarna påträffas. I vissa fall är informanter till god hjälp, men det faktum att 
de flesta öarna är obebodda försvårar kontakterna med sagesman. Den tydliga 
geografiska avgränsningen av de terrängområden som skall genomsökas och 
finkammas underlättar självfallet rekognoseringen. Genomsnittligt åtgår en 
större del av arbetstiden till transporter vid skärgårdsinventering jämfört med 
fastlandsinventering. Utom båttransporter tillkommer för skärgårdsinventera-

Figll. Skärgårdsinventeraren är i större utsträckning än sin fastlandskollega utlämnad åt 
väder och vind. Avståndet och transporttiden till närmaste skydd kan vara stort. Över 
Haruf järden tornar åskmolnen upp sig. Foto Lennart Klang. A field-surveyor in the 
archipelago is exposed to weather and wind.
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Fig 12. De flesta öarna i Norrbottens skärgård är skogklädda och har steniga stränder, 
som i bildens bakgrund. Inventerarna Björn Peck och Lars-Gunnar Boman har lagt till 
vid en brygga för en dags inventeringsarbete. Foto Lennart Klang. Most islands in the 
Norrbotten archipelago are forested and have rocky shorelines.

ren även biltransporter från fältbostaden till båtplatsen, och därtill kommer att 
båten då och då skall byta bashamn.

Ett sammanfattande omdöme för skärgårdsinventeringen i Norrbotten torde 
vara att resultaten står sig mycket gott i ett riksperspektiv. Imponerande insatser 
har gjorts särskilt vad gäller att över huvud taget få det hela att praktiskt fungera 
och att få skärgårdens samtliga öar inventerade med de tidsramar och andra 
förutsättningar som varit. Inventeringsinsatser periodvis under sex år har inne
burit en stegvis kunskapsuppbyggnad, en process som ger ökande erfarenheter 
år från år både vad gäller fornlämningstyper och det praktiska genomförandet. 
Ett mycket stort antal lämningar - 10 000-tals - har bedömts, klassificerats och 
i anteckningsform överförts till RAÄ:s fornlämningsregister i enlighet med gäl
lande principer och riksgiltig terminologi. Enskilda inventeringsluckor finns na
turligtvis, dels beroende på inventeringens speciella förutsättningar och dels 
beroende på den successiva ökningen av fälterfarenheten. Inventeringsresultatet 
utgör således för kulturminnesvård och forskning en grundläggande dokumenta
tion, som stegvis och punktvis vid behov både kan breddas och fördjupas.
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Tidigare inventeringar och aktuell forskning 
i Norrbottens skärgård
När RAÄ:s fornminnesinventering för den ekonomiska kartan i slutet av 
1940-talet berörde Norrbottens kust- och skärgårdskommuner var inriktningen 
på förhistoriska monument, främst gravar, mycket påtaglig (jfr Selinge 1989, s 
17 f). Trots detta registrerades enstaka labyrinter och tomtningar i Norrbottens 
skärgård, objekt man fick upplysningar om genom sagesman och tidigare an
teckningar. Redan då fanns det givetvis en medvetenhet om talrika lämningar 
efter övergivna fiskelägen med gistgårdsrösen, båtlänningar och grunder efter 
fiskarstugor, men dessa betraktades som klart sentida och uppmärksammades 
därför inte inom ramen för den tidens fornlämningsbegrepp. Överhuvud taget 
gjordes så begränsade fältinsatser i Norrbottens län vid inventeringen på 
1940-talet, att den revidering av ekonomiska kartan som inleddes 1984 i det 
närmaste innebär en första yttäckande fornminnesinventering i denna landsdel.

Nyfynd av labyrinter, tomtningar och andra fornlämningar efter inventeringen 
på 1940-talet ledde på 1960-talet till en lokalt initierad fornminnesinventering i 
Haparanda kommun, genomförd av läraren Krister Ullberg i samråd med hem
bygdsforskaren J A Udde. Denna granskades i fält av Claes Varenius vid RAÄ:s 
fornminnesinventering. Även från andra håll inrapporterades nyfynd av labyrin
ter m m i Norrbotten. Varenius besiktigade därför samtidigt även platser i 
Norrbottens övriga skärgård och upprättade ett par specialkartor över intressan-

Fig 13.1 ytterskärgården kan elementens raseri vara hårt och lämna spår efter sig i form 
av vrak. Detta vrak på Bastaskår i Nederluleå socken kommer enligt uppgift från en tysk 
skuta ”Alma”, som förliste omkring 1930. Foto Lars-Gunnar Boman. Wreck off Basta- 
skär of a small German cargo boat, ”Alma”, which sank around 1930.
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ta fornlämningslokaler med bl a tomtningar, den ena på Stor-Rebben (Piteå 
socken) och den andra på Renskär (Tore socken). Han beskriver tomtningarna 
på Stor-Rebben som bebyggelselämningar av upplagda klapperstenar i rektan
gulära eller kvadratiska husgrundsliknande former med avrundade hörn och 
konstaterar att naturliga hamnar ”märkligt nog” spelade en underordnad roll för 
dessa tomtningar (Varenius 1964). Han identifierar ingångar, eldstäder m fl 
konstruktionsdetaljer. I och med att tomtningarna ligger helt oskyddade vid 
öppen kust menar Varenius att "den enda rimliga förklaringen är att man på 
vårisarna sökte sig hit ut för att fånga sälen som i mars-april gick upp på isen eller 
hällorna för att yngla” (a a). Med hänsyn till höjden över havet för tomtningarna 
på Stor-Rebben föreslår Varenius en datering av dem till huvudsakligen tre 
tidsskeden mellan 300-talet och 1500-talet.

På Renskär gör Varenius andra intressanta iakttagelser. Tomtningarna där 
ligger på 4-4,6 meters höjd över havet, ca 1 m högre i terrängen än tillhörande 
båtlänningar, som således skär 3-meterskurvan över havet (Varenius 1978). 
Dessutom finns här gistgårdsrösen. Dateringen här blir enligt Varenius av höjd
förhållandena att döma 1500-1600-tal. Skillnaden gentemot Stor-Rebbens tomt
ningar blir dels dateringen och dels nyttjandets årstid och orsaker. Förutom att 
båtlänningarna ger besked om ett nyttjande på isfria årstider tyder de tillsam
mans med gistgårdsrösena också på säsongsfiske som en viktig anledning till 
bosättning i skärgården.

Varenius omnämner även labyrinter och kompassrosor i Norrbottens skär
gård. I anslutning till tomtningarna på Stor-Rebben har han karterat sex labyrin
ter, som ”synas oupplösligt förbundna med denna form av bebyggelse” (Vare
nius 1964). Han ser dem således i samband med säljakt och på vårvintersnöiga 
marker, men tillägger senare med hänvisning till labyrintforskaren John Kraft 
att samband med fiske generellt är en rimlig förklaring till labyrintbyggande 
(Varenius 1978).

Varenius studier av tomtningar m m, baserade på inventeringserfarenhet från 
hela landet, var något av en arkeologisk pionjärinsats i Norrbottens skärgård. 
En annan skärgårdsarkeologisk pionjärinsats före fornminnesinventeringens in
ledning i Norrbotten 1984, också baserad på erfarenhet av ett mer vidsträckt 
geografiskt område, står marinarkeologen Christer Westerdahl för. På 1970-ta- 
let gjorde han en mycket ambitiös inventering utefter hela Norrlandskusten, 
med inriktning på traditionsuppgifter om bl a vrakplatser och andra indikationer 
av maritimhistoriskt intresse (Westerdahl 1982). Framför allt har segelleder, 
ortnamn, hamnar och övriga indikationer på sjöfart och maritima kulturcentra 
sammanställts, dock inte förekomsten av "vanliga” fiskelägen (Westerdahl 
1982, s 43). För Norrbottens del registrerades ca 500 lokaler med indikationer, 
dvs platser som i stor utsträckning utpekats genom hörsägen av särskilt intresse
rade ortsbor. Westerdahl anser att detta resultat utgör ett ”arbetsmaterial som 
nu skall prövas” och att besiktningar och analyser bör göras av ”museerna” för 
att säkerställa ”denna betydande grupp fornlämningar” (a a, sid 55). I Norrbot
ten har museerna veterligen inte gjort det i någon nämnvärd utsträckning, men 
däremot har samtliga 500 lokaler enligt Westerdahls inventering och därutöver 
ytterligare ett antal liknande uppgifter från ortsbor bedömts eller granskats i fält
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vid fornminnesinventeringen 1984-1989. Fältbesiktningar gäller givetvis land
bundna uppgifter, medan vrakplatser och andra indikationer i havet inte besikti
gats i vattnet vid fornminnesinventeringen, däremot har uppgifterna kontrolle
rats, om så varit möjligt, med diverse sagesman. Westerdahl har själv analyserat 
sitt material vidare, dock utan att göra systematiska fältbesiktningar (Wester
dahl 1980, s 22, cf 1987, 1989).

Labyrinter i Norrbottens skärgård har varit välkända både av ortsbor och i 
vetenskapliga sammanhang (Kraft 1982a och 1982b). Trots att de i flera fall 
uppfattats som tämligen sentida i Norrbottens skärgård förknippas labyrinterna 
med mystiska syften, som sällan eller aldrig entydigt lever kvar i traditionen. I 
Krafts sammanställningar förekommer allehanda förklaringar till företeelsen, 
vilka han analyserat skarpsinnigt. Flans slutsats är att labyrinter kan karakterise
ras som ”ett universalinstrument i magins tjänst” (Kraft 1982b, s 100), dvs att de 
antagits främja fiskelyckan, tygla vädrets makter, bota sjukdomar och ge skydd 
mot vilda djur, och att man kunde kanske önska sig lycka och välgång även i 
diverse andra avseenden i labyrinterna.

Utom insatser före fornminnesinventeringens start i Norrbotten 1984 har ock
så två tvärvetenskapliga projekt av betydelse i detta sammanhang planerats och 
bedrivits i stort sett parallellt med fornminnesinventeringen i Norrbottens skär
gård, bägge vid Umeå universitet, nämligen ”Bottenviksprojektet” och ”Säl- 
fångstprojektet”.

”Bottenviksprojektet", har planerats mycket brett (se t ex Fjellström 1982 
och 1988) men inte kommit till genomförande med undantag av pilotstudier och 
andra förarbeten. Projektet avser att anlägga en funktionalistisk-holistisk syn på 
Bottenvikens skärgårds- och kustområden utifrån havet sett och med beaktande 
av dess kognitiva strukturer (dvs sådana ”dolda strukturer” som värderingar, 
fördomar, myter, symboler och sägner utgör). Tidsmässigt omfattar projektet 
medeltiden tom vår tid, varvid problemkomplexet ”bebyggelsemönster och 
boendemiljöer” är en aspekt som avses bli belyst med hjälp av den fysiska miljön 
(husgrunder, gårdsstrukturer, båtlänningar etc) och sådana källor och metoder 
som äldre kartmaterial, ortnamn, arkeologiska utgrävningar m m (Fjellström 
1988, s 13 ff). Denna del av projektet har stora likheter med RAÄ:s fornminnes
inventering i övre Norrlands kustkommuner (jfr Klang 1990a), samtidigt som 
projektet hyser särskilda förhoppningar om forskningsinsatser från museerna 
efter Bottenviken (Fjellström 1988, s 12). De arkeologiska insatserna med direkt 
koppling till Bottenviksprojektet har främst ägnats åt sammanställningar av 
befintlig kunskap (t ex Petersson 1983 och Baudou 1988).

Sälfångstprojektet, eller mer officiellt ”Säljägarkulturer i det Bottniska områ
det” har genomfört fältarbeten i Haparanda skärgård, på Stor-Rebben i Piteå 
skärgård och på ytterligare några platser utmed övre Norrlands kust (Broadbent 
1987c, 1988a och 1988b). Tomtningar har på grundval av arkeologiska utgräv
ningar uppfattats som ”enkla grunder” (Nilsson 1989, s 3) från yngre järnålder
tidig medeltid enligt C 14-analyser, främst vikingatid (a a, s 55), nyttjade om 
hösten för nätfångst av vikaresäl (a a, s 30, jfr även Broadbent 1987b, s 59) av 
bönder från samtida kustbondebyar utmed Västerbottenskusten (Broadbent 
1989a och 1989b). Även yngre fiskelägen och labyrinter har studerats inom
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projektets ram, bl a med hjälp av lichenometriska dateringar (Broadbent 1987a, 
Broadbent & Sjöberg 1990) och med utgångspunkt från lokala hembygdsforska- 
res kunskaper om skärgården (Hederyd 1982). Fiskelägena förklaras av ett 
uppsving för strömmingsfisket vid medeltidens slut. Labyrinter har daterats till 
ca 1450-1850 (Broadbent 1987c) och förmodas därmed ofta ha samband med 
strömmingsfisket (jfr även Kraft 1982b, s 91).

Sälfångstprojektet har ännu inte slutrapporterats. Utifrån erfarenheterna av 
fornminnesinventeringen 1984-89 kan invändningar riktas mot vissa preliminära 
tolkningar (jfr Lindström & Olofsson 1990, s 90 ff), bl a vad gäller frågan om 
vilken årstid tomtningar säsongbebotts och därmed vilken sälfångst- eller jakt
metod som varit vanligast. Projektet har dock klart verifierat, att vissa förhistori
ska tomtningar varit tillfälliga bostäder vid säljakt, samt preciserat de daterings- 
ramar som tidigare ställts upp (jfr Varenius 1964).

Man kan alltså konstatera att tre kulturhistoriska arbeten planerats och ge
nomförts ungefär samtidigt i Norrbottens skärgård (bottenviksprojektet, säl
fångstprojektet och fornminnesinventeringen) under en period då också Wester- 
dahls maritimhistoriskt inriktade inventering utvärderats av honom själv inom 
ramen för ett avhandlingsarbete i arkeologi vid Stockholms universitet. Sam
mantaget kan man alltså förvänta sig en rejäl kunskapsökning om Norrbottens 
skärgård och dess fornlämningar efter 1980-talets insatser. Vi skall därmed gå 
över till att se vad fornminnesinventeringen kan bidra med i sammanhanget. 
Framställningen begränsas till skärgårdens karaktäristiska fornlämningskatego- 
rier. De vanligaste presenteras på översiktliga utbredningskartor, varefter tre 
valda ”case studies” ger representativa exempel på skärgårdsmiljöer och forn
lämningar. Syftet är att belysa antikvariska och vetenskapliga problem, de sena
re valda för att komplettera kända forskningsinsatser, främst inom sälfångstpro- 
jektets ram. I och med att labyrintdateringar och förhistoriska tomtningar, bl a 
på Stor-Rebben, särskilt analyserats i sälfångstprojektet, uppmärksammas såle
des i första hand andra frågor och andra tomtningstyper i de valda exemplen.

Fornlämningarna
De i särklass vanligaste fornlämningarna i Norrbottens skärgård enligt fornmin
nesinventeringen 1984-89 utgöres av tomtningar, gistgårdar, båtlänningar, fiske- 
lägestomter och labyrinter. Dessa kan var för sig räknas i hundratal. Därnäst 
vanligast är stenugnar (inklusive ”utomhushärdar”), kompassrosor, sjömärken 
och hålvägar (”gångstigar”). Därtill kommer enstaka registrerade ballastplatser, 
varvsplatser, ristningar och vrak.

Norrbottens skärgård har även fornlämningar och fornlämningstyper som 
också påträffas i inlandsmiljöer. Exempel på sådana fornlämningar är gravrösen 
från förhistorisk tid, boplatsgropar i klapper och industrihistoriska lämningar 
från senare århundraden. Även lämningar av skogs- och jordbruk förekommer i 
skärgården liksom kåtatomter av samisk karaktär. Allt detta har givetvis intresse 
vid en kulturhistorisk analys av skärgården i sin helhet och gör att vissa öar får
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Fig 14. Lämningar av andra näringar än de rent maritima kan också återfinnas i skärgår
dens landskap. På Hindersön finns ett område med rester av en järngruva från 1800-talets 
andra hälft. På bilden en skrotstenshög och en något uppgrundad kajanläggning. Bygg
naden är en kalkugn, som restaurerats inom ramen för länets fornvårdsprogram. Foto 
Lennart Klang. Traces of subsistence activities apart from the purely maritime can also be 
found in the archipelago. On Hindersön there is an iron mine from the last half of the 19th 
century.

särskilt sammansatta miljöer och komplexa fornlämningsstrukturer. Ett känt 
exempel på detta är Hindersön i Luleå skärgård med gruvhål och andra industri- 
historiskt intressanta fornlämningar i ett kulturlandskap som i övrigt präglats av 
agrarhistorisk utveckling med tillhörande kust bundna näringar (jfr Isaksson 
1982).

Fyra gravrösen (eller röseliknande stensättningar) av förhistorisk karaktär har 
noterats i Norrbottens skärgård (på Stor-Rebben, Berkön, Seskarö och Stor- 
Furuön). Det på Stor-Furuön är unikt i skärgården genom att det uppträder 
solitärt, dvs ensamt på en ö utan direkt rumslig anknytning till tomtningar eller 
andra registrerade fornlämningar från gravrösets tid. Fornlämningsstrukturen 
tomtningar/gravröse på samma lokal, finner vi på Berkön i Norrfjärdens socken 
och på Stor-Rebben. Exempel på denna fornlämningskombination finns även på 
fastlandet i länets sydligaste del där en tidigare ö nu uppgrundats till fastlands- 
halvö. Gravrösena ger anledning till funderingar kring nyttjandeintensitet m m. 
Sannolikt har vissa lokaler med tomtningar varit mera använda än andra.

När det gäller sjöfart samt sådana maritimhistoriska lämningar och miljöer 
(t ex vrak, farleder och maritima kulturcentra) som bl a uppmärksammades 
redan på 1970-talet (Westerdahl 1982), har inventeringsresultatet tillfört främst 
två aspekter. För det första har de av Westerdahl upptecknade ca 500 lokalerna i 
Norrbottens skärgård bara i undantagsfall kunnat verifieras i fält. Endast ett
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Fig 15. Gravar är sällsynta i skärgården. Detta röse ligger på mellan 15 och 20 meter över 
dagens havsnivå på Stor-Furuön i Råneå socken. Foto Björn Peck. There are not many 
burials in the archipelago. This cairn is situated on Stor-Furuån.

Fig 16. En grav av modernare typ är denna, där sjökaptenen Hjalmar Blomfeldt från 
Göteborg vilar på Malören i Nederkalix socken. Kaptenen förde befäl på en sädeslastad 
skuta, som 1830 förliste här längst ute i havsbandet. Ett sekel efter skeppets undergång 
reste lotsarna stenen till minne. Foto Peter Norman. This is a more modern grave belong
ing to the captain of a ship.
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Fig 17. Sjömärken finns av många olika sorter. Mest kända är de stora sjömärkena för 
farleder. Inte lika kända eller dokumenterade är mindre fiske-ensar, som vägleder fiskar
na till deras fiskeplats. På bilden Mellerstön i Piteå socken. När ett sjömärke faller ur 
bruk återstår ofta små, oansenliga stensamlingar. Foto Lennart Klang. There are many 
different kinds of sailing-marks. When they fall out of use, they leave behind nothing but a 
few unassuming traces.

fåtal lokaler har kunnat tillföras fornlämningsregistret. Det har visat sig att 
traditionsuppgifter har ”vandrat” och att risker föreligger, att framlagda ”hypo
teser” av ortsbor upphöjs till viktiga grundstenar vid rekonstruktionen av det 
maritima kulturlandskapet (jfr Westerdahl 1987, s 9). Den muntliga traditionens 
betydelse, som i många sammanhang varit outnyttjad, skall självklart beaktas 
och inte förringas, men vad som förefaller mycket viktigt av inventeringserfaren- 
heterna att döma är att traditionsuppteckningar av här avsett slag måste kombi
neras med fältbesiktningar, innan långtgående slutsatser dras av materialet.

Den andra aspekten på ”sjöfartslämningar” är att intressanta lokaler, som 
belyser sjöfarten (t ex ballastplatser från 1800-talet och sjömärken), oberoende 
av tidigare uppteckningar har identifierats och införts i fornlämningsregistret, 
förhoppningsvis i tillräcklig utsträckning för meningsfulla vidare studier av äldre 
farleder m m. Särskilt vad gäller sjömärken av olika slag har dock bristande 
grundkunskaper vid fornminnesinventeringen skapat osäkerhet vid de antikva
riska bedömningarna. Möjligen innefattar anteckningar i fornlämningsregistret 
om sjömärken (”stensamlingar” m m) viktiga bidrag till rekonstruktioner av 
maritima kulturmönster och farleder.
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Terminologi, fornlämningsstatus och utbredning
Fornlämningsterminologin vad gäller skärgårdens lämningar har varit föremål 
för åtskilliga diskussioner de senaste åren. Efter inventeringsperioden i Norrbot
tens skärgård har ett särskilt arbete med definitioner och riktlinjer inletts om ”de 
kustbundna näringarnas fornlämningar” (Norman 1990) inom ramen för RAÄ:s 
planerade serie informationshäften ”Fornlämningar i Sverige”. I stort sett torde 
dessa nya riktlinjer följa erfarenheterna och de terminologiska resonemangen 
från inventeringen i Norrbottens skärgård, men eventuellt kommer den nu upp
byggda kunskapen från denna skärgård och andra skärgårdar att leda till förslag 
om förbättringar och klargöranden i den hittills gällande terminologin. I det 
följande presenteras några utbredningskartor över de vanligaste fornlämnings- 
kategorierna i Norrbottens skärgård tillsammans med några terminologiska re
sonemang (definitioner m m) som gällde vid inventeringen i denna skärgård 
1984-1989. I övrigt hänvisas till ovan nämnda manuskript (Norman 1990).

Sammanlagt har ca 300 tomtningar registrerats i Norrbottens skärgård på 
totalt ca 100 lokaler. Tomtningar förekommer framför allt i den yttre skärgården 
(fig 18). De tomtningar som redovisas på kartorna (fig 18) och i RAÄ:s officiella

Fig 18. Tomtningarnas (överst) och tomtningslokalernas fördelning i Norrbotten per 
ekonomiskt kartblad. Kartbladen där 11-34 tomtningar har angivits, har huvudsakligen 
11-15 tomtningar. Flest tomtningar har 25NOf, 23L9h och 25N2g, 34,25 respektive 24 
stycken. Flest registrerade lokaler har 25Nlf, 25N2g och 24M6e med 7-9 lokaler. Distri
bution of single cottage foundations and sites with several cottage foundations.

Fig 19. Tomtning, tvårummig och delvis byggd mot ett stort block på Jävre Sandön i 
Hortlax socken. Foto Lennart Klang. Cottage foundations of different kinds occur in the 
Norrbotten archipelago.
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Fig 20. Den tomtningstätaste delen av skärgården finns i öster. Tomtningarna på bilden 
ligger på det kala och vindexponerade Halsögrundet i Nederkalix socken. I bakgrunden 
ett par fiskarstugor av senare datum. Foto Lennart Klang. Cottage foundations on the 
bare and windswept island of Halsögrundet.

Statistik (sid 304-305) är alla byggnadslämningar, som framför allt identifieras 
genom yttre begränsningar av stenar. Dessa bildar helt eller delvis en vall med 
oregelbunden ovansida, kring en plan eller svagt skålformig yta. Vallens ojämn
het på ovansidan beror bl a på att den ofta anlagts så att befintliga, större block 
ingår. Vallen behöver inte helt omsluta ytan innanför; tvärtom är det vanligt att 
öppningar förekommer. Den steniga ytan har ofta smärre ojämnheter, som kan 
markera en diffus härd och lämningar efter olika aktivitetsytor. Vallens ojämna 
ovansida tyder på att den inte haft stenfotsfunktion, dvs att man generellt inte 
haft den som fundament till vare sig ett golv eller liggande väggtimmer. Det 
allmänna intrycket man får är att vallen varit fundament till en tillfälligt anlagd 
vägg- och takkonstruktion (därav den vanliga karaktäriseringen som lämning 
efter en ”primitiv” byggnad), t ex av slanor och segelduk.

Tomtningstermen har i litteratur och i diskussionen arkeologer emellan an
vänts i något olika bemärkelse, vilket tyvärr skapat viss begreppsförvirring, 
särskilt när man inte åtskiljer husgrunder och tomtningar (jfr t ex Norman 1988, 
Nilsson 1989 och Lindström & Olofsson 1990, s 6 ff). En uppdelning mellan 
tomtning och husgrund kan emellertid göras konsekvent, men större svårigheter 
uppstår när tomtningen definitionsmässigt skall åtskiljas från RAÄ:s fornläm- 
ningstermer ”boplatsgrop i klapper” och ”boplatsvall i klapper” (jfr Klang 
1989a, s 162 ff). När inventeringen inleddes i Norrbotten 1984 hade ännu inte 
”boplatsgropar” och ”boplatsvallar” i klapper införts i RAÄ:s terminologi. 
Innan så skedde diskuterades möjligheten att tillämpa termen ”tomtning” även 
på inlandets grop- och vallanläggningar i klapper, något som prövades 1984, men
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som 1985 ändrades genom att de nya termerna infördes. De fåtaliga lämningar i 
klapper, som enligt nuvarande praxis troligtvis felbetecknats 1984, har bortsor
terats i den redovisning av tomtningar som görs i denna uppsats.

Nästa karta (fig 21) visar utbredningen av de sammanlagt 75 kustbundna 
fiskelägestomter som registrerats som fornlämningar i Norrbotten. Med fiskelä- 
gestomt menas här den markyta, som har husgrunder av olika slag och eventuella 
andra lämningar som uppstår på ett fiskeläges ”tomtmark”, t ex gångstråk mel
lan husen. En fiskelägestomt har redovisats som en fornlämning oavsett antalet 
husgrunder m m. En viktig förutsättning för R-markering på den ekonomiska 
kartan är att den är varaktigt övergiven (se vidare exemplet Likskär nedan).

Det som karaktäriserar ”fiskelägestomter” är sådana husgrunder efter bo
stadshus (fiskestugor) som består av en vanligen rektangulär stenfot med jämn 
ovansida och innanför stenfoten en spismursrest i ett hörn. Tegel är vanligt i 
spismursresten, och ibland förekommer en källargrop innanför stenfoten. Den 
principiella skillnaden gentemot tomtningar med bostadsfunktion blir således att 
husgrundens stenfot utgör bostadens nedre begränsning — en grund på vilken 
man lagt ett golv — medan tomtningens stenvall utgör bostadens yttre begräns
ning - en del av en vägg (se vidare Lindström & Olofsson 1990, s 6 ff).

Fig 21. Helt övergivna fiskelägestomter i Norrbottens skärgård och kustland per ekono
miskt kartblad. Till denna utbredningsbild kommer ett stort antal fiskelägestomter med 
olika kombinationer av husgrunder och befintliga stugor. Deserted fishing hamlets.
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Fig 22. Fördelningen av övergivna gistgårdar, som hör till helt övergivna fiskelägen i 
Norrbottens skärgård och kustland, per ekonomiskt kartblad. Till denna utbredningsbild 
kommer ett stort antal gistgårdsrösen i anslutning till befintliga fiskestugor samt ett 
mindre antal med oklar relation till fiskelägen. Totalt sett torde det finnas 10 000-tals 
gistgårdsrösen i Norrbottens skärgård. Net-drying racks.

Fig 23.1 ett äldre skede, innan nät kunde spinnas av olika konstfibrer, var gistgårdarna ett 
mycket viktigt inslag i ett fiskeläge. På dessa ställningar, som här på Jävre Sandön i 
Hortlax socken, torkades de sjötunga näten. När trästolpen murknat eller tagits bort 
återstår endast rader av gistgårdsrösen. Foto Lennart Klang. Before the introduction of 
nets made of various artificial fibres, net-drying racks were a very important part of a 
fishing hamlet. On these racks water-heavy nets were hung to dry.
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Antalet husgrunder per lokal enligt fig 21 är mycket varierande. Observera 
också att endast helt övergivna fiskelägestomter har tagits med — till bilden 
kommer alltså åtskilliga lokaler med husgrunder i kombination med befintlig 
bebyggelse. Vid en jämförelse med tomtningslokaler (fig 18) visar utbrednings- 
kartorna att de övergivna fiskelägestomterna har en jämnare utbredning och 
berör fler kartblad. 38 kartblad med ca 100 tomtningslokaler skall alltså jämföras 
med 58 kartblad med ca 75 fiskelägestomter.

Nästa karta (fig 22) visar en utbredningsbild som har stora likheter med den 
över fiskelägestomter (fig 21). Detta är föga överraskande, eftersom de ca 150 
gistgårdar som redovisas på fig 22 ofta återfinns i direkt anslutning till de övergiv
na fiskelägestomterna. Endast i undantagsfall hör gistgårdarna rumsligt samman 
med tomtningar. Fig 22 visar att 66 kartblad berörs, dvs något fler än de 58 
kartblad som har fiskelägestomter enligt fig 21.

Med gistgård menas en plats med träställningar, där nät som användes vid 
fiske hängts upp för torkning. Trästolparnas fundament utgjordes av små stenrö- 
sen eller långsmala stenvallar, och det är dessa som bevarats till våra dagar. De 
gistgårdar som R-märkts har bedömts höra till ett varaktigt övergivet fiskeläge. 
Enstaka gistgårdsrösen, som påträffats lite varstans på öarna utan samband med 
husgrunder, har i regel bedömts som lämningar efter mer tillfällig nättorkning, 
vilket inte givit generell fornlämningsstatus. Sådana lokaler har regelmässigt 
beskrivits i fornlämningsregistret men R-markerats endast undantagsvis.

Kartan över båtlänningarnas utbredning (fig 24) visar att sådana förekommer 
på 39 kartblad, dvs färre än vad som gäller för fiskelägestomter och gistgårdar. 
Det innebär att naturligt skyddade hamnar utan båtlänningar ofta förekommer 
vid fiskelägen. Med båtlänning avses i detta sammanhang en sådan båtlandnings
plats, som avgränsas genom parallella stenvallar eller liknande arrangemang. 
Båtlänningar som R-markeras är varaktigt övergivna genom uppgrundningen. 
Om båtlänningar rumsligt tillhör fiskelägen, som ännu har byggnader kvar och 
därmed blivit uppgrundade helt nyligen, har R-markering inte kommit ifråga. 
Sammanlagt har ca 200 båtlänningar R-markerats.

I likhet med vad som gäller för tomtningar visar utbredningen av labyrinter att 
flertalet återfinnes i den yttre skärgården (fig 26). Vidare visar fornlämningsre
gistret att vissa öar (Stenskär, Stor-Rebben, Rödkallen, Lule-Kluntarna och 
Likskär) och registerlokaler har särskilt många labyrinter (5-9). Alla dessa öar 
med många labyrinter återfinns ”längst ut” i skärgården. Utbredningen av anta
let lokaler med labyrinter skulle således ge en något jämnare spridningsbild. 
Totalt sett har 37 kartblad labyrinter enligt fig 26.

Vid fornminnesinventeringen i Norrbotten har det visat sig att labyrintbyggan
det pågår ännu på 1980-talet, visserligen mestadels genom barns lek och utan 
entydig innebörd, men ändå som en bekräftelse på att traditionen att bygga dem 
och fascinationen kring dem egentligen aldrig har upphört. Uppenbart sentida 
labyrinter har inte R-markerats, men i övrigt har bevarade labyrinter betraktats 
som fornlämningar. Sammanlagt ca 90 labyrinter har R-markerats vid invente
ringen i Norrbottens län 1984-1989, varav ett svårbestämt men litet antal torde 
byggts på 1900-talet. Därtill kommer ett 30-tal, som registrerats men inte R- 
markerats, samt ett antal platser på vilka det enligt uppgift finns eller skall ha
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Fig 24. Båtlänningar som klassificerats som fornlämningar i Norrbottens skärgård och 
kustland, per ekonomiskt kartblad. Av kartbladen med 10-49 båtlänningar har 25N0f 49 
båtlänningar, medan de övriga har 10-18. Landing-stages.

Fig 25. Båtlänningar gör det möjligt att med hjälp av landhöjningen datera den möjliga 
brukningstiden för ett fiskeläge. I takt med att landhöjningen gör att länningen hamnar 
uppe på land, förlängs den stenröjda vallbegränsade ytan. Dessa båtlänningar finns på 
Möröskäret i Norrfjärdens socken. Foto Lennart Klang. With the help of landing-stages 
andshoreline displacement, the possible period of activity in fis hing hamlets can be dated.
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Fig 26. Labyrinternas fördelning i Norrbottens skärgård och kustland per ekonomiskt 
kartblad. Labyrinths.

Fig 27. Kompassros på Båtöharun i Råne socken. Här har själva kompassrosen försetts 
med en tillbyggnad. I bakgrunden, vid stenblocket, en labyrint. Foto Lennart Klang. 
Compass cairn. In the background, next to the boulder, a labyrinth.
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funnits labyrinter, men där det inte varit möjligt att säkert identifiera någon 
bevarad sådan.

Utbredningen av skärgårdens vanligaste fornlämningskategorier (tomtningar, 
fiskelägestomter, gistgårdar, båtlänningar och labyrinter) visar att nära nog 
”hela” skärgården berörs av dessa företeelser, dock med vissa rumsliga variatio
ner. Flera kartblad med de största öarna i skärgården saknar t ex dessa vanliga 
fornlämningar. En anledning till detta torde vara att de största öarna nyttjats i 
princip som ”fastland”, dvs med inslag av jordbruk, fäboddrift, skogsbruk och 
industriella näringar (såsom t ex gäller för Hindersön). En annan viktig förkla
ring är givetvis utbredningen av lämpliga strömmingsgrund.

När det gäller övriga fornlämningskategorier i skärgården (stenugnar, sjömär
ken, kompassrosor, ballastplatser, vrak m fl) skall här endast konstateras, att en 
bearbetning av fornlämningsregistrets anteckningar om dessa lämningar givetvis 
vore av intresse men att en sådan inte får plats här. Selektiv R-markering har för 
flera av dessa kategorier skett restriktivt (gäller t ex för sjömärken och ballast
platser), vilket exemplifieras i det följande i presentationerna av Likskär och 
Skomakaren. Innan vi går över till dem skall dock sakordet ”stenugn” något 
förklaras.

När fornminnesinventeringen startade i övre Norrlands skärgård 1984 talade 
arkeologer och andra ofta om förekomsten av ”ryssugnar" i dessa trakter, dvs 
ugnar uppbyggda av stenar som skulle ha anlagts av ryska soldater, vilka härjat 
de svenska kusterna (bl a kring 1720 och 1809). Vid sina tillfälliga förläggningar 
skall soldaterna ha byggt dessa ugnar för brödbak. Genom lichenometriska 
dateringar och C 14-metoden har en sådan anläggning daterats till början av 
1700-talet på Bjuröklubb (Broadbent 1989a, s 22), men även andra dateringar, 
bl a till 1400-talet, har presenterats (a a).

Det visade sig snart vid fornminnesinventeringen 1984, att ugnar, med den 
klassiska ryssugnens morfologi (jfr Flink 1985 och fig 28) också påträffades i 
skogslandet långt från 1700-talets kustlinje och skärgård. Det visade sig också i 
skärgården att uppbyggda anläggningar av stenar med ”ryssugnsdimensionerna” 
kunde sakna den karakteristiska överliggaren (dvs den avlånga stenen ovanför

Fig 28. En grupp ”ryssugnar” i Västerbottens skärgård enligt en teckning från 1827 av N J 
Ekdahl. De har inte återfunnits i vår tid, antingen för att de raserats eller för att Ekdahls 
teckning avser att vara en ”principskiss”. Ugnar med liknande utseende har i vissa fall 
visat sig tillhöra skogskojor. Ur Ekdahls samlingar, ATA. So-called Russian ovens.
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ugnsöppningen). Dessa anläggningar uppfattades i den allmänna arkeologiska 
diskussionen som raserade ryssugnar. Emellertid föreföll ”ryssanknytningen” i 
dessa fall så tveksam att RAÄ beslöt införa termen ”stenugn” för anläggningsty
pen ifråga. Stenugn/ryssugn blir härmed synonymer i fornlämningsterminologin 
ur morfologisk synpunkt, varvid den senare ordvarianten (”ryssugn”) lämpligen 
används i de fall då traditioner och andra omständigheter starkt talar för den 
ryska anknytningen, t ex i Stockholms skärgård.

En terminologisk komplikation inträffar emellertid då de ”raserade” sten- 
ugnarna eventuellt aldrig haft överbyggnad utan i stället ursprungligen bestått av 
uppbyggda stenväggar på 3-4 sidor och med en öppning på den ena sidan (jfr fig 
30). Sådana anläggningar i skärgården kan ha varit ett slags ”öppna spisar”, 
eventuellt lämningar efter ”kokskjul” eller ”utomhuseldstäder” (jfr Erixon 
1982, s 33 och Enström 1984, s 76) och således inte alls överbyggda. Även dessa 
”utomhushärdar” med uppbyggda väggar har terminologiskt således beskrivits 
som ”stenugnar” vid inventeringen i Norrbottens skärgård. Eftersom ordet 
”ugn” här kan ge felaktiga associationer skulle en framtida uppgift kunna vara 
att se över och klargöra terminologin vad gäller ”ugnar”, ”eldstäder”, ”härdar”, 
”eldplatser”, ”spismursrester” etc i fornlämningsregistret (jfr Lindström & 
Olofsson 1990, s 22 ff). En sådan måste också ta hänsyn till lämningarnas 
raseringsgrad.

Likskär
Likskär i Töre socken är en del av ett naturreservat med samma namn i Kalix 
kommun (se Hallman 1976 och fig 29). Här finns på öns norra del ett fiskeläge 
med ett stort antal idylliska stugor och dessutom ytterligare ett par enstaka 
fritidsstugor längre söderut på ön. Likskär har även en väl sammansatt fornläm- 
ningsstruktur med många av de fornlämningstyper som kännetecknar skärgår
den. Dessutom finns här exempel på mer ovanliga fornlämningstyper samt även 
goda möjligheter att belysa sådana antikvariska problem, som fornminnesinven
teringen i skärgården ofta står inför. Vi skall därför beskriva Likskär som ett 
exempel på en fin skärgårdsmiljö och titta närmare på fornlämningarna som där 
registrerats.

Ön är långsmal, ca 1 300 x 400 m i nord-sydlig riktning (fig 31). Marken 
domineras av grus och klapper med högsta punkten i nordväst strax över 15 m 
över havsnivån. Härifrån sluttar marken sakta mot söder och brantare mot norr, 
där fiskeläget ligger. Vegetationen är sparsam på öns norra och mellersta del, 
där inslag av en, al och lövsly förekommer tillsammans med ljung. Längre 
söderut finns ett granbestånd.

Likskär är känt bland ortsborna som en gammal replipunkt för fiske och 
säljakt. Runt om ön finns rika fiskeplatser. Säljägare från kustbyarna Storön, 
Ryssbält och Pålänge övernattade fordom på ön innan man gick ut i fälan, den 
långa sälfärden (jfr Westerberg 1986, s 86 f). Själva fiskeläget skall också ha varit
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KALIX

STORÖ

LIKSKAR

Fig 29. Ön Likskär ingår i ett naturreservat med samma namn (jfr fig 8). Likskär is a 
nature reserve.

uppdelat på de tre byarna. Lämningar efter gammal och nu övergiven bebyggel
se, känner man också till. En sagesman, Oskar Åberg i Ryssbält, berättar:

”Ja som du vet så jär’e nå särstjillt med den ön. Den är visserligen kal å stenig 
me bara mycket låg växtlighet. Men där finns så många lämningar efter 
gammal stugubebyggelse å mystiska stenrösen. He jär som å gä opa heli mark 
me minnen från gamla tider. Likskär va ju ett stort fiskeläge för flera byar för 
int så länge sedan. I Mittihamna hade Storöborna å Ryssbältan sina stugor. 
Pålängeborna hörs ha havi många stugor isa Inrehamnsoddo. Men dessa 
stugor ruttna ned och revs till bränsle i andra stugor som va mer i använd
ning” (Bergman 1965, s 140).
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Fig 30. Likskär i Nederkalix socken uppvisar en varierad fornlämningsbild. Här diskute
rar Peter Norman och Jan Olov Westerberg dokumentationen av en stenugn intill ett 
stenblock. I bakgrunden syns en tomtning. Foto Lennart Klang. There is a wide range of 
archaeological sites on Likskär.

Fig 31. Likskär. Höjdkurvor med 5 meters ekvidistans och lokaler med hänvisningsnum- 
mer till RAÄ:s fornlämningsregister. Rutan i norra delen anger det specialkarterade 
området (se fig 33). Archaeological remains on Likskär.

277



När fiskeläget anlades är dock oklart. Skriftliga källor uppger att Kalix socken
bor hade fiskarehus på den närbelägna ön Renskär, men överflyttade dessa till 
Likskär någon gång under 1700-talets första hälft (Hiilphers 1789). Kvar på 
Renskär blev Lulebornas fiskeläge och ett kapell (a a). Det är dock oklart om 
fiskarstugor redan fanns på Likskär, när sockenborna flyttade till denna ö från 
Renskär.

Lokaler som antecknats på Likskär i fornlämningsregistret anges på fig 31. Nr 
8, 47, 48 och 49 hade redan tidigare antecknats när inventeringen skulle göras 
1988 och därvid beskrivits som ”stensättningsliknande lämning” (nr 8), ”labyrin
ter” (nr 47 och 49) och enligt uppgift eventuellt ytterligare en labyrint (nr 48). 
Följande iakttagelser och bedömningar gjordes vid inventeringstillfället 1988 
(för mera utförligare beskrivningar hänvisas till fornlämningsregistret).

8. Stensamling, sannolikt fundament till sjömärke. I anslutning till detta finns ytterligare stensam
lingar som varit fundament till sjömärken.

47. Labyrint med korsformig grundplan, lagd i åtta varv och med ingång i ostsydost. 7 m sydost om 
labyrinten har en stenvall lagts runt om och en dryg halvmeter ifrån ett 2 m stort stenblock. 
Oklar ålder och funktion; en mycket ovanlig anläggningstyp i skärgården.

48. Den labyrint som här skulle finnas kunde inte återfinnas. Uppstickande stenar bland ljung i 
klapperfältet har antingen tidigare uppfattats fantasifullt som en labyrint, eller också utgör 
dessa klapperstenar en nu dold eller förstörd labyrint. Med hänsyn till den utpekade platsens 
utseende och andra lämningars bevarandegrad på ön är naturbildning mest sannolik bedöm
ning.

49. Åtta labyrinter visade sig här förekomma i anslutning till ett övergivet fiskeläge med en 

fiskelägestomt, fem båtlänningar, en gistgård, två hålvägar (gångsstigar), en hägnadsvall (kring 
några små odlingsytor) samt diverse stensamlingar och stenröjda ytor. Intill och bredvid detta 
övergivna fiskeläge står ett par fritidshus (tidigare fiskarstugor).

Fiskelägestomten är intressant bl a genom en mycket tydlig struktur med nio husgrunder 
(alla med spismursrester) samt nedanför dessa sex sjöbodsgrunder. Husgrunderna är 8 x 6 till 6 

x 4 m, medan bodgrunderna är 6 x 5 till 4,5 x 3 m stora. Mellan bodgrunderna återfinns de fem 
båtlänningarna, 4-14 m långa och delvis omgivna av stenvallar.

Gistgården, 250 x 60 m stor, består av ca 450 gistgårdsrösen. Från fiskelägestomten leder de 
två hålvägarna upp mot gistgården.

Labyrinterna återfinns i två delområden med fyra labyrinter vardera, ett norr om och ett 
söder om gistgården. Sex av dem har korsformig grundplan. En av de övriga är uppenbart 
sentida, möjligen från 1970-eller 1980-talet.

Hägnadsvallen, i områdets östra del, är ringformad kring ett område med 20-25 meters 
diameter. Vallen, 0,7-2 m bred och 0,2-1,3 m hög av 0,2-0,6 m stora stenar samt större block, 
har i väster en öppning, utanför vilken en stig leder ner till fiskelägestomten. Innanför vallen 
kan åtta stenröjda ytor urskiljas, 3x2 till 6 x 5 m stora och oregelbundna, vilka avgränsas med 
stenvallar och röjningssten. Provstick med sond visar att dessa ytor varit odlade. Enligt ortsbor 
skall potatis ha odlats på denna mycket steniga plats.

360. En fiskelägestomt med talrika fiske- och fritidsstugor tillsammans med husgrunder finns här 

jämte en gistgård och gångstigar. Norra delen av denna lokal har specialkarterats (se nedan).
361. En rektangulär tomtning, 4 x 3 m (yttermått), med stenvallar utgående från ett 4 m stort och 1,5 

m högt stenblock med eldskador (efter en härd i tomtningen). I omgivningen finns ett 10-tal 
svackor i klapperfältet.

362. En kompassros i form av en norrpil.
381. Område med två tomtningar och en stenugn samt även svackor och omplockningar i klapperfäl

tet. Dessa tomtningar är mer oregelbundna än nr 361, närmast ovala, något större och utgår 
bägge från jordfasta större block. Även stenugnen, ca 1 x 1 m stor, utgår från ett stort block.
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I relation till Likskärs topografi kan följande sammanfattning göras av öns 
fornlämningsbestånd. På och i anslutning till öns krönparti finns sjömärken i 
form av stensamlingar. I nära anslutning till, men nedanför krönpartiet och vid 
10-metersnivån över havet (se fig 31), påträffas tre tomtningar och en stenugn 
tillsammans med diffusa svackor och omplockningar i klappern. Här finns också 
kompassrosen. På nivåer kring 5-metersisohypsen förekommer de bägge fiskelä
gena (nr 49 och 360) och labyrinterna (nr 47 och 49). Tomtningarna represente
rar här sannolikt ett äldre skede i historieutvecklingen, av topografin och höjden 
över havet att döma troligen medeltid med initialskedet eventuellt i sen vikinga
tid, medan fiskelägena representerar ett yngre skede med kontinuitet in i nutid. 
Detta yngre skede kan av topografiska skäl ha inletts på 1500-talet (eller tidigast 
på 1400-talet), men alternativt något senare, dvs på 1600- eller 1700-talen. 
Sjömärkena, kompassrosen och labyrinterna är något mer svårplacerade på 
tidsskalan, men åtminstone i några fall är de från 1800-tal eller 1900-tal.

För att närmare datera de olika lämningarna behövs en fördjupad dokumen
tation, bl a exaktare höj davvägningar för båtlänningar, husgrunder etc. Man 
skall dock ha klart för sig att båtlänningarna endast kan datera dessas använd
ningstid. Möjligen kan fiskeläget i initialskedet ha haft mer tillfälliga båtland
ningsplatser. När det gäller fiskeläget nr 49 kan vi hypotetiskt konstatera, att den

Fig 32. En gistgård i bruk på Likskär i Töre socken år 1954. Där denna stod har invente
ringen kunnat registrera kvarvarande gistgårdsrösen (jfr fig 33). Ingenting återstår av 
trävirket. Foto Börje Hällgren, Kalix museum. A net-drying rack in usein 1954. Small 
mounds of stones are now all that remain.
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struktur som ovan beskrivits med nio husgrunder, sex sjöbodgrunder och fem 
båtlänningar sannolikt var i funktion under en begränsad tid, kanske högst 200 
år. För detta talar bl a att sjöbodarna inte tycks ha flyttats till sekundära lägen på 
grund av landhöjningen. 5-meterskurvan synes ligga i anslutning till husgrunder
nas nivå, medan båtlänningarna således ligger strax därunder, kanske ner till ca 
2 m ö h. Här vore en närmare uppmätning av intresse för test av hypotesen att 
denna struktur skulle kunna höra till tidsskedet 1600-1800-talen.

En annan intressant fråga vad gäller lokalen nr 49 är om stenhägnaden kring 
”potatisodlingarna" möjligen har haft annan primär funktion innan man odlade 
där. Detta förefaller osannolikt, men liknande anläggningar med annan funktion 
lär finnas på andra håll kring Bottenviken, t ex den s k Jungfrugraven på Bjurö- 
klubb (jfr Broadbent 1982, s 179 f).

I sammanhanget bör här omnämnas att ortnamnet Likskär eventuellt kan ha 
att göra med att man förvarat lik på ön (jfr Pellijeff 1985, s 106). Men fler 
namntolkningar har framförts, bl a att man kan ha hittat en (ilandfluten) död 
person på ön, att namnet kommer av det finska ”ligo”, som betyder ”blöt
läggning” eller att ”ett likt skär” skulle betyda ”ett kalt skär”. Mest sannolikt 
kan vara att namnet kommer av kalixmålets ”leik”, vilket uttrycker ett sätt på 
vilket vågorna slår mot stranden.

Utifrån exemplet Likskär skall vi här belysa några antikvariska frågor, dels 
frågan om hur många fornlämningar som har registrerats på ön och dels frågor 
kring hur anteckningarna i fornlämningsregistret skall uppfattas i samband med 
bl a exploateringsplaner, i detta fall uppförande av ytterligare fritidsstugor.

I beskrivningen ovan har vi sett att det finns hundratals spår och lämningar av 
olika slag på Likskär. Bara på lokalen nr 49 finns ca 450 gistgårdsrösen och 
därutöver husgrunder, odlingsytor, gångstråk m m som numera övergivits. 
Fornlämningsterminologiskt har alla dessa ”konstruktionsdetaljer” sammanfat
tats och sorterats in under vissa s k sakord, t ex gistgård (som alltså består av 
gistgårdsrösen) och fiskelägestomt (som alltså är den antikvariska termen för 
området med husgrunder och diverse andra bebyggelsespår). De ca 500 läm
ningar som iakttagits och registrerats i gistgården och på fiskelägestomten har 
således klassificerats som endast två fornlämningar. För denna klassificering 
finns främst praktiska skäl och en strävan mot enhetlig redovisning. Det praktis
ka skälet har att göra med att RAÄ:s fornminnesinventering är en översiktlig 
dokumentation som görs inom vissa tidsramar, vilket gör det mycket besvärligt 
eller omöjligt att identifiera alla enskilda huslämningar på en tomtmark, som 
kan ha haft flera sorters hus, både med och utan stenfot, grundstenar etc och 
som dessutom har varierande vegetation. Vissa lämningar efter skjul, utedass etc 
blir mycket svåra att ta ställning till, och det blir därmed praktiskt omöjligt att i 
samband med översiktlig dokumentation enhetligt bedöma varje enskild läm
ning.

De olika huslämningarna som kan uppfattas vid en tidsbegränsad okulärbe- 
siktning beskrivs dock i fältanteckningarna, men dessa upprättade beskrivningar 
får alltså inte uppfattas av den som läser i registret som ett försök till fullständig 
beskrivning. Varje beskrivning av här avsett slag (t ex över fiskelägestomter) 
skall uppfattas som ett första steg i en dokumentationsprocess. Vid behov kan ett
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andra steg vara en intensifierad fältstudie, t ex genom specialkartering. Ytterli
gare steg kan vara uppmätningar av detaljer, dokumentation efter vegetations- 
röjning, avtorvning etc. Slutsteget i den antikvariska dokumentationsprocessen 
är en arkeologisk totalundersökning, något som endast i sällsynta undantagsfall 
kan bli aktuellt för t ex landets fiskelägestomter. Teoretiskt sett blir beskrivning
en av en fiskelägestomt komplett först efter slutundersökningen, och fram till 
dess kan den antikvariska beskrivningen av objektet sägas vara i ständigt behov 
av förnyad och fördjupad dokumentation, om man vill veta så mycket som 
möjligt om det aktuella objektet.

Frågan om hur många fornlämningar det egentligen finns på en fiskelägestomt 
ur juridiska och vetenskapliga synvinklar utreds alltså inte i samband med forn
minnesinventeringen, vilken således statistikför själva området eller ”tomten” 
som en fornlämning och som upprättar en översiktlig beskrivning av densamma. 
Nr 49 på Likskär består alltså enligt RAÄ:s officiella statistik av 17 fornlämning
ar (en fiskelägestomt, en gistgård, fem båtlänningar, två hålvägar, sju labyrinter 
och en hägnadsvall), vartill kommer en nyanlagd labyrint och diverse andra 
stenomplockningar.

I övrigt har de tre tomtningarna (nr 361 och 381), stenugnen (nr 381), kom
passrosen (nr 362) och labyrinten (nr 47) statistikförts som fornlämningar på 
Likskär. Sammanlagt har alltså denna ö 23 fornlämningar enligt den statistikre
dovisning som sammanställts (se sid 304-305). Detta innebär ingalunda en för all 
framtid slutgiltig bedömning, vilket nedan skall belysas med ett par exempel. 
Siffran 23 fornlämningar är helt enkelt en konstruerad summa utifrån gällande 
fornlämningsterminologi och en utgångspunkt för framtida vetenskapliga och 
antikvariska överväganden. Denna ”konstruerade” summa har ett begränsat 
värde vid en analys av just Likskärs fornlämningsstruktur, men den har intresse 
vid sammanställningar över landets fornlämningsbestånd och jämförelser mellan 
olika delområden, t ex olika skärgårdar.

Utgångspunkterna för en analys av Likskärs fornlämningar är att åtta lokaler 
har dokumenterats översiktligt i RAÄ:s fornlämningsregister, att sammanlagt 
23 fornlämningar på fem av dessa lokaler har tagits med i RAÄ:s officiella 
statistik och att fördjupad dokumentation och/eller ökad kunskap samt ändrade 
rutiner för statistikredovisning kan ändra dessa siffror. T ex kan en fördjupad 
dokumentation genom arkeologisk undersökning av de ”svackor” eller ”om
plockningar” i klapperfältet, som är omnämnda i fältanteckningarna i anslutning 
till tomtningarna, visa att ytterligare fornlämningar förekommer här. Ökad kun
skap om de stensamlingar, som sannolikt varit fundament till sjömärken, kan 
också leda till att de klassas som fornlämningar, t ex om det kan visas att de är 
mycket gamla och varaktigt övergivna och haft betydelse för sjöfarten.

Specialkartan över nr 47 och 360 (norra delen), se fig 33, belyser problemati
ken ytterligare. Specialkartan omfattar tio husgrunder (varav sju med spismurs- 
rest), elva befintliga byggnader (varav ungefär hälften bostadshus), en gistgård 
med träställningar, en plats för spelanordning (för att dra upp båten på land), 
något mer än 150 gistgårdsrösen efter stolpar och stöttor för numera borttagna 
torkställningar, en labyrint och en stenvall kring ett block (labyrinten och sten
vallen nr 47, i övrigt nr 360). Labyrinten är givetvis en fornlämning, men för

281



• • I
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Husgrund med spismursrest 

[XI Byggnad

•—•—• Gistgård med träställning
_ Fig 33. Specialkarta över norra delen
t»! Spelanordning av Likskärs fiskeläge. Likskär.

stenvallen kring blocket behövs ökad kunskap för att en fornlämningsklassifice- 
ring skulle kunna bli aktuell. För fiskeläget gäller att det inte är övergivet och 
därmed inte har klassats som fornlämning vid fornminnesinventeringen 1988. 
Husgrunderna, gistgården och hela fiskelägesstrukturen har emellertid antikva
riskt och vetenskapligt värde, vilket bör beaktas i den kommunala planeringen, i 
naturreservatsföreskrifterna och således i samband med eventuell nybebyggelse. 
I och med att lokalen tagits med och beskrivits i fornlämningsregistret skapas i 
praktiken förutsättningar för ett bevarande, även om lokalen inte bedömts som 
fornlämning enligt de principer som gällde vid 1988 års fältarbete. Det kan inte 
uteslutas att fördjupad dokumentation och ökad kunskap — eller tom ändrat
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bruk av området — kan ändra bedömningen eller principerna, så att delar av 
lokalen får fornlämningsstatus med tiden, dvs eventuellt redan i morgon eller 
eventuellt om ett antal år.

Specialkartan ger en god bild av hur ett fiskeläge förr såg ut i Norrbottens 
skärgård. Stugorna låg på rad en bit upp från stranden, framför dem fanns 
båtlandningsplatserna, bakom låg gistgårdarna, och i närheten har en labyrint 
anlagts. På kartan har därutöver en spelanordningsplats markerats. Denna be
står av en nednött rundel i grusstranden med i mitten rester av ett trä- och 
stenskott stolphål. Ytterligare några sådana har identifierats framför stugorna, 
men de är på väg att försvinna genom fortsatt erosion. Avsaknaden av båtlän- 
ningar men förekomst av dessa rundlar ger intressanta utgångspunkter för en 
analys av fiskelägets tillkomst och utveckling, vilken blir särskilt intressant i 
relation till det andra fiskeläget på Likskär (nr 49), skriftliga källor och muntlig 
tradition bland fiskare och andra ortsbor. Mönstret av gistgårdsrösen ger en 
uppfattning om hur torkställningarna arrangerades. Allt detta sammantaget ger 
en inblick i vilka förhållanden som råder mellan fältmaterialet, anteckningarna i 
fornlämningsregistret, den officiella fornlämningsstatistiken, den antikvariska 
vidarehanteringen och de vetenskapliga möjligheterna att utforska skärgårdens 
historia. Det finns alltså anledning att i många olika situationer och med olika 
syften ta del av hela fornlämningsregistret (kartor och beskrivningar) över ett 
aktuellt område och korrekt använda det, i stället för att alltför mycket koncen
trera uppmärksamheten till R-markeringar på den ekonomiska kartan eller fästa 
alltför stort avseende på de siffror som framräknats för statistiksammanställningar.

Fig 34. Specialkarteringen av delar av fiskeläget på Likskär föranleddes dels av ett behov 
av fördjupad dokumentation, dels av ett exploateringstryck. På bilden mäts ett gistgårds- 
röse (jfr fig 33). Foto Lennart Klang. Mapping the remains ofa net-drying rack.
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Fig35. Haparanda skärgård. Efter Hederyd 1982. The Haparanda archipelago.

Skomakaren
Ön Skomakaren är en av de största i Haparanda skärgård (se fig 35). Liksom för 
Likskär skall här fornlämningarna på ön översiktligt presenteras, varefter upp
märksamheten inriktas på två lokaler och de arkeologiska undersökningar som 
genomfördes där 1988. Med exemplet Likskär förtydligades några principer för 
fornlämningsredovisningen, medan exemplet Skomakaren avser att dessutom 
belysa vetenskapliga problem rörande dels fiskelägens bebyggelseutveckling och 
dels tomtningars funktion och ålder.
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Fig 36. Skomakaren. Höjdkurvor med 5 meters ek vidistans och lokaler med hän vis
ningsnummer till RAÄ :s fornlämningsregister. The island of Skomakaren with archaeolo
gical remains.

Skomakaren är med den ungefärliga utsträckningen 2,5 x 2 km inte bara en av 
de största öarna i Haparanda skärgård utan även en av de få med högsta punkten 
över 15-meterskurvan (se fig 36). På krönpartiet och strax nedanför finns mäkti
ga klapperstensfält. På lägre liggande partier upp till ca 10 m över havsnivån är 
moränmarken mestadels mycket stenig utom i nordost, där den ursvallade san
den avlagrats. I sänkor på ön finns ännu finare sediment och ställvis sankmark. 
Ön är skogbeväxt och har endast någon enstaka fiskarstuga på den västra delen 
(se nedan om nr 373). Ingenting registrerades på Skomakaren vid förstagångsin- 
venteringen 1947, men två lokaler, nr 66 och 67, tillfördes registret vid en 
besiktning den 2/10 1967 av Claes Varenius, RAÄ. Nr 66 antecknades då som en 
”primitiv husgrund" och "båtlänning”, vartill fogades kommentaren ”högst 200 
år gamla”. Nr 67 antecknades som två primitiva husgrunder och en båtlänning. 

Vid inventeringstillfället 1988 antecknades följande på Skomakaren:

66. Område med åtta tomtningar, en båtlänning och diverse stenomplockningar.
67. Område med sex tomtningar, fyra båtlänningar, en fiskelägestomt, två gistgårdar och diverse 

stenomplockningar (bl a stenröjda gångstigar).

373. Område med en fiskelägestomt (med bl a tre husgrunder), en gistgård med ca 25 gistgårdsrösen, 
en inskription samt diverse stenröjda ytor och stenomplockningar. I området finns också befint
lig bebyggelse (fiskarstuga/fritidshus).

415. Område med stensamlingar, omplockningar och fördjupningar, allt i klapper. Svårtolkade 
lämningar.
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Fig 37. Specialkarta över RAÄ 66, Nedertorneå socken (jfr fig 36) Teckenförklaring se 
fig 38. Ancient monument 66.

416. Två kompassrosor i form av väderstreckspilar. Sentida karaktär.
417. Tjärdal, yttermått 15 m i diameter, bestående av en oval grop 1,5 x 1 m, omgiven av en kraftig 

vall med öppning och avtappningsränna mot nordnordost.
418. Labyrint, rund, 5 m i diameter med korsformig grundplan, lagd i sex varv av 0,1-0,2 m stora 

stenar (kraftigt övermossade och ”nedsjunkna” i marken).

419. Två stenugnar, närmast rektangulära, med yttermått 2,3 x 1,5 respektive 3 x 2,5 m och inner- 
mått 0,9 x 0,7 respektive 1,7 x 1 m.

Både likheter och skillnader finns mellan Likskärs och Skomakarens fornläm- 
ningar och anteckningarna i fornlämningssregistret. Åtta lokaler har beskrivits 
på bägge öarna. Likskär har 23 och Skomakaren ungefär lika många fornläm- 
ningar enligt statistiksammanställningen sid 304-305. På Skomakaren har loka
lerna nr 66, 67, 418 och 419 sammanlagt 25 fornlämningar, medan nr 373, 415, 
416 och 417 tills vidare inte bedömts ha fornlämningsstatus. Likheter mellan
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Fig 38. Specialkarta över RAÄ 67, Nedertorneå socken (jfr fig 36). Ancient monument 67.

öarna finns också vad gäller fornlämningstyper och de olika lämningarnas ter
rängläge. Högst i terrängen på Skomakaren ligger norrpilarna och svårtolkade 
stensamlingar m m (möjligen sjömärken?), vilket är jämförbart med förhållan
dena på Likskär. Bland påtagliga skillnader mellan öarna märks särskilt fiskelä
genas och tomtningslokalernas karaktär. Området med bl a husgrunder och 
befintliga stugor (nr 373) tycks ha varit ett mycket litet fiskeläge till skillnad från 
de stora fiskelägena på Likskär. När det gäller nr 66 och 67 skall vi närmare se på 
fornlämningsstrukturen med hjälp av specialkartor, höjdavvägningar och ut- 
grävningsresultat.

Lokalerna 66 och 67 är bägge belägna längs en låg moränrygg med högsta

287



punkten uppskattningsvis ca 7 m över havet. Denna moränrygg bildade till för ca 
200 år sedan en egen ö, som hade ett skyddat hamnläge mot ett ca 100 m brett 
sund i nordost. På andra sidan sundet fanns ”resten” av vad som senare efter 
uppgrundningen blev den nuvarande ön Skomakaren. Ytterligare ett skyddat 
hamnläge fanns tidigare strax söder om lokalen nr 66. Denna lokal ligger något 
högre i terrängen än nr 67, till större delen alldeles över 5-meterskurvan, medan 
nr 67 befinner sig alldeles under samma höj dkurva (se fig 36). På specialkartorna 
(fig 37 och fig 38) saknas höjdkurvor, men i stället har några av fornlämningar- 
nas nivåer över havet avvägts med teodolit och justerats med hänsyn till vatten
ståndet avvägningsdagen jämfört med normalvattenståndet enligt SMHI. Det 
som karterats är främst uppbyggda stenformationer, vilka klassificerats som 
tomtningar, båtlänningar, husgrund med spismursrest, gistgårdsrösen, gång- 
stigsbegränsningar och stensamlingar. Därtill kommer ett opreciserat antal icke 
karterade mer diffusa stenomplockningar och/eller naturliga stenformationer, 
vilka i vissa fall givetvis kan ha haft någon funktion att fylla för människorna som 
fordom vistades på platsen. På komplexa lokaler av detta slag, med mycket 
stenig mark och delvis obetydliga, diffusa anläggningar, måste man räkna med 
att avtorvningar och undersökningar under markytan visar en mer fullständig 
utbredningsbild än specialkartorna, som dock åskådliggör de tydligaste an
läggningarnas utbredning och ger möjligheter till vissa hypoteser och tolkningar 
om bosättningens former och utveckling.

Nr 66 har fem fornlämningar avvägda (se tabell 1 och 2), varav två (de som 
Varenius antecknade 1967) på en nivå mellan ca 3,3 och 4,7 m och de övriga tre 
mellan ca 5 och 5,5 m. Nr 67 har elva anläggningar avvägda mellan 2,2 och 4,9 m 
över havsnivån. Fornlämningarna i västra delen av nr 66 har inte höjdavvägts, 
men av topografin att döma ligger de i nivå med nr 66:1 och 66:3.

Specialkartorna visar, att de flesta tomtningarna på lokalen nr 66 saknar 
båtlänningar i närheten. Nr 66:9-14 och nr 66:1-3 har i stället tillgång till ett 
skyddat hamnläge i form av den forna vik, som nu markerats med skog på fig 37. 
I övrigt uppträder tomtningarna i direkt närhet till båtlänningarna utom i ett fall 
(nr 67:15). Längst söderut och topografiskt på relativt låg nivå saknas tomtning
ar, men där återfinns i stället en husgrund (67:7) med tillhörande båtlänning 
(67:2) och gistgårdsrösen. I denna södra ”gyttriga” del på fig 38 är det sannolikt 
att en yngre fornlämningsstruktur överlagrar en äldre. En tolkning blir i så fall 
att den äldre strukturen består av nr 67:5 och 67:6 (möjligen även 67:1), medan 
den yngre bl a består av gistgården. Specialkartan visar också att två stenröjda 
gångstigar (nr 67:3 och 67:4) tycks sammanfoga gistgården med båtlänningen 
(67:2) och husgrunden (67:7). Man kan också här leva sig in i hur fiskaren lade 
till i sin båtlänning (67:2), bar de våttunga näten efter stigen (67:3) till gistgården 
(67:8), hängde dem där till tork och följde sedan en annan gångstig (67:4) till sin 
stuga (67:7). De då eventuellt gamla anläggningarna (67:1, 67:5 och 67:6) kan 
givetvis ha kommit till användning även i detta skede. Söder om stugan hade han 
ytterligare ett par torkställningar för nättorkning.

Man kan på lokalerna 66 och 67 således se tre olika fornlämningsstrukturer, 
vilka av höjdförhållandena kan tolkas tillhöra tre olika tidsskeden. Den äldsta 
strukturen utgöres av tomtningarna utan båtlänningar. Den därpå följande utgö-
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Tabell 1
Tomtningars och en husgrands höjd över havet inom RAÄ 66 och RAÄ 67, Nedertorneå socken. 
Avvägningspunkterna är markytans lägsta nivå i fornlämningen. Att döma av utgrävningar i nr 66:1 
och 66:2 kan kulturlagrets understa del hyptetiskt beräknas ligga ca 5-15 cm under den angivna 
nivån.

Anläggning Höjd över havet

66:1 5,48
66:2 4,96
66:3 5,40
66:4 4,61
67:1 3,87
67:6 4,60
67:7 4,19
67:12 4,45
67:14 4,52
67:15 4,91
67:17 4,76

Tabell 2
Båtlänningar inom RAÄ 66 och RAÄ 67, Nedertorneå socken, har avvägts. Höjden över dagens 
havsytenivå ger en grund för en datering av den möjliga nyttjandeperioden för båtlänningen. Land
höjningen för området har beräknats med 8,6 m m per år.

Anläggning Högsta höjd År Lägsta höjd År 1/3-värde År

66:5 3,88 1537 3,35 1598 3,70 1558
67:2 3,47 1585 2,23 1729 3,06 1633
67:5 3,97 1526 3,18 1618 3,71 1557
67:11 4,24 1495 3,23 1612 3,90 1534
67:13 4,21 1490 2,90 1651 3,77 1549

res av tomtningar med båtlänningar, varpå den tredje består av fiskelägestomten 
med gistgårdar och båtlänning. Med hjälp av båtlänningarnas nivå över havet 
kan man dels grovt datera förändringarna och dels dra slutsatser om huruvida 
fornlämningarna i den mellersta gruppen är samtida eller ett resultat av en 
stegvis förflyttning p g a landhöjningen.

Årtalen för båtlänningarnas högsta respektive lägsta nivå över havet har räk
nats fram utifrån en landhöjning på 8,6 mm/år (jfr Landström 1985, s 9). Resul
tatet av beräkningen (se tabell 2), tidsramen 1495-1729, är emellertid alltför vid i 
och med att så gott som hela eller åtminstone ca 2/3 av båtlänningen lämpligen 
bör ha legat under vattnet vid tiden för användningen. Anläggningstiden bör 
även med hänsyn till högvattennivåns variation flyttas något framåt i tiden. Vad 
gäller användningstiden kan det givetvis tänkas att en båtlänning förlängdes i 
takt med landhöjningen, men knappast att den kunde användas när den i sin 
helhet uppgrundats. Felkällan med påbyggda/förlängda båtlänningar är emeller
tid obetydlig i detta sammanhang, eftersom de aktuella båtlänningarnas ut
sträckning (se specialkartorna) tyder på endast begränsade användningstider.

28919-909060 RAÄ



Som mycket rimliga tidpunkter för båtlänningarnas användningstider framstår 
därför de årtal som kan räknas fram för den tid när 1/3 av båtlänningarna låg 
över vattennivån. Båtlänningarna tillhöriga tomtningarna skulle enligt denna 
beräkning ha anlagts mellan ca 1530 och 1560, medan båtlänningen tillhörig 
husgrunden skulle ha anlagts ca 1630 (tabell 2). En rimlig slutsats blir här att 
båtlänningarna tillhöriga tomtningarna hör till 1500-talet och att båtlänningen 
tillhörig husgrunden hör till 1600-talet.

En annan iakttagelse man kan göra av höjdavvägningarna är att de tomtningar 
som tillhör båtlänningarna tycks vara belägna på en nivå 0,5-1 m över den 
samtida havsytan. Husgrunden ligger på något högre nivå vid en motsvarande 
beräkning, ca 1,2 m över den tänkta havsnivån i båtlänningen. Detta kan ge 
utgångspunkter för en beräkning av åldern för tomtningar som saknar båtlän- 
ningar. Om t ex nr 66:1 anlades på en nivå 0,5-1 m över den samtida havsnivån 
skulle anläggningen tillhöra tidsskedet ca 1410-1480. För 66:2 blir motsvarande 
datering ca 1470-1530. Trots att dateringarna grundas på ett hypotetiskt resone
mang framstår det som sannolikt, att tomtningarna på Skomakaren har ett 
ursprung i 1400-talet.

Vad gäller bebyggelsens utveckling tillåter resonemangen ovan följande rim- 
lighetsbedömningar. En första bosättning representeras av anläggningarna 
66:1-3 och 66:9-14. Denna tillhör 1400-talet, troligast andra hälften av seklet, 
men eventuellt med en något äldre initialfas, och början av 1500-talet. På grund 
av landhöjningen flyttar man till det skyddade hamnläget mot nordost och 
anlägger där två båtlänningar (67:11 och 67:13) samt tillhörande tomtningar. 
Detta sker under 1500-talets första hälft. Strax därefter, vid mitten av 1500-talet, 
anlägger man två nya båtlänningar (67:5 och 66:5), intill vilka man uppför nya 
tomtningar. Under ett par årtionden kan man nyttja de fyra båtlänningarna med 
tillhörande tomtningar parallellt, varefter endast 67:13 byggs ut för ett nyttjande 
in i början av 1600-talet. Därefter överges även denna båtlänning. Då, under 
1600-talets första hälft inträffar den stora förändringen i bebyggelseutvecklingen 
i och med att en mer rejäl stuga byggs, en ny båtlänning anläggs (67:2) och 
gistgårdar uppförs. Det är möjligt att fiskeläget sedan kunde användas ca 100 år 
eller något längre innan det övergavs för gott. Denna tolkning stämmer väl 
överens med en skriftlig uppgift om Skomakaren från 1760-talet, som uppger att 
”uppgrundningen” då ”gjort lagfiske obrukbart” (RA 3324).

Specialkarteringarna och höj davvägningarna ger upphov till ytterligare iaktta
gelser och tillåter fler hypoteser och tolkningar. Detta gäller bl a ”stensamling
arna” på kartorna, tolkningen av 67:15 och 67:16 samt funderingar kring an
läggningarnas morfologi och funktion i relation till bosättningarnas varaktighet 
och syfte. Dessa frågor penetreras inte här, men vi kan konstatera att ”stensam
lingarna” i flera fall kan ha varit förrådsanläggningar, uppbyggnader i anslutning 
till utomhushärdar, fundament till ställningar etc. Efter avtorvning skulle en 
tomtningsklassificering kunna bli aktuell för vissa av dessa formationer. Proble
matiken belyses i viss mån av de utgrävningar som företagits på Skomakaren i 
anläggningarna 66:1, 66:2, 66:3 och 67:1.

Undersökningarna ägde rum under enstaka dagar i augusti 1988 inom ramen 
för fornminnesinventeringen i området. Med undersökningsresultaten kan vi
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tydligare åskådliggöra tomtningarnas utseende och pröva hypoteser om funk
tion, ålder, användningsintensitet etc. Vad gäller utseendet valdes medvetet 
undersökningsobjekt som sinsemellan uppvisar klara olikheter. Frågan är om 
olikheterna beror på olika användningssätt eller har andra förklaringar. Mycket 
troligt är att naturliga förutsättningar i form av markförhållanden (naturlig sten
forekomst etc) spelar en stor roll för olika anläggningars utseende. Detta inne
bär att de bägge tänkbara huvudfunktionerna för tomtningar (bostads- och 
förrådsändamål) torde ge upphov till ett stort antal morfologiska variationer.

66:1 kännetecknas morfologiskt av ett stort block, 4 x 3 m stort och ca 2 m 
högt, samt i övrigt av ytterligare jordfasta block (intill 1,5 m stora) tillsammans
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med påförda stenar, vilka bildar tomtningens begränsningsvall (se fig 39). Vallen 
är 1-2 m bred och ca en halv meter hög. Utrymmet innanför vallen är ca 2,5 x 2,5 
m. Vallen saknar ingångsöppning. Några av vallens stenar är eldskadade. All 
vegetation avlägsnades vid undersökningen, och den fjärdedel av tomtningen 
där härden tycktes vara belägen grävdes ut. Rikligt med eldskadade stenar 
framkom samt ett upp till 5 cm tjockt kulturlager. Detta har utan tvivel varit en 
tomtning med bostadsfunktion, och av kulturlagrets mäktighet att döma har 
tomtningen använts vid upprepade tillfällen. Några tecken på vilken typ av 
överbyggnad tomtningen haft framkom ej.

66:2 framstod före undersökningen som en yta med omgivande stenvall på tre 
sidor (se fig 37). Även för denna tomtning gäller att den naturliga stenrikedomen

Fig 40. Plan över den undersökta tomtningen RAÄ 66:2 (jfr fig 37). För korrekta höjd- 
siffror skall samtliga höjdmått ökas med 12 cm. Ancient monument 66:2.

x = Skörbränd sten

kp= kolprov

Siffrorna anger höjden över 
havet i cm.
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Fig 41. Tomtningen fornlämning 67:1 före undersökningen. Foto Peter Norman. Ancient 
monument 67:1, cottage foundation.

kompletterats med påförda stenar. Vallen är lägre än i 66:1 och har ställvis 
mycket diffusa begränsningar. Vid undersökningen avtorvades tomtningen helt 
varvid en vallbegränsning runt om med ingångsöppning i sydväst samt en härd 
framkom (fig 40). Kulturlagret var här tunnare än i 66:1, endast ca 1 cm tjockt. 
Denna ”bostadstomtning” skiljer sig från 66:1 på flera sätt, bl a genom avsakna
den av stort block, och kan därför haft annan överbyggnadsform trots att funk
tionen inte behöver ha varit en annan.

Nr 66:3 är svårare att tolka. Formen är inte olik en båtlänning, men de stenar 
som utgör anläggningens norra gavel skulle vara ett omotiverat hinder för den 
båt, som i så fall skulle dras in i anläggningen. I denna gjordes ett flertal 
provstick med spade, vilka endast gav exempel på steril sand och därmed visade 
att kulturlager saknades. Fosfathalten analyserades i och 5 m utanför an
läggningen, med resultat att fosfathalten i proverna inte avvek från varandra. Vi 
har här sannolikt att göra med en förrådsanläggning av något slag (eventuellt i en 
ombyggd, uppgrundad båtlänning?).

Nr 67:1 kan karaktäriseras som en ”tomtning i miniatyr”, bestående av två 
parallella stenvallar, 2 m långa, 0,7 m breda och 0,5 m höga, vilka utgår från ett 
1,5 m stort block i västsydväst. Utrymmet innanför, 1,5 x 1,5 m stort, sluttar 
kraftigt mot ostnordost, dvs den sida som är helt öppen (se fig 38). Tomtningens 
nordvästra del avtorvades och grävdes ut, varvid ett 1-3 cm tjockt kulturlager 
framkom, tjockast mot blocket längst in i anläggningen och tunnast mot öpp
ningen i ostnordost. Varken eldskadade stenar eller härd framkom. Tomtningen 
är för liten för att ha haft bostadsfunktion. Den kan ha varit vindskydd och har
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sannolikt haft någon forrådsfunktion. Kulturlagret kan tolkas som ett resultat av 
att anläggningen brunnit.

Undersökningarna har sammantaget i allt väsentligt verifierat de hypoteser 
som formulerats utifrån inventeringsresultatet, specialkarteringen och höj dav
vägningarna vad gäller morfologi, funktion, varaktighet, ny tt j andeintensitet 
osv. Tomtningar kan uppenbarligen variera i form och storlek, de har även 
varierande funktion som bostäder och ”ekonomibyggnader”, och de har sanno
likt nyttjats endast tillfälligt under kortare perioder.

Tre kolprover från undersökningarna på Skomakaren har C 14-analyserats vid 
Naturhistoriska riksmuseet, laboratoriet för isotopgeologi (St 12 144,12 145 och 
12 147) och beräknats med ett sigma enligt Stuiver & Becker Radiocarbon 
Calibration Program. Resultatet blev att två träkolsprover från nr 66:2 dateras 
till 1260- 1629 respektive 890-1280, medan ett prov från nr 67:1 dateras till yngre 
än 250 år. C 14-analyserna kan således sägas ge stöd åt uppfattningen att 66:2 
tillhör en äldre bosättning medan 67:1 tillhör en yngre. Att dateringsramen för 
66:2 blivit vid och med tendens att synas ligga något för långt tillbaka i tiden är 
inte förvånande med hänsyn till att gammalt ilandflutet trä kan ha använts vid 
eldningen i tomtningen på det troligtvis tämligen kala skäret.

Haparanda Sandskär
Haparanda Sandskär i sydligaste delen av Haparanda skärgård (se fig 35) skall 
här ge en ytterligare inblick i skärgårdens fornlämningsbestånd. Här finns både 
representativa och unika fornlämningar samt även möjligheter till jämförelser 
med skriftligt källmaterial. Ön är närmare 5 km2 stor och mestadels uppbyggd av 
sanddyner och morän. Känslig natur och unik fauna och flora är orsaken till att 
man gjorde ön till naturreservat 1960 (Isaksson 1964, s 50).

Fornlämningarna på Haparanda Sandskär är koncentrerade till den låglänta 
moränklack som utgör öns södra del. Där finns flera anhopningar av bebyggelse
rester med intilliggande båtlänningar och vad som uppfattats som mindre od
lingsytor. Att bebyggelsen koncentrerats till denna del av ön beror sannolikt på 
att det är där som de bästa hamnlägena har funnits och alltjämt finns.

Vid en beskrivning av den bebyggelsebild som fornlämningarna på Haparanda 
Sandskär antyder, är det lämpligt att utgå från det kapell som finns på ön. 
Kapellet var ursprungligen ett kronomagasin och flyttades till Sandskär från 
Björkön i Torneå före krigsslutet 1809 (a a, s 50). Ett kapell på Sandskär är f ö 
omtalat redan i slutet av 1700-talet (Hiilphers 1789, s 52). Enligt den mycket 
trovärdige och noggranne privatforskaren J A Uddes efterlämnade anteckningar 
är det frågan om samma byggnad vilken flyttades till Sandskär år 1765 (Udde 
1984). Från kapellet löper i tre riktningar enkla rader av stenar, vilka lagts med 
mestadels 0,5 meters avstånd från varandra. Stenarna är oftast av en mansbördas 
storlek, dvs 0,3-0,5 m stora. Stenraderna löper i riktning mot tre områden med 
spår efter övergiven bebyggelse. Två av dessa områden är fortfarande delvis 
bebyggda. Vid den första anblicken av stenraderna tycks de ha använts som
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Fig 42.1 Norrbottens skärgård finns sex skärgårdskapell. Till detta, på Haparanda Sand
skär, löper stenlagda gångstigar. Foto Lennart Klang. There are six archipelago chapels in 
the Norrbotten archipelago.

broläggningar, på vilka man torrskodd kunde ta sig mellan bebyggelserna och 
kapellet. Även andra förklaringar är tänkbara, t ex att det är obekvämt att gå i 
lös sand.

På en grusås ca 150 m öster om kapellet finns spåren efter ett bebyggelseområ
de - Finnhamn - med tretton synliga husgrunder och resterna efter två gistgår- 
dar. Minst fem av husgrunderna har haft spismur och de flesta av dem ligger i 
grusåsens östsluttning. Gistgårdslämningarna — bestående av ca 200 gistgårdsrö- 
sen - är belägna norr och väster om bebyggelsen. På åsens krön och i omedelbar 
närhet till några av husgrunderna finns två röseliknande stensamlingar, 3-^1 m 
stora, med oklar funktion.

Söder om bebyggelseområdet finns en nu uppgrundad båtlandningsplats, be
stående av en båtlänning och omedelbart väster därom en stenläggning.

Några hundra meter väster om kapellet finns två områden med delvis bevarad 
bebyggelse - Ruuti och Kumpula - vilka nu för tiden används som bostäder för 
husbehovsfiskare under sommarsäsongen men kanske främst som ren semester
bebyggelse. Det sydligaste av dessa bebyggelseområden — Ruuti — uppvisar 
även 27 husgrunder, de flesta med synliga rester av spismur. I några av husgrun
derna kan man se spåren efter källargropar, och åter några har både spismurs- 
rest och källargrop. Båda bebyggelseområdena ligger i omedelbar närhet till 
hamnplatser som fortfarande används.
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Norr om Haparanda Sandskärs numera största hamn — den vid Kumpula — 
finns ytterligare en koncentration av bebyggelselämningar med intilliggande 
båtlänningar och gistgårdsrester. Av femton husgrunder har endast en synlig 
spismursrest. Emellertid finns även resterna av en spismur, där synlig husgrund 
saknas. Husgrunderna ligger i en båge kring en nu helt uppgrundad havsvik. I 
sluttningen mellan husgrunderna och den uppgrundade havsviken påträffas nio 
båtlänningar, vilkas längd - 9-28 m - ger antydningar om en relativt lång 
nyttjandekontinuitet. Uppenbarligen har de successivt byggts på, allt eftersom 
landet har höjts över havet. Ovanför bebyggelsen ligger gistgårdsrösen efter två 
gistgårdar.

De här beskrivna bebyggelseområdena representerar sannolikt fiskelägesbe- 
byggelsen på Haparanda Sandskär under de senaste 300-400 åren. Kombinatio
nen husgrunder, gistgårdslämningar och båtlänningar pekar otvetydigt på att det 
är frågan om sådan bebyggelse. Resterna efter öns äldsta fiskeläge har emeller
tid påträffats i anslutning till kapellet. Omedelbart söder om detta finns otydliga 
spår efter sju husgrunder, av vilka en har tydlig spismursrest och tre har mer 
diffusa spår efter en eldplats. I anslutning till husgrunderna och kapellet finns 
även en härd och tre båtlänningar. Dessa båtlänningar är belägna fem meter 
över havet enligt höjdkurvorna på tillgängligt kartmaterial, och de ger tillsam-

Fig43. På Haparanda Sandskär förliste ett skepp vid namn Elvine år 1886. Spanten 
sticker upp ur sanden på öns västra del. Eftersom över 100 år gått sedan skeppet förliste 
och vrakresterna på grund av bränningar och landhöjningen återfinns på fast land R- 
markeras lämningarna på den ekonomiska kartan. Vraket är unikt, eftersom så gamla 
vrak oftast ligger på havsbotten. Foto Lennart Klang. One of the few listed wrecks along 
the coast of Norrbotten.
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mans med ytterligare fem båtlänningar, vilka ligger ett hundratal meter norr om 
kapellet, en bra indikation på datering av den äldsta fiskelägesbebyggelsen. 
Båtlänningarna och sannolikt även de intilliggande husgrunderna dateras med 
hjälp av landhöjningen till 1400-talet.

De fem bebyggelseområdena på södra delen av Haparanda Sandskär kan 
sägas ge en representativ bild av norrländsk fiskelägesbebyggelse med lång 
kontinuitet. Den kraftiga landhöjningen har successivt tvingat fram nya bebyg
gelselägen allt eftersom hamnarna grundats upp.

Tre fossila åkerytor i anslutning till fiskelägeslämningarna på Haparanda 
Sandskär är viktiga för bedömningen av graden av bofasthet. En rimlig tanke är 
att ju större arbetsinsatsen är, desto större borde bofastheten vara. Åkrar, även 
om de i detta fallet är så små som en till fyra ar, bör vara intressanta i ett sådant 
resonemang. De på Haparanda Sandskär utgörs av lågt belägna röjda ytor som 
avgränsas av åkerhak. I ett fall finns synliga rester efter en gärdesgård av slanor, 
vilken omgärdat åkerytan. Enligt traditionen är det frågan om potatisåkrar. 
Sådana är kända i anslutning till flera säsongsfiskelägen i Norrbottens skärgård.

Andra fornlämningar av intresse på Haparanda Sandskär är den labyrint av 
stenar, som finns i Stadion (en naturbildning) nordväst om fiskelägena, och 
vraket efter skeppet Elvine, som strandade på öns västra del år 1886. Två härdar 
med oklar ålder har också registrerats en bit norr om det nordligaste fiskeläges- 
komplexet.

Öster om kapellet finns en gravplats med tre gravar. Den ena markeras med 
en gravsten över de besättningsmän, som omkom vid Elvines förlisning år 1886.
I de två andra gravarna vilar en okänd man respektive en man som dödades i ett 
knivslagsmål i slutet av 1700-talet.

Arten av fornlämningar på Haparanda Sandskär och deras inbördes läge 
pekar entydigt på att de är lämningar efter fiskelägen. Detta bekräftas givetvis 
av det skriftliga källmaterialet. År 1821-1825 fiskade man strömming i anslut
ning till ön och fiskarna hade ca 40 ”kåtor och fiskebodar” där (Udde 1984). Vid 
1700-talets slut omtalades strömmings- och löjfiske (Hiilphers 1789, s 52). Under 
sista hälften av 1600-talet fiskade man lax (Udde 1984). I 1500-talets jordeböck- 
er omtalas fiske av strömming och annan småfisk (a a). Att det varit frågan om 
säsongsfiske endast under sommar och höst får anses vara klarlagt. Dels talar 
den muntliga traditionen enbart om sådant fiske och dels anger de skriftliga 
källorna (a a, jfr även RA 3324) att fiskarna kom från fastlandet - dels från 
Nedertorneå socken, men också från bl a Piteå, Luleå och Karlö — och alltså 
inte var bofasta på Sandskär.

Skriftligt källmaterial om att fiskare funnits på Haparanda Sandskär under 
1400-talet är dessvärre okänt, men de båtlänningar som är belägna fem meter 
över nuvarande havsyta talar sitt tydliga språk. Med en landhöjning av ca 90 cm 
på hundra år måste de ha använts på 1400-talet. En arkeologisk undersökning av 
intilliggande husgrunder skulle sannolikt bekräfta att fiskare höll till på Hapa
randa Sandskär vid den tiden.
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Sälj akt och fiske i Norrbottens skärgård, 
några huvuddrag
Med exemplen Likskär och Skomakaren har 48 fornlämningar enligt RAÄ:s 
fornlämningsstatistik presenterats i sina skärgårdsmiljöer. Exemplet Haparanda 
Sandskär relaterade ytterligare ett antal fornlämningar enligt samma statistik till 
skriftligt källmaterial. Exemplifieringarna ger en inblick i analysmöjligheter av 
olika slag utifrån det faktum att skärgården har ca 1 000 fornlämningar och 
därtill ett stort antal kulturhistoriskt intressanta platser, som tills vidare inte 
klassificerats som fornlämningar, men som ändå tagits med i fornlämningsregist- 
ret. Genom några kartor över de vanligaste fornlämningskategorierna i skärgår
den (fig 18, 21, 22, 24 och 26) ges en vidare inblick i hur fornlämningarna 
utbreder sig i det regionala perspektivet. Inventeringsresultatet tillåter därför ett 
stort antal slutsatser om den kulturhistoriska utvecklingen i det aktuella skär
gårdsområdet. Utrymmet har dock inte medgivit så utförliga analyser som mate
rialet förtjänar, varför generaliserande slutsatser här också har hypoteskaraktär 
och bör prövas genom fortsatt forskning.

Vi skall avslutningsvis mycket kortfattat peka på några huvuddrag som före
faller giltiga för det maritima kulturlandskapets framväxt i Norrbottens skär
gård. Detta görs i kronologisk ordningsföljd och även med beaktande av forn
lämningar i forntida skärgårdar, nu uppgrundade av landhöjningen.

Stenåldern uppvisar ett stort antal strandbundna boplatser vid havsvikar, 
främst på fastlandet, och på stora öar nära det dåtida fastlandet. Många exempel 
belyser detta, bl a i Bodenområdet i 1988 års inventeringsområde. Sälfångst har 
varit mycket viktigt, fiske och jakt har också förekommit (Klang 1989b). I vad 
utsträckning de mindre öarna längre ut i skärgården kan tänkas ha nyttjats under 
stenåldern har inte närmare analyserats, men vi kan konstatera att stenålders- 
boplatser av traditionellt slag ännu inte påträffats på någon av de nuvarande 
skärgårdsöarna, av vilka något tiotal ju idag är mycket stora och har ”stenålders- 
nivåer" och topografiska förutsättningar i övrigt (t ex Rånön och Bergön i Kalix 
skärgård).

Under bronsåldern är förhållandena ungefär som under stenåldern vad gäller 
bosättningar i det dåvarande kust- och skärgårdsområdet. Nya fornlämningsty- 
per tillkommer, bl a spridda gravmonument av sten, vilka oftast har kustläge. I 
vissa fall tycks de ha uppförts på mindre dåtida öar. Lokaler med stora och 
många kokgropar visar sig också i detta tidsskede i likartade lägen, dvs ofta vid 
havsvikar och ibland på öar. Topografiskt är lokalerna ofta ypperliga för säl
fångst med nät (jfr Lundin 1991).

Under järnåldern framträder helt klara bevis för ett nyttjande av den dåtida 
yttre skärgården. Ett stort antal tomtningar i för vågor och vind utsatta lägen, 
idag på nivåer på mellan 10 och 20 m ö h, finns på dåtida och nutida öar, både 
nära fastland och ”längst ut" i skärgården. Dessa tomtningar är ofta rektangulä
ra eller runda och ger i flera fall intryck av att ha varit rejält byggda, kanske för 
ett nyttjande under en längre tid eller under bistrare klimat, t ex vårvinter. För 
ett nyttjande en längre tid, eventuellt återkommande under flera årstider talar 
bl a förekomsten av gravanläggningar på några få av dessa lokaler. Sannolikt
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skulle ett studium av samtliga tomtningslokaler med en nivå 10-20 m ö h påvisa 
en varierad struktur vad gäller fornlämningsfrekvens och terrängläge. Troligen 
finns en övervikt på lokaler med tomtningar exponerade rakt ut mot öppna 
havet utan tillgång till skyddade hamnlägen. I dessa fall tyder terrängläget och 
landvredets utbredning på vårvintersäljakt (jfr Varenius 1964 och Lindström & 
Olofsson 1990, s 71 f och 91 ff). Den sälfångst i nät på hösten som också 
föreslagits (Broadbent 1987b) kan möjligen ha ägt rum i vikar närmare fastlan
det och i så fall utifrån sälfångstläger på fastlandet eller vid skyddade hamnlägen 
i den inre delen av skärgården. Även om sälj akt tycks vara en huvudförklaring 
till järnålderns tomtningar i övre Norrland, har man givetvis också kunnat ägna 
sig åt fiske, sjöfågeljakt etc vid passande årstider.

Under järnåldern uppfördes också såsom under bronsåldern gravmonument 
utefter kusten och i den samtida skärgården. Boplatser med skärvsten, hydd- 
bottnar osv har fortfarande kust- och skärgårdsanknytning i vissa fall, vilket är 
belagt i fornlämningsregistret åtminstone för den äldre järnåldern. Under yngre 
järnåldern, dvs den tidsperiod från vilken de förhistoriska tomtningarna tycks 
härröra, är bebyggelse- och fornlämningssituationen vid kusten mera oklar, 
vilket sannolikt beror på bortodling och liknande effekter av kustbondebyarnas 
utbredning alltsedan medeltiden (jfr Klang 1990a, s 226 f).

Medeltidens bebyggelseexpansion utefter Norrbottenskusten, belagd i skriftli
ga källor, innebär bl a att några av kustbondebyarna etableras på öar nära 
fastlandet (t ex Storön i Nederkalix socken, jfr fig 29). Studier av gamla bykär
nors terrängläge ger ett flertal exempel på detta utöver vad ortnamnen vittnar 
om. T ex har Bredvikens gamla tomt i Nederkalix socken övergivits och bevarats 
i terrängen som fornlämningslokal med förutom husgrunder även båtlänningar. 
Av allt att döma ägnade man sig mycket åt fiske med utgångspunkt från hemgår
den, dvs ett fiske i den inre skärgården. Möjligen var det i stor utsträckning 
sälj akten på vårvinterisen som var främsta lockelsen till yttre skärgården och 
uppförandet av tomtningar där.

Under medeltidens senare del och på 1500-talet inträder en förändring i och 
med att tomtningar inte längre generellt ges det utsatta läget mot öppna havet. 
De påträffas i stället vid sund, naturliga hamnar, på öarnas läsidor och ibland 
tillsammans med båtlänningar. Tomtningarna har också ändrat karaktär och 
blivit mer oregelbundna. De ger inte längre generellt intryck av att vara byggda 
med samma noggrannhet som tidigare. Förändringen tyder på att hela skärgår
den inklusive dess yttre delar nu användes betydligt mer än tidigare. Medan 
laxfisket bedrives framgångsrikt i älvar och älvmynningar, bör det främst vara 
strömmingsfisket som lockar till bosättningar i skären under några dagar eller 
veckor på sommaren och/eller hösten. För detta behövdes inte annat än mycket 
enkla kojor. Traditionen att bygga enkla skärgårdskojor lever länge kvar i 
Haparanda skärgård, på enstaka öar ända in på 1800-talet. Parallellt med denna 
utveckling uppstår fiskelägen med husgrunder och gistgårdar, åtminstone från 
och med 1600-talet och tydligt expanderande in i 1800-talet. De stora gistgårdar- 
na tyder på ett alltmer storskaligt och tidskrävande fiske med fler och större 
skötar, notar eller nät, en storskalighet som kanske främst hör till 1800-talet och 
det tidiga 1900-talet. Parallellt med de stora fiskelägenas utveckling på 1700- och
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1800-talen uppstår även ett stort antal enstaka fiskarstugor här och var i skärgår
den, på platser där småskaligheten lever kvar in i vårt sekel.

Appendix
Fornminnesinventeringen i Norrbottens och Västerbottens län 1984-89 har ut
förts av ett 60-tal arkeologer, varav 41 tjänstgjorde 1988. Skärgårdsinventering- 
en i Norrbotten har i första hand utförts av Lars-Gunnar Boman (1987-88), Seth 
Jansson (1984-86, 1988), Inge Lindström (1984—85, 1987-88), Lena Olofsson 
(1987-88), Björn Peck (1988) och Jan Olov Westerberg (1987-89), med Lennart 
Klang (1984-89) och Peter Norman (1988) som platsledare. Några andra inven- 
terare har deltagit i skärgården i mindre omfattning, bl a platsledarna Kjell-Åke 
Aronsson (1987) och Jorma Karman (1986-87). I ett särskilt ”skärgårdsprojekt” 
vid Fd Norr 1988-89 har Björn Peck genomfört sammanställningar av underlag 
till statistik, utbredningskartor m m över hela Norrbottens skärgård. I projektet 
deltog även några andra inventerare i mindre omfattning, bl a Lars-Gunnar 
Boman, Maria Olsson och Jan Olov Westerberg. Specialdokumentationen på 
Skomakaren 1988 genomfördes av Lennart Klang (viss handledning), Inge Lind
ström, Peter Norman (grävningsledare) och Lena Olofsson. Platsledare i in- 
landsområdena 1988 var Kjell-Åke Aronsson och Jorma Karman (Bodenområ
det), Robert Olsson (området på länsgränsen och Drängsmarksområdet) samt 
Lennart Klang (länsansvarig). Karman och Olsson har jämte Maria Olsson och 
Björn Peck gjort resultatsammanställningen (sid 304-305), med Karman som 
samordningsansvarig.

Summary
Between 1984 and 1989 an archaeological survey of the Norrbotten archipelago 
was conducted by the Central Board of National Antiquities. Most of the work 
was carried out in 1988. It included excavations of a sample of cottage founda
tions.

The survey of 1988 for the Economic Map in upper Norrland also covered 
parts of the mainland, both above and below the Flighest Coastline (HK), in the 
counties of Norrbotten and Västerbotten.

The survey of mainland areas produced numerous examples of highly interes
ting archaeological complexes with hundreds of previously unrecorded ancient 
monuments. Saami-type hearths above HK and an abundance of littoral settle
ment sites below HK in the prehistoric archipelago from at least as early as 5000 
B.C. are some examples.

The present Norrbotten archipelago consists of c. 1,500 islands, of which the 
majority are smaller than 10 ha and seldom rise above 15 meters above sea-level. 
Land uplift, 80-90 cm per century, means that most islands have risen above sea 
level in the last 1,000 years. Among recorded ancient monuments, cottage 
foundations, deserted fishing hamlets, racks for drying fishing-nets, landing 
stages and labyrinths are predominant, in other words sites thought to date from 
the medieval and post-medieval period and, in the case of some cottage founda-
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tions, also the Late Iron Age. These categories of ancient monuments, the most 
common in the Norrbotten archipelago, are presented on general maps and in 
representative case studies.

The case study of Likskär Island in the Kalix archipelago casts light on the 
relationship between features in the field on the one hand and, on the other, 
notes in the Record of Sites and Monuments and official monument statistics. 
Additional cultural management by the archaeological authorities and possibili
ties for research into the human history of the archipelago are also mentioned. 
These are questions of principle significance for all those who use the Record of 
Sites and Monuments.

Another example, Skomakaren Island, mainly provides information on ques
tions such as settlement development in small fishing hamlets and the function 
and age of cottage foundations in the Haparanda archipelago. Test excavations 
of four cottage foundations were conducted, hearths and other features being 
discovered in the two foundations interpreted as dwelling houses. The other two 
cottage foundations may have functioned as storehouses. Radiocarbon dating 
confirms the chronology suggested by height above sea level in combination with 
topographical position. In this case, the cottages originate from the Late Middle 
Ages. New buildings and landing stages were erected in the 16th and 17th 
centuries. For example, in this fishing hamlet a house foundation replaced a 
cottage foundation during the 17th century and at the same time a net-drying 
rack was put up.

A third case study from Haparanda Sandskär offers a further example of a 
complex archaeological setting and of the possibility of comparing a site from the 
post-medieval period with written sources.

In combination, the presented results of the archaeological survey in the 
Norrbotten archipelago and the results of the parallel survey on the mainland of 
upper Norrland allow the investigator to follow the development of settlement in 
the archipelago from the Early Stone Age until the present-day. The period of 
time between the Late Iron Age and today can be divided into three stages of 
development, each of which evolved characteristic constellations of archaeologi
cal remains. The earliest phase (Late Iron Age — Early Middle Ages) is charac
terised by cottage foundations, the majority of which comprised sealing camps 
used in late winter when seals where hunted on ice. A later phase (Late Middle 
Ages — 16th century) is characterised by cottage foundations combined with 
landing stages or natural harbours, i.e. fishing hamlets built for use in the 
ice-free part of the year. The third phase (17th — 20th century) is characterised 
by house foundations and net-drying racks combined with landing stages or 
natural harbours, i. e. the kind of fishing hamlets which have made their mark on 
the archipelago until this very day. Chronologically, these stages overlap to a 
certain extent, especially stages two and three. What is more, marked local 
variations exist between different parts of the Norrbotten archipelago, for ex
ample, phase two is particularly typical for the Haparanda archipelago.
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Resultat av den år 1988 reviderade fornminnesinventeringen 
inom BD och A C län

I II III
b d

IV V
b

VI VII
b

VIII
b

Edefors
(BD) 3/1 3/1 2/2 1/1 - - - - 1/1 5/5

Hortlax
(BD) - - - - - - - - - - 8/7 -

Nederkalix
(BD)

Nederluleå
- -

96/12 96/12 7/6
6/1

88/48
14/2
68/40

-
5/5 1/1 29/28 16/15

(BD)

Nedertorneå
(BD) _ - - 138/46 184/50 - 7/7 - 2/2 -

Norrfjärden
(BD) - - - - - 2/1 3/2 - - - - -

Piteå
(BD) 1/1

5/5
-

97/48
1/1

102/53
1/1

84/79
78/31
68/47

10/4
120/44

1/1
3/3

1/1
1/1

9/9
66/56

2/2
39/39

(BD)

Tore
(BD)

Överluleå 6/6
-

116/45 122/51 172/139
19/14
51/28

36/15
69/10 1/1 2/2 4/4

5/4
40/40 18/18

(BD)

Byske
(AC) _ 6/6 6/6 27/27 50/15 56/5 - 1/1 1/1 8/7 3/3

(AC) - - - - 4/4 55/20 86/27 - - - 31/30 8/8

Summa BD 12/12 - 312/106 324/118 266/227 451/217 504/167 1/1 18/18 7/7 160/147 80/79

Summa AC - - 6/6 6/6 31/31 105/35 142/32 - 1/1 1/1 39/37 11/11

Summa
BD + AC 12/12 - 318/112 330/124 297/258 556/252 646/199 1/1 19/19 8/8 199/184 91/90

Referenser
Aronsson, K-Å. 1987. Två säsongers fornminnesinventering i Norrbottens län. 

Arkeologi i Sverige 1985. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Mu
seer RAÄ Rapport 1987:1. Stockholm.

Baudou, E. 1988. Det maritima kulturlandskapet och den arkeologiska forsk
ningen i Norrland. Det maritima kulturlandskapet kring Bottenviken. Artik
lar och studier från Bottenviksprojektet. Umeå.

Bergman, A. 1965. Livet går vidare sa Åbergs Oskar. Kalix.
Broadbent, N. 1982. Skelleftebygdens historia. Del 3. Den förhistoriska utveck

lingen under 7 000 år. Uppsala.
- 1987a. Lichenometry and Archaeology. Testing of lichen chronology on the 

Swedish North Botnian Coast. Center for Arctic Cultural Research, Umeå 
University. Research report, nr 2. Umeå.

304



IX X XI
b

XII
b c

6/4 17 - - - - - -

- 17 - - - 2 15 750

20/3 9 - - _ 1 8 800
264/86 333 96 28

(+38
utgår)

305 1089

329/73 114 - - - 23 91 396

5/2 4 - - - 1 3 300

91/34 53 - 1 - 3 50 1666
377/225 511 102 44

(+14
utgår)

467 1061

55/19 43 - - - 8 35 438
417/231 468 4 118 2950 18

(+62
utgår)

450 2500

140/54 88 - 6 - 4 63 1575

145/51 136 - - - - 136 -

1564/677 1569 4 317 7925 128 1424 1113

285/105 224 - 6 - 4 220 5550

1847/782 1793 4 323 8075 132 1644 1245

I: Fullständighet inom socken; x = hela sock
nen, blankt = del av socknen.

II: Socken i klartext, från rubriken event, avvi
kande landskap i förkortning.

III: Förhistoriska fornlämningar med markerad 
begränsning och R på ek. kartan; a = gra
var, b = ristningar, c = övriga, d = summa.

IV: Förhistoriska fornlämningar utan markerad 
begränsning och med (R) på ek. kartan.

V: Fornlämningar från historisk el. ospecifie- 
rad tid med begränsning och R på ek. kar
tan; a = byggnadslämningar, b = övriga.

VI: Fornlämningar från historisk el. ospecifie- 
rad tid utan markerad begränsning och med 
(R) på ek. kartan.

VII: Inskrifter från historisk tid; a = markerade 
med R på ek. kartan, b = markerade 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; (= Ilid + IV + Va 
+ Vb + VI + Vila).

X: Totalt antal antecknade lokaler.

XI: = Ilid i förstagångsinventeringen; a = sum
ma, b = avvikelse i antal (-markeras), c = 
avvikelse i %.

XII: = X i förstagångsinventeringen; a = sum
ma, b = avvikelse i antal, c = avvikelse i %.
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En resa i tid och rum
Inga Ullén

Hösten 1988 invigdes på Historiska museet utställningen ”Forntid i vågen” som 
initierats av riksantikvarien. Det var den första utställningen om arkeologiska 
utgrävningar inom Sverige på 20 år (Helgeandsholmen undantaget) på museet.

Syftet med utställningen var tvåfalt: dels att visa metoder och laginstrument 
för att skydda det svenska kulturlandskapet, dels att visa exempel på hur ny 
kunskap kontinuerligt skapas genom bearbetning av arkeologiskt material från 
exploaterade lokaler. Underförstått kom utställningens syfte att illustrera mot
satsförhållandet bevara - ta bort fornlämningar. Utställningen riktade sig till en 
bredare allmän publik, men också till de internationella deltagarna i ICOMOS’ 
ICAHM symposium.

Som exempel på bearbetning av nya arkeologiska material presenterades det 
största då pågående projektet: utgrävningarna för omläggningen av E18 mellan 
Bålsta och Enköping i Uppland samt de tidigare utgrävningarna från det medel
tida Söderköping. Tyngdpunkten i utställningen lades på denna exemplifierande 
del.

För att få en större regional bredd presenterades i anslutning till utställningen 
fynd från utgrävningar i andra delar av landet: bronsålderssköldarna från Kål
land i Västergötland, stenredskap och en huskonstruktion från den kända stenål- 
dersboplatsen Tingby utanför Kalmar, resultaten från de omfattande gasled
ningsprojekten i syd- och Västsverige samt en av våra nordligaste järnåldersbo- 
sättningar, Gene, utanför Örnsköldsvik.

En del av utställningen behandlade den grävande arkeologins historia i syfte 
att illustrera hur förklaringar av forntiden har växlat beroende på kunskap och 
attityder i det samtida samhället, från 1800-talets arkeologi, präglad av utveck
lingsläran, till det sena 1970-talets, influerad av statistiska och ekonomiska sam
hällsmodeller. Samtidigt presenterades dagens naturvetenskap och dess möjlig
heter att sätta in forntiden i ett ekologiskt, miljöhistoriskt sammanhang.

Produktionen av utställningen genomfördes under tre sommarmånader 1988. 
Utställningsarkitekt var Jan Polacék och kommissarie museichef Ulf-Erik Hag
berg samt artikelförfattaren. Den 12 september invigdes ”Forntid i vägen” av 
Drottningen. Det positiva mottagandet utställningen mötte, inte minst hos en av 
de största exploatörerna, Statens Vägverk, visade hur stort intresset för arkeolo
giska utställningar är. Till utställningen ordnades en speciell föredragsserie, 
bildspel, videofilm och särskild programverksamhet för barn. Efter utställ
ningstidens slut (ett år) gick delar av utställningen till Upplandsmuseet. Katalo
gen "Forntid i vägen” har också ingått som del av kursmaterialet till SRs utbild- 
ningsserie ”Speglingar av det förflutna”.
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Form
Formmässigt byggdes den exemplierande delen E18 - Söderköping upp kring 
en väg, avsedd att ge illusionen av en resa både i tid och rum. Tiden var den 
styrande faktorn och synsättet blev ur den synvinkeln evolutionistiskt. Varje 
station på resan skulle fungera som ett uppehåll i historien, en bild skapad av den 
enskilda platsens utgrävare. Mellan de upplysta stationerna fanns ett historiskt 
tomrum längs den asfalterade vägen som underströks av mörka ”nattsekvenser” 
i rummet. Utomhuseffekten förstärktes av ”skogen”, det grålaserade ramverk 
som band samman de olika enheterna i rummet och gav rymd åt ”stjärnhimlen”. 
På varje station gjordes en visuell koppling till dagens kulturlandskap. Avsikten 
var att förstärka bilden av kontinuitet och försöka förankra en ofta svävande 
forntid i ett existerande landskap. Det goda samarbetet mellan formgivare och 
arkeologerna var en förutsättning för att kunna foga samman form och innehåll.

Fig 1. Utställningen ”Forntid i Vägen”. Tanken att samla det utgrävda materialet kring 
en väg visualiserades av Jan Polasek. Foto Finn Martner. A road formed the core of the 
exhibition.
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Fig 2. Drottningen visas runt vid invigningen av Ulf Erik Hagberg. Foto Finn Martner. 
Showing the exhibition to the queen.

Modeller av forntiden
Det arkeologiska innehållet längs utställningsvägen bestod av ett urval ur utgräv- 
ningsplatser från E18-projektet. Endast en plats från varje tidsperiod presente
rades. Källmaterialet bestod övervägande av föremål från boplatser. Begreppen 
bebyggelsestruktur, försörjning, handelskontakter och gravskick skulle om möj
ligt belysas vid varje station. Dominansen av bosättningar motsvarar det verkliga 
förhållandet för grävda fornlämningar under de senaste tio åren. Tyngdpunkten 
i presentationen lades på en funktionell och ekonomisk syn på boplatsmateria
let, både lokalt och i ett längre tidsperspektiv, medan andra aspekter tonades 
ned. Betydelsen av de utvalda föremålen tolkades utifrån en nutida syn på 
föremålens användning (vilket ofrånkomligen resulterar i en viss omstöpning i 
uppfattningen av originalfunktionen).

Varje station innehöll små- och fullskalemodeller samt rekonstruktioner. De 
var avsedda att framhålla den enskilda lokalen och samtidigt försöka förklara
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likheter och olikheter mellan platserna över tiden. Modellerna användes också 
för att foga in föremålen i ett sammanhang. Nästan inget föremål fick fungera 
som en solitär ur estetisk synvinkel, men däremot för att exemplifiera en idé 
inom ett sammanhang. Från utställningssynpunkt var föremålen också generellt 
sett så lika varandra att endast deras sammansättning med andra strukturer 
bildade ett varierat mönster, vilket kunde uttryckas i variationen hos/i de färdiga 
modellerna.

Modeller kritiseras ibland för att vara syntetiska fantasibilder, där tolkande 
drag blivit orubbliga fakta. Men om ingenting lämnas åt besökarens fantasi vad 
gäller modellens yttre skal finns desto mer utrymme för funderingar om händel
ser i det visade. Varje modell (liksom varje utställning) kan ju sägas vara ett 
resultat av en konfiguration av tecken, där varje betraktare kombinerar tecknen 
på sitt eget sätt och varje kombination gömmer en egen innebörd (Octavio Paz 
1990).

Utställningen var tillfällig men kom delvis att bli en parallell i miniatyr till 
Historiska museets basutställningar som är uppbyggda kring den kronologiska 
grundtanken. Det arkeologiska innehållet har här presenterats på olika sätt:

*Typologisk inriktning, där föremålen exponeras enbart efter sin klassificering i 
arkeologiskt bestämda perioder.

Fig 3. Modell av ett långhus från bronsåldern, byggd för utställningen av Mikael Delden. 
Foto Finn Martner. Model ofa longhousefrom the Bronze Age.
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*Flerdimensionsmodeller där t ex den arkeologiska bebyggelseutvecklingen 
skildras i tid, rum, ökade bebyggelse-enheter och föremål i en och samma 
abstrakta modell.

*Tematisk syn, där kronologin tonas ned till förmån för tema som handel, 
hantverk och centralmaktens uppkomst.

* Rekonstruerade fullskalemiljöer i syfte att visuellt försöka återskapa forntidens 
vardag.

Eftersom form och innehåll står i ett beroendeförhållande till varandra, varierar 
även gestaltningen. Liksom med ”Forntid i vägen” illustreras här hur starkt 
varierande synsätt i sättet att presentera en utställning präglar dess innehåll.

Montertexter från ”Forntid i vägen”

Gravbyggare från stenåldern
I Annelund, Ö om Enköping finns en av mellansveriges märkligaste boplatser, från ca 1800-1500 f 

Kr. Spår efter tre hus fanns på platsen. Man tror att bara ett hus var bebott åt gången. När det brann 
ned eller föll samman byggdes ett nytt intill. Stenåldersbefolkningen i Annelund begrov sina döda i 
en hällkista. Graven var byggd av flata stenar och stod intill en nedhuggen häll. Inne i hällkistan låg 
22 människor. Ett tak av trä har täckt kistan. Ovanpå låg tunga stenhällar. Trätaket har senare 
brunnit ned och stenhällarna rasat. Ursprungligen hade ytterligare 28 människor begravts i kistan. 
När den fylldes flyttades de äldsta benen ut och grävdes ned i en grop i sanden utanför. De ovanliga 
detaljerna i kistkonstruktionen gör hällkistan unik i Uppland. Efter det att stenåldersbefolkningen 
lämnat Annelund beboddes platsen på nytt. Under bronsåldern täcktes hällkistan av en avfallshög 
och flera hus byggdes över den gamla bosättningen. (Eva Hjärthner-Holdar 1988)

Vardagsliv i bronsåldersbyn Apalle
Nära Bålsta, NV om Stockholm finns en av Sveriges största bronsåldersboplatser, tidigare helt 

okänd. Arkeologerna mötte bilden av ett väl organiserat gårdssamhälle. Över 30 hus grävdes ut. De 
flesta var långhus mellan 15-25 m långa och 5—7 m breda. Alla tillhörde bronsålder, men man vet inte 

ännu exakt hur många hus som funnits samtidigt. Mellan husen fanns metertjocka avfallslager. 
Bland avfallet låg 1000-tals trasiga fynd som berättade om människornas liv. Bronsgjutning, krukma
keri, vävning, läder- och skinnhantverk förekom på platsen. Bronset har man importerat från 
mellaneuropa. Grundstenen i Apalies hushållning var djuren-boskapen. Åkerbruket kompletterade. 
Som binäring både jagade och fiskade man. Skog, sankmark, vattendrag och hav — allt fanns inom 
någon kilometers radie från boplatsen. Troligen har Apalle fungerat som en basboplats i förhållande 

till omkringliggande, mer tillfälliga bosättningar från samma tid.
Apallefolkets gravar är okända. Bara en är hittad. Kanske gravritualerna i Apalle inte lämnat 

några spår till dagens människor. Eller ligger gravarna gömda i åkrar och hagar utan synlig 

markering ovan jord? (Inga Ullén 1988)

Statusbyggen från järnåldern
NV om samhället Grillby ligger Tibble by - en plats med märkliga traditioner. I de leriga åkrarna 
fann arkeologerna rester av åtta gårdar från yngre bronsålder och äldre järnåldern. Gårdarna har 
avlöst varandra under en längre tidsperiod. Två byggnader i ett av gårdskomplexen avvek från de 

andra. De var uppförda i timmerteknik. Arkeologerna tror att en av byggnaderna varit avsedd för 
matlagning. Det andra huset har varit bostad. Tekniken att bygga i timmer var en nyhet under 
järnåldern. Nytt var också sättet att bygga olika hus för olika funktioner. Tidigare samlades många 
funktioner i ett enda hus — långhuset. Vid sidan av det nya byggnadsskicket lever långhuset kvar 
under hela järnåldern.
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Intill järnåldersbyggnaden ligger ett gravfält där Tibbies stormän begravts. En av gravarna är 
utgrävd. Gravens kammare var byggd av timmer. I den låg en man med ståtlig utstyrsel. Hans 
praktfulla bälten har förebilder hos den romerske kejsarens trupper. Bältena visar att förbindelser 

fanns mellan Uppland och det romerska riket vid 200-300-talet e Kr. (Kent Andersson 1988)

Vikingatidens bondgård
NV om Bålsta ligger stengrunderna efter den övergivna byn Pollista. Genom utgrävningarna för E18 

har arkeologerna kunnat följa byns historia tillbaka till vikingatid.
Direkt under grästäcket framträdde bilden av den vikingatida bebyggelsen. Spår efter elva hus 

fanns. Husen har överlagrat varandra. De visar att Pollistagården har byggts om tre gånger under 
vikingatid. Basnäringen var jordbruk. Tack vare järnet kunde åkern brukas effektivt med en järn- 
skodd årder (primitiv plog). Tre skaftlappsbillar till årder fanns i Pollista. De är unika - bara en 

vikingatida bill är känd tidigare. Den är funnen i Birka.
Pollistabönderna hade kontakter med de närbelägna handelsplatserna Birka och Sigtuna. Matva

ror som t ex fjolårslamm kunde Pollistaborna byta mot kammar, pärlor, dräktspännen eller rena 
silvermynt. I Pollista begrov man sina döda på ett gårdsgravfält intill bebyggelsen. Gravfältet är inte 
utgrävt. Några km söderut, i Viby, fanns en hög från samma tid. Den är undersökt och innehöll en 

stormansbegravning. (Kenneth Svensson 1988)

Fig 4. Louise Evanni preparerar fram skelettrester i hällkistan vid Annelund sommaren 
1987. Foto Kent Andersson. Skeletal remains in a passage grave are being uncovered.
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Fig 5. Under ledning av Love Malmsten rekonstruerades hällkistan från Annelund på 
utställningen. Foto Finn Martner. Reconstruction of the passage grave.
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Fig 6. En medeltidsgata i Söderköping byggdes upp av Harald Erikssonhan Kloboucek 
och Lennart Thorstensson. Foto Finn Martner. The building ofa medieval Street.
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Söderköping — en typisk medeltida stad
År 1985 grävde arkeologerna ut Vintervadsgatan i Söderköping. Den var en av huvudgatorna under 

medeltiden. Undersökningen visade att gatan haft samma sträckning från 1100-talet fram till i dag. 

Sammanlagt fanns 17 medeltida gatubeläggningar ovanpå varandra.
Söderköping har sitt ursprung i en vikingatida handelsplats. Staden hade sin största betydelse 

under 1200-talet och var under medeltiden Östergötlands import- och exporthamn.

På 1200-talet bestod bebyggelsen av enkla trähus. Mot huvudgatan låg salubodar, verkstäder och 
bostäder. In mot gården och längs gränden fanns djurstall, magasin och andra ekonomibyggnader.

I Vintervadsgatan tillvaratogs mängder av skärvor av lerkärl som tillverkats bl a i Nordtyskland, 
Holland och Danmark. En blyplomb bekräftar import av kläde från Holland och Belgien. Skärvor 
från en albarello av spansk-morisk guldlysterfajans tyder på att Söderköping även hade mycket 
långväga kontakter.

Vintervadsgatan kallades för Skomakargatan under medeltiden. Produkter som tillverkats av 
skomakare eller andra läderhantverkare är bl a skor knivslidor och vantar. En annan kategori 
hantverkare som haft sina verkstäder här var kammakaren.

Vid medeltidens slut övertog Norrköping Söderköpings roll som hamnstad. (Margareta Hassel- 
mo 1988)

Budskapet
Att nå ut med ny kunskap i tillgänglig form måste vara ett huvudmål inom 
arkeologin och särskilt för exploateringsverksamheten där kostnader och motiv 
ofta ifrågasätts. Utställningen som medieform visade sig ge en stor förståelse för 
arkeologiska exploateringsundersökningar hos besökarna, bland vilka fanns rik
tade grupper såsom exploatörer och olika yrkeskategorier. Orsaken sades vara 
att man fick se utgrävda resultat sammanfattade och åskådliggjorda i ett gemen
samt sammanhang, i stället för som lösryckta fragment.

Det samarbete mellan exploatör, kultur/biblioteksförvaltningar och arkeolog 
som i dag resulterar i arkeologiska utställningar sker oftast på enskilda initiativ 
och görs till stor del ideellt utan hjälp av t ex formgivare. Att kunna visualisera 
en idé om ett arkeologiskt material med ett medvetande om vad som styr idén 
borde ingå som en viktig del i universitetsutbildningen i arkeologi, liksom ett 
intensifierat samarbete mellan grävningsinstitutioner och museernas utställ- 
ningsavdelningar.

En utställnings betydelse behöver inte alltid hänga ihop med dessa storlek. 
Några montrar på ett landsbygdsbibliotek nära utgrävningsplatsen kan fungera 
lika bra som en stor utställning om bara budskapet når mottagaren. Utställ- 
ningsplatsen behöver heller inte vara förknippad med traditionell folkbildning. 
Sedan sommaren 1990 står en arkeologimonter bland företagsreklam och väg- 
verksinformation på OK:s nya rastställe och bensinstation vid Ekolkrog, längs 
E18. Vägförvaltningen i Uppsala bekostar monterhyran.

Syftet med utställningen ”Forntid i vägen” var allmänt hållet — att presentera 
ny kunskap, hämtad från exploateringsundersökningar. En fördjupad diskussion 
om utställningars budskap och innehåll togs upp på ett forskarseminarium på 
Historiska museet tillsammans med Stockholms Universitet efter utställningens 
öppnande.

Diskussionen vid seminariet kom att handla om vems och vilket budskap ett
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Fig 7. Utställningsmonter vid Ekolkrog, på OK:s nya rastställe vid motorleden. Foto Inga 
UUén. Exhibition showcases at a service station on the new motorway.

museum skall förmedla. Finns vissa samhälliga normer som styr den världsbild 
som museet presenterar? Vem dikterar då dessa?

Museerna och fornsakssamlingarna byggdes upp under en period då nationa
lismen var viktig. Bakom fanns ett behov av att skapa en samlande identitet. 
Fortfarande spelar förhistoria och historia stor roll som identitetsskapare för t ex 
nybildade stater och etniska minoriteter (se vidare K Kristiansen 1989). Å andra 
sidan finns många välkända exempel på manipulation av historien i identifieran
de syfte. För tillfället är ”Museum für Deutsche Geschichte” i Östberlin stängt 
för ombyggnad av 1900-talsutställningen, som byggdes upp under den kommu
nistiska perioden och kritiklöst förhärligade dess ideologi, uttryckt i 100-tals 
röda fanor och porträtt av ”folkets hjältar” i rum efter rum.

I den postnationalism och pluralistiska anda som i många avseenden nu sprids 
i Europa kanske andra infallsvinklar och nya behov behöver analyseras. Ett 
exempel i den nya tidens anda är Sorbonneprofessorn Jean-Baptiste Duroselles 
sameuropeiska historiebok för gymnasiet, som skall ges ut i elva EG-länder. 
Duroselles har i sin bok utnämnt kelterna till allas våra gemensamma förfäder — 
boken har han skrivit i syfte att stärka en gemensam europeisk identitet.

Inga svar kunde ges på frågorna vid universitetsseminariet om vems och vilket 
budskap ett museum skall visa. Det understryker behovet av hur viktig en 
fortsatt diskussion om arkeologiska utställningar och deras utformning är. Att 
förmedla arkeologisk kunskap i utställningar till en bred publik är svårt, men
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stimulerande. En dialog om varför historien är viktig, även med andra grupper 
än arkeologer, ökar förutsättningarna för ett fruktbart arkeologiskt innehåll i 
utställningarna, likaväl som att ett fungerande samarbete med formgivare och 
scenografer är nödvändig för ett bra utställningsresultat.

Det yttersta syftet med en arkeologisk utställning skulle kunna sammanfalla 
med vad John Berger anser om bildkonstens mål: att presentera och stimulera 
till upplevelser som gäller våra relationer till en gången tid, att söka förstå den 
historia i vilken vi själva kan bli aktivt delaktiga som medskapande (John Berger
1989).

Summary
In the autumn of 1988 the exhibition ”Prehistory in the road”, initiated by the 
director of the Central Board of National Antiquities, opened at the Museum of 
National Antiquities in Stockholm. One of the objectives of the exhibition was 
to show examples of the new knowledge being continuously created by the 
analysis of archaeological material from rescue excavation. One of the examples 
shown was the largest current project at that time — the excavations instigated 
by the re-routing of the E18 between Bålsta and Enköping in Uppland. Another 
example came from the earlier investigations of medieval Söderköping in Öster
götland. This part of the exhibition was centred around a road, designed to 
convey the illusion of a journey both in time and space.

The exhibition as a medium proved to be successful in creating a great under
standing for archaeological rescue excavations both among the public and con
tractors. This stresses the need for, on the one hand, a greater degree of collabo
ration between excavators and the exhibition departments of museums, and on 
the other, more discussion on the view of prehistory presented to the public. 
What should it contain and whose interpretation should be put forward?

Litteratur
Andersson, K. 1988. Sveriges äldsta källare. Ur: Sagt hänt meddelat nr 3 1988, 

utställningskatalog Forntid i vägen. Stockholm.
Berger, J. (Red) 1989. Sätt att se på konst. Stockholm.
Hagberg, U E & Ulien, I. 1989. Arkeologiska utställningar — varför och för 

vem? PM inför seminarium (otryckt).
Hasselmo, M. 1988. Söderköping - en typisk medeltidsstad. Ur: Sagt hänt 

meddelat nr 3 1988, utställningskatalog Forntid i vägen. Stockholm.
Hjärtner-Holdar, E. 1988. Annelund. Ur: Sagt hänt meddelat nr 3 1988, utställ

ningskatalog Forntid i vägen. Stockholm.
Kristiansen, K. 1989. Fortids Kraft og Kaempestyrke. I Brugte Historier. Ti 

essays om brug og missbruk af historien. Red: Lotte Hedeager och Karen 
Schousboe. Akademisk Forlag.

Paz, O. 1990. Från stenmonstrum till mästerverk. T & L literary agents Amster
dam and NY Review of Books, pubi DN 90-12-10.

319



Rönnby, J. 1989. Arkeologiska utställningar - arga insändare eller sammanfat
tande romaner? Referat från seminarium (otryckt).

Svensson, K. 1988. Vikingatida samhällsbyggare och handelsmän. Vibyhögen — 
en vikingatida stormannagrav. Ur: Sagt hänt meddelat nr 3 1988, utställ
ningskatalog Forntid i vägen. Stockholm.

Ulien, I. 1988. Apalle - vardagsliv i en bronsåldersby. Ur: Sagt hänt meddelat 
nr 3 1988, utställningskatalog Forntid i vägen. Stockholm.

320



Stenåldersforskningens regionala 
inriktning belyst
Agneta Åkerlund

Den 26-27 oktober 1988 arrangerades ett seminarium om forskning kring ex- 
ploateringsgrävt material med titeln "Stenålderns boplatser — miljöanpassning 
och kulturell förändring”. Seminariet hölls på riksantikvarieämbetets kontor i 
Kungsbacka och samlade 25 personer.

Bakgrund
Seminariet var ett av fyra som följde på utredningen om forskningsförutsättning- 
ar och forskningsbehov i samband med riksantikvarieämbetets exploateringsun- 
dersökningar (se också META 1989, Lagerlöf 1991). Bakgrund till utredningen 
var den dramatiska ökningen av arkeologiska undersökningar i Sverige sedan 
1960 med en enorm tillväxt av källmaterial som följd. Bearbetningen och kun- 
skapstillväxten har inte hållit samma takt och idag finns inte de aktuella under
sökningsresultaten med i den aktuella forskningsdebatten.

Syftet med utredningen var att i en pilotstudie dels diskutera förutsättningarna 
för analys av det som redan grävts under 25 år, dels formulera en strategi för hur 
man bör gå vidare. Utvärderingen initierades av David Damell, finansierades av 
riksantikvarieämbetets sektorsforskningsmedel och anförtroddes arkeologer 
med erfarenhet av verksamheten.

En beskrivning av dagsläget och förslag till en kommande forskningsstrategi 
framförs i rapporten "Arkeologiska undersökningar” (Bennett m fl 1988). Dis
kussioner har förts med arkeologer verksamma på UV:s regionkontor och med 
en referensgrupp, till vilken företrädare för universitetsinstitutionerna inbjudits. 
Initiativet har således inneburit att man börjat diskutera exploateringsgrävning- 
ar tvärinstitutionellt och det har sannolikt bidragit till att öka medvetenheten i 
hela arkeologsamhället om potentialen i källmaterial från exploateringsgräv- 
ningar.

I rapporten diskuteras vetenskapliga respektive antikvariska behov men det 
betonas samtidigt att det är samma kunskap om förhistoriska samhällen man 
söker. Dessutom tar man till diskussion upp frågan om forskningsansvar och 
hävdar att ansvaret vilar på hela det arkeologiska fältet. Det källmaterial som 
kan tas fram vid exploateringsgrävningar är inte UV-arkeologernas eget utan en 
angelägenhet för hela forskarsamhället. Vilken ny kunskap kan vi få fram genom
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att gräva? Och hur ska vi gräva? Avsikten med seminarierna var att prova nya 
konstellationer för samarbete.

Seminariet
Kallelse till seminariet gick ut till UV:s regionkontor, alla universitetsinstitutio
ner och regionmuseer. Avsikten var att begränsa deltagarantalet till omkring 15 
personer för att underlätta för en aktiv diskussion. Men intresset var stort och 
gränsen sprängdes. 25 arkeologer deltog. Av deltagarlistan framgår att inte alla, 
men ett stort antal institutioner var representerade. Vi kan se att mötet främst 
samlade arkeologer från de södra delarna av landet. På vissa orter ser stenålders- 
intresset ut att vara knutet mest till UV och museerna och på andra håll mest till 
universitetet. Det var tyvärr få inventerare närvarande. Det skulle vara nyttigt 
att diskutera svårigheter att lokalisera stenåldersboplatser med inventerares 
erfarenheter av omfattande okulär terränggranskning och grävande arkeologers 
erfarenheter också av andra prospekteringsmetoder. En osteolog fanns med, 
men inga rent naturvetenskapligt inriktade miljöforskare hade hörsammat in
bjudan.

Med tanke på de regionala skillnaderna i material, variationer i undersök
ningsverksamhet och forskningsläge inleddes seminariet med en orientering om 
stenåldersundersökningar i olika delar av landet. Hela första dagen ägnades åt 
föredrag och hela 17 st framfördes. Föredragen var beställningsverk i den be
märkelsen att de skulle visa bredden i intresseinriktningar och så många som 
möjligt skulle beredas tillfälle att uttrycka vad man ansåg viktigt. Seminariets 
titel hade valts mot bakgrund av de forskningsintressen som presenterats under 
arbetet med pilotstudien och med avsikten att samla men ändå inte binda delta
garna för mycket. Föredragen och den efterföljande diskussionen presenteras 
här endast i starkt sammanfattande form som en bakgrund till en kommentar om 
stenåldersforskningens regionala inriktning och forskning kring exploaterings- 
grävningar.

Föredragen
Regionala översikter
I de inledande regionala översikterna lades tyngdpunkterna lite olika. I sin 
beskrivning av sydsvensk stenålder fäste Lars Larsson uppmärksamheten på att 
exploateringsundersökningar ibland ingått som en del i ett forskningsprojekt. 
Det gällde t ex i Ystadsprojektet. Likaså har exploateringsgrävt material utnytt
jats för flera avhandlingar, bl a genom Kristina Jennbert och Mats Larsson. I 
växlande utsträckning har undersökningsobjekt eller frågeställning kommit 
först. I de här båda fallen var frågeställningarna primära för valet av material. 
Frågorna har dock inte påverkat utgrävningsstrategin, utan man har utnyttjat ett 
tidigare uppgrävt material för att belysa ett problem som formulerats senare.
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Johan Wigforss gav en forskningshistorisk översikt om västsvensk stenalder. 
Han fokuserade den kring synen på boplatsbegreppet som Sarauw tar med redan 
vid Göteborgsutställningen 1923. Efter att Sandarna hittades 1930 under 3-4 
meter sand hittades flera överlagrade boplatser. Det är också strandlinjestudier 
som ligger bakom Fredsjös typologiska resonemang från 50-talet. 1962 samlade 
Moberg mesolitikumforskare till ett symposium omkring boplatsproblem vid 
Kattegatt och Skagerack. Moberg och Cullberg diskuterade hur boplatsunder
sökningar skulle kunna utföras vid kommande exploateringar och började gräva 
provgropar enligt statistiska modeller. Moberg kunde konstatera att flertalet 
stenåldersboplatser var ostratifierade. Welinders förslag till mesolitisk kronologi 
gav nytt liv åt arbetet med överlagrade boplatser som nu har publicerats.

Eva Olsson konstaterade att det till allra största delen är i exploateringssam- 
manhang som stenålderslämningar i östra mellansverige undersöks idag. Hon 
berörde svårigheter med att bara kunna gräva i de delar av lokaler som berörs av 
exploatering och inte kunna relatera till någon helhet. En annan svårighet är att 
olika utgrävare har olika målsättning och gör olika prioriteringar och det leder 
till att resultaten inte är jämförbara. Florins tvärvetenskapliga inriktning har 
fortsatt i form av samarbete med kvartärgeologer för att klargöra samband 
mellan strandförskjutningsförlopp och bosättning. Den stenteknologiska kun
skapen är mycket liten och här finns stora behov av kunskapsuppbyggnad. Bland 
de nya resultaten beskrevs undersökningar av den mesolitiska lokalen Eklunds- 
hov varifrån det finns flera dateringar från 6000 BC. Den är därmed den äldsta 
daterade lokalen i området. Endast ett mycket litet antal stridsyxelokaler har 
undersökts i samband med exploateringar. De är små och hade troligen inte 
påträffats om de inte legat tillsammans med andra stenålderslämningar.

Lennart Klang beskrev stenåldersforskningen i Norrland under 1900-talet som 
punktinsatser med sydskandinaviska förtecken. Bjurselet var intressant för att 
man hittat flintyxor där osv. Vid 70-talets början började Norrlandsforskningen 
få en egen profil och Broadbents avhandling ifrågasatte t ex det ständiga flyttan
det. Den inventeringsverksamhet som verkat i Luleå-området sedan 1984 har 
integrerat stickprovsundersökningar i sina rutiner i en strävan att direkt kunna 
förklara nya former. Nyupptäckta hela byar med boplatsvallar från 5000-1000 f 
Kr presenterades. Keramik och sädeskorn, möjligen med så tidig datering som 
6000 f Kr, har satt igång diskussioner om jordbruket möjligen har introducerats 
österifrån.

Sydsverige
Lars Larsson framhöll att utnyttjandet av omgivningen kan vara ytterst varieran
de och gav källkritiska aspekter på site catchment analys. Resultat från Ageröd 
V gav stöd för tanken att det inte var så begränsade områden som hade utnytt
jats. Den neolitiska lokalen Rävgrav intill Skateholm uppfattades först som en 
kustanpassad boplats, men en genomgång av det välbevarade benmaterialet 
visade att en mycket liten del var marin fauna. I stället var det boskap som 
dominerade. I våra förklaringar förutsätter vi ofta att den förhistoriska männi
skan var odelat rationell. Lars varnade för att bedöma ekonomisk inriktning 
utifrån topografiskt läge. Ekonomin behöver inte ha varit inriktad på marin
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fångst för att lokalerna ligger vid kusten. Lars gav också exempel från Portugal 
där mängder av fisk och krabba påträffats på boplatser som låg ca 3 km från 
kusten. Boplatser utan bevarat organiskt material är alltså svåra att tolka.

Mats Larsson redogjorde för inventering och ytavbaning av tidig- och mellan- 
neolitiska boplatser i Kabusa, Ystad-området. 500-1000 m2 stora boplatsytor 
lokaliserades med 10-50 meters avstånd. Lämningarna tolkades som rester efter 
en grupp människor, vars boplatser har förflyttats inom ett mycket litet område. 
Det avspeglar inte något behov av stora arealer för svedjebruk, varför Mats 
hypotetiskt hävdar att jordbruket baserats på permanent odlade åkrar.

Mac Svensson gav en mycket livfull skildring av svårigheterna att hantera 
stora fyndmängder från exploateringsgrävningar i Malmöområdet. För att förstå 
Hindby mosse-boplatsen vill han sätta in den i sitt lokalhistoriska sammanhang 
och bearbetar därför material från 24 mellanneolitiska trattbägarboplatser i 
området. Hindby mosse-boplatsen har legat på ett näs i sjön och består av en 
närmast cirkelformad anläggning av kulturlager med yttermåtten 120 x 100 
meter och med ett tomt inre område. Kulturlagret innehöll mängder av flintav
slag, keramik och ben. Människoben ligger blandade med avfallet. Möjligheten 
diskuterades att tolka anläggningen som en causewayed enclosure.

Ebbe Westergren redogjorde för studier av Kalmartraktens stenålder sedan 
början av 80-talet, där en lösfyndsinventering har lett till att antalet kända 
stenåldersboplatser har ökat från 18 till 261. Mesolitiska lokaler har enbart 
lokaliserats vid den forna kusten medan neolitiska lokaler finns dels vid den 
forna kustlinjen, dels några kilometer in i landet. Avsikten är att studera Kal- 
markustens utnyttjande under stenålder, spåra förändringar och deras orsaker. 
Därefter beskrevs särskilt den mesolitiska boplatsen från Tingby där en rektan
gulär huslämning väckt stor uppmärksamhet. Kulturlager och stenartefakter 
hade enbart påträffats innanför husväggarna. Detta förhållande ansågs stödja 
hypotesen om samtidighet. Jämförelser gjordes med Maglemose-hyddor som 
avtecknat sig genom oval eller rektangulär fyndspridning.

Jacqueline Taffinder presenterade sitt avhandlingsarbete om slagteknik på 
bergarter. Hon har arbetat med experimentella metoder och vill applicera resul
taten på det uppgrävda stenmaterialet från Lilla Mark, Oskarshamn. Fördelar 
med detta material är att det innehåller många olika slags bergarter och kan 
belysa vilka tekniker som har använts på de olika bergarterna och vilka skillna
der som kan beskrivas mellan mesolitikum och neolitikum. Svårigheter att an
vända detta material berördes också. Boplatsen är nämligen inte totalundersökt 
och man kan inte göra några uttalanden om helheten. Vidare saknar boplatsen 
stratigrafi och blandningar av mesolitiska och neolitiska lämningar kan inte 
uteslutas.

Östra Mellansverige
Kjel Knutsson diskuterade vilka möjligheter som finns att använda stenmaterial 
för att besvara frågor om kulturell identitet och han uppehöll sig speciellt vid 
avslagsmaterial av kvarts. Det kända stenmaterialet från östra mellansverige har 
låg formell variation och vi känner inte till hur man använt sig av materialet i
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olika tidsperioder. Om vi kan identifiera variationer i stenmaterialet — kan vi då 
tolka händelser bakom? Processer som påverkat materialet efter aktiviteten 
berördes. Kjel beskrev två metoder för att bygga upp förståelse för sönderdel- 
ningsprocesser i kvarts och det var dels simulering av tillverkningsförlopp och 
dels sammanfogning. Han trodde sammanfogning var mest effektiv, men det är 
svårt att sammanfoga kvarts. För att förstå sönderdelningsprocesser i kvarts 
föreslog han att man först gör en pilotstudie och försöker hitta slagplatser. Han 
beskrev också sina planer på att studera tidigneolitiskt stenmaterial och speciellt 
undersöka om det går att identifiera glans som tyder på att man skördat cerealia.

I Ann Segerbergs arbete med att beskriva Bälingebygdens utveckling har hon 
särskilt letat efter fyndrika kulturlager. Noggrann sållning har givit många små 
fynd särskilt av organiskt material. Detta ger en mer fullständig kännedom om 
näringsförhållanden och ökade möjligheter till datering. Ann jämförde boplat
serna i Bälingemossar med motsvarande på Södertörn och beskrev då Bälinge- 
boplatserna såsom rena, kronologiskt enhetliga lämningar till skillnad från sten- 
åldersboplatser undersökta på Södertörn, vilka nästan alltid har spår från flera 
olika tidsperioder.

Per Gustafsson beskrev svårigheter med s k öppna boplatser, som omfattar 
spår av ett okänt antal nyttjandetillfällen. Han diskuterade svårigheter att tolka 
de s k anläggningar som förekommer i de fyndförande lagren. Är de medvetet 
anlagda eller utgör de någon annan form av ackumulation och hur förhåller de 
sig till varandra? Vi har betraktat dem som enheter och har provtagit deras 
innehåll av artefakter och ekofakter osv för att försöka funktionsbestämma dem. 
Per pekade på representativitetsproblem eftersom anläggningar på öppna bo
platser inte utan vidare kan bindas till en rumslig kontext. På flera undersökta 
lokaler har härdar daterats till järnålder, medan alla artefakter i området har 
klar stenålderskaraktär. Odaterade strukturer är alltså svåra att tolka.

Anders Carlsson förde ett generellt resonemang om den totala neolitiska 
bebyggelsen i mellansverige, där de dominerande inslagen är trattbägar-boplat- 
ser, stridsyxe-gravar, gropkeramiska boplatser och lösfynd. Anders berörde 
oklarheter när det gäller kronologiska och rumsliga relationer.

Västsverige
Kalle Thorsberg diskuterade källvärdet hos exploateringsgrävt material och be
tonade materialets bristande representativitet för en förhistorisk verklighet. Han 
beskrev hur källmaterial sorteras bort på olika steg i beslutsprocessen. Sönder- 
plöjda boplatser syns och kan därför registreras vid fornminnesinventering. De 
bäst bevarade boplatserna syns inte och kan därför inte registreras. Länsantikva- 
rien baserar sina bedömningar på fornminnesinventeringens uppgifter. Exploa- 
teringsärenden kommer inte till UV om det inte finns något antecknat. I Västsve
rige har man enats om att lämningarna ska definieras som boplats om de uppfyl
ler 2 av 9 kriterier (som formulerats i rapporten: Boplatser i Bohuslän. Antikva
riska problem. Länsantikvarien. Rapport nr 3. 1979). Uppfyller de inte de 
kraven så sorteras de bort. Som ett resultat av detta har stora, förstörda boplat
ser grävts och små boplatser inte alls! Kalle betonade att den verkliga variatio
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nen därför inte framgår i det exploateringsgrävda materialet, som i stället ger en 
skev bild. De här urvalskriterierna ställdes mot en huvudmodell för mesolitisk 
bosättning, som konstruerats utifrån etnografiskt material och som många ar
keologer arbetar med som teoretisk modell. Den inbegriper en huvudboplats 
och några satelitboplatser. Vi kommer aldrig att kunna verifiera om denna 
modell är giltig med bibehållande av de ovanstående kriterierna för vad som är 
boplats. Kalles hållning var att alla typer av lämningar måste grävas.

Bengt Nordqvist berörde svårigheter med forskning inom exploateringsarkeo- 
logi. Med många olika exempel från stenåldersundersökningar i Västsverige 
formulerade han bidrag till diskussionen om objektet eller frågeställningar kom
mer först. Vi har inte möjligheter att styra val av objekt efter självständiga 
frågeställningar. I stället handlar det om att först värdera vilka förutsättningar 
objektet har och sedan anpassa frågeställningarna därefter. Vid exploaterings- 
undersökningar måste man därmed ha många hypoteser aktuella om det förhis
toriska samhället.

Eva Schaller Ahrberg framhöll att de potentiella kunskapskällorna inte ut
nyttjas riktigt i och med att vi inte hinner bearbeta och sätta in resultaten i ett 
större sammanhang. Bland flera realistiska projekt med förankring på UV Väst 
vill Eva i dagsläget prioritera ett samlat grepp på vad som händer i senmesoliti- 
kum. Vart tar Lihult vägen? Hon vill koncentrera sig på vilken resursanvändning 
som kan beskrivas; hur har man valt boplatser; hur kommer vi åt boplatsers 
funktion; varför använde man grönsten — är det lika bra som flinta? Eva vill 
förklara ”bristen på Lihult” i norra Bohuslän och efterlyser utgrävningar av 
boplatser som inte är strandbundna samt boplatser med bevarat benmaterial.

Kommentar om stenåldersforskningens 
regionala inriktning
Redogörelserna gav en god inblick i vad som pågår i landet. Det är tydligt att det 
finns ett stort och levande forskningsintresse vad gäller stenålder. Flera fina 
studier är på väg att färdigställas och andra är i sin linda. Samtidigt framstod det 
tydligt att stenåldersforskningen är mycket regionalt präglad. Varför visar vi en 
återhållsamhet när det gäller vidare synteser? Är det skillnader i forskningstradi
tion, undersökningsmetoder och dokumentation som ger svårigheter? Universi
tetens geografiska fördelning kan ha haft stor betydelse för utvecklingen av 
regionala intresseområden. För UV-organisationens verksamhet är den regio
nala begränsningen inte lika given. Ändå finns samma regiontänkande där.

Jag tror att den regionala inriktningen har samband med skillnader i forsk
ningsläge, att de regionalt inriktade studierna svarar mot ett behov av att bygga 
upp en regional utvecklingsbild på en fristående dateringsgrund. Det är egentli
gen bara i sydskandinavien som den kulturella utvecklingen är väl känd. Stenål- 
derslämningar från övriga delar av Skandinavien har länge jämförts med de 
kronologiskt väl belagda sekvenserna i söder. Längst i norr avviker dock de 
materiella lämningarna markant från sydskandinaviens och där har det blivit
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särskilt påtagliga svårigheter att bygga upp kronologiska serier på extern typolo
gi. T ex konstaterar Ericka Engelstad att Nordnorge traditionellt tolkats som 
mottagare av ideer och invandrare söderifrån. Man har förbisett möjligheten av 
inre kulturell utveckling och sett lämningarna som uttryck för en statisk jägar- 
samlar anpassning utan egen teknologisk kreativitet. Nu ifrågasätts detta och 
man arbetar fram nya tolkningar baserade på intern datering (Engelstad 1985). 
På samma sätt har mellansverige uppfattats ta emot ideer söderifrån och någon 
egen inre utveckling har egentligen aldrig diskuterats. Kvartsen som dominerar i 
östra mellansverige har t ex betraktats som ett substitut för den bättre flintan. 
Den äldsta keramiken förväntas i mellansverige liksom i sydskandinavien ha 
samband med jordbrukande grupper som har invandrat söderifrån. Kan kera
mikstilar från så avlägsna områden som östra mellansverige och Skåne jämföras 
direkt?

Vi kan naturligtvis inte förutsätta en helt parallell utveckling i hela Skandina
vien. Liknande föremål kan betyda olika saker i olika områden. Jag tror att det 
är viktigt att försöka beskriva den regionala utvecklingen på en fristående date
ringsgrund. Idag finns det möjligheter att bygga upp regional kronologi med 
hjälp av C 14-dateringar. Det är först när vi har den grunden som vi kan beskriva 
utvecklingen i den enskilda regionen.

En ökande fokusering på mindre områden över lag har noterats i norsk arkeo
logi. Bergliot Solberg pekar på ett möjligt samband mellan detta och tendensen 
att förklara förändringar som ett resultat av inre utveckling (Solberg 1988). Den 
ökande användningen av C 14-dateringar kan alltså få en oavsiktlig effekt och 
leda till att vi får en mer provinsiell arkeologi. De äldre dateringsmetoderna med 
typologi och fyndkombinationer innebar att arkeologerna också måste studera 
material från andra områden.

Regionalt inriktade studier behöver inte innebära regional isolering utan i 
stället vara en förutsättning för interregionala jämförelser. Om vi vill förklara 
samhällsutveckling antingen som ett resultat av påverkan utifrån eller som egen 
utveckling så räcker inte den regionala analysnivån utan vi måste jämföra regio
nala och icke-regionala faktorer. Evert Baudou ger exempel på denna typ av 
diskussion när han behandlar jordbrukets spridning i Norrland (Baudou 1989). 
Han betraktar naturutvecklingen som avgörande för fångstkulturens utveckling 
fram till mellanneolitikum. Från och med senneolitikum utvecklades dock lång
väga byteskontakter och förändringarna i Norrland anses ha samband med på
verkan utifrån.

Vi kan alltså konstatera att alla ansatser vid seminariet att beskriva kulturhis
torisk utveckling var regionalt förankrade. Risken för regional isolering uppfat
tades ändå inte som så stor. Det finns ett intresse för jämförande studier, men de 
regionala förutsättningarna är tills vidare olika. Eftersom samtidighet kan beläg
gas i Sydsverige strävar man där efter att förklara samhällsstruktur. I mellansve
rige är den kulturella sekvensen oklarare och där finns inte underlag för sådana 
studier ännu. Det är oklart vilka lämningar som utgör delar i en samtida struktur 
och vilka som bildar en oliktidig sekvens. Man arbetar med grundläggande 
studier av kronologi, stenteknologi och kulturbegrepp. När den regionala forsk
ningen har utvecklats ytterligare blir det intressantare i ett överregionalt sam-
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Fig 1. UV har samlat in ett mycket omfattande material, men resultaten har inte bearbe
tats regelbundet. Är det möjligt att sätta ihop bitarna efteråt? Eller ser alla bitarna 
likadana ut? The excavation unit has recovered a very large body of material, but post
excavation work has been irregular. Can the pieces be put together afterwards?

manhang. ”Det finns ingen kommunal astronomi heller” sa en gang Carl-Axel 
Moberg och det är nog bra om de orden upprepas emellanåt.

Kommentar om exploateringsgrävt material
De inlägg som var inriktade på exploateringsgrävningars källvärde var mer 
allmängiltiga. Diskussionerna vid detta möte gällde nog mera förutsättningarna 
hos UV:s källmaterial än det annonserade temat miljöanpassning och kulturell 
förändring.

Dels måste vi öka medvetenheten om det exploateringsgrävda materialets 
begränsningar. Det är exploateringssituationen som avgör vilka objekt som 
undersöks. Vi måste acceptera oklarheter beträffande exploateringsgrävda loka
lers representativitet för en region. Vi kan t ex inte bygga slutsatser om hela 
stenåldersbosättningen i Norrland bara på undersökningar i sjöregleringsområ- 
den. Vi kan inte bygga en bild av hur man utnyttjat kust respektive inland i 
mellansverige enbart på undersökningar vid kusten. Vi kan inte bygga upp 
någon kunskap om trattbägarkultur på västkusten, då de lokalerna tycks ligga i 
områden som hittills inte varit attraktiva för exploatering. Jacqueline Taffinder 
kommenterade i sitt inlägg svårigheter att bedöma ej slumpmässiga urval till 
följd av att boplatser inte är totalundersökta (se ovan). Det torde inte vara 
specifikt för exploateringsgrävningar med delundersökta stenåldersboplatser. 
Men det förtjänar att påpekas att prioriteringsdiskussioner förts i första hand när 
det gäller boplatslämningar och mer sällan för monumentala gravar. Åtminstone 
i östra mellansverige har det aldrig givits möjlighet att undersöka någon hel 
stenåldersboplats. Vi känner inte den helhet varur vi måste göra ett urval.

Dels måste vi också utnyttja möjligheten att inhämta sådan information som 
ger ny kunskap. Storskaliga exploateringar under de senaste åren (Wihlborg 
1985, Artelius m fl 1987 och 1989, Söderberg m fl 1989) har visat att boplatsläm
ningar är mer omfattande än vad vi känner till genom t ex fornminnesinvente-
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Fig 2. Om vi i stället värderar resultaten regelbundet, så kan vi formulera nya frågor, 
varefter vi får nya insikter och kan medvetet söka efter kompletterande information. If, 
instead, we evaluate the results regularly, we can formulate new questions, thus gaining new 
insights, making the conscious pursuit of missing information possible.

Bildidé: Agneta Åkerlund. Tecknare: Brita Kihlstedt och Anders Eide.
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ringen. Merparten av lämningarna är s k öppna boplatser, där det är svårt att 
identifiera stabila ytor. Få artefakter kan ses i en säker kontext. Undersökningar 
av större boplatsytor i Södermanland har visat, att samma lokal ofta har utnytt
jats vid upprepade tillfällen (Åkerlund, Olsson & Gustafsson 1991). Denna 
erfarenhet är naturligtvis avgörande för planeringen av kommande undersök
ningar. Stenåldersboplatserna i Bälingeområdet i Uppland har beskrivits som 
rena till skillnad från de blandade på Södertörn (se ovan). Avspeglar detta 
regionala skillnader eller är det ett resultat av olika gravningsmetoder? På Bä- 
lingeboplatserna har mindre ytor undersökts mycket ingående. Men hur repre
sentativa är de här mindre ytorna för hela boplatsytan? Boplatserna på Södertörn 
betraktades i stort sett också som rena innan vi började gräva större ytor.

Endast efter eller även före?
Man har sett det som UV:s uppgift att dokumentera alla registrerbara data - för 
kommande forskning. Men är det möjligt? Den här inställningen, att forskning 
kan komma efteråt är bara förenlig med en forskningssyn som förutsätter att alla 
data är lätt identifierbara och objektivt återger vad som har hänt. Men arkeolo
giska data kan inte registreras mekaniskt. Den information vi kan få ur materiel
la lämningar är oftast inte uppenbar. Lämningarna ger inte automatiskt en bild 
av mänskligt liv som är representativ för en förhistorisk situation. Alla data 
måste tolkas. För våra tolkningar krävs bl a en källkritisk granskning av förhål
landet mellan materiella lämningar — markprocesser — mänskligt beteende. Att 
det inte räcker med jämförande studier efteråt har konstaterats bl a vid summe
ringen av erfarenheterna från sjöregleringsundersökningarna i Norrland under 
åren 1942-1967. M Biörnstad och E Baudou skriver (1966:65) i projektplanering
en för NTB att ”ett överväldigande material har samlats in, men ytterst få nya 
fakta har tillförts diskussionen”. På ett liknande sätt och också efter 25 års 
verksamhet utvärderades UV:s exploateringsgrävningar (Bennett m fl 1988). 
Problemet var även här att aktuella resultat inte kommit in i den aktuella 
debatten. Vi kan alltså slå fast att principen att först dokumentera i fält och 
eventuellt forska sedan är ett arbetssätt som ger dåliga förutsättningar för en 
innovativ kunskapsuppbyggnad. UV har samlat in ett överväldigande material, 
men kommer bitarna att kunna sättas ihop efteråt? Eller ser alla bitarna likadana 
ut? Enligt min mening bör det gamla arbetssättet ersättas med en strategi, där vi 
hela tiden mer medvetet söker efter kompletterande information. Vi bör efter
sträva en stegvis uppbyggd arbetsmodell där vi formulerar frågor före undersök
ning och värderar våra resultat regelbundet. Undersökningarna idag gäller ett 
mer varierat fornlämningsmaterial än tidigare och detta ställer nya krav på 
värderingar redan i fält. Man måste ha en föreställning om vilket beteende som 
avsätter vilka spår för att kunna välja metoder som avspeglar vad som har hänt. 
På ett sätt är det alltså frågorna som avgör vad som kommer att bli källmaterial. 
Idag pratar alla om forskning som något självklart, men för bara några år sedan
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uppfattades det inte som en uppgift för uppdragsgrävande institutioner. Idag vill 
vi att forskning ska integreras i exploateringsverksamheten. Vid detta möte 
betonades också att det inte ska vara ett personligt ansvar att forska.

Idéer för framtiden
Erfarenheter av likheter och olikheter mellan regioner skulle utnyttjas bättre. 
Mötesdeltagarna ansåg allmänt att det var angeläget att åstadkomma ett bättre 
informationsutbyte och att stenåldersforskningens regionala inriktning ska 
kompletteras med generell problemorientering och jämförande studier. Det 
ansågs viktigt att hålla ett tvärinstitutionellt forum levande och gärna i semina
rieform.

Summary
One of the four seminars held in 1988 to discuss research based on material from 
rescue excavations was devoted to Stone Age problems. The extreme regional 
nature of Stone Age research in Sweden today was clearly demonstrated. The 
author sees this as the result of a need to sketch the course of regional develop
ment based on independent chronologies before it is possible to make interregio
nal comparisons.

Deltagarlista
Stockholm UV Mitt Christina Book
Stockholm Länsmuseibyrån Peter Bratt
Stockholm Universitetet Anders Carlsson
Stockholm S H M Per Ericson
Stockholm UV Mitt Per Gustafsson
Stockholm UV Mitt Eva Isedal
Stockholm UV Ola Kyhlberg
Stockholm UV Mitt Eva Olsson
Stockholm UV Mitt Agneta Åkerlund

Kungsbacka UV Väst Lars Johansson
Kungsbacka UV Väst Bengt Nordqvist
Kungsbacka UV Väst Eva Schaller-Åberg

Kungsbacka UV Väst Jörgen Streiffert
Kungsbacka UV Väst Kajsa Ullberg-Loh
Uppsala Universitetet Kjel Knutsson
Uppsala Universitetet Ann Segerberg
Uppsala Universitetet Jacqueline Taffinder
Uppsala Universitetet Kalle Thorsberg
Lund Universitetet Lars Larsson
Lund Universitetet Mats Larsson
Göteborg GAM Johan Wigforss
Uddevalla Bohusläns museum Hans Kindgren
Malmö Malmö museer Mac Svensson
Kalmar Kalmar läns museum Ebbe Westergren
Luleå Fd norr Lennart Klang
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Program över riksantikvarieämbetets seminarium om forskning kring exploate- 
ringsgrävt material 26-27 oktober 1988 i Kungsbacka

Stenålderns boplatser — miljöanpassning och kulturell förändring 
Dag 1
Inledning Agneta Åkerlund

Stenåldersforskning i södra Sverige Lars Larsson
Stenåldersforskning i västra Sverige Johan Wigforss
Stenåldersforskning i östra Sverige Eva Olsson
Stenåldersforskning i norra Sverige Lennart Klang
Boplatsbegrepp och antikvariska kriterier Kalle Thorsberg
Problematiken med forskning inom 
exploateringsarkeologin Bengt Nordqvist
Den framtida stenåldersforskningen i

Västsverige ur UV Västs synvinkel Eva Schaller-Åberg

En exploateringsgrävning som 
forskningsunderlag Jacqueline Taffinder
Forskningsstrategi för mellansvenska 
stenmaterial Kjel Knutsson
Tolkning av boplatsmaterial vad avser 
miljöanpassning och kulturell förändring — 
några skånska exempel Lars Larsson
Inventering — arkeologisk undersökning — 
tolkning. Yngre stenåldersbosättning kring
Kabusa, sydskåne Mats Larsson

MN TRB-boplatser i Malmöområdet. Kronologi- 
boplatsstruktur — bosättningsmönster — 
sammhällsorganisation Mac Svensson

Bälingemossars bebyggelsehistoria Ann Segerberg
Stenåldersboplatser i östra mellansverige.

Information ur enskilda anläggningar i 
avsaknad av slutna boplatslager Per Gustafsson
Neolitiska kulturer i östra mellansverige - 
exempel från Södermanland, Östergötland och

Gotland Anders Carlsson
Kalmarbygdens stenålder med exempel från 
boreal boplats i Tingby Ebbe Westergren

Dag 2

Sammanfattning av den första dagens inlägg, speglande insatser som redan gjorts. Ett viktigt syfte 
med seminariet var att få aktuella problem belysta, som kan leda till teoretisk och metodisk utveck

ling av fältarbetet.

Diskussion.

Idéer för framtiden.
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Katalog





Tabellredovisning av fornminnesinventeringen 1988
1 II III

b d
IV V

b
VI VII

b
VIII

b

Söderman
lands län 1124/38 1/1 5/5 1120/41 5/4 l/l l/l 2/2 3/3

Hallands
län* 1223/754 37/33 10/10 1270/763 197/194 20/19 443/98 1/1 35/33 26/26 5/5 370/370

Älvsborgs
län 2157/887 149/78 25/21 2349/981 132/100 22/21 526/158 26/26 100/98 64/63 65/44 108/108

Värmlands
län 1690/602 13/11 14/14 1717/624 37/36 23/23 289/113 8/8 100/100 58/57 61/61 664/664

Västman
lands län

14935/
2731 1107/720 1412/837

17454/
3797 32/28 90/71 589/223 18/18 129/125 96/95 40/40 364/357

Västcrnorr-
lands län 1134/461 7/6 42/27 1192/480 38/37 15/14 887/429 4/4 36/32 33/31 39/39 192/192

Västerbottens
län _ 6/6 6/6 31/31 105/35 142/32 1/1 1/1 39/37 11/11

Norrbottens
län 12/12 - 306/102 318/114 266/227 412/201 482/160 l/l 16/16 7/7 138/128 76/75

IX X XI
b

XII
b

1127/47 66 377/33 743 197 46 20 43

1966/1103 2700 1193/689 77 7 1188 1512 127

3155/1370 2753 1279/592 1070 84 1030 1723 167

2174/903 2991 1244/903 473 38 867 2124 245
18312/

4228 6506
14028/

2615 3426 25 3438 3068 89

2172/996 1986 1130/470 62 6 828 1158 140

285/105 224 0/0 6 - 4 199 796

1492/623 1474 5/3 313 6260 121 1853 1118

I: Fullständighet inom socken; x = hela sock
nen, blankt = del av socknen.

II: Socken i klartext, från rubriken event, avvi
kande landskap i förkortning.

Ill: Förhistoriska fornlämningar med markerad 
begränsning och R på ek. kartan; a = gra
var, b = ristningar, c = övriga, d = summa.

IV: Förhistoriska fornlämningar utan markerad 
begränsning och med (R) på ek. kartan.

V: Fornlämningar från historisk el. ospecifie- 
rad tid med begränsning och R på ek. kar
tan; a = byggnadslämningar, b = övriga.

VI: Fornlämningar från historisk el. ospecifie- 
rad tid utan markerad begränsning och med 
(R) på ek. kartan.

VII: Inskrifter från historisk tid; a = markerade 
med R på ek. kartan, b = markerade 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: = Uld i förstagångsinventeringen; a = sum
ma, b = avvikelse i antal (-markeras), c = 
avvikelse i %.

XII: = X i förstagångsinventeringen; a = sum
ma, b = avvikelse i antal, c = avvikelse i %.
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Arkeologiska undersökningar 
utförda under 1988

Uppgifter till årets katalog har inlämnats av följan
de institutioner:

Arkeometallurgiska institutet
Blekinge läns museum
Bohusläns museum
Dalarnas museum
Eskilstuna museum
Göteborgs arkeologiska museum
Göteborgs historiska museum
Göteborgs universitet, arkeologiska institutionen
Hallands länsmuseer
Jämtlands läns museum
Jönköpings läns museum
Kalmar läns museum
Kristianstads läns museum
Kulturen, Lund
Lunds universitets historiska museum 
Lunds universitet, arkeologiska institutionen 
Länsmuseet i Västernorrland, Murberget

Malmö museer 
Norrbottens museum
Riksantikvarieämbetet, Fd, RAGU, UV Mitt, 

UV Syd, UV Väst 
Sigtuna museer 
Skaraborgs länsmuseum 
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län 
Smålands museum
Stockholms länsmuseum, länsmuseibyrån 
Stockholms stadsmuseum
Stockholms universitet, arkeologiska institutionen 
Stockholms universitet, kulturgeografiska institu

tionen
Umeå universitet, arkeologiska institutionen 
Upplandsmuseet
Uppsala universitet, arkeologiska institutionen 
Västerbottens museum 
Västmanlands läns museum 
Älvsborgs länsmuseum 
Östergötlands länsmuseum

Arkeologerna måste ibland arbeta i fält året runt. Här borstar Marianne Foghammar och Ulf 
Bodin fram gravar ur snön i Arlanda stad. Foto Gunnar Andersson, RAÄ. Snow brushed away, 
revealing graves.
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Blekinge

Förkärla sn, Vambåsa 1:4
RAÄ UV Syd 
Robert B Nagmér

En arkeologisk utredning utfördes med anledning 
av planerad grustäkt. Det undersökta området var 
beläget i tät skog på södra delen av en grusås. Jord
arten bestod av grov, grusig morän. Trakten är rik 
på fornlämningar.

Tio schakt med en sammanlagd längd av cirka 620 
m togs upp. I sex av schakten påträffades samman
lagt ett tjugotal anläggningar, härdar och stolphål. 
Anläggningarna syntes efter avbaningen som mörka 
fläckar i den omgivande ljusa sanden. I en av här
darna påträffades keramikskärvor från stenåldern. 
De övriga anläggningarna var fyndtomma.

Fynd: Keramik.
Datering: Stenålder.

Jämjö sn, Binga 9:15, fornlämning 5, 96
RAÄ UV Syd 
Bengt Söderberg

En förundersökning föranleddes av planerad 
byggnation i östra utkanten av tätorten Jämjö. Ex
ploateringsområdet, ca 150 x 120 m, ligger på syd
sluttningen av en sandås som har varit bevuxen med 
planterad tallskog.

Trakten är rik på fornlämningar, varav fornläm- 
ningarna 5 och 96 är belägna inom exploaterings- 
ytan. Fornlämningarna utgörs av flatmarksgravfält, 
ej synliga ovan mark och med okänd utsträckning. 
Vid kabelgrävning 1957 på villatomten Binga 9:41, 
norr om den aktuella ytan, framkom två urnegra- 
var. Enligt husägaren påträffades vid uppförandet 
av villan ytterligare ”krukor”, vilka ej tillvaratogs.

Vid arkeologiska undersökningar 1984, omedel
bart söder och öster om undersökningsytan, påträf
fades ej närmare daterade boplatslämningar, i form 
av härdar och stolphål.

Drygt 350 löpmeter schakt lades ut över ytan. 
Dessutom banades tre större ytor av, ca 250 m2. 
Schakten täckte i princip in hela området, men kon
centrerades till den norra delen, där de bästa topo
grafiska förutsättningarna ansågs föreligga.

Inga spår efter gravfälten fornlämningarna 5 resp 
96 påträffades. Ej heller framkom boplatslämning
ar.

I en senare etapp avser stiftelsen Karlskronahem 
att bebygga området åt öster, vilket bör kräva ytter
ligare arkeologiska insatser.

Fynd: - 
Datering: -

Jämjö sn, Häljarum 2:7
Blekinge läns museum 
Thomas Persson

En undersökning föranleddes av grustäkt. Under
sökningsområdet är beläget inom ett flackt sandom
råde, vilket i betydande omfattning utnyttjats för 
täkt. Ett flertal gravfynd finns i området, huvudsak
ligen från romersk järnålder. Norr om det aktuella 
området undersöktes 1984 sparsamma boplatsläm
ningar. I detta senare parti har även urnegravar från 
yngre bronsålder framkommit.

Det undersökta området utgörs av en efter täkt 
kvarstående grusklack. Ett ca 2 000 000 m2 stort 
område avbanades. 23 anläggningar, härdar och 
stolphål framkom. Ytterligare boplatslämningar 
finns kvar mellan det undersökta området och läns- 
väg 753.

Fynd: Keramik, fragmentarisk vävtyngd.
Datering: Järnålder.

Kristianopels sn, Kristianopel, Hamngatan
RAÄ UV Syd 
Lasse Wallin

En förundersökning föranleddes av schaktningar 
för elkablar.

Kristianopel var stad under perioden 1600-1680. 
Avsikten med stadsgrundandet var att få en östlig 
punkt i befästningssystemet utmed Danmarks gräns 
mot Sverige. När Blekinge blev svenskt förlorade 
Kristianopel i betydelse och lades ner till förmån för 
Karlskrona.

Det nu undersökta området ligger i den östligaste 
av de tre parallellgator, som utgjorde stommen i 
1600-talsstadens gatunät. Lagerbilden var störd av 
sentida schaktningar i nord- och syddelen av den 
undersökta ledningssträckan. I det ej störda partiet 
fanns ett ca 0,1 m tjockt kulturlager direkt på bot
tensanden och därpå fläckvis förekommande plane
rings- och raseringslager av 1600-talskaraktär. Des
sa senare lager var upp till 0,2 m tjocka. Den kuller- 
stensbeläggning som idag är synlig i gatan är av mo
dernt ursprung; spår av en 1600-talsgata konstatera
des på ett begränsat parti och då ca 0,25 meter un
der dagens gatunivå.

Fynd:-
Datering: 1600-tal.

Mjällby sn, Löverby 47:1, 2:16 
RAÄ UV Syd
Bengt Söderberg, Lasse Wallin

En arkeologisk utredning och en förundersökning 
föranleddes av planerad utvidgning av grustäkt. Ca 
5 ha berördes. Det med tallskog bevuxna området 
är beläget på en sluttning som vetter mot Östersjön, 
ca 300 m österut. Norr om området finns ett grav
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fält, fornlämning 5, med runda och rektangulära 
stensättningar. Ett fossilt åkersystem, fornlämning 
7, undersöktes 1977-78. Boplatslämningar påträf
fades vid en undersökning 1986 (Lörby 3:2) och da
terades till yngre bronsålder.

Vid utredningen konstaterades spår av hägnader i 
norra delen av 47:1. Hägnaderna bestod av övertor- 
vade stensträngar som var mellan 0,1 och 0,2 m 
höga, 0,4-1,0 m breda, med upp till 0,3 m stora 
stenar. Stensträngarna var orienterade i östvästlig 
riktning och låg på ett inbördes avstånd av 10—20 
meter. De långsmala åkrar som stensträngarna av
gränsat hade fortsatt västerut över den nu existeran
de grustäkten. Begränsningen åt öster var däremot 
svår att fastställa på grund av den täta markvegeta
tionen vid undersökningstillfället.

Odlingssystemet var äldre än det system som är 
markerat på de äldsta skifteskartorna över området, 
dessa enheter var 50—70 m breda och något annor
lunda orienterade.

På fastigheternas södra del påträffades endast en 
ungefär nordsydligt orienterad stensträng utmed 
den östra fastighetsgränsen.

Sydvästra delen av undersökningsområdet var 
skadat av äldre täktverksamhet; markytan hade 
sänkts ca 1 m.

Vid förundersöknigen avbanades 400 löpmeter 
schakt ned till steril botten, som bestod av grov, 
grusig morän. Boplatslämningar i form av härdar, 
kokgropar och stolphål påträffades i två koncentra
tioner. Fem av anläggningarna grävdes ut, varvid 
grov, ’’rabbig” keramik framkom i en grop.

Troligen förekommer spridda anläggningar över 
stora delar av exploateringsytan. De nu undersökta 
boplatslämningarna ingår sannolikt i ett vidsträckt 
boplatskomplex som även innefattar 1986 års under
sökningsområde.

Fynd: Grov ”rabbig” keramik.
Datering: Yngre bronsålder, medeltid.

Mjällby sn, Siretorp 5:3 m fl
RAÄ UV Syd 
Lasse Wallin

En arkeologisk utredning företogs inför planerad 
golfbaneanläggning. Ljunganabben, som utgör om
rådets västdel, är en udde på östsidan av Sölves- 
borgsviken. Under förhistorisk tid var Sölvesborgs- 
viken och dess fortsättning i nordöstlig riktning. Ve
san, ett sund som avsnörde Listerlandet från fast
landet. Utmed stränderna och på öar i sundet fanns 
goda boplatslägen. Flera vikar skar också djupt in i 
det nuvarande Lister. En sådan vik låg strax söder 
om det nuvarande Ljunganabb. Vid denna vik och i 
närheten av det nu aktuella golfbaneområdet har 
två stenåldersboplatser registrerats. Ytterligare en 
boplats har påträffats ca 500 m norr om banområ- 
det.

Vid besiktning av området tolkades terrängfor
mationerna på Ljunganabben som rester av fram
förallt äldre strandvallar. Vid undersökningen kon
staterades att dessa var flygsandsvallar av 0,5—2 m:s 
mäktighet. Förekomsten av flygsand i området har 
givetvis påverkat bebyggelseförutsättningarna.

Tolv provschakt grävdes i områdets västra och 
nordöstra del. De enda spåren av mänsklig aktivitet 
i området under förhistorisk tid påträffades i nord
västhörnet av exploateringsytan. De utgjordes av 
några spridda flintavslag. Själva boplatserna har up
penbarligen varit belägna i mera skyddade lägen 
öster och norr om undersökningsytan.

Fynd: Flintavslag.
Datering: -

Ringamåla sn, Ringamåla 2:1
Blekinge läns museum 
Thomas Persson

På grund av planerad grustäkt utfördes en fältre
kognoscering. Strax söder om täktområdet har tidi
gare påträffats en holkyxa av brons. Täktområdet 
utgörs av ett efter tidigare täkt kvarstående, skogs- 
klätt åsparti med en tämligen brant slänt mot 
Mieån.

Inga synliga fornlämningar eller tänkbara bo
platslägen påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Ronneby, kv Måns 7
RAÄ UV Syd 
Lasse Wallin

Kvarteret är beläget i södra delen av det medeltida 
stadsområdet närmast Ronnebyån. Av tidigare un
dersökningar att döma förefaller denna del av sta
den vara sent bebyggd.

På grund av husbyggnation grävdes ett prov
schakt i västra delen av byggnadsområdet. Under 
moderna påförda lager låg rester av bebyggelse från 
första halvan av 1800-talet. Dessa byggnadsläm- 
ningar vilade på ett påfört lager innehållande glas 
och porslin. I sekundärt läge påträffades även ett 
fragment medeltida keramik samt en bit av järnål- 
derskaraktär. Undergrunden bestod av lerig gyttja, 
vilket förklarade det sena utnyttjandet av tomten.

Fynd: Keramik, glas, porslin.
Datering: 1700—1900-talen.

Ronneby, kv Nils 1, 8
RAÄ UV Syd 
Bengt Söderberg

Sparbanken planerade att uppföra nya affärslokaler 
på tomten. En undersökning utfördes som ett
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komplement till en förundersökning utförd 1986, då 
hela ytan ej var tillgänglig.

Kvarteret Nils är beläget i sydöstra utkanten av 
Ronnebys medeltida stadsområde, med Ronnebyån 
i söder och den medeltida stadsvallen ett trettiotal 
meter in i kvarteret Yngve, öster om kvarteret Nils. 
På Johannes Meijers Ronnebykarta från 1650-talet 
är området markerat som kvartersmark.

Under förundersökningen 1986 påträffades en 
stenläggning, vilken daterades ”tidigast 1600-tal”. I 
övrigt bestod lagerbilden av senare utfyllnader.

Ett provschakt, ca 2 x 14 m, grävdes. Lagerbilden 
stämde väl med de 1986 erhållna resultaten. Steril 
botten bestod av lera, sand och torvstrimmor. En 
halvkällare med kallmur och kullerstensgolv var 
nedgrävd i steril mark. Vidare framkom en stenor i 
anknytning till sy listenar samt en stenskodd brunn. 
Dessa byggnadsrester daterades till 1700—1800-ta- 
len. En avfallsgrop daterades till 1600-talets första 
hälft.

Sammantaget visar de båda undersökningarna att 
kvarteret Nils togs i anspråk för bebyggelse under 
1600-talet.

Fynd: Keramik (Jydepottor, yngre rödgods, sten
gods, fajans), kakel, fot till malmgryta, sporre, häst
sko, glas.
Datering: Nyare tid, 1600-1900-talen.

Ronneby, kv Åke 11
RAÄ UV Syd 
Lasse Wallin

En arkeologisk utredning föranleddes av hus
byggnation. Området är beläget i en ursprungligen 
ganska brant sydsluttning som i sen tid jämnats ut 
med fyllnadsmassor. Avståndet till Ronnebyån är ca 
150 m. Tomten ligger utanför Ronnebys medeltida 
stadsområde. Anledningen till undersökningen var 
ett äldre fynd av en s k båtyxa på tomten samt inrap
porterade gravar i ett närliggande område.

Två provschakt grävdes vinkelrätt ut från den 
södra tomtgränsen. Grundmurarna till den källar- 
försedda byggnad som tidigare stått utmed tomtens 
nordkant påträffades 7-8 m in i dessa schakt. Söder 
om husfundamenten sluttade den ursprungliga mar
ken mot västsydväst, sluttningen var ca 1 m på de 10 
m som skiljde schakten åt. Undergrunden var dess
utom störd av sentida nedgrävningar. Inga fornläm- 
ningar påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Sölvesborg, kv Hägern 4, 6
RAÄ UV Syd 
Lasse Wallin

En förundersökning utfördes med anledning av hus
byggnation. Området är beläget inom Sölvesborgs

medeltida stadsområde och utmed den dåtida stran
den. Sölvesborg fick stadsrättigheter under 1400-ta- 
let och staden omnämns första gången 1445.

I kvarteret Hägern fanns möjlighet att spår av 
bryggor eller liknande skulle påträffas i det låglänta 
området närmast stranden. Dessutom kunde 
byggnadslämningar vara bevarade i de högre be
lägna västra delarna av kvarteret.

Vid undersökningen visade det sig emellertid att 
det äldsta utnyttjandet av området utmed stranden 
hade skett under 1800-talet då fyllnadsmassor hade 
spritts ut över ytan. I undersökningsområdets västra 
del påträffades orörd steril sand omedelbart under 
ett tunt matjordslager på de ställen där sentida 
byggnadsrester inte hade förändrat lagerbilden.

Fynd:-
Datering: 1800-1900-talen.

Sölvesborg, kv Järven 7, 8 
RAÄ UV Syd 
Lasse Wallin

En förundersökning utfördes med anledning av hus
byggnation. Området är beläget inom Sölvesborgs 
medeltida stadsområde och utmed den dåtida stran
den.

I kvarteret Järven fanns möjlighet att spår av 
bryggor eller liknande skulle påträffas i det låglänta 
området närmast Hamngatan. Dessutom kunde 
byggnadslämningar vara bevarade på den inre hus
tomten utmed Skeppsbrogatan.

Området utmed Hamngatan var emellertid helt 
utschaktat i samband med uppförandet/rivningen av 
de byggnader som tidigare stått på platsen. Utmed 
Skeppsbrogatan påträffades däremot ett några deci
meter tjockt kulturlager som täckte en syllstensrad. 
Lagret och sylien visade sig vid närmare undersök
ning härröra från tidigt 1900-tal.

Fynd: -
Datering: 1900-tal.

Sölvesborg, kv Pantern 9, 10
RAÄ UV Syd 
Lasse Wallin

En förundersökning föranleddes av husbyggnation. 
Området ligger i nordvästra delen av det medeltida 
stadsområdet. Trots att stadskyrkan och klostret är 
belägna endast drygt 100 meter längre österut var 
det framför allt förhistoriska lämningar som förvän
tades i området.

Ett provschakt grävdes över nybyggnadsytan. 
Under ett tunt matjordslager vidtog undergrunden 
av sand som var kraftigt störd av recenta nedgräv
ningar. Inga fornlämningar påträffades.

Fynd:-
Datering: Recent.
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Sölvesborg, kv Staren 6
RAÄ UV Syd 
Lasse Wallin

En förundersökning föranleddes av husbyggnation. 
Fastigheten ligger på vad som antagits vara platsen 
för S:t Jörgens hospital. Vid arbeten inom fastighe
ten år 1920 påträffades grundmurar, fem skelett och 
en brunn. Ytterligare ett skelett skall ha påträffats 
på en angränsande tomt.

Två provschakt grävdes. Matjordslagret var 
0,8—0,9 m tjockt och tillkommet/omrört efter ca år 
1600. Kritpipeskaft och keramik av 1600-1800-tals 
karaktär påträffades i hela matjordslagret. Under
grunden, som inte uppvisade några nedgrävningar, 
bestod av sand.

Fynd: Kritpipeskaft, keramik.
Datering: 1600-1800-talen.

Sölvesborg, kv Uttern 8, 29
RAÄ UV Syd
Stefan Kriig, Bengt Söderberg

En förundersökning och en slutundersökning föran
leddes av planerad nybyggnation av flerbostadshus. 
Exploateringsområdet är beläget centralt inom Söl
vesborgs medeltida stadsområde, söder om S:t Ni
colai kyrka.

Vid tidigare undersökningar i grannskapet, i 
kvarteret Pelikanen, påträffade man år 1958 stenan- 
hopningar på steril nivå, vilka tolkades som rester 
av husgrunder och myntdaterades till 1400-talet. På 
Västra Storgatan, mellan det nu aktuella området 
och kvarteret Pelikanen, framkom en äldre kuller- 
stensbeläggning år 1945. I övrigt har inga medeltida 
bebyggelselämningar undersökts, bortsett från 
kyrkliga institutioner. Däremot har kulturlager från 
en gropkeramisk boplats påträffats, bl a i grann- 
kvarteret Ugglan.

Vid förundersökningen togs sju provschakt upp, 
sammanlagt ca 40 löpmeter. I provschakt 1 i områ
dets västra del konstaterades två bebyggelsefaser. 
Till den äldsta fasen kunde knytas två lergolv, syll- 
stensrader samt en ugnsbotten. Keramikfynd pekar 
på en datering till 1400-talet. Fas två representera
des av en stenläggning samt raseringslager med da
tering 1500—1600-talen. Under bebyggelselämning
arna påträffades ett lager mörkgrå sand, vilket inne
höll slagen flinta och skörbränd sten. Sannolikt re
presenterar lagret den förut nämnda gropkeramiska 
boplatsen.

I provschakt 2 framkom två stenläggningar, varav 
den äldsta daterades till 1500-1600-talen. Sten
läggningen vilade på ett tunt kulturlager, sannolikt 
motsvarande den äldsta bebyggelsen i provschakt 1.

I provschakt 3—4 på fastighetens södra del fram
kom odlingslager. I de övriga schakten var den ur
sprungliga lagerbilden spolierad.

Vid slutundersökningen avbanades en ca 500 m2 
stor yta, varav en 20 m lång sträcka vette mot V 
Storgatan i norr. En preliminär fasindelning kan gö
ras enligt följande:

I. Neolitikum? Ett upp till 30 cm tjockt kulturla
ger som tunnades ut mot söder. Lagret innehöll so- 
tig sand och skörbränd sten, samt slagen flinta. Inga 
daterande fynd gjordes, men lagret bör ingå i ovan 
nämnda boplatskomplex.

II. Ca 1350—1500. Två, möjligen tre mindre hus, 
orienterade med långsidorna längs med V Storga
tan. Parallellt med huset längst i väster låg ytterliga
re ett hus en bit inåt gården. Flusen, representerade 
av lergolv, ofta i flera nivåer, syllstensrester och 
enstaka stolphål, har i alla fall delvis varit lättare 
konstruktioner, möjligen av bodkaraktär. I ett par 
fall konstaterades härdplattor av lera samt lerklina- 
de väggar. Vid ett, möjligen två tillfällen, har brän
der rasat.

III. Ca 1500-1650. Diffusa huslämningar med 
syllstensrester och sporadiska lergolv med två större 
ugnar, varav åtminstone en varit försedd med ku
pol. Ett kulturlager som innehöll rikligt med slagg 
och korroderade järnföremål ansluter till bebyggel
seresterna mot gatan. Bakgården var försedd med 
en stenor i anslutning till bebyggelsen. Bebyggelsen 
har brunnit.

IV. Ca 1650—1850. Enligt kartmaterial har tom
ten legat som trädgårdsmark under Sölvesborgs 
nedgångsperiod på 1700-talet. Garveritunnor ner
grävda i de äldre bebyggelseresterna mot gatan talar 
även för att så varit fallet. Mot periodens slut be
byggdes tomten åter mot gatan och gården stenla- 
des. Två rejäla, stensatta brunnar hör till denna 
uppbyggnadsfas.

Undersökningen torde visa att V Storgatan och 
anslutande bebyggelse kan föras ner i 1300-talet, 
och därmed ge en indikation på stadens ålder.

Fynd: Flintavslag, keramik (stengods, yngre svart
gods, yngre rödgods, fajans), kritpipa, järnföremål, 
mynt, slagg.
Datering: Neolitisk tid, senmedeltid - ny tid.

Sölvesborg, väg E66, planerad sträckning, fornläm- 
ningarna 1—4, 7—9, 39
RAÄ UV Syd 
Lasse Wallin

En arkeologisk utredning föranleddes av planerad 
omläggning av väg E66. Vägomläggningen berör en 
sammanlagd sträcka på ca 13 km plus tillfartsvägar i 
Blekinge och Kristianstads län.

Från öster räknat börjar vägen på slättområdet 
kring Vesan norr om Sölve, går över Ryssbergets 
södra del norr om Sölvesborg och Valje och fortsät
ter in över det svagt kuperade slättområdet mellan 
Ivösjön och Möllefjärden.

Vesan var under förhistorisk tid ett sund som 
skiljde Lister från fastlandet. Ett flertal boplatser
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bl a från stenålder är registrerade i området (t ex 
fornl 7, 8, 9 och 43 i Sölvesborgs sn). Från en senare 
del av förhistorisk tid härstammade det nu försvun
na gravfält som funnits vid Solve by (fornl 39) samt 
Stentoftastenen, en runsten från 600-talet e Kr som 
nu står i Sölvesborgs kyrka.

På Ryssbergets södra del, öster om Siesjön, finns 
ett antal stensättningar som vittnar om bosättning 
under brons- och/eller järnålder (fornl 1—4).

Arbetet inleddes med kartstudier och en genom
gång av det registrerade fornlämningsbeståndet. 
Vid fältarbetet inventerades hela sträckan till fots.

På den del av vägen som kommer att ligga i Ble
kinge län fastställdes 13 områden som bör vidareun- 
dersökas i steg 2. Åtta av dem ligger i anslutning till 
Vesanområdet och de återstående på södra delen av 
Ryssberget. En tidigare inte känd Ertebölleboplats 
påträffades på stg 69 nordnordost om Tivoli i Söl
vesborg.

Fynd: -
Datering: Förhistorisk tid.

Torhamns sn, Utlängan 1:3, fornlämning 27
Lunds universitet, arkeologiska institutionen 
Mats Anglert

En provundersökning utfördes som en del av ett 
forskningsprojekt kring de medeltida kustkapellen. 
Undersökningens syfte var att belägga och datera 
ett i fornlämningsregistret förmodat kapell.

Undersökningsområdet ligger på en gammal 
strandvall öster om ängen Kyrkestycket. Sex mindre 
schakt togs upp. Direkt under torven fanns två kon
centrationer med tegelkross, av vilka den ena un
dersöktes. Kulturlagret (raseringslagret) med myck
et tegelkross och lera var ca 0,2 m tjockt och hade 
en utbredning i nordsydlig riktning av ca 4 m. Ensta
ka stenar var hela och föreföll vara rester av en 
golvbeläggning direkt på strand vallsgrus. Några 
spår efter grund- eller dagermurar framkom inte. 
Mycket litet kalk påträffades.

Ca 3 m söder om den undersökta tegelkoncentra
tionen påträffades en härdgrop nedgrävd i strand- 
vallsmaterialet, ca 10 m norrut delar av en sten
läggning.

Fynd: Keramik (främst yngre rödgods), nålar, ge
värskula, spikar, glasfragment, brynsten, djurben, 
tegel m m.
Datering: Slutet av medeltid, början av nyare tid.

Bohuslän

Björlanda sn, Fågelvik 3:3, fornlämning 279
Göteborgs arkeologiska museum 
Eva Jönsson-Kihlberg

En förundersökning utfördes eftersom en VA-led- 
ning skulle dras i den södra kanten av en känd bo
plats. Elva provgropar grävdes.

Undersökningsområdet hade en homogen strati
grafi, frånsett sentida markstörningar. Det översta 
lagret bestod av sandblandad humus. Därunder vid
tog ett sand- och gruslager och därefter följde lera 
eller berg. I provgroparna hittades flintavslag och 
enstaka bearbetade flintor.

Fynden är inte tillräckliga för att ge någon date
ring av boplatsen. Men tidigare insamlade fynd av 
bl a skivyxor, kärnyxor, lihultyxa och trindyxa visar 
att den tillhör mesolitisk tid.

Boplatsens delar norr om Näckrosvägen ligger 
kvar oundersökta.

Fynd: Flintavslag, enstaka bearbetade flintor (tre 
avslag med retusch och två plattformskärnor). 
Datering: Mesolitikum.

Björlanda sn, Fågelvik 3:3, fornlämning 280
Göteborgs arkeologiska museum 
Eva Jönsson-Kihlberg

En förundersökning utfördes med anledning av att 
VA-ledning skulle anläggas över en känd boplats.

Elva provgropar grävdes, 9,5 x 0,5 m stora, i den 
berörda delen av boplatsen. Inga konstruktioner på
träffades, däremot flinta, huvudsakligen på boplat
sens västra del, i sanden under matjorden.

Boplatsen kan inte dateras med hjälp av fynden. 
Men höjden över havet (10 m) visar att den inte kan 
ha bebotts före ca 1500 f Kr.

Fynd: Flinta, slagen och bearbetad.
Datering: Sennolitikum — äldre bronsålder.

Björlanda sn, Helgered 1:81, fornlämning 334
Göteborgs arkeologiska museum 
Johan Wigforss

Med anledning av att enfamiljshus skulle byggas på 
del av en känd boplats företogs en arkeologisk för
undersökning på den västra delen av tomten Hel
gered 1:81.

Undersökningen visade att boplatsen inte sträck
te sig in i området som skulle bebyggas. Endast 
enstaka flintor hittades vid undersökningen.

Fynd: Enstaka flintor.
Datering: -
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Björlanda sn, Kvisljungeby 1:6 och 2:28, fornläm- 
ning 304
Göteborgs arkeologiska museum 
Eva Jönsson-Kihlberg

Med anledning av ledningsdragning för VA-ledning 
på en känd boplats och ett område ca 150 m sydväst 
därom företogs en förundersökning. På boplatsen 
hade man tidigare ytplockat flintspån och skrapor 
och sydväst om boplatsen hade man funnit skiffer, 
keramik och flinta i närheten av det område som 
skulle beröras av ledningen.

Flera flintredskap hittades i provschakten. I ett av 
provschakten fanns dessutom en stenkonstruktion 
där sot och kol fanns inblandat. Konstruktionens 
funktion är oklar.

På området sydväst om boplatsen fanns sannolikt 
ett tunt kulturlager, men fyndtomt. För övrigt hitta
des främst avslag på detta område.

Fynden som hittades på boplatsen bör åtminstone 
delvis kunna dateras till mesolitikum. På området 
sydväst om boplatsen hittades inga föremål som går 
att närmare tidsbestämma. Keramik har dock tidi
gare hittats här, varför platsen sannolikt inte tillhör 
mesolitikum.

Fynd: Flinta (avslagsskrapor, svallad tångespets, 
borrspets, mikrospånkärnor etc).
Datering: Mesolitikum.

Björlanda sn, Kvisljungeby 2:121, + del av 2:4, 
fornlämning 303
Göteborgs arkeologiska museum 
Eva Jönsson-Kihlberg

Med anledning av uppförande av enfamiljsvilla i 
Kvisljungeby, Björlanda, Göteborgs kommun, fö
retogs en förundersökning och senare en undersök
ning på delar av en känd boplats. Tidigare flintfynd 
på platsen tydde på att boplatsen tillhörde mesoliti
kum och neolitikum.

1988 års undersökning lämnade inga fynd som 
säkert kunde dateras till mesolitikum. Däremot 
fanns ett sandlager med mycket flinta. Över detta 
sandlager fanns ett kulturlager. Det innehöll före
mål som går att datera till äldre järnålder.

Fynd: Flinta (kärnor, avslag, mikrospån m m), ke
ramik, lerkulor, bränd lera.
Datering: Stenålder, äldre järnålder.

Björlanda sn, Lilleby 2:6, 6:8 och Torslanda sn, 
Torslanda 2:5, 2:6, 3:4, 3:19, 5:5, 5:6, Östra Ängha
gen, Göteborgs kn
Göteborgs arkeologiska museum 
Eva Jönsson-Kihlberg

Med anledning av husbyggnation utfördes en förun
dersökning med provschakt mellan några kända 
stenåldersboplatser.

Ett flatmarksgravfält bestående av minst sex gra
var påträffades. En av gravarna undersöktes. Den 
bestod av en 0,6 m stor rund grop innehållande sot, 
kol och skörbränd sten. Under en täckhäll fanns 
brända ben och keramikskärvor. Gravfältet tillhör 
troligen förromersk järnålder.

Även en stenåldersboplats påträffades, överlag
rad av lera från den postglaciala transgressionen. 
Boplatsen låg i ett sandlager under leran och fynd
materialet bestod av flinta. Boplatsen, belägen på 
16-17 m ö h, kan dateras till mesolitisk tid.

Fynd: Flinta (mikrospån, avslag m m), keramik, 
brända ben.
Datering: Mesolitikum, förromersk järnålder.

Björlanda sn, Lilleby 2:6, Östra Änghagen, fornläm
ning 274, Göteborgs kn
Göteborgs arkeologiska museum 
Eva Jönsson-Kihlberg

Med anledning av husbyggnation förundersöktes en 
boplats. På boplatsen hade man tidigare bl a insam
lat skivyxor, kärnyxor och en trindyxa.

Vid förundersökningen grävdes provgropar, 
schakt och två meterrutor. En stor mängd avslag 
påträffades. Ned till ett djup av ca 0,8 m fanns ett 
rikt fyndmaterial av flinta.

En tydlig lagerföljd fanns på boplatsens östra del. 
Den visade att flintfynden förekom särskilt rikligt i 
de två lager som följde under grastorven.

Strax väster om boplatsen ligger fyndplatsen forn
lämning 275. De fynd som registrerats under detta 
fornlämningsnummer har ett osäkert läge. Utifrån 
tillgängliga fynduppgifter kan de härröra från forn
lämning 274.

Fynd: Flinta, (avslag, spån, korta spånfragment, 
mikrospån, splitter, kärnor, stickel) m m.
Datering: Mesolitikum.

Björlanda sn, Lilleby 4:6, 6:8, 2:6, Östra Änghagen, 
fornlämning 265, Göteborgs kn
Göteborgs arkeologiska museum 
Eva Jönsson-Kihlberg

På grund av husbyggnation provundersöktes en 
stenåldersboplats och områden norr och nordost 
därom. Ca 1 m breda schakt med varierande längd 
och två provgropar grävdes.

Norr och nordost om boplatsen påträffades ensta
ka flintavslag och kärnor. På själva boplatsen upp
togs provschakt såväl på dess högre belägna del som 
på dess lägre. På den lägre delen var fyndmängden 
mycket liten. På den högre delen hittades mera sla
gen flinta, men andelen redskap var inte större än 
på den lägre delen. Den bearbetade flintan bestod 
här av en kärna med en plattform, en kärna med två 
plattformar, ett avslag med retusch samt ett avslag 
med inhak.
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Med stöd av en tidigare på boplatsen funnen skiv- 
yxa bör åtminstone någon del av boplatsen dateras 
till mesolitisk tid. En sentida anläggning, ev rest av 
en jordkällare, hittades på boplatsen.

Fynd: Flinta (avslag, kärnor).
Datering: Mesolitikum.

Björlanda sn, Låssby 1:11, fornlämning 298
Göteborgs arkeologiska museum 
Johan Wigforss

Med anledning av husbyggnation företogs en arkeo
logisk förundersökning på del av en känd boplats. 
Två schakt grävdes på den högst belägna delen av 
boplatsen, 24 m ö h.

I ett svallgruslager direkt under matjorden hitta
des slagen flinta, men i mycket små mängder. Flin
tan låg företrädesvis i svallgruslagrets översta del. I 
matjorden hittades en del av en slipad flintyxa. 
Yxan gör att åtminstone denna del av boplatsen kan 
vara från neolitisk tid. Spår av anläggningar eller 
kulturlager fanns ej.

Den undersökta delen av boplatsen visar omrörda 
jordlager och ett litet fyndmaterial och fordrar där
för ingen vidare undersökning. Största delen av 
boplatsen ligger dock kvar utanför den undersökta 
tomten, vilket bör beaktas vid eventuella framtida 
markarbeten.

Fynd: Flinta (slipad yxa).
Datering: Neolitikum.

Herrestads sn, Överby 1:29, fornlämning 106
RAÄ UV Väst 
Lars G Johansson

Fornlämningen är belägen på ca 15-20 meters höjd 
över havet på norra stranden av Havstensfjorden, 
och provundersöktes på grund av planerad villabe
byggelse. I trädgården på den nuvarande fastighe
ten har tidigare en mängd flintföremål tillvaratagits. 
Undersökningen visade en väl bevarad boplats från 
yngre stenåldern med ett rikt flintmaterial, keramik 
och eldstäder.

Fynd: Flinta,(bl a en C-spets), keramik.
Datering: Neolitikum.

Klovedals sn, Härön 1:4
Bohusläns museum 
Rolf Danielsson

En år 1987 påbörjad undersökning av en tidigare 
oregistrerad husgrund slutfördes.

Fynd: -
Datering: 1500-tal - 1800.

Kungälv, kv Residenset 3 och 4
RAÄ UV Väst 
Kristina Carlsson

En antikvarisk kontroll utfördes i samband med 
dragning av VA-ledning. På en sammanlagd sträcka 
av ca 100 m grävdes ett 0,5 m brett och ca 1 m djupt 
schakt. Merparten av schaktet gick i en äldre rör- 
grav. I den nordvästra delen, på tomt nr 3, påträffa
des dock delar av ett orört kulturlager, ca 0,2-0,3 m 
tjockt, vilket låg ca 0,8 m under dagens gräsmatta. 
Möjligen finns här sporadiska byggnadsrester som 
dock är svåra att se närmare i det smala schaktet. 
Dessa avtecknade sig som bl a ett tunt brandlager. 
Fynd av främst keramik visar att lagret tillkommit 
någon gång under 1600-talet. Sannolikt utgör det 
rester av den bebyggelse som en gång funnits på 
fästningsholmen. Denna stadsbildning hade en 
mycket kort historia på knappt 50 år, vilket rimligen 
inte bör ha avsatt nämnvärda kulturlager. Resulta
ten från undersökningen visar dock att man bör vara 
observant vid kommande ingrepp.

Fynd: Keramik.
Datering: 1600-tal.

Ljungs sn, Anfasteröd 2:1, fornlämning 44
RAÄ UV Väst 
Karin Ullberg-Loh

Till följd av utbyggnad av väg E6 till motorväg vid 
Ljungskile mellan Stora Höga och Uddevalla under
söktes en boplats som rent topografiskt utgjordes av 
ett par avsatser i en öst-sydöstexponerad sluttning, 
som leder ner till Bratteforsån.

Fornlämningen har länge varit känd. Där har tidi
gare plockats rikligt med flinta och grönsten, bl a tio 
lihultyxor, i samband med odling, men stora ter
rängavsnitt har aldrig varit uppodlade.

En provundersökning hade visat att en del gropar 
i den orörda marken innehöll kulturlager.

Grävningen gav en mångfacetterad information. 
Flera bosättningsfaser kunde spåras. Den tidigaste 
kan genom fyndmaterialet dateras till tidig sandar- 
nakultur, ca 5000—7000 f Kr. Det jämförelsevis 
ringa fyndmaterialet bestod bl a av en lancettmikro- 
lit och en mikrostickel. Den största delen av fynden 
kan hänföras till lihultkulturen (ca 5000 - ca 3000 
f Kr). I materialet finns bl a lihultyxor, kärnyxor, 
handtagskärnor, segmentknivar, skrapor m m. Till 
fyndmaterialet hör av allt att döma det upp till 0,2 m 
tjocka kulturlagret med en utbredning av ca 500 m2. 
En yta som grävdes ca 50 m norr om kulturlagret 
innehöll en mängd diabasavslag - huvudsakligen av 
sydbohuslänsk typ, men även några avslag av mot
svarande nordbohuslänsk diabas hittades.

Kulturlagret ligger på ca 35-36 m ö h och prov
ytan med diabasavslag på ca 33 m ö h. På en något 
lägre nivå ca 30 m ö h framkom i en provyta ett 
flintmaterial som eventuellt kan hänföras till brons
åldern.
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Vid en tidigare specialinventering för motorvägs
bygget upptäcktes en nästan helt övertorvad sten- 
packning, samt en ev jordkällare. Stenpackningen i 
områdets norra del, visade sig vara ett röjningsröse. 
”Jordkällaren” får betraktas som en i sen tid grävd 
grop. Både i söder och norr påträffades fynd som 
tyder på att här har legat ett torp, bl a en bit av en 
trefotsgryta, fajans, botten av en gammal glasflaska 
m m. Något torp på denna plats finns inte på gamla 
kartor. Torpet bör vara äldre än den stengärdsgård 
som delar området, då fynden gjorts på bägge sidor 
om muren. Områdets norra del avstyckades i början 
av 1800-talet och torpet kan ha legat där alldeles 
innan.

Fynd: Redskap och restprodukter av flinta och dia
bas, glas, keramik, fajans.
Datering: Mellan- och senmesolitisk tid,
1700-1800-talen.

Ljungs sn, Anfasteröd 2:1, fornlämning 147
RAÄ UV Väst 
Karin Ullberg-Loh

Området provundersöktes och slutundersöktes med 
anledning av planerad motorväg mellan Stora Höga 
och Ljungskile.

Vid en provgrävning grävdes 14 gropar. I fyra av 
dessa hittades endast enstaka flintavslag samt en 
mörkfärgning. Trots dessa svaga indikationer be
slöts att platsen skulle undersökas vidare. Dess läge 
på nivåerna 70-75 m ö h tyder inte på en direkt 
strandbunden bosättning. Inlandsboplatser är ovan
liga och indikationer i den riktningen gavs hög prio
ritet. En strandbunden boplats var visserligen möj
lig här, och skulle i så fall hamna någonstans i över
gången mellan yngre dagar och preboreal tid. Även 
detta hade givetvis varit av stort intresse att kunna 
konstatera.

Slutundersökningen gav tyvärr inget som kunde 
styrka något av ovanstående. Fyra ytor banades av. 
Två maskingrävda schakt togs upp. Dessutom gräv
des fem större ytor för hand i skikt. Området kan ej 
betecknas som boplats.

Fynd: Flintavslag.
Datering: -

Ljungs sn, Anfasteröd 2:1, fornlämning 149
RAÄ UV Väst 
Jörgen Streiffert

På grund av planerad motorväg mellan Stora Höga 
och Uddevalla utfördes en boplatsundersökning. 
Under tidig förhistorisk tid möttes tre biotoper just 
här: skog, hav och sötvatten.

Efter en provundersökning som hade visat på för
historiskt material och anläggningar över stora ytor, 
frilädes totalt 16 000 m2 av vägområdet vid slutun
dersökningen. Alvytan innehöll en rad mörk- 
färgningar. Analyser av dessa visade att de som låg i 
svackor var avsatta torvlager. Stolphål, härdar m m 
fanns på mindre förhöjningar och i sluttningar i de 
öst-västra delarna av området.

På en mindre förhöjning fanns en ca 12 m lång, ca 
5 m bred och ca 0,3 m djup byggnadslämning, orien
terad i riktning SV-NO. Den bestod av två hästsko- 
formade ändar, sammanlänkade med ca 0,5 m bre
da väggar. I dess nordöstra del syntes två stolphål. 
Troligen har det brunnit på platsen. Vid samma för
höjning fanns årderspår.

Av fynden att döma går undersökningsområdets 
östra och västra delar preliminärt att datera till sen- 
mesolitikum och tidigneolitikum. Den sydvästra de
len dateras till folkvandringstid.

Boplatsen fortsätter på båda sidor utanför vägom
rådet.

Fynd: Skivyxor, slipad yxa av skiffer, mikrolit, me- 
solitisk keramik, flint- och bergartsavslag (i slutt
ningarna).
Datering: Mesolitikum, neolitikum, folkvandrings- 
tid.

Lundby sn, Backa 866:165, Bräckc 729:127 samt 
Västergötland: Björlanda sn, Heljered 1:2, Kålsered 
1:3, 1:36, Lexby 1:4, 1:5, 2:5, 2:7, 4:7, Sörred S:38, 
4:6, 7:2, Östergärde Sl:2, 1:7, 2:2, 2:3, 2:4, Säve sn, 
Askesby 1:4, 1:5, 2:2, 2:3, Askesbyhögen 1:3, 1:4, 
Kalshed 4:5, Solberg 1:2, 1:3, 2:2, Åseby 7:1, Tuve 
sn, Tuve 38:27, 38:32, 38:33, 38:60, 38:71 
Göteborgs arkeologiska museum 
Ulf Ragnesten

På uppdrag av Swedegas AB utfördes en arkeolo
gisk förundersökning längs planerad gaslednings- 
sträcka. Sträckan var ca 15 km lång och gick över 
Hisingen i Göteborgs kommun.

De sammanlagt 25 områden som förundersöktes 
hade valts ut vid tidigare gjord inventering på grund 
av fynd eller terrängläge. I de områden där det var 
möjligt att komma fram med traktorgrävare grävdes 
uteslutande provschakt med maskin. I övriga områ
den grävdes provgropar för hand. Förundersök
ningen har gällt ett ca 25 meter brett område.

På nära ett 20-tal områden fanns indikation på 
fornlämning. Vid några platser flyttades sträckan 
för att undvika dem. Efter flyttningen kom led- 
ningssträckan slutligen att passera över 13 fornläm- 
ningar, av vilka två var kända tidigare. Dessa kom
mer att undersökas vidare.

De fornlämningar som upptäcktes vid förunder
sökningen var mycket olika. De förekom också i 
mycket varierande terräng. Längs den södra delen 
av ledningssträckan hittades huvudsakligen små 
platser med liten mängd slagen och bearbetad flinta
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men med kulturlager eller konstruktioner. Enstaka 
undantag fanns dock med betydligt rikare fyndplat
ser. Den södra delen av sträckan passerade framför 
allt genom skogbevuxen högt liggande bergster
räng.

Den norra delen av sträckan gick genom jord
bruksbygd och på lägre nivåer. Här hittades större 
stenåldersboplatser och även fyndrikare. Några 
boplatser var överlagrade av postglacial lera. Led- 
ningssträckan passerade också en järnåldersboplats 
och en byplats från historisk tid. Platsernas datering 
spänner därmed över en tidsperiod av ca 8 000 år.

Fynd:-
Datering: stenålder, järnålder, historisk tid.

Marstrand, Carlstens fästning, fornlämning 10
Bohusläns Museum 
Hans Kindgren

Dokumentation, sektionsritning och fotografering 
utfördes i ett 12 m långt schakt, som anlagts för att 
rensa upp gamla dagvattenledningar. Vid undersök
ningen kunde flera kulturlager urskiljas jämte an
läggningar (dagvattenledningar).

Fynd: Fåtal sentida.
Datering: 1700-1800-talen.

Marstrand, kv Kvarnen 18
RAÄ UV Väst 
Kristina Carlsson

Arbetet bestod av en uppmätning av delar av källar
utrymmen under Rådhuset på Marstrand. En hiss
installation i byggnaden medförde ingrepp och bort
tagande av delar av källarmurar samt marginella 
nergrävningar i lager under äldre golv.

Murarna i den berörda delen (de östra rummen) 
uppvisar en annan karaktär än de i väster, och de 
återfinns inte heller på de äldsta planritningarna 
över byggnaden från 1600-talets mitt. Sannolikt ut
gör de rester av en äldre grund, eftersom de är be
tydligt kraftigare, mera terränganpassade samt 
byggda i mera grovhuggen sten än utrymmena i väs
ter. Inga daterande fynd framkom. Sannolikt tillhör 
murarna dock ett äldre skede än 1600-talets mitt.

Fynd:-
Datering: 1600-tal.

Morlanda sn, fornlämningarna 78, 80, 89, 349
RAÄ UV Väst 
Bengt Nordqvist

Förundersökning inför vägbygge. Se Stala sn, forn
lämning 16 m fl.

I samband med planerad husbyggnation gjordes en 
förundersökning. Vid besiktning av platsen tidigare 
under våren iakttogs på åkerytan en stor mängd 
flintspån, flintavslag och flintkärnor. Fyndmateria
let var koncentrerat till åkerns östra hälft.

Fem schakt grävdes över åkerytan. I ett av de 
sydöstra schakten påträffades tre mindre kolkon
centrationer, vilka antas utgöra dåtida eldstäder. 
Dessa eldstäder låg under ploglagret i alven. Flint
materialet från inventeringen samt anläggningar 
från provgrävningen indikerar en boplats.

Boplatsen var belägen mellan 30 och 40 m ö h, 
vilket på denna del av västkusten enligt strandlinje
metoden daterar materialet till sandamatid. Det 
iakttagna fyndmaterialet motsäger inte en sådan 
preliminär Datering:.

Fynd: Flintspån, flintavslag, flintkärnor.
Datering: Sandarnatid(?).

Morlanda sn, Glimsås 1:31, fornlämning 62
RAÄ UV Väst
Bengt Nordqvist

Norums sn, Inlag 1:1, fornlämning 208
RAÄ UV Väst 
Jörgen Streiffert

En undersökning föranleddes av E6:s utbyggnad till 
motorväg mellan Stora Höga och Ljungskile. Forn- 
lämningen, en sten- och järnåldersboplats delunder- 
söktes 1979 i samband med vägbygge. Motorvägs
bygget innebär att leden breddas över ett område 
som ansågs kunna utgöra fortsättning på fornläm- 
ningen.

En förundersökning i området 1986 pekade på att 
rester av stenåldersbosättningen fanns kvar. Slagen 
flinta, kvartsavslag och transgressionslager påträffa
des längs äldre stenålderns strandlinje.

En mindre slutundersökning utfördes på platsen 
våren 1988. Syftet var att försöka binda fynd till 
daterbara transgressionslager.

Inga fynd eller transgressionslager påträffades. 
Detta har kanske sin förklaring i att undersökningen 
kraftigt begränsades av att en av televerkets lands- 
kablar visade sig ligga inom det föreslagna under
sökningsområdet, ca 0,5 m under markytan.

Fynd:- 
Datering: -

Norums sn, Järnklätt 1:5, fornlämning 217
RAÄ UV Väst 
Gundela Lindman

En förundersökning utfördes med anledning av pla
nerat vägbygge öster om ett boplatsområde (Norum 
217). Matjordsavbaning utfördes i provschakt över
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området. Inga iakttagelser gjordes som föranledde 
vidare undersökningar.

Fynd:- 
Datering: -

Norums sn, Munkeröd 1:10 m fl, fornlämning 217
RAÄ UV Väst 
Gundela Lindman

En undersökning genomfördes med anledning av 
exploatering för småindustrier (Munkeröds indu
striområde) och utgjorde den första etappen av pla
nerade tre etapper.

Undersökningsområdet, som i sin helhet brukats 
som åker, utgörs av ett sandigt parti i en lerdalgång 
med anslutning till en mindre å. Efter matjordsav- 
baning av 12 500 m2 framkom tre naturliga svackor 
som var 40—80 m långa, 5—15 m breda och 1/2—1 m 
djupa. I dessa fanns orörda brandlager i upp till fyra 
åtskilda skikt. Brandlagren innehöll rent kol i frag- 
menterad form. I de försumpade delarna av svack
orna hade förtorvade lager bildats mellan brandlag
ren, medan i de torrare partierna de mellanliggande 
lagren utgjordes av sotig humus.

På vissa ställen inom de undersökta svackorna 
framkom koncentrationer av keramik tillsammans 
med mindre anhopningar av skärvsten. Enstaka 
stolphål och gropar fanns även inom området.

Fynd: Keramik (från både mindre och större kärl, 
ordinär brukskeramik av äldre järnålderstyp med 
enstaka inslag av dekorerad finkeramik, bl a rosett- 
mönstrat täljstensmagrat gods), slipad flintyxa, 
brynsten, knackstenar, några smärre flintföremål. 
Datering: Äldre järnålder.

Rönnängs och Stenkyrka snr, Rönnäng, Bäckevik, 
Hålan och Mölnebo
Bohusläns museum 
Hans Kindgren

På grund av husbyggnation utfördes en arkeologisk 
utredning inom ett ca 1,5 m2 stort område på Tjörns 
sydspets, med en typisk sprickdalsterräng med kala 
berg, djupa branta dalgångar och uppodlade ler- 
och sandslätter.

Efter arkivstudier utfördes en fältinventering, 
varvid åkrar, vägar etc kontrollerades. Där inga na
turliga skärningar fanns grävdes sonderingsgropar.

Inom området fanns 14 boplatser eller fyndplatser 
registrerade, däribland de för västsvensk tidigmeso- 
litikum betydelsefulla Tåsskärrslokalerna. Åtta av 

de daterbara platserna tillhör tidigmesolitikum, en 
tillhör senmesolitikum, två neolitikum och en järn
åldern. Av dessa är två blandade, från tidigmesoli- 
tikum/neolitikum.

Ytterligare 23 lokaler påträffades, varav sju kan 
dateras genom fynd. Tre lokaler var tidigmesoliti-

ska, tre senmesolitiska, en neolitisk och en blandad 
tidig/senmesolitisk.

Fynd:-
Datering: Tidigmesolitikum — järnålder.

Skee sn, Ånncröd 1:10, fornlämning 42
RAÄ UV Väst 
Lars G Johansson

Med anledning av byggnadsarbeten utfördes en för
undersökning på en stenåldersboplats med tillhö
rande kökkenmödding. Platsen måste genom sitt väl 
bibehållna organiska material (främst skal och djur
ben) betraktas som utomordentligt vetenskapligt 
värdefull. En rad tidigare undersökningar har ägt 
rum på platsen, dock ingen inom den nu aktuella 
fastigheten.

Tomtmarken ligger i ett sadelläge sluttande åt 
norr och söder och består idag av en vildvuxen träd
gård. I öster gränsar den till den bekanta kökken- 
möddingen. Det finns anledning misstänka att om
rådet inom fastigheten tidigare avbanats, då mark
nivån här är 0,3-0,5 m under den utanför den östra 
ägogränsen.

Jämfört med tidigare undersökningar är det vid 
denna undersökning framtagna materialet att be
trakta som sparsamt. Endast i de östra delarna - 
närmast kökkenmöddingen — finns bevarade fynd
skikt.

Fynd: Enstaka flintavslag, yxa av bergart. 
Datering: Neolitikum.

Spekeröds sn, Dyrtorp 1:1, fornlämningarna 3, 4
RAÄ UV Väst 
Leif Jonsson

En undersökning utfördes inför utbyggnaden av 
motorväg E6. En planerad trafikplats skulle byggas 
i Stora Höga söder om Stenungsund och i samband 
därmed väg 645 läggas om över bl a fornlämningar
na 3 och 4. Fornlämning 4 var registrerad som en 
hög med mittröse, fornlämning 3 som gravfält med 
hällkista (?) i hög och fyra högliknande stensätt- 
ningar.

En provundersökning visade på omfattande kul
turlager, främst från äldre järnålder, som antogs 
vara lite stört av sentida jordbruk. Den tidigare re
gistrerade "hällkistan” visade sig vara en jordkälla
re byggd intill ett jordfast block. Runt källaren var 
uppkastat en jordhög, runt vars kant ett stenfyllt 
dräneringsdike var anlagt. De tidigare registrerade 
”stensättningarna" utgjordes av en torpgrund samt 
naturbildningar.

Kulturlagret härrör från en serie bebyggelser som 
förlagts till samma platå på en ca 50 x 100 m berg
knalle. På platsen fanns spår av långhus i form av 
stolphål och väggrännor. Hus har byggts i minst tre
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omgångar. Bland andra anläggningar märktes en 
ugnsbotten av bränd lera på ett stenfundament, ett 
stort antal härdar och avfallsgropar, skärvstenslager 
m m.

Mellan bebyggelsefaserna har platsen utnyttjats 
för begravningar och odling. Gravar från förro
mersk järnålder, folkvandringstid och vikingatid 
har hittats. Gravarna var ej synliga före undersök
ningen då stensättningar och eventuella högar bort
odlats, möjligen på 1700-1800-talen eller tidigare. 
Faser av odling under järnåldern kunde också be
läggas.

Den nu undersökta boplatsen skall ses som en del 
i ett större system av bebyggelseplatser. 1979 under
söktes en liknande bosättning (fornl 2, 5-8) 
200— 300 m öster om fornlämning 3. 1988 provun- 
dersöktes en bosättning från äldre järnålder 300 m 
västsydväst om fornlämning 3. Sammantaget kan vi 
nu börja bygga modeller med en kontinuerlig bo
sättning från järnålderns början till vikingatid. Bo
städer och andra byggnader hade flyttats från gene
ration till generation mellan olika bebyggelselägen 
inom en och samma jordbruksmark.

Fynd: I kulturlager: Keramik, bränd lera (klinad), 
slagg, brända djurben, kvarts, knackstenar, mai
sten, kol, förkolnade fröer, jordprover m m. I gra
var: Sammansatta hornkammar, keramik, hartstä- 
tat kärl, fibulor, sländtrissa, vävtyngder, ovala 
spännbucklor, glaspärlor, glasmassa (från pärltill- 
verkning?), människo- och djurben (bl a 
björnklor). Enstaka, spridda fynd från äldre(?) och 
yngre stenålder: bl a bergartsyxa och flintavslag. 
Datering: Förromersk järnålder-vikingatid.

Stala sn, fornlämning 16 m fl
RAÄ UV Väst 
Bengt Nordqvist

I samband med den planerade byggnationen av väg 
177 från Varekil till Ellös på Orust förundersöktes 
41 områden, utvalda efter en fältinventering utförd 
tidigare på våren. Vid förundersökningen grävdes 
38 områden med maskin och på tre områden gräv
des provgropar för hand. Efter undersökningens 
slut betecknades 14 områden som intressanta, med 
lämningar som troligen härrör från äldsta mesoliti- 
kum till senmedeltid/historisk tid.

Den planerade vägen skadar eller går farligt nära 
ett flertal registrerade fornlämningar, t ex gravar: 
fornlämning 16 Stala sn (område 4), fornlämning 
142 Tegneby sn (område 33 - område 35), fornläm
ning 80 (område 30), fornlämning 89 (område 30) 
och fornlämning 349 (område 36) Morlanda sn samt 
skålgropsförekomster: fornlämning 120 Tegneby sn 
(område 18) och fornlämning 78 Morlanda sn (om
råde 40).

Vid förundersökningstillfället påträffades ett an
tal tidigare okända fornlämningar, bl a boplatsläm
ningar.

Fynd: Flintavslag, keramik (förhistorisk - nutida), 
lerklining, medeltida keramik, järnfragment, glas, 
tegel, brända ben, knacksten, flintsplitter, flintspår, 
flintkärnor, flintborr, flintspån, porslin, historisk 
keramik.
Datering: Mesolitikum — nyare tid.

Stenkyrka sn, Toftenäs 1:8 
Bohusläns museum
Marianne Karlsson Lönn

En förundersökning och en slutundersökning föran
leddes av småhusbebyggelse.

Inom ett misstänkt boplatsområde upptogs åtta 
provgropar. Samtliga innehöll flinta.

Vid slutundersökningen drogs schakt inom tre del
områden. I dessa fanns sten, grus och mylla, blandat 
med relativt stora mängder råflinta samt ett mindre 
antal avslag. Inom ett fjärde område avbanades ca 
18 m2, där det framkom en mörkfärgad yta med 
sten, kolinblandade fläckar samt flinta. I meterrutor 
påträffades två härdar och en lergrop. Platsen tolka
des som en tillfällig uppehållsplats.

Fynd: Keramik, flinta (avslag, eldskadad flinta och 
råflinta), skörbränd sten.
Datering: Yngre bronsålder, ev förromersk järnål
der.

Svarteborgs sn, Vassändan 1:9
Bohusläns museum 
Hans Kindgren

En undersökning utfördes med anledning av upplöj
da mörkfärgningar med förhistorisk keramik i en 
åker. En yta av 4,5 m2 undersöktes, varvid två här
dar med skörbränd sten framkom.

Fynd: Bränd lera, keramik.
Datering: Äldre(?) järnålder.

Svarteborgs sn, Vässje 2:26
Bohusläns museum 
Hans Kindgren

En undersökning utfördes sedan man vid husbygge 
hade observerat mörkfärgade nedgrävningar med 
skörbränd sten. Fyra stycken nedgrävningar påträf
fades, varav två endast var bevarade i botten. I ned- 
grävningarna förekom mycket skörbränd sten, kol 
samt sparsamt med keramik.

Fynd: Keramik.
Datering: Bronsålder - äldre järnålder.
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Tegneby sn, fornlämningarna 120, 142
RAÄ UV Väst 
Bengt Nordqvist

Förundersökning inför vägbygge. Se Stala sn, forn- 
lämning 16 m fl.

Torslanda sn, Kärr 1:152, lotten B, fornlämning 125
Göteborgs arkeologiska museum 
Johan Wigforss

Vid en förundersökning föranledd av planerat villa
bygge togs provgropar upp. Inom tomten som ej 
varit odlad påträffades bara en mesolitisk kärnyxa, 
som bör betraktas som lösfynd.

Fynd: Kärnyxa.
Datering: Mesolitikum.

Torslanda sn, Kärr 30:1, 31:1, 32:1, fornlämning 
127
Göteborgs arkeologiska museum 
Johan Wigforss

Två förundersökningar och en slutundersökning ut
fördes på en boplats, där det tidigare har insamlats 
fynd huvudsakligen av Lihultkaraktär. Tomterna 
skulle bebyggas med enfamiljsvillor.

Vid den första förundersökningen, på tomterna 31:1 
och 32:1 grävdes provgropar, som visade att det 
fanns ett svallgruslager under humuslagret. I svall- 
gruslagret fanns en hel del slagen flinta som härrör 
från en överlagrad bosättning. Bland flintan fanns 
även ett litet inslag av icke svallad flinta. Någon 
lagermässig skillnad mellan den svallade och icke 
svallade flintan kunde inte göras.

Vid den andra förundersökningen, på tomt 30:1 
togs sex provgropar upp, vilket visade att delar av 
boplatsen fanns kvar med stor mängd flinta i ostört 
läge.

Inom den fyndrikaste delen på tomt 30:1, där det 
också fanns kulturlager, gjordes en slutunder
sökning i form av 2,5-metersrutor. Ett omfattande 
material av slagen flinta tillvaratogs. Jordprov har 
tagits för att spåra miniavslag efter retuschering av 
flintredskap.

Fynd: Flinta.
Datering: Mesolitikum.

Torslanda sn, Röd 1:26, fornlämning 133
Göteborgs arkeologiska museum 
Johan Wigforss

En förundersökning föranleddes av att en tomt med 
sommarstuga skulle styckas upp i två tomter och

bebyggas med enfamiljsvillor. Från boplatsen finns 
ett omfattande flintmaterial som ytplockats över ett 
stort område, som varit uppodlat innan det bebygg
des.

Nio provgropar grävdes. Dessa innehöll en del 
slagen flinta, såväl svallad som icke svallad, som 
dock inte kunde lagermässigt skiljas åt.

Fynd: Flinta (slagen, kärna, skrapa).
Datering: Mesolitikum, neolitikum/äldre bronsål
der.

Torslanda sn, Torslanda 5:6, Östra Änghagen, forn
lämning 103
Göteborgs arkeologiska museum 
Eva Jönsson-Kihlberg

På grund av husbyggnation utfördes en förunder
sökning på en boplats. Tre schakt grävdes. Lager
följden på boplatsen var: överst grästorv, därunder i 
tur och ordning, mo, mjäla och lera. Fynd av flinta 
fanns i mo- och mjälalagren.

Inga daterande fynd förekom. Men en hel del 
svallad, slagen flinta samt svallade flintföremål som 
tidigare insamlats som ytfynd på boplatsen, tyder på 
att den är mesolitisk.

Fynd: Flinta (ett stycke med tillhuggning, en övrig 
kärna med en plattform, två övriga kärnor, avslag, 
ca 8 kg övrig).
Datering: Mesolitikum(?).

Torslanda sn, Tumlehed 2:20, 2:21 och 2:53, forn
lämning 195
Göteborgs arkeologiska museum 
Eva Jönsson-Kihlberg, Johan Wigforss

Två förundersökningar utfördes på en mindre del av 
en känd boplats, då sommarstugetomter skulle be
byggas med enfamiljsvillor.

På den sydvästra delen av tomten 2:20 grävdes två 
provgropar. Resten av tomten utgörs av berg. I 
provgroparna fanns matjord och fyllnadsmassor på 
en styv lera, som troligen är senglacial. En del sla
gen flinta fanns, som dock kan ha kommit till plat
sen med fyllnadsmassorna och därför inte säkert 
kan knytas till platsen.

På tomterna 2:21 och 2:53 grävdes provgropar och 
provschakt. En härd undersöktes. Kärnor av flinta, 
spånpilspetsar och keramik påträffades.

Fynd: Flinta (kärnor, varav några cylindriska med 
två motstående plattformar, tångepilspetsar), kera
mik.
Datering: Neolitikum (gropkeramisk kultur).
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En förundersökning utfördes på grund av planerad 
uppfödningsanläggning för utrotningshotade djur 
och de markarbeten — stängsling, hårdgöring av 
publikväg mm- som erfordras i samband med det
ta.

Flintförekomst vid två platser belägna ca 140 m 
från varandra, åtskilda av skogsklädda bergspartier, 
medförde en inventering av områdena, utförd av 
Bohusläns Museum. De flintförande områdena låg 
dels i en nordlig backsluttning 32-42 m ö h, dels 
under ett s k klippöverhäng 39 m ö h. Flera kända 
fornlämningar ligger inom Åby, bl a hällristningar, 
en dös samt en gånggrift vilket gör området särskilt 
intressant i förhållande till de nu provundersökta 
ytorna.

Vid backsluttningen påträffades slagen flinta 
samt avslag av en härdrest (förhistorisk?). Flintan 
medger en grov datering till senmesolitikum eller 
tidig neolitikum. Kol tillvaratogs från båda platser
na.

Vid överhänget kunde påvisas ett begränsat om
råde med starkt sotig humus samt en sotgrop. Ett 
stycke från denna låg en härd. Inga redskap påträf
fades, men flintavslag ger en tidsanvisning till sen- 
neolitikum — äldre bronsålder.

Fynd: Flinta, träkol.
Datering: Huvudsakligen stenålder.

Ytterby sn, Munkegärde 2:12 m fl, fornlämning 128
RAÄ UV Väst 
Lars G Johansson

Med anledning av planerad bebyggelse av Ulvegär- 
deområdet i Kungälvs kommun provundersöktes en 
registrerad fornlämning, en stenåldersboplats, och 
det område som omfattas av kommunens detaljplan 
inventerades. Av den registrerade boplatsen åter
står idag endast en obetydlig rest på fastigheten 
Munkegärde 2:13. Endast några få flintavslag hitta
des i en gammal åkertäppa; planområdet i övrigt 
döljer inga fornlämningar.

Fynd: Flintavslag.
Datering: -

Tossene sn, Åby 2:1
RAÄ UV Väst
Gisela Angeby

Ytterby sn, Rollsbo 1:32, fornlämning 96
RAÄ UV Väst 
Kristina Carlsson

Inför en planerad expansion av Rollsbo industriom
råde, väster om Kungälv, företogs en arkeologisk 
förundersökning. Undersökningens syfte var att do
kumentera och avlägsna resterna av en stensättning 
fornlämning 96, och intilliggande stensträng samt 
att i närliggande område undersöka eventuella bo

platslämningar och ytterligare stensträngar. Områ
det låg i en sydsluttning, ca 18-25 m ö h, och krön
tes av ett flertal bergsimpediment. Berget gick även 
upp i dagen i själva sluttningen. Omkring 2000 f Kr 
gick strandlinjen i områdets nederkant.

Markerna som var uppdelade av ett flertal sten
strängar, främst i nordöstlig-sydöstlig riktning, har 
under de senaste decennierna utnyttjats som betes
mark.

Av fornlämning 96 fanns inga synliga rester ovan 
jord. Där den enligt detaljkartor skulle ha legat av- 
torvades två större ytor, men utan resultat. Stensätt- 
ningen var förmodligen redan avlägsnad utan att 
berörda myndigheter meddelats.

I undersökningsområdet upptogs 31 provgropar, 
ca 1 x 1 m stora. Under det 0,2-0,4 m tjocka mat- 
jordslagret vidtog styv lera, förutom vid de övre 
bergsimpedimenten där en viss sandinblandning fö
rekom. Flertalet av provgroparna var resultatlösa. I 
områdets lägre delar fanns enstaka bitar av svallad 
flinta. Mellan två bergsimpediment i undersök
ningsområdets övre del upptäcktes en övertorvad 
skärvstenshög, ca 1 m bred, 0,3 m hög och 4-6 m 
lång. Strängen var svagt halvmånformad och låg i 
nord-sydlig riktning. Vid genomgrävningen av den
samma framkom keramik, slagen flinta, brända ben 
och kol/sot. I de provgropar som upptogs omedel
bart öster om skärvstenssträngen framkom mörka 
kulturlager, 0,1 m tjocka, innehållande fynd av nyss 
nämnda typ. Boplatsen som sträckte sig utanför un
dersökningsområdet har C 14-daterats till bronsål
der — äldre järnålder.

Övriga stensträngar i området genomgrävdes, 
dock utan att t ex daterbara sotlager påträffades.

Fynd: Keramik, slagen flinta, brända ben.
Datering: Bronsålder - äldre järnålder.

Ödsmåls sn, Dalene 2:1, fornlämning 256
RAÄ UV Väst 
Marianne Karlsson Lönn

På grund av planerad motorväg mellan Stora Höga 
och Ljungskile undersöktes en boplatsyta nära sjön 
Granvattnet, i dag belägen utanför de centrala jord
bruksbygderna.

Förundersökningen 1986 visade ett mörkfärgat 
lager med kol. Kolet C 14-analyserades och gav 375 
± 115 e Kr (okalibrerat värde).

En central del av ytan avbanades med maskin, 
varvid ett antal mörkfärgade fläckar framkom. Des
sa undersöktes och befanns vara en härd, tre kok
gropar, en avfallsgrop samt tre säkra och fem osäkra 
stolphål. En stor del av den förmodade boplatsytan 
var förstörd genom plöjning. Plogfåror syntes under 
matjordslagret och i en del fanns rester av kolin- 
blandad jord.

Fynd: Flintavslag.
Datering: Romersk järnålder(?).
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Ödsmals sn. Åh 1:2, fornlämning 160 
RAÄ UV Väst
Eva Weiler

Till följd av E6:ans utbyggnad till motorväg mellan 
Stora Höga och Uddevalla undersöktes ett boplats
område i bergspartierna norr om Ödsmålsdalen, ett 
perifert terrängavsnitt i förhållande till dagens be
byggelse och jordbruksmark.

Området var registrerat som en stenåldersboplats 
och i öppen åker hade slagen flinta och diabas 
plockats. Det fanns också spår av torpbebyggelse 
med grunden till boningshuset väl synligt, en jord
källare och ryggade åkrar. Fastigheten är känd un
der namnet Brännorna sedan 1667.

Vid undersökningen påträffades rester av troligen 
två förhistoriska bosättningar, dels en senmesolitisk 
med knackstenar, kärnor av flinta samt slagen flinta 
och diabas, dels en senare med enstaka keramik
skärvor av förhistorisk typ i botten av kulturlager- 
rester. Stolphål, en härd och små kolningsgropar 
eller gropar för eldning med torv kan inte säkert 
kopplas ihop med det ena eller andra fyndmaterialet 
utan C 14-analyser av träkol. Eftersom ovanligt 
mycket flinta var eldskadad, trots avsaknaden av 
större mängder eldstäder, kan en del av det som 
tolkas som s k kulturlagerrester vara spår av röjning 
eller svedj ning från historisk tid.

Vid genomgång av äldre skriftkällor och muntliga 
uppgifter får man en bild av ett liv som knappt hand
lade om dess nödtorft vad beträffar jordbruket. En 
lönnkrog på 1770-talet var sannolikt ett av flera ex
empel på hur folk försökte finna andra utkomstmöj
ligheter här.

Fynd: Bit av lihultyxa, kraftiga avslag av diabas, 
skrapa av kvarts, slagen flinta, knackstenar. 
Datering: Senmesolitikum, järnålder(?), 1600- 
1800-talen.

Ödsmåls sn, Östra Berg 1:4, fornlämning 255
RAÄ UV Väst 
Eva Schalter Ahrberg

Till följd av E6:ans planerade utbyggnad till motor
väg utfördes 1987 en undersökning av en s k lihult- 
boplats på Östra Berg 1:4. Ytterligare en boplats 
blev tillgänglig först 1988 då ett område i fastighe
tens trädgård undersöktes. Målsättningen var dels 
att fastslå strandens belägenhet i förhållande till 
boplatsen, dels att finna nedgrävningar i alven, samt 
att samla in ett fyndmaterial till jämförelse med det 
år 1987 insamlade fyndmaterialet.

Ett schakt i riktning nord-syd lades tvärs genom 
den forntida stranden, och 24 rutor 0,5 x 0,5 m sto
ra, undersöktes längs den 20 m långa profilen. Även 

ett öst-västligt schakt lades där sex 0,5 x 0,5 m stora 
rutor undersöktes. Därutöver undersöktes ca 20 m2 
av kulturlagret samt elva anläggningar som alla var 
av yngre datum, en med säkerhet från bronsålder.

Boplatsens sydöstra avgränsning var mycket dis
tinkt: det fyndförande kulturlagret upphörde tvärt. 
Ett liknande fenomen iakttogs på den 1987 under
sökta boplatsen.

Fynd: Grönstensyxor, slipstenar, handtagskärnor, 
segmentknivar, skrapor, mikrospån, avfall från till
verkning av redskap i grönsten, flinta, krukskärvor 
med rabbad yta.
Datering: Mesolitikum, bronsålder.

Kvarteret Bergsfogden i Falun. Detalj av res- 
virkesvägg (ägogräns) och husgrund från det 
äldre skedet, 1600-talets första hälft. Foto 
Helmut Bergold, RAÄ. Detail of stave-built 
wall (property boundary) and house founda
tion from the early phase-first half of the 17th 
century.
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Dalarna

Borlänge, stg 7713, 8353 och 8354
Dalarnas museum 
Fredrik Sandberg

På grund av husbyggnation utfördes en förunder
sökning. År 1986 hade till länsmuseet inkommit 

uppgifter om en förut okänd ruin strax söder om det 
berörda området. År 1988 observerades skörbränd 

sten samt sot- och kollager i anslutning till ett ny
grävt kabelschakt i exploaterinsgområdets norra 
kant.

Förundersökningen utfördes på grund av dessa 
indikationer. Över området lades långa sökschakt 
med ca 15 m mellanrum. Där äldre lämningar på
träffades förtätades schakten.

Tre mindre områden med sammanlagt 37 anlägg
ningar påträffades. Dessa är diffusa och svårt sön- 
derplöjda, men uppvisar kol/sot, skärvad sten, 
bränd lera och lerklining, vilket tyder på att detta är 
lämningar från järnåldern.

De tre områdena har något olikartad karaktär. 
Det norra området består av kraftiga kol/sotfläckar 
eller gropar med lite bränd lera och skärvsten. Det 
mellersta är mer varierat, med stolphåls- och härd- 
liknande anläggningar, med skärvsten, bränd lera 
och några bitar lerklining. I det södra området finns 
en större anläggning, som troligen utgör en källar
grop. Där förekommer också tegelfragment. Södra 
området ligger nära Hönsarvets bytomt med anor 
från 1645.

Fynd:-
Datering: Vikingatid — tidig medeltid.

By sn, Näs 1:29, 1:67, fornlämning 24
Arkeometallurgiska institutet 
Pia Skålberg

En antikvarisk kontroll utfördes i samband med led
ningsdragning i slaggvarp från Näs bruk, anlagt 
1873. Ett sökschakt visade att schaktningsområdet 
består av ett homogent slagglager. Inga anläggning
ar påträffades.

Fynd: Slagg.
Datering: Nyare tid efter 1850.

Falun, kv Bergsfogden 10 och Bergshauptmannen 9
RAÄ UV Mitt 
Marie Holmström

Med anledning av planerad byggnation genomför
des en arkeologisk förundersökning och en slutun
dersökning.

Vid förundersökningen påträffades kulturlager ef
ter två klart urskiljbara bebyggelseskeden.

Det yngsta skedet bestod av ett brunt kulturlager 
bemängt med träflis och fragmenterat trä, vilket i 
ett schakt visade spår av eldpåverkan. Fyndmateria
let från lagret utgjordes av yngre rödgods och krit- 
pipsfragment. Dateringen av fynden tydde på 
1700-talet, eventuellt sent 1600-tal.

Det äldre skedet utgjordes av svart kulturjord 
med rikliga mängder träflis samt rester efter en för
modad huskonstruktion. Fyndmaterialet härifrån 
hade en klar 1600-talskaraktär.

I andra schakt var eventuella kulturlager förstör
da eller bortschaktade.

Vid slutundersökningen påträffades rester efter två 
bebyggelseskeden i bägge kvarteren. Det yngre ske
det var dock skadat av omfattande sentida ingrepp 
och det fanns endast spår efter bebyggelse i kvarte
ret Bergshauptmannens norra del. Dessa rester här
rörde med största sannolikhet från tiden efter sta
dens reglering, vilken påbörjades under andra hälf
ten av 1600-talet.

Det äldre skedet bestod av svart kulturjord med 
rikliga mängder träflis. I detta lager framkom en 
husgrund med troligen tillhörande passage. På dessa 
lämningar påträffades rester efter en ägogräns, en 
resvirkesvägg samt delar av en husgrund, som dock 
fortsatte västerut, utanför undersökningsområdet. 
Husgrunden var anlagd på den äldre husgrundens 
västra del och ägogränsen löpte över dess mittsek
tion. Överliggande fyllnadsmassor hade till stor del 
förstört dessa senare konstruktioner samt tillhöran
de kulturlager.

Fynden i det äldre skedet torde härröra från förs
ta halvan av 1600-talet.

Fynd: Mynt, keramik (yngre rödgods, stengods 
[Westerwald], fajans), textilier (bl a skinnhatt och 
en stickad vante), skinn, kritpipor.
Datering: 1600—1700-talen.

Falun, kv Bryggaren 10—11
RAÄ UV Mitt 
Marie Holmström

En arkeologisk förundersökning och en slutunder
sökning utfördes på grund av planerad nybyggna
tion. Kvarteret ligger inom Faluns forna gränsområ
de mellan stad och utmark.

Vid förundersökningen framkom kulturlager med 
bebyggelserester samt fynd av 1600-talskaraktär.

Av den totala exploateringsytan på ca 900 m2 slut- 
undersöktes ca 600 m2. Resten av ytan uppvisade 
spår efter sentida störningar, framför allt i norra 
delen, i form av en skrotvåg och en källare.

De intakta delarna hade en homogen lagerbild 
med två kulturlager. Det äldsta lagret låg till största 
delen direkt på den sterila bottenleran och innehöll, 
med ett eventuellt undantag, inga spår efter bebyg
gelse.
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I det övre kulturlagret påträffades bebyggelseres
ter, framför allt i norra delen av kvarteret, längs 
med Södra Mariegatans sträckning, men spridda 
rester fanns även i den sydvästra delen.

Fynd: Keramik (BII:4, stengods), kakel, kritpipor, 
sländtrissa.
Datering: Mitten av 1600-talet.

Falun, kv Kardmakaren 13
Dalarnas museum 
Fredrik Sandberg

På grund av planerad nybyggnation utfördes en un
dersökning i kvarterets nordvästra hörn, då en för
undersökning visat på huskonstruktioner här.

Vid undersökningen framkom ett 5,6 x 13,8 m

stort hus, orienterat efter Nybrogatan. Huset har 
varit timrat och indelat i tre rum. Till huset hör en 
mot östra gaveln byggd, halvt nedgrävd källare. Hu
set och källaren innehåller flera konstruktionsdetal
jer och fyndbärande lager från slutet av 1600-talet. I 
husets östra rum är en senare källare nedgrävd. 
Öster om husets källare finns ytterligare en källare, 

troligen ungefärligen samtida med huset.
Huset är huvudsakligen anlagt på lera. Därunder 

ligger ett sotigt fett och kvistbemängt kulturlager 
utan konstruktioner eller daterbara fynd. Huset har 
stabiliserats med hjälp av slagg, och efter rivning 
också överlagrats av slagg.

Fynd: Keramik (BII:4, fajans, stengods), fönster
glas, buteljglas, träföremål, metallföremål, mynt, 
kritpipor, textil, läder.
Datering: Slutet av 1600-tal.

Kvarteret Bryggaren i Falun. Brädgolvet i huset Al längs Södra Mariegatan rensas fram. Foto 
Marie Holmström, RAÄ. Floor planks in building.
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Falun, kv Kopparslagaren 1, 5
RAÄ UV Mitt 
Marie Holmström

Med anledning av planerad nybyggnation utfördes 
en förundersökning och en slutundersökning.

Kulturlager efter två klart urskiljbara bebyggelse
skeden påträffades vid förundersökningen i under
sökningsområdets sydvästra del. I områdets övriga 
delar fanns lämningar/kulturlager från enbart ett be
byggelseskede.

Det äldsta skedet, beläget i sydvästra delen, be
stod av svart kulturjord med inslag av träflis, ris och 
bebyggelselämningar. Lämningarna daterades till 
tiden före stadens reglering.

Det yngre skedet fanns representerat över hela 
ytan och utgjordes av ett brunt kulturlager, innehål
lande träflis, näver, fragmenterat trä samt bebyggel
serester. Fyndmaterialet härifrån talade för en date
ring till sent 1600-tal/ti digt 1700-tal, dvs troligtvis 
efter det, att denna del av staden reglerats.

Vid slutundersökningen framkom rester efter två 
klart urskiljbara bebyggelseskeden. Det äldsta var 
framför allt koncentrerat till Kopparslagaren 5, dvs 
den sydvästra delen av undersökningsområdet och 
bestod av en gärdesgård och en förmodad hus- 
grundsrest. I norra delen av kvarteret, Kopparslaga
ren 1, var södra delen kraftigt störd på grund av ett 
flertal källargrunder. I denna del påträffades det 
äldsta skedet endast i form av rester efter gärdes- 
gårdsstörar.

Det yngre bebyggelseskedet fanns representerat 
över hela de intakta delarna av undersökningsområ
dena och bestod av lämningar efter husgrunder samt 
delar av en vattenledningsränna.

Det äldsta bebyggelseskedet var troligen från ti
den före stadens reglering, som påbörjades på 
1640-talet, medan det yngre bebyggelseskedet bör 
vara från tiden strax efter regleringen och fram till 
1700-talet.

Fynd: Mynt, mässingssked, keramik (yngre röd
gods, BII:4, stengods, fajans), textil, läder, träske
dar, kritpipor.
Datering: Ca 1630 - ca 1700.

Falun, Krondiket
RAÄ UV Mitt 
Bent Syse

I samband med planerad vägdragning från bostads
området Krondiket till Gamla Berget utfördes en 
förundersökning. Syftet var att lokalisera tidigare 
okända fornlämningar inom vägsträckningen.

Längs den tidigare besiktigade vägsträckningen, 
där inga indikationer på bosättning kunde iakttas, 
togs sjutton provschakt upp. Resultatet i samtliga 
schakt var likartat; under torven framkom blockig

morän, som låg på ett lager av mo, ibland något 
grusblandad. Några spår efter aktivitetsytor kunde 
ej iakttas.

Den på 1892 års stadskarta markerade ravinen, 
benämnd Mogrufvan, visade sig vara lämningarna 
efter en tidigare motäkt, nyttjad av en i Falun exi
sterande kakelugnsfabrik. Möjligen rör det sig om 
Falu kooperativa kakelaffär, vars tillverkning upp
hörde 1935. Mon användes tillsammans med bruk 
för uppmurning av kakelugnar.

Förutom att vägsträckningen kommer att skära 
genom denna motäkt berörs också två fasta forn
lämningar: Drottning Margaretas dike (1390-tal och 
1550-tal) och Nya Krondiket (1738-1748).

Fynd:-
Datering: Nyare tid, efter 1850.

Falun, Nedre Gruvriset 4', 5'
Dalarnas museum 
Maria Jacobson

I ett planlagt exploateringsområde i Falun, kallat 
”Sup-tallen”, utfördes en kulturhistorisk invente
ring. Omedelbart utanför gränsen för området finns 
en tidigare registrerad väghållningssten, fornläm- 
ning 178 i St Kopparbergs sn. Inom området finns 
minst fyra skrådiken, spår eller grunder efter troliga 
lador, husgrundsterrass, jordkällare, odlingsrösen, 
stengärdsgårdar, fornlämningsliknande lämningar 
samt äldre trätimmerbyggnader från historisk tid.

Fynd: -
Datering: Senmedeltid, nyare tid före 1850.

Falun, Stg 98:28
Dalarnas museum 
Fredrik Sandberg

En provundersökning utfördes på grund av plane
rad nybyggnation av forskningscenter för STORA 
Teknik.

Tre provschakt grävdes. I områdets västra del 
framkom två sentida husgrunder 2,5-3 m ner. Den 
ena innehöll slaggsten, sand/grus, tegel, murbruk 
m m. Den andra bestod av en bastflätad golvnivå på 
sand, med flacka väggar/sidor/nedgrävningar. På 
detta låg byggnadsavfall. Lagerbod/grop för pota
tis?

I områdets östra del var provschakten, förutom 
den första halvmetern med byggnadsavfall, utfylld 
med slagg, ca 4—5 m tjockt. Därunder låg ett finför
delat kolstybblager utan konstruktioner eller fynd. 
på ett tunt slagglager alternativt direkt på ljus orörd 
lera.

Fynd: Slagg, tegel m m.
Datering: Nyare tid.
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Falun, Trotzgatan, SV om Läroverksparken
Dalarnas museum 
Fredrik Sandberg

Vid schaktning för dagvattenledning påträffades två 
kavelbroliknande anläggningar, vilka visade sig 
vara en sentida stockbädd för utfyllnader i den ställ
vis sanka marken.

Fynd:-
Datering: Nyare tid.

Falun, kv Yxhammaren, Dikmanska gården
Dalarnas museum 
Fredrik Sandberg

En förundersökning utfördes på grund av nybyggna
tion, varvid kulturlager med träkonstruktioner, tro
ligtvis efter byggnader, framkom.

Fynd: -
Datering: Slutet av 1600-tal/början av 1700-tal - 
senare.

Hedemora, kv Gladan 6, fornlämning 194
Dalarnas museum 
Gunnar Sundelin

En arkeologisk förundersökning utfördes på grund 
av planerad husbyggnation. Kvarteret kom till först 
vid omregleringen efter branden 1849.

Allt som allt togs tre schakt upp, dels längs Gar- 
varegränd (ca 15 x 15 m), dels längs Rusbogatan (ca 
14 x 20, 13 x 14 m). I de två förstnämnda schakten 
framkom lämningar efter husgrunder och i det sena
re en avfallsgrop.

Husgrunderna uppvisade fynd av sen karaktär 
och kunde identifieras som delar i huskomplex på 
stadsplanerna från 1883 respektive 1914-15. Av- 
fallsgropen, som innehöll byggnadsbråte efter en 
brand, har troligen varit anlagd i en uthuslänga, 
medtagen på 1883 års stadsplan.

Fynd: Spik och järnfragment, tegel, kakel, fönster-, 
butelj- och pressat prydnadsglas, keramik (fajans, 
porslin, rödgods), slagg, ben, kritpipor, slipsten, 
polett m m.
Datering: Nyare tid.

Hedemora, kv Örnen
RAÄ UV Mitt 
Magnus Elfwendahl

En förundersökning och en slutundersökning föran
leddes av planerad nybyggnation.

Kulturlager samt byggnadslämningar från tidigare 
aktiviteter påträffades vid förundersökningen. En 
tydlig brandhorisont kunde indikera bebyggelse

inom områdets södra del, före 1754 års brand. Övri
ga bebyggelselämningar var av yngre datum.

Vid slutundersökningen kunde endast sparsamma 
rester av äldre bebyggelse, i anslutning till områdets 
tidigaste utnyttjande, konstateras. Myntfynd för
stärkte dock det tidigare gjorda antagandet om en 
bebyggelseetablering i områdets södra del, före 
1754 års stadsbrand, möjligen kring sekelskiftet 
1700.

Först i början av 1800-talet tycks hela den nuva
rande tomten ha tagits i anspråk för bebyggelse.

Fynd: Mynt, keramik, kritpipor.
Datering: Kring 1700-1800.

Orsa, Skattungbyn 133:9, fornlämning 234
A rkeometallurgiska institutet 
Ola Nilsson

I syfte att belysa fornlämningsmiljön kring en cen
tralboplats från stenåldern har AMI utfört tre från 
varandra fristående undersökningar. Huvuddelen 
av arbetet bestod av en delundersökning av ett bo
platsområde invid Ore älv. Boplatsen har varit belä
gen i ett ur näringssynpunkt mycket attraktivt områ
de där Ore älv löper ut ur sjön Skattungen. Inom 
området påträffades bl a en kokgrop samt rikligt 
med skärvsten.

Fynd: Redskap, kärnor, avslag, brända ben, kol. 
Datering: Stenålder.

Orsa, Skattungbyn S:27, fornlämning 21
Arkeometallurgiska institutet 
Ola Nilsson

Som ett delmoment i forskningsundersökningen 
ovan upptogs ett provschakt i en fångstgrop. 
Fångstgropen är av rundoval typ med hästskofor- 
mad vall och rektangulärt bottenplan. Sparkfållan 
var till övervägande del förkolnad, men också ensta
ka obrända trärester tillvaratogs. Flera sot- och kol
horisonter indikerar flera användningsperioder. 
Omedelbart utanför vallen framkom dessutom en 
ansamling av skärvsten med kolinblandning, sanno
likt hörande till stcnåldersbosättningen inom områ
det.

Fynd: Avslag, brända ben, trärester, kol.
Datering: -

Orsa, Skattungbyn 28:12, 34:3, 34:7, 39:2, 42:2, 
51:2, 52:15, 54:2, S:27, fornlämning 229
Arkeometallurgiska institutet 
Ola Nilsson

Det tredje delmomentet i ovan redovisade forsk- 
ningsundersökning bestod i upptagandet av ett dus
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sintal provgropar i anslutning till boplatsområdet. 
Arbetet syftade till att bringa klarhet i boplatsens 
utbredning. I en av provgroparna framkom lagda 
stenar som gav intryck av att utgöra en kantkedja 
ingående i en större anläggning. Undersökningen 
kunde dock inte precisera denna anläggnings date
ring och funktion.

Fynd: Avslag.
Datering: Stenålder.

Orsa, Skattungbyn 133:18—26, fornlamning 234
Arkeometallurgiska institutet 
Lars Amréus

En förundersökning och två slutundersökningar för
anleddes av planerad fritidshusbebyggelse och om
fattade ett område beläget i nära anslutning till en 
känd stenåldersboplats och en slaggförekomst, den 
senare överschaktad för ett antal år sedan.

Vid en förundersökning påträffades två kolnings- 
gropar. Dessa var runda, 2 m i diameter. De hör 
sannolikt ihop med slaggförekomsten.

Vid två senare tillfällen undersöktes kolningsläm- 
ningar, sju stycken vid Skattungbyn 133:21 och 23, 
fem stycken vid Skattungbyn 133:18-20. Dessa kan 
sannolikt kopplas till den äldre järnframställningen. 
Vidare påträffades enstaka spridda skärvstenar.

Fynd:- 
Datering: -

Sollerö sn, Bengtsarvet, fornlamning 110
Dalarnas museum 
Vilhelm Öhnegård

I samband med dragning av elkabel på ett registre
rat gravfält utfördes en schaktkontroll. Då mörka 
nedgrävningar påträffades avtorvades ett ca 24 m2 
stort område. Sex anläggningar, varav merparten 
var stolphål, kunde urskiljas. Lämningarna får tol
kas som rester efter hus. C 14-prover togs för ana
lys.

Fynd: -
Datering: Järnålder (?).

Stora Skedvi sn, Morn 1:5, fornlamning 51
Dalarnas museum 
Gunnar Sundelin

Arkeologisk huvudundersökning utfördes på grund 
av planerad nydragning av väg 266.

Fornlämningen har av tradition utpekats som 
avrättningsplats gemensam för socknarna St Skedvi 
och Vika. Den begränsas av sex små rösen (diame
ter 0,7-0,9 m) som tillsammans formar en halvcir
kel öppen mot öster. Eventuellt kan östligare be

lägna rösen ha försvunnit i samband med äldre väg
byggen.

Vid undersökningen framkom två stora kulturpå- 
verkade kremeringslager (totalt 18 m2) med brända 
ben, spridda kolbitar samt fynd av sentida karaktär. 
Därutöver påträffades ett stolphål samt kraftigt röd
bränd sand. Totalt undersöktes 400 m2, varav 150 
m2 utgrävdes för hand.

Osteologisk analys visar att drygt 33% av benen 
härrör från människa (minsta individantal 1 kvinna, 
1 man, 1 juvenilis). Övrigt benmaterial kommer 
från häst, nöt, svin, får/get och fågel. Typen av 
bränning har skett på bål och motsvarar den vi kän
ner från yngre järnålderns brandgravar. En alterna
tiv tolkning kan sökas bland de tidelagsbrott som 
kulminerar i dessa socknar på 1700-talet. Rätte- 
gångsprotokoll omtalar att såväl tidelagare som 
kreatur avrättats och bränts på bål. C 14-analys 
kommer att utföras.

Fynd: Skärvsten, slagg, bränd lera, spik- och järn
fragment, hästskosöm och -brodd, hyskor, knappar 
och skospännen i kopparlegering.
Datering: Fynden sentida (1600- och 1700-tal).

St Tuna, Åselby 23:1, 23:2, intill fornlamning 105
Dalarnas museum 
Klas-Håkan Landström

Inför planerat bostadsbyggande företogs en anti
kvarisk schaktkontroll. Ett stort antal anläggningar 
av förhistorisk karaktär framkom, vilket föranledde 
en huvudundersökning. Området, som tidigare va
rit åkermark men i sen tid haft bebyggelse, ligger 
drygt 1 500 m sydväst om Dalälven på en smärre 
platå inom 130 meters höjdkurva. Fastigheterna har 
ingen tidigare känd fornlamning men ligger helt 
nära en slaggförekomst (raä nr 105) och lämningar
na efter två blästerugnar.

En yta om totalt 1 375 m2 matjordsavbanades 
med maskin och blottläde bottnarna av drygt 200 
anläggnigar, däribland omkring 140 stolphål. Kon
struktionerna var ett långhus (20 m eller längre) 
med dubbla takbärande stolprader och färgning ef
ter ytterväggar; ett möjligt långhus med dito stolp
rader - färgning (6 m långt, ej helt utgrävt); ett 
mindre hus (ca 6 x 4 m); två grophus (ca 3 x 3 m); 
en järnframställningsugn; kolningsgropar; nedgräv
ningar med slagg och skärvsten. Inga härdar har 
påträffats eftersom utgrävningsnivån ligger betyd
ligt under den ursprungliga markens. Däremot finns 
fläckar med kraftigt rödbränd mjäla/lera.

Storgårdens bebyggelse har med något undantag 
varit orienterad i nordväst-sydost och befunnit sig i 
kanten av platån. Förstnämnda långhus har av allt 
att döma varit gårdens kombinerade bostadAfähus. 
Direkt nordost därom sluttar terrängen ned mot äl
ven. Åt motsatt håll ligger de övriga husen, kol- 

ningsgroparna, järnugnen etc. Undersökningen 
kommer att avslutas sommaren 1989.
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Fynd: Skärvsten, slagg, bränd lera, järnfragment, 
ringformiga ”ämnesjärn”/”rangel” (dm-stora ringar 
med flera uppträdda mindre ringar), glaspärlor, 
bryne.
Datering: Vikingatid (?).

Säter, stg 517
Arkeometallurgiska institutet 
Lars Amréus

En förundersökning utfördes på grund av planerat 
anläggande av en 18-håls golfbana. Undersök
ningsområdet var beläget i ett ur fornminnessyn- 
punkt känsligt område, bl a i närheten av gruv- och 
hyttlämningar samt medeltida bebyggelselämning
ar. Vid undersökningen framkom i åkermark en 
källargrop, belägen i anslutning till de sedan tidiga
re kända medeltida bebyggelselämningarna. På 
andra ytor inom undersökningsområdet påträffades 
ett flertal sotfläckar. Dessa saknade dock koppling 
till såväl anläggningar som konstruktioner. Ej heller 
gjordes några fynd.

Fynd: Spisslagg.
Datering: Medeltid - nyare tid.

Säter, kv Idun 2
Dalarnas museum 
Fredrik Sandberg

En mindre arkeologisk utredning utfördes, då en 
äldre fastighet skulle rivas och ett något större kon
torshus uppföras. Syftet var att datera en välvd sten
källare, som skall bevaras under kontorshuset och 
som kallas ”Drottning Kristinas vinkällare”. Ett an
nat syfte var att se om det förekommer äldre kultur
lager i kvarteret.

Ett maskinschakt togs upp på gården längs sten- 
källarens ena gavel. Ett kulturlager kunde iaktta
gas, med rester av ett troligt uthus. I lagret hittades 
keramik och ett mynt. Detta lager samt ett par över
lagrande, påförda sand- och molager skars dock av 
nedgravningen för källaren.

Källarens datering ligger mellan kulturlagret och 
dateringen på en kluven och urholkad "pipstock”, 
som leder ut från källarens golv.

Fynd: Keramik (B-II-gods), mynt från 1637. 
Datering: Nyare tid.

Dalsland

Gestads sn, Lövås, Murängen, (Kyrkebyn 2:18), 
fornlämning 10
Älvsborgs Länsmuseum 
Rune Ekre

I forskningssyfte utfördes provgrävningar, som om
fattade dels fortsättning av ett par tidigare påbörja
de schakt, dels upptagning av fem nya schakt. Ett av 
dessa berörde en starkt lerbemängd kulle, som tidi
gare uppfattats som uppschaktningsmaterial från 
skattsökningsgrop (1800-talet), men som visade sig 
vara resterna av en stor härdanläggning tämligen 
centralt i ett tidigare konstaterat stort bostadshus 
(ca 10 x 20 m). Flera fynd kom i anslutning härtill: 
söljor, bultlåsnyckel, keramik, även västeuropeisk 
importkeramik.

Den fortsatta provgrävningen i en rektangulär an
läggning med kraftiga grundstenar uppvisade en 
inre stenläggning, tills vidare uppfattad som golvfix
eringen i en stallbyggnad. Även här hittades en del 

keramikfynd, troligen även förmedeltida. An
läggningen kan ha varit återanvänd för byggnad un
der 1200-talet.

Tre provschakt grävdes för att om möjligt lokali
sera en kyrkogård till den romanska kyrkobyggna
den i södra delen av området. Några gravar påträf
fades inte, men i ett av dessa schakt konstaterades 
en metervid brandgrop (kokgrop?) av järnälderstyp 
och i sådant läge att den måste hänföras till förhisto
risk tid.

Fynd: Söljor, bultlåsnyckel, keramik (bl a västeuro
peisk).
Datering: 1200-tal (partiellt förhistoriskt, troligen 
järnålder).

Stencby sn, Garpungcbvn 1:16, fornlämning 15
RAÄ UV Väst 
Tore Artelius

Fornlämningen var registrerad som två runda sten- 
sättningar. Vid 1988 års inventering påträffades yt
terligare gravar, en rektangulär stensättning samt 
rest av en domarring. Gravarna låg i sadelläge på en 
åsrygg mellan två krön.

I samband med anläggande av en mindre väg har 
markägaren skadat domarringen. Fyra stenar av 
ursprungligen sju togs bort och skadan tangerade 
också den rektangulära stensättningen.

Vid undersökningen beslöts att flytta vägen för 
att inte skada stensättningen ytterligare. Den skada
de domarringen grävdes ut.

Domarringen var 7 m i diameter, ursprungligen
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Ornerat tegel från 1200-talet. Påträffat i prov
grop vid kyrkan, Murängen, Gestad socken. 
Foto Älvsborgs museum. Decorated brick 
from the 13th century.

bestående av sju 0,6 m höga stenar. Vid undersök
ningen framkom i cirkelns centrum en ca 1,5 x 0,8 
m stor mörkfärgning (nord-syd) som var ca 0,2 m 
djup. Under de befintliga stenarna påträffades kol 
som insamlades för analys.

Fynd: Brända ben, bränd lera, slagg, glas (i mörk- 
färgningen).
Datering: Äldre järnålder.

byggnad i den tidigare undersökta krukmakargår- 
den från 1700-talets början. Relativt mycket kera
mik och fönsterglas kunde hänföras till detta tids
skede, keramiken säkerligen delvis från krukmakar- 
verkstadens spillmaterial.

Fynd: Keramik, fönsterglas.
Datering: 1700-tal.

Åmål, Liljan Större nr 6
Älvsborgs Länsmuseum 
Rune Ekre

En provundersökning föranleddes av en kommunal 
parkeringsanläggning, omfattande ungefär halva 
fastighetens yta, dels trädgård, dels uthusområde. 
Uthusen var vid tillfället redan rivna.

Fyra provschakt grävdes, varav ett huvudsakligen 
innebar en friläggning av en stenläggning (gång från 
bostadshuset till uthusen), troligen från 1700-talet.

Fastigheten har bebyggelsespår från 1600-talet 
och framåt, tydligen med ungefär samma bebyggel
sekoncentration genom århundradena, dvs bostads
del mot Kyrkogatan, uthusdel längst mot sydväst, 
och däremellan trädgård/kålgård. Spår av hägnader 
inom området torde höra samman med boskapsfål
lor och liknande i äldre tid. Lämningar av äldre 
ladugårdsbyggnader hade i stort sett spolierats av 
nyare uthusbyggen med cementerade grundmurar. I 
övrigt var spåren av äldre byggnadsanläggningar 
mycket få och fragmentariska.

Fyndmaterialet är starkt hushållsbetonat, yrkes- 
indikationer är obetydliga, i äldre skikt en del kop
par- och järnslagg, alltså möjligen någon metallhan
tering, men ett relativt magert material. På 1700-ta- 
let har tomten tillhört en murmästare.

Keramiken representerar typer från 1600 — 
1900-talen, varav en del 1700-talsmaterial av likartat 
slag som från närmaste granntomten Vimpeln, där 
en krukmakarverkstad grävts fram under de före
gående åren.

Fynd: Hushållsbetonade föremål, koppar- och järn
slagg, keramik.
Datering: 1600 — 1700-talen.

Åmål, kv Vimpeln
Älvsborgs Länsmuseum 
Rune Ekre

En arkeologisk kontroll föranleddes av en gång- 
vägsanläggning inom grönområdet för den nybebyg
gelse, som föranlett utgrävning här under de två 
föregående åren. Den obetydliga schaktningen (2,5 
x 6 m) fördes ned till ca 0,45 m under markytan. I 
det djupare sandskiktet kunde iakttas mörkfärgning 
efter sannolikt multnat syllvirke, troligen en uthus-
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Gotland

Dalhems sn, Hallvide 1:44
RAÄ, RAGU 
Monica Wennersten

Med anledning av närheten till tidigare kända forn- 
lämningar, nr 25 (husgrund) och nr 79 (husgrund, 2 
stensättningar, stensträng) utfördes en schaktnings- 
övervakning inför nybyggnation av förråds/verk
stadsbyggnad. På den ca 300 m2 stora, till ett djup av 
ca 0,4—0,5 m nedschaktade ytan påträffades ingen
ting anmärkningsvärt.

Som grundfyllnad till nybygget togs grus relativt 
ytligt längs kanten av ett tidigare använt grustag på 
tomten, inom ett ca 7 x 35 m stort område. Kanten 
av en skärvstenssamling med sotblandad jord fram
trädde 0,25—0,3 m under torvytan. Denna stensam
ling, vars totala utsträckning inte kunde fastställas 
lämnades kvar och grustäkten flyttades. Tre ”mörk- 
färgningar”, 0,5-1,3 m stora, undersöktes. En in
nehöll kol, sot, skörbränd sten; de båda andra be
dömdes vara vegetationsspår.

Fynd: - 
Datering: -

Eke sn, Gudings gård, fornlämning 49
Uppsala universitet, arkeologiska institutionen 
Johan Hegardt

En undersökning utfördes som en seminariegräv- 
ning med studenter vid institutionen. År 1987 hade 
man här påbörjat en undersökning av fornborgen 
Gudings slott. Man undersökte delar av fornbor- 
gens mur och ett mindre röse, som till en del täckte 
muren.

Denna undersökning avslutades först 1988, då ett 
4 x 6 m stort schakt grävdes, varvid den kvarvaran
de halvan av röset och ett område utanför röset 
undersöktes. Centralt i röset fanns resterna av en 
plundrad skelettgrav, som delvis hade undersökts 
föregående år. Sekundärt i röset påträffades ytterli
gare två skelettgravar, bägge kvinnogravar.

Under rösets kantstenar och delvis utanför fanns 
en härd, från vilken prover togs för C-14.

Fynd: Dräktnål (i centralgraven); dosformade spän
nen, pärlor, järnföremål (i sekundärgravarna); 
flintavslag, djurtänder (under röset).
Datering: Vikingatid.

Ganthems sn, Gardese 1:11
RAÄ, RAGU 
Monica Wennersten

Schaktningsövervakning utfördes i samband med en 
vägbreddning. Med schaktmaskin borttogs ett ore

gelbundet, närmast fyrsidigt röse, ca 40 m i omkrets 
och 2-2,5 m högt. Röset låg nära vägbanan och 
intill tomtgränsen — ett dike mellan två åkrar. Rö
set var på ytan uppbyggt av främst mindre gråstenar 
i storlek 0,1-0,15 m. Mot rösets botten fanns ett 
kraftigt inslag av större stenar, upp mot 0,8 m stora. 
Att det rörde sig om odlingssten ända ned i botten
lagret framgick tidigt.

Fynd:- 
Datering: -

Ganthems sn, Gardese 4:1
RAÄ, RAGU 
Monica Wennersten

En undersökning föranleddes av att en väg på en 
sträcka av ca 450 m hade rätats och flyttats ner i ett 
grustag. Området på båda sidor om den gamla vä
gen hade under flera år utnyttjats som grustäkt. I 
samband därmed hade under tre säsonger 1973—77 
undersökts och borttagits ett mindre gravfält omfat
tande ca 30 anläggningar — fornlämning 19. På 
grund av planer på att ta bort den kvarliggande grus
banken med den gamla vägbanan, och då misstanke 
fanns att gravar kunde finnas under vägen, utfördes 
undersökning inom det aktuella området. Bl a un
dersöktes en oregelbunden formation i terrängen — 
en ”förhöjning” på 0,4—0,5 m och ca 11 x 7 m stor 
samt direkt intill denna en avlång samling av glest 
liggande gråstenar med största utsträckning av ca 10 
m. Båda bedömdes vara naturbildningar, möjligen 
med inslag av enstaka röjningsstenar.

Med maskin drogs provrännor bl a i vägbanan på 
en sträcka av ca 50 m. Inga spår av gravar påträffa
des. Om gravfältet hade fortsatt in i området under 
den gamla vägsträckningen, vilket är troligt, har an
läggningarna förstörts vid vägbygget.

Fynd: - 
Datering: -

Grötlingbo sn, Uddvide 1:20, fornlämning 1
RAÄ, RAGU 
Peter Manneke

I samband med fortsatt sandstensbrytning på den 
södra delen av det stora gravfältet undersöktes yt
terligare ett tiotal gravar, fyllda gropar m m. De 
varierade i typ och storlek. Omsorgsfullt lagda gra
var med selektivt använda stensorter och enkla 
gravanläggningar bestående av oformliga stenkon
centrationer låg sida vid sida. De mest omsorgsfullt 
lagda gravarna omgavs av stensträngar i olika mön
ster. Flera av anläggningarna innehöll kistkonstruk- 
tioner (byggda av sandstensblock) med brända ben. 
Enstaka skelettgravar förekom, nedgrävda i schakt.

Gravarna varierade i storlek mellan 1 och 11m. 
De flesta var plundrade och hade mer eller mindre 
omfattande skador i gravarnas centrala delar.
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Fynd: Enstaka bronsspännen, krukskärvor, brända 
ben, obrända skelettdelar.
Datering: Romersk järnålder, folkvandrings tid.

Guldrupe sn, Guldrupe kyrkogård 1:1
RAÄ, RAGU 
Monica Wennersten

Schaktningsövervakning utfördes i samband med 
anläggande av åskledare runt Guldrupe kyrka. Åsk- 
ledarschaktet drogs runt hela kyrkan på ett avstånd 
från kyrkobyggnaden av i allmänhet 0,7-0,8 m, 
längs sydsidan dock ca 2-3,7 m. Avledare drogs 
dels från kyrkans nordvästra del ut mot nordväst, 
dels från sydsidan rakt åt söder. Totalt schaktades 
130 m. Schaktet hade en bredd av 0,4—0,5 m och ett 
djup av ca 0,3 m.

Strax utanför trappstenen vid västportalen doku
menterades några kraftiga kalkstenar, som påträffa
des i schaktet ca 0,1—0,15 cm under marknivån. I 
övrigt berörde markingreppen endast omrörd jord.

Fynd: - 
Datering: -

Källunge sn, Kullsarve 1:16, fornlämning 28
RAÄ, RAGU 
Ann-Marie Pettersson

En stensträng undersöktes med anledning av att 
skogsmark skulle läggas om till åker.

Strängen utgjorde en kvarvarande del i ett sanno
likt ursprungligen större sammanhängande system 
vari fornlämningarna 20 och/eller 21 ingått. Dessa 
utgörs av bl a stensträngar och husgrunder av sten- 
grundstyp.

Stensträngen var belägen i flack, tämligen fuktig 
lövskogsmark. Närmast sydväst därom har marken 
tidigare varit odlad. Strängen utgjordes av en rak, 
enkel och enskiktad rad av tätt lagda gråstenar med 
en genomsnittlig storlek av ca 0,6—0,7 m (varieran
de mellan 0,4 och 1 m). Stenarna var delvis övertor- 
vade. Avlånga stenar låg mestadels med långsidan 
mot strängens längdriktning. Stenarna vilade på den 
flataste sidan. De var nedgrävda genom matjords- 
lagret till den sterila leran. På ömse sidor om raden 
av kraftiga gråstenar låg mindre stenar, storlek ca 
0,1-0,2 m, samt en del större, oordnat men tämli
gen tätt, huvudsakligen skarpkantade och skärviga, 
varav en del var frostsprängda stycken från stenarna 
i mitten. Stensträngens hela bredd uppgick på detta 
sätt till ca 1,2 m. De omgivande stenarna låg i ca 
2-3 skikt med botten på något högre nivå och top
pen på något lägre nivå än de stora stenarna i mit
ten.

En mindre mängd kol, som torde kunna härröra 
från någon tidpunkt före stensträngens tillkomst, 
insamlades.

Fynd:-
Datering: Romersk järnålder, folkvandringstid.

Lokrume sn, Lokrume kyrka
RAÄ, RAGU 
Nils-Gustaf Nydolf

Vid anläggandet av dagvattenavlopp och åskledare 
bevakades markingreppen. Åskledarschaktet drogs 

runt hela kyrkan, med avledare ut genom respektive 
västra och östra stigluckan och en rakt åt norr, un
der bogårdsmuren.

Avloppet, som följde åskledarschaktet, gick från 
kyrkans norra resp södra sida i en gemensam led
ning ut genom östra stigluckan till en befintlig brunn 
utanför bogårdsmurens sydöstra hörn. Totalt schak
tades 240 meter. Åskledarschaktet var endast 

0,2—0,3 m djupt och avloppsschaktet en halv meter.
Vid schaktens anslutning till kyrkan kunde vissa 

byggnadstekniska observationer göras i kyrkomu- 
ren i skarven mellan torn och långhus och mellan 
långhus och kor. Vad beträffar schakten, berörde 
dessa endast omrörd jord.

Fynd: -
Datering: Medeltid och senare.

Stenkumla sn, Snäckarve 1:11
RAÄ, RAGU 
Monica Wennersten

Schaktningsövervakning utfördes i samband med 
markarbeten inför nybygge av bostadshus. Med ma
skin borttogs helt eller drogs provschakt genom någ
ra oregelbundna stensamlingar med varierande ut
bredning och höjd och med stenar i storlek från 
småsten upp till klumpstenar på 0,8—0,9 m.

Det framgick att det i samtliga fall rörde sig om 
odlingssten från närbelägna åkrar.

Fynd: - 
Datering: -

Vamlingbo sn, Kyrkogården 2:1
RAÄ, RAGU 
Monica Wennersten

En undersökning utfördes på Vamlingbo kyrkogård 
i samband med nedläggande av en avloppstank. 
Omedelbart väster om sakristian, ca 3,5 m från kor
väggen grävdes ett 3,5 x 2,1 m stort och ca 2,2-2,3 
m djupt schakt. I dess södra del, närmast kyrko
byggnaden var marken ned till ca 0,3 m under mark
ytan omrörd på grund av tidigare dräneringsschakt, 
ledningsdragningar för åskledare och elkablar för 
utebelysning. Direkt väster om det nya schaktet 
finns en oljetank strax under markytan, nedlagd tro
ligen i början av 1980-talet. Inga av dessa tidigare 
markingrepp har skett under antikvarisk kontroll.
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I det nya schaktet påträffades kisthällar av sand
sten och en del skelettdelar, flera skadade i sam
band med installationen av oljetanken. De i öst-väst 
orienterade gravarna ligger på ett djup varierande 
mellan 0,5 och 1,15 m. Inga avsatta lager kunde 
fastställas i schaktet, men en diffus horisont för 
sandinblandat grus finns ca 1,3—1,4 m under mark
ytan.

Fynd: Skelettdelar.
Datering: Medeltid och senare.

Visby, kv Ankaret 6 
RAÄ, RAGU 
Eric Swanström

Hösten 1987 företogs en förundersökning på grund 
av husbyggnation, varvid ett 8 x 1,5 m stort schakt 
upptogs. Schaktet sänktes till en nivå av 5,34 m ö h, 
ca 3 m under nuvarande markyta. I januari 1988 
sänktes nivån i schaktets botten ytterligare. På en 
nivå av ca 5 m ö h vidtog vit sand.

Av undersökningen framgår att recent påfört ma
terial finns till ett djup av ca 2 m från markytan.

På en nivå av 6,44 m ö h vidtar kulturlager avsat
ta på platsen. Dessa lager har en tjocklek av 1,50 m.

Rester av vad som synes vara brända träkonstruk
tioner och en stenläggning av kalkstensflis konstate
rades. Stenläggningen utgör troligen den från äldre 
kartmaterial kända gränd vilken skär genom områ
det från Mellangatan i öster till Strandgatan i väster.

Fynd: -
Datering: Tidigmedeltid.

Visby, kv Appellen 1
RAÄ, RAGU 
Ann-Marie Pettersson

Efter avbaning av matjordslagret inför husbyggna
tion observerades av en tillfällighet boplatsrester 
inom sydvästra delen av kvarteret, beläget drygt 1 
km söder om stadsmuren. Området är sandigt. De 
påträffade fornlämningarna var belägna i en kraftig 
västsluttning ett tiotal meter nedanför brytningen 
mot plan mark öster därom.

Stora delar av tomten var tidigare uppgrävda. I 
norr har legat ett numera rivet tvätteri och längst i 
söder fanns flera äldre kulvertschakt. Mellan två 
sådana framkom inom en ca 10 x 4 m stor yta tolv 
mindre gropar av oklar funktion och datering. De 
var något olika till karaktären och skilde sig åt till 
form och storlek. De flesta var fyllda med sot/kol. 
De bildade inte något tydligt mönster.

Ca 30 m nordöst om området med små gropar var 
en stor avfallsgrop, ca 5 x 3,5 m stor, med medelti
da material. Innehållet utgjordes av tämligen tätt 
packade eldsprängda stenar, mörk sandmylla, smär
re kalkstenar, bränd lera och tegel.

Fynd: Keramik, spikar, nitar, beslag, kamfragment, 
mynt, obrända och brända djurben m m (i avfalls- 
gropen).
Datering: Medeltid.

Visby, kv Biskopen 2
RAÄ, RAGU 
Monica Wennersten

En undersökning föranleddes av en planerad om- 
och tillbyggnad av ett bostadshus i hörnet av S:t 
Nikolaigränd och S:t Nikolaigatan.

I vinkel vid huset upptogs ett schakt med en yta av 
21 m2. Här påträffades en i NNO-SSV orienterad 
mur, som i stort följer husets sträckning och efter ca 
5,5 m fortsätter helt in under detta. Synlig bredd på 
muren vid schaktets början var 0,6 m. Där muren 
fortsätter in under huset framkom en tvärmur i 
VNV-OSO-riktning. Denna ligger i stötfog mot den 
förstnämnda muren. Bredd på tvärmuren är om
kring 1 m. I schaktet påträffades vidare en sten
läggning av kalkflisor, från en golvyta eller en gårds
plan. Ovanpå denna fanns i fyllnadslager bl a en 
stor mängd tak- och murtegel.

Murkonstruktionerna och stenläggningen ligger 
på ett djup av ca 0,5-0,7 m under nuvarande mark
nivå. Närheten till S:t Nikolairuinen (35 m) gör det 
högst sannolikt att murkonstruktionerna ingår i det 
dominikanerkloster, som legat norr om S:t Nikolai- 
kyrkan.

Fynd: Tegel, keramik, glas, ben m m (i avsatta la
ger).
Datering: Högmedeltid, nyare tid före 1850.

Visby, kv Blåsippan
RAÄ, RAGU 
Eric Swanström

Antikvarisk kontroll utfördes vid iordningställande 
av parkeringsplats för vårdcentralens personal. Ett 
420 m2 stort område sydöst om vårdcentralen avba
nades. I tidigare påfört grus framkom mörka fläckar 
med inslag av stenkol. Järnvägen har tidigare an
vänt området och mörkfärgningarna torde härröra 
från denna aktivitet.

Fynd:-
Datering: Efter 1850.

Visby, kv Borgen 29
RAÄ, RAGU 
Eric Swanström

Antikvarisk kontroll utfördes i samband med led
ningsdragning. I det upptagna 0,6 m djupa schaktets 
södra del låg tre tidigare nedlagda rörledningar. La
gerstrukturen utgjordes överst av ett 0,13 m tjockt 
jordlager, därpå ett 0,2 m tjockt lager av silikattegel
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och tegel. Därpå följde ett minst 0,25 m tjockt lager 
svart jord innehållande keramik. Lagret grävdes ej i 
botten. Några konstruktioner påträffades ej.

Fynd: Keramik (BII:4-gods).
Datering: Senmedeltid.

Visby, kv Geten 1, stg 173, Artillerigatan, 
Klostergatan
RAÄ, RAGU 
Eric Swanström

Schaktningsövervakning föranleddes av att Got
lands kommun behövde den plats där Smyrna-tältet 
brukar vara uppställt under sommaren till parke
ringsplats. Vid schaktningsövervakningen doku
menterades fem sektioner.

I området hade något tidigare upptagits två 
schakt, utan antikvarisk kontroll. I det ena hade 
man tänkt placera bl a ett elskåp. Detta schakt (sek
tion A-A) dokumenterades vid undersökningen. I 
det andra schaktet beläget rakt över på andra sidan 
av Artillerigatan låg två telekablar och en elkabel. 
Någon dokumentation genomfördes ej här. Det do
kumenterade schaktets botten framrensades och det 
här belägna kulturlagret genomsållades. I kulturlag
ret, som utgjordes av ett drygt 0,1 m tjockt lager av 
mörkbrun sand på ursprunglig marknivå, påträffa
des en skärva B 11:1 gods. Ytterligare ett schakt 
upptogs för ett elskåp, i kyrkogårdens nordvästra 
ytterhörn. I schaktet, sektion B-B, kunde ingen kul
turpåverkan upptäckas.

För att få ner elkabeln grävdes ett ca 0,40 m brett 
och ca 0,6 m djupt schakt i Artillerigatan. Schakten 
dokumenterades med tre sektioner, sektion C-C, 
D-D och E-E.

I sektion C-C, belägen mitt i nuvarande Artilleri
gatan, påträffades inget kulturlager. Däremot fram
går att gatans äldsta beläggning bestått av kantställ- 
da kalkstensflis satta i sand.

I botten av sektion D-D ligger ett 0,1 m tjockt 
lager mörkbrun sand innehållande enstaka djurben, 
tegel och keramik av B 11:1 typ. Lagret överlagras 
av lager påförda i samband med vägsträckningens 
iordningställande.

Sektion E-E lades ca 5 m öster om Klostergatan i 
Artillerigatan. I sektionen kunde det tidigare iakt
tagna kulturlagret konstateras. Gatubeläggningen 
var här densamma som i sektionerna C-C och D-D.

Väster om denna punkt saknades kulturlagret och 
det kunde inte återfinnas vid skärningen med Klos
tergatan.

Det vid undersökningen påträffade 0,1-0,2 m 
tjocka kulturlagret kan ha samband med det ome
delbart norr om det undersökta området belägna 
Solberga kloster. Lagret saknas på de högst belägna 
partierna under det att det återfinns på de lägre 
belägna.

Fynd: Keramik (BILl-gods), tegel, djurben. 
Datering: Högmedeltid.

På grund av ledningsdragning för värme och VA 
utfördes en antikvarisk kontroll. Schaktet var 
5 x 1 x 0,6 m stort, delvis grävt till 0,8 m djup.

Under 0,5 m recent fyllning finns ett lager svart, 
stenbemängd jord. Lagertjockleken framgick inte, 
då schaktdjupet anpassades till rördragningen.

Fynd:- 
Datering: -

Visby, kv Glasmästaren
RAÄ, RAGU
Gunilla Wickman-Nydolf, Ann-Marie Pettersson

En schaktningskontroll utfördes på grund av ned
läggning av fjärrvärmerör i Törnekvior (gamla vä
gen), omedelbart norr om kvarteret Glasmästaren i 
Visby. Fjärrvärmeschaktet låg nästan i öst-västlig 
riktning, var ca 1 m brett och ca 200 m långt.

I västra delen av schaktet påträffades tre härdar 
på en sträcka av 17 m. Två av härdarna var runda, 
0,6 m respektive 1,2 m stora och ca 0,2 m djupa. 
Den tredje härden var 4 m lång och 0,4 m djup (från 
avbanad yta). Den innehöll flera lager med tätt 
packade skörbrända stenar på en ca 0,1 m tjock 
sothorisont i botten.

Fynd: - 
Datering: -

Visby, kv Glasmästaren
RAÄ, RAGU
Gunilla Wickman-Nydolf, Ann-Marie Pettersson

En schaktningskontroll med efterföljande under
sökning utfördes på grund av vägbygge i december 
1987 och januari 1988. Den undersökta vägbanan 
var ca 8 m bred och ca 330 m lång.

Anläggningar påträffades inom tre olika områ
den. Några låg där nya vägbanan i nordost förenas 
med Terra Novavägen och Törnekvior. Tre av an
läggningarna var gropar fyllda med rundade och 
skarpkantade gråstenar. Groparna var ca 1,2 m sto
ra och ca 0,4 m djupa (från avbanad yta). Eventuellt 
handlar det om avfallsgropar.

Ca 50 m sydväst om groparna påträffades tre ned- 
grävningar ca 1,1 till 1,8 m stora, med skarpkantade 
gråstenar, kol och sot. Dessa har tolkats som här
dar.

Ca 100 m sydväst om härdarna vid en nybyggd 
vändplats påträffades fem anläggningar, av vilka 
fyra tolkades som härdar. De var ovala i formen och 
varierade i längd mellan 0,8 och 4 m.

Fynd: Keramik, bränd lera, brända ben och kol (i 
groparna).
Datering: -

Visby, kv Gjutaren 1, Adelsgatan 48
RAÄ, RAGU
Nils-Gustaf Nydolf
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Visby, kv Glasmästaren
RAÄ, RAGU
Gunilla Wickman-Nydolf, Ann-Marie Pettersson, 
Monica Wennersten

En schaktningskontroll med efterföljande under
sökning utfördes på grund av husbyggnation i södra 
delen av kvarteret under november-december 1987 
och januari 1988. Totalt avbanades en yta av 
11 400 m2.

De flesta av anläggningarna påträffades inom ett 
1 600 m2 stort område i den sydvästra delen av kvar
teret, nära några slukhål. Anläggningarna utgjordes 
av runda eller ovala nedgrävningar, 0,6 till 1 m stora 
och 0,2 till 0,35 m djupa (från avbanad yta), med 
skarpkantade gråstenar i ett eller flera lager. I en del 
fall förekom sothorisonter. Anläggningarna har tol
kats som härdar.

På undersökningsområdet fanns begränsade ytor 
med skarpkantade gråstenar.

Fynd: - 
Datering: -

Visby, kv Hjälmen 4, S Murgatan 21
RAÄ, RAGU 
Nils-Gustaf Nydolf

En arkeologisk provundersökning utfördes med an
ledning av nybyggnation av garage. Med mini- 
schaktmaskin grävdes två provgropar ner till steril 
botten, 0,8—1,1 m djupt. Under ett tunt betongla
ger och sättsand finns ett upp till 1 m tjockt lager 
sandig, omrörd jord. Jordlagret ligger på steril bot
ten, som består av grusig klapper.

Fynd: -
Datering: Troligen sen medeltid — nyare tid.

Visby, kv Hypoteket 1
RAÄ, RAGU 
Nils-Gustaf Nydolf

En källare till ett stenhus vid Donnersplats skulle 
byggas om till krog. Huset har tidigare ansetts inne
hålla medeltida murpartier. Bl a finns i källaren de
lar av en medeltida rundpelare, som dock kan vara 
sekundärt insatt.

Den arkeologiska undersökningen företogs med 
anledning av att källargolvet av kalkstensflis skulle 
sänkas. Handgrävning kunde inte företas i större 
omfattning på grund av ett under golvläggningen 
kraftigt vattenflöde, som dittills varit kanaliserat i 
kalkstensrännor. Merparten av fyllningen schakta
des ut med maskin. Vattensållning företogs stick- 
provsvis i fyllningen, som gav endast eftermedeltida 
fynd.

Ett flertal kraftiga stockar låg som förstärkning

under golvet. Prover för dendrokronologisk be
stämning har tagits. Schaktning utanför husets väst- 
gavel gav inga resultat.

Fynd: -
Datering: Troligen nyare tid.

Visby, kv Höjden 3, Nygatan 57 
RAÄ, RAGU 
Nils-Gustaf Nydolf

Antikvarisk kontroll utfördes sedan fastighetsäga
ren under arbetet med om- och tillbyggnad av be
fintligt uthus under golvet funnit en stenkonstruk- 
tion.

Stenkonstruktionen frilädes och dokumentera
des. Det rör sig om delar av grunden till ett uthus 
(typ vedbod), tidigast från sent 1800-tal, vilket visas 
av att grundstenarna låg i cementgjutning.

Fynd:-
Datering: Sent 1800-tal.

Visby, kv Kakelugnsmakaren 1—9, 15, 17, 20, 23
RAÄ, RAGU
Gunilla Wickman-Nydolf

Antikvarisk kontroll utfördes vid schaktning för 
småhusgrunder i Terra Nova. Totalt undersöktes ca 
8 950 m2.

I Kakelugnsmakaren 1 påträffades i områdets 
norra del en odaterad nedgravning med slagg. På 
tomterna 6, 7, 8 påträffades endast recenta lämning
ar. Enstaka mindre nedgrävningar påträffades på 
tomt 20. På de övriga tomterna gjordes inga iaktta
gelser av antikvariskt intresse.

Fynd:-
Datering: Nyare tid.

Visby, kv Kannan 3
RAÄ, RAGU 
Ann-Marie Pettersson

En undersökning utfördes i samband med att man 
vid ombyggnadsarbeten grävde schakt för vatten, 
avlopp och dränering. Under påfört material fanns 
ett tunt bränt lager av lera och organiskt material, 
som i sin tur låg ovanpå ett lager kalk och blålera 
närmast ovanför det sterila gruset på ca 0,7—0,9 m 
djup under markytan. I schaktväggen skymtade ett 
stenskott stolphål nedgrävt i det för övrigt orörda 
gruset.

Fynd: Krukskärva (svartgods BI), sandstensbryne, 
bronsfragment, tegel, ben, bränd lera m m. 
Datering: -
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I samband med renovering av fastigheten Adelsga- 
tan 42 / Blockgränd 1 skulle byggas en utvändig 
trappa på gården, i vinkeln mellan huskropparna. 
Trappan skulle grundläggas på tre plintar och en ca 
1 m lång syli. För plintarna grävdes ca 0,4 x 0,4 m 
stora och ca 0,4 m djupa hål. Vid sylien upptogs en 
provgrop, med 0,6 x 0,8 m djup till steril botten, 
som kom på 0,75 m djup. Botten bestod av kalkgrus 
och klappersten. På denna låg ett ostratifierat mat- 
jordslager, uppblandat med tegelskärv, djurben, 
något kalkbruk och enstaka småsten. Inga iakttagel
ser av antikvariskt värde gjordes.

Fynd: -
Datering: Troligen nyare tid.

Visby, kv Kompaniet 5
RAÄ, RAGU 
Peter Manneke

I samband med tillbyggnad av soprum skulle en ar
keologisk kontroll och undersökning utföras. Efter
som soprummet byggdes på befintlig cementyta be
hövdes inte någon undersökning och ärendet 
avskrevs.

Fynd: - 
Datering: -

Visby, kv Korgmakaren 3 och 4
RAÄ, RAGU 
Ann-Marie Pettersson

Inför byggnation av kommunala gruppbostäder ut
fördes en förundersökning. Det övre jordlagret av
banades ned till ca 0,3—0,35 m djup inom ett ca 750 
m2 stort område. Därefter gjordes tolv fördjupade 
provschakt, ca 1 x 4 m stora och 0,6-0,7 m djupa. 

Ingenting av arkeologiskt intresse framkom.

Fynd:- 
Datering: -

Visby, kv Mullvaden 17, Ö Hansegatan
RAÄ, RAGU 
Eric Swanström

En undersökning föranleddes av nedläggande av ny 
dag- och spillvattenledning från det gamla A7-områ- 
det, varvid ett 220 x 4 m stort område schaktades 
ner med grävskopa. Vid avbaning påträffades inga 
fornlämningar.

I Ö Flansegatan framkom en vattenränna kon

struerad av kalkstensflis lagd i kallmur. Rännan är 
nedgrävd i ett lager lera med inslag av enstaka ste
nar. Rännan ansluter till en i Ö Hansegatan, nord

Visby, kv Kannan 4
RAÄ, RAGU
Nils-Gustaf Nydolf

ost om grävningsområdet, belägen vattenbrunn fod
rad med kalksten.

I skärningen mellan Artillerigatan - Ö Hansega
tan upprättades två sektioner, sektion A-A och B- 
B.

Sektion A-A: Ovanpå ursprunglig marknivå vilar 
ett 0,36 m tjockt lager sandjord med inslag av ensta
ka tegel. Huruvida lagret är avsatt eller påfört kun
de ej fastställas. Därpå följer ett 0,50 m tjockt lager 
sandjord med relativt stor sandinblandning, som 
täcks av ett 0,08 m tjockt lager svart jord. På jord
lagret är vägbanan anlagd. Vägbanan består underst 
av ca 0,04 x 0,20 m stora kalkstenar ställda på hög
kant i sand. Däröver ligger dagens asfalterade väg.

Sektion B-B: Sektionen avviker inte speciellt från 
sektion A-A mer än i sin övre del. Den nuvarande 
vägbanan av asfalt vilar på ett 0,20 m tjockt lager 
sandjord med riklig inblandning av mindre kalk
sten. Den äldre vägbanan som kunde konstateras i 
sektion A-A saknas här.

Ingenting av förhistorisk eller medeltida karaktär 
påträffades.

Fynd:-
Datering: Nyare tid.

Visby, kv Residenset 4, Korsgatan 6
RAÄ, RAGU 
Nils-Gustaf Nydolf

En schaktningsövervakning utfördes i samband med 
avbaning för tillbygge till ”Restaurang Kokslagret” 
samt för värmekulvert mellan befintliga hus och 
schaktning för avlopp ut i Korsgatan. Huset ligger 
3,5 m från stadsmuren. Vid avbaningen frilädes ett 
murkrön omedelbart under nuvarande markyta. 
Murlivet var nästan parallellt med stadsmuren. Tro
lig murbredd var ca 1,4 m. Murens funktion är o- 
klar.

I en grop för fettavskiljare nåddes steril botten på 
2 m djup, med fyllning av omrörd jord och sten.

Fynd: -
Datering: Medeltid.

Visby, kv Rådmannen 2, St Torget-L Torggränd
RAÄ, RAGU 
Nils-Gustaf Nydolf

Antikvarisk kontroll utfördes vid installation av 
kopplingsbox vid huset kvarteret Rådmannen 2, 
varvid en liten del av grundmuren under mark frilä
des. Huset är en tegelbyggnad, möjligen medeltida 
varav det finns få i Visby, varför alla murverksiakt- 
tagelser är av vikt. Grundmuren blottades mellan 
0,55 och 0,9 m under mark. Muren består här av väl 
tuktad kalksten, lagd i kalkbruk.

Fynd: -
Datering: Medeltid (?).
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Visby, S:ta Katarina 1
RAÄ, RAGU 
Eric Swanström

En byggnadsdokumentation av kyrkoruinen utför
des på uppdrag av Sveriges kyrkor för att spåra kyr
kans byggnadshistoriska utveckling.

Undersökningen igångsattes hösten 1987. Vid en 
fortsatt undersökning 1988 kunde med hjälp av la
gerstrukturen tidigare grävningar konstateras. Ge
nom litteraturstudier bekräftades att undersökning
ar hade utförts, åren 1916-1918. I Landsarkivet i 
Visby påträffades en plan över ruinen med murverk 
under mark inritat, troligen från dessa undersök
ningar. Med planen som underlag utfördes den ar
keologiska undersökningen. Murrester från kyrkans 
äldre skepnad påträffades.

Resultaten kommer att publiceras av Sveriges 
kyrkor.

Fynd:-
Datering: Vikingatid - 1986.

Visby, S:ta Maria 23
RAÄ, RAGU
Gunilla Wickman-Nydolf

På grund av anläggande av två grindstolpar i hörnet 
Södra kyrkogatan/Ryska gränd (Domkyrkoparken) 
utfördes en undersökning som omfattade två schakt 
om vardera 1 x 1 m. Murrester påträffades, troligen 
från gamla kyrkogårdsmuren. De nya grindstolpar
na byggdes ovanpå muren.

Fynd: - 
Datering: -

Visby, S:ta Maria 23
RAÄ, RAGU 
Monica Wennersten

En undersökning föranleddes av uppförandet av en 
ny mur längs N:a Kyrkogatan, mellan domkyrkans 
norra stiglucka och församlingshuset. En befintlig, 
låg mur skulle ersättas av en 1,5 m hög, smalare mur 
och ny grundläggning ansågs nödvändig. Vid tidiga
re undersökningar i området hade påträffats en mur 
med öst-västlig sträckning, belägen omedelbart un
der markytan.

Ett ca 8 m långt, 0,6-0,7 m brett schakt grävdes 
från församlingshusets sydvästra hörn söderut mot 
domkyrkan. I schaktets norra del, i nivå med gatan 
frilädes den här tidigare kända muren, vilken kan ha 
en bredd av minst 1,4 m.

En utvidgning av schaktet på 0,5 m gjordes i väs
ter mot gatan längs murens södra sida. Där fram
trädde ca 0,35 m under gatunivå en tvärmur i nord- 
sydlig riktning, vilken ligger i stötfog mot den först

nämnda muren. Tvärmuren påträffades åter i schak
tets mitt ca 0,2-0,25 m under marknivån, men var i 
schaktets södra del helt demolerad av el-, tele- och 
vattenledningar. Schaktdjup var 0,5-0,7 m.

Fynd: - 
Datering: -

Visby, kv S:t Hans 1 och 3
RAÄ, RAGU 
Eric Swanström

I S:t Hans ruin har kompletterande arkeologiska 
undersökningar utförts för att spåra kyrkans 
byggnadshistoriska utveckling.

I övergången mellan korets sydmur, den södra 
triumfbågsanfangen och det södra tvärskeppets öst
mur upptogs ett ca 5 x 5 m stort schakt med syfte att 
fastställa hur mycket som fanns kvar av nämnda 
byggnadsdelar på detta ställe.

I schaktet framkom resterna efter den södra 
triumfbågsanfangen, det södra tvärskeppets öst
mur, korets sydmur och en mur från en söder om 
koret liggande byggnad.

Tvärskeppets östmur var delvis nedplockad till 
grundmurens bottenskift, f den södra delen av 
schaktet var muren bevarad i upp till tre skift över 
murens sula. Sockelskiftet var bortbrutet. Även i 

korets sydmur var denna bortplockad, ibland ned 
mot grundmurens bottenskift. På ett ställe i schaktet 
är muren bevarad i upp till ett skift över murens 
sula.

I vinkeln mellan korets sydvägg och det södra 
tvärskeppets östvägg har tidigare legat en mindre 
tillbyggnad. Murrester har påträffats vid grävningar 
i detta område. I det nu upptagna schaktet framkom 
den västra delen av denna byggnads sydmur, där 
den ansluter i stötfog mot det södra tvärskeppets 
östmur, samt rester av en golvbeläggning av kalk
stensflis. Byggnaden har haft en storlek av 2,10 x 7 
m.

Under golvet i tillbyggnaden påträffades fyra 
mynt slagna för Magnus Eriksson och en W-brak- 
teat. Byggnaden söder om S:t Hans kor bör vara 
uppförd under 1300-talets mellersta del.

Vid framtagningen av korets sydmur och över
gången mellan denna och den södra triumfbågsan
fangen kunde en intressant iakttagelse göras: mur
verken ligger ej i förband, något som kan indikera 
att korets sydmur och den södra triumfbågsanfang
en ej är uppförda i ett sammanhang. Liknande iakt
tagelser har kunnat göras vid undersökningen av 
den norra triumfbågsanfangen.

Vid korsmittens nordvästra pelare upptogs ett 
mindre schakt med syfte att fastställa huruvida kyr
kan varit avsedd att uppföras med ett över korsmit- 
ten placerat centraltorn. Av pelarens grundkon
struktion framgår att så ej varit fallet.
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Fynd: 4 mynt slagna för Magnus Eriksson, 1 W- 
brakteat.
Datering: Medeltid.

I och med avslutningen av årets undersökning tor
de den undersökning som påbörjades vintern 1980
gå mot sitt slut. Kyrkoruinen kommer att iordning
ställas för besökare.

Visby, kv Skäppan, del av stg 1665, f d 903
RAÄ, RAGU 
Ann-Marie Pettersson

Inför byggnation av samlingssal för Jehovas Vittnen 
maskinavbanades matjorden på en sammanlagd yta 
av 2 150 nr för själva samlingssalen, förråd och par
keringsplats. Marken har varit odlad sedan 1700-ta- 
let. Matjordslagret av närmast stenfri lätt sandblan- 
dad lermylla var ca 0,25 m djupt och låg på lerig, 
bitvis sandblandad, botten med steninslag. På den 
avbanade ytan för samlingssalen syntes spåren av ett 
öppet dike i form av en svag långsträckt färgning 
parallell med diket i kanten av skogsdungen i syd
väst. Inga fornlämningar påträffades.

Fynd: -
Datering: Nyare tid, efter 1850.

Visby, Specksrum 7
RAÄ, RAGU 
Monica Wennersten

En undersökning utfördes på grund av tillbyggnad 
av bostadshus. I ett av de två schakt, som togs upp 
påträffades en i ONO-VSV orienterad mur med en 
bredd av 1,4 m. Murens norra sida kunde följas ner 
till ca 1,8 meters djup under nuvarande markyta, 
där den fortsatte ner i steril sjösand. Murens södra 
sida hade kalkputs och är sannolikt insida i ett me
deltida hus, eventuellt källare. På insidan kunde 
muren följas ner till ca 2,8 m under markytan. Ett 
par kalkstensflisor på 2,6 respektive 2,7 meters djup 
kan härröra från ett flisgolv. I det 2,6 m tjocka rase
ringslagret fanns flera avsatta lager med bl a svart
gods, ben och tegel.

Fynd: Keramik (svartgods), ben, tegel.
Datering: Högmedeltid - nyare tid före 1850.

Visby, kv Stranden 1 och 2
RAÄ, RAGU 
Eric Swanström

En antikvarisk kontroll utfördes på grund av led
ningsdragning. En äldre golvnivå i den nu stående 
kalkladan framkom.

Fynd: -
Datering: Nyare tid.

Visby, Terra Nova 
RAÄ, RAGU 
Gunilla Wickman-Nydolf

En undersökning utfördes på grund av den projek
terade Terra Novavägen. En ca 1 330 m2 stor yta 
avbanades. På det avbanade området påträffades en 
härd och några nedgrävningar med bl a bränd lera 
och kol.

Terra Novavägen går också igenom fossil åker
mark, som karterades och i viss mån undersöktes 
1982. Därför togs nu ingen större hänsyn till åker
vallarna vid schaktningen. De stenar som påträffa
des i åkervallarna studerades.

Vid en stensträng med en del mindre skarpkanti
ga gråstenar på ytan undersöktes ett mindre områ
de.

Fynd: Bränd lera.
Datering: -

Visby, kv Vagnmakaren 1
RAÄ, RAGU 
Ann-Marie Pettersson

Inför byggandet av en lagerlokal gjordes vintern 
1988 en arkeologisk undersökning. Kvarteret är en 
liten del i det stora bostads- och småindustriområdet 
Terra Nova sydöst om Visby. Sedan området börja
de bebyggas 1980 har ett flertal arkeologiska under
sökningar utförts. Dessa har framför allt gällt gra
var, skärvstensrösen och boplatslämningar i form av 
härdar, andra boplatsgropar, stolphål och ”kultur
lager” med dateringar främst från yngre bronsålder 
- förromersk järnålder. Här finns också ett fossilt 
åkersystem.

Den aktuella tomten med närmaste omgivningar 
är belägen inom ett sandstråk beväxt med barrskog. 
Det nordöstra hörnet sluttar förhållandevis kraftigt 
ned mot ett långsträckt vattenrikt parti. Inga forn
lämningar var registrerade före undersökningen.

Efter maskinavbaning av det övre ca 0,15—0,20 m 
tjocka sandskiktet framkom ett fyrtiotal anlägg
ningar huvudsakligen samlade i tre grupper på ett 
avstånd av 20 respektive 40 m från varandra. Mer än 
hälften av dessa utgjordes av härdgropar och kok
gropar, ca 0,3-1,65 m stora och upp till 0,4 m djupa, 
fyllda med eldsprängda stenar, kol och sotig sand, 
antingen var för sig eller blandade i olika kombina
tioner. I några påträffades även enstaka krukskär- 
vor och brända ben.

Andra anläggningar var mer svårtolkade till funk
tionen, många av dem s k mörkfärgningar med run
dat rektangulär eller avlång böjd form. En del av 
dem var fläckvis fyllda med sotig sand, enstaka 
skörbrända stenar, krukskärvor och brända ben.

En yta om 121 m2 handgrävdes under sommaren 
från markytan ned till 0,25 m djup. Avsikten var att 
kontrollera om och i vilken omfattning konstruktio
ner och kulturlager förekom i det översta jordskik-
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Arbetet längs Terra No va vägen i Visby kunde vara mycket besvärligt en kulen senhöstdag.
Trots detta påträffades en härd och några nedgravningar. Foto Gunilla Wickman-Nydolf, RAÄ. 
Difficult conditions on a chilly day in the late autumn. A hearth and some pits were encountered.

tet. Resultatet av undersökningen visar att fynd från 
den förhistoriska verksamheten på platsen är minst 
lika frekventa i det allra översta jordskiktet som i 
”anläggningsnivå”, här motsvarande ett djup av 
0,1-0,15 m. Framför allt gällde detta fynden av 
krukskärvor och bränd/torkad lera. Brända ben och 
ordovicisk flinta var däremot vanligare förekom
mande i det undre skiktet.

En fint arbetad "mejsel" av grönsten påträffades i 
det undre skiktet, och i det övre har framkommit ett 
par skärvor av tidigmedeltida keramik. Huvuddelen 
av fynden, krukskärvor, liksom boplatsområdets

karaktär i övrigt indikerar en datering till yngre 
bronsålder - äldsta järnålder.

En fosfatkartering hade givit antydningar om äld
re aktiviteter på platsen. Efter genomförd grävning 
visade det sig emellertid att de förhöjda fosfatvärde
nas utbredning inte på ett otvetydigt sätt samman
faller med anläggningarnas läge.

Fynd: Krukskärvor, bränd lera, ben, flinta, grön- 
stensmejsel.
Datering: Troligen yngre bronsålder — förromersk 
järnålder.
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Ett 414 m2 stort område avbanades med grävmaskin 
och undersöktes på grund av att en servisledning 
skulle läggas ned.

På den avbanade ytan påträffades ett 2 x 10 m 
stort område med mörkfärgningar, sotkoncentratio
ner och nedgrävningar med skörbrända gråstenar. 
En del av nedgrävningarna innehöll även kolfrag
ment. Anläggningarnas storlek varierade mellan 0,2 
moch 1,7 m. Djupet var 0,06-0,1 m. Några anlägg
ningar hade en oregelbunden form.

Fynd: Keramik, bränd lera, flinta.
Datering: -

Visby, kv Vagnmakaren
RAÄ, RAGU
Gunilla Wickman-Nydolf

Visby, Visby innerstad 
RAÄ, RAGU 
Ann-Marie Pettersson

En undersökning utfördes på grund av fortsatt ut
byggnad av fjärrvärmen i innerstaden, innanför mu
rarna. I kvarteret Arkivet 1, Bremergränd, Korsga- 
tan, Mellangatan, Residensgränd, Skeppsbrogränd 
och Södertorg berördes en sammanlagd sträckning 
av 340 m.

Schaktbredden var vid normal schaktning 1,5 m 
med ett djup av 1,2 m, en nivå där steril botten ofta 
erhölls. Där kulturlagren var tjockare grävdes gro
par ned till steril mark med jämna intervaller.

Schaktningen i Mellangatan och Bremergränd av
vek något från standard. Schakten här hade en 
bredd av 3—3,5 m och ett djup av 1,5—2 m. Detta 
beroende på att äldre befintliga dag- och spillvatten
ledningar byttes ut. I Mellangatan byttes även den 
här befintliga färskvattenledningen.

Av det som påträffades vid undersökningen kan 
nämnas äldre gatubeläggningar av kalkstensflis, 
grundmurar till nu stående medeltida stenhus och 
grundmurar till rivna medeltida stenhus, spår av 
medeltida ben-hornhantverk i skärningen Mellan- 
gatan/Bremergränd samt kulturlager av varierande 
beskaffenhet och tjocklek.

Fynd: -
Datering: Högmedeltid — nyare tid.

dens östra sida. I tomtens östra del mot ringmuren 
var mer matjord påförd, varför ca 0,9-1,0 m schak
tades bort för att ge ungefärligen samma nivå, ca 
37,50 m ö h. På ca 3 m bredd längs tomtens norra 
sida mötte det fasta berget på ca 37,10-38,20 m 
höjd; söder därom låg berget något djupare.

Närmast berget var kalkstensflis och mörk jord 
till relativt ringa del uppblandad med framför allt 
djurben, enstaka spikar och krukskärvor. Ett av 
djurbenen var en avsågad epifys; en av krukskärvor- 
na av typen nästan stengods med rödbrun lätt knott- 
rig in- och utvändig glasyr. Detta lager syntes för
hållandevis ostört av senare ingrepp. Från nivån ca 
37,50 och uppåt var ett ostratifierat matjords- och 
fyllningslager med fynd av tegelskärv, djurben, spi
kar, keramik och ugnskakel, de senare från 
1700—1800-talen. Aven modernare material såsom 
plast förekom.

Inga konstruktioner påträffades.

Fynd: Spikar, keramik (bl a nästan stengods), ka
kel, tegelskärv, djurben.
Datering: Medeltid, nyare tid.

Öja sn, kyrkan
RAÄ, RAGU
Monica Wennersten, Eric Swanström

På grund av ledningsdragning utfördes en under
sökning varvid påträffades byggnadsdelar från en 
äldre i sandsten uppförd kyrkobyggnad. Dessa ut
gjordes av delar av den norra och södra kormuren 
samt fragment av den norra och södra långhusmu
ren.

I anslutning till korets nordöstra hörn kunde kon
stateras att kormuren har en tjocklek av 1,14 m och 
att koret ej varit rakslutet.

Fynd:-
Datering: Medeltid.

Visby, kv Östermur 8
RAÄ, RAGU 
Ann-Marie Pettersson

En antikvarisk kontroll utfördes med anledning av 
att en befintlig tillbyggnad till huvudbyggnaden på 
tomten skulle rivas för att lämna plats för en ny 
större byggnad. Därvid schaktades för grund
läggning och dränering.

Ytan schaktades av till ett djup av ca 0,5 m i 
tomtens västra del mot gatan och mot huvudbyggna-
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Gästrikland

Gävle, kv Oxenstjärna (Norr 34:1)
RA/i UV Mitt 
Magnus Elfwendahl

En förundersökning och en slutundersökning föran
leddes av planerad nybyggnation.

Vid förundersökningen påträffades kulturlager och 
byggnadslämningar inom områdets södra och norra 
delar, i anslutning till den nuvarande tomtgränsen 
mot Norra Köpmangatan och Drottninggatan.

I det upp till 1 m tjocka och stundtals mycket 
sandiga kulturlagret fanns tydliga brandhorisonter, 
troligen från 1776 och 1869 års stadsbränder. Vidare 
framkom en äldre stengrund i tomtens nordvästra 
hörn samt stolprester och eventuella syllstenar, med 
anknytning till områdets tidigaste utnyttjande.

Vid slutundersökningen påträffades kulturlagcr och 
bebyggelselämningar från minst fem bebyggelseske
den, som delvis sannolikt kan knytas till kända his
toriska händelser, såsom 1640-talets gatureglering 
samt 1776 och 1869 års stadsbränder. Tomtregle
ringar kunde konstateras ha skett inom den under
sökta ytan, varvid en gränd anlagts genom området. 
Vid en senare genomförd reglering hade gränden 
försvunnit.

Den tidigaste bebyggelsen var huvudsakligen i 
trä. Senare synes dock byggnaderna ibland ha varit 
uppförda på rejäla stengrunder. Området togs an
tagligen inte i anspråk före slutet av 1500-talet.

Fynd: Järnföremål, glas, keramik (BII:4), läder, 
bearbetat trä.
Datering: Sent 1500-tal - 1800-tal.

Gävle, kv Oxenstjärna (Norr 34:3)
RAÄ UV Mitt 
Magnus Elfwendahl

En förundersökning och en slutundersökning föran
leddes av planerad nybyggnation.

Vid förundersökningen påträffades kulturlager och 
byggnadslämningar inom större delen av den nuva
rande tomten (ca 700 m2). Endast ett avsnitt i nord
östra delen tycks ha störts, då man byggde ett pann
rum till en nu riven byggnad.

Under ett lager med grusfyllning fanns ett upp till 
0,5 m tjockt, omväxlande sandigt och träflisbe- 
mängt kulturlager. Detta visade stora likheter med 
lagerbilden från tomten Norr 34:1 inom samma 
kvarter (se ovan).

Rester av äldre stengrunder framkom i det nordli
gaste provschaktet. Mot söder utgjordes de synliga 
anläggningsresterna helt av trä. Anläggningarnas

riktning och läge antydde en anslutning till en äldre 
kvartersindelning.

Vid slutundersökningen påträffades kulturlager och 
bebyggelselämningar från minst fyra skeden. De två 
yngsta skedena torde vara från tiden före 1776 års 
stadsbrand, då en gränd löpte i östvästlig riktning 
inom denna del av kvarteret. Bebyggelselämningar
na utgjordes huvudsakligen av rester av timmer
byggnader utan stengrund. En byggnad i områdets 
nordvästra hörn verkar dock ha varit uppförd på en 
rejäl stengrund. Bebyggelsen har antagligen varit 
koncentrerad till den stenlagda gränden.

Under de två äldsta skedena verkar området ha 
utnyttjats på ett sätt som avviker från den kända 
äldre stadsplanen, innan den ovan nämnda gränden 
anlagts. Under det äldsta skedet har området ut
gjort södra delen av en plöjd åker, med en i söder 
anslutande byggnad.

Ett tillfredställande dateringsunderlag saknas 
från de två tidigaste skedena, dock torde de vara 
från tiden före 1580.

Fynd: Mynt, järnföremål, glas, keramik (BII:4), lä
der, bearbetat trä.
Datering: 1500—1700-talen.

Gävle, Kv Pechlin (Norr 26:2)
RAÄ UV Mitt 
Magnus Elfwendahl

En förundersökning föranleddes av planerad ny
byggnation.

Kulturlager och minst en byggnadslämning från 
tidigare aktiviteter påträffades inom den närmast 
kringbyggda tomtens innergård. Möjligen kunde 
dessa lager och byggnadslämningen även sträcka sig 
in under en källarlös mindre byggnad mot Norra 
Centralgatan.

Det synliga, sammanhängande kulturlagret var 
stundtals mycket sandigt och av varierande mäktig
het. Från att utgöra ett närmare metertjockt skikt 
inom gårdens västra del avtog kulturlagret till ca 0,2 
m närmast Norra Centralgatan. Tunna brandhori
sonter kunde eventuellt sättas i samband med tidi
gare stadsbränder. I det norra provschaktet före
kom dessutom plogspår i det äldsta profilavsnittet.

Fynd: Keramik (BII:4).
Datering: Troligen efterreformatorisk tid.

Gävle, kv Pechlin (Norr 26:3)
RAÄ UV Mitt
Magnus Elfwendahl, Boje Persson

En förundersökning och en slutundersökning föran
leddes av planerad nybyggnation.

Vid förundersökningen påträffades en obruten la
gerstratigrafi på något över 1 m i tomtens centrala 
delar, med kulturlager och byggnadslämningar efter
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Vid undersökningar i kvarteren Oxenstjärna 
och Pechlin i Gävle år 1988 fick man för första 
gången kontakt med bebyggelselämningar 
från stadens expansiva 1500-tal. Bilderna är 
från fastigheten Oxenstjärna 3. Översikt av 
grävningen och därunder den plöjda åkern 
från tiden före bebyggelsen. Foto Magnus 
Elfwendahl, RAÄ. For the first time the 1988 
excavations in Gävle established contact with 
settlement remains dating from the expansive 
period of the town in the 16th century. Over
view of the excavations and below, the ploug
hed field pre-dating the settlement.
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tidigare aktiviteter. Mot öster och söder verkade 
lagerbilden inte vara fullt så mäktig, på grund av 
senare störningar. Inom den sydvästra delen av 
tomten påträffades en äldre stenlagd yta, vilken 
kunde ha samband med en gatusträckning genom 
kvarteret, före 1776 års brand. Längre österut, och i 
nordöstra delen förekom kraftiga byggnadsgrunder 
i sten, som till största delen torde härröra från bygg
nader, vilka föregått de senast rivna, från 1870.

I nordöstra delen av tomten iakttogs en ploghori
sont från det tidigaste skedet.

Vid slutundersökningen konstaterades fem tidigare 
bebyggelseskeden. I området har antagligen avsatts 
svämlager med sand före det tidigaste utnyttjandet. 
Troligen har detta sin förklaring i områdets närhet 
till den numera försvunna Lillån.

I ett första skede fanns en sparsam bebyggelse i 
anslutning till åkermarken i området. Vid denna tid, 
men kanske något tidigare eller senare, har flera 
större avfallsgropar grävts.

Dessa verksamheter upphörde då man anlade en 
gränd i nordsydlig riktning över den nuvarande tom
ten. Gränden kan identifieras på den tidigaste stads
kartan över Gävle, upprättad på 1630-talet. Till 
gränden har anslutit byggnader, vilka åtminstone 
delvis utnyttjat träplintar i grundförstärkningssyfte. 
En liten stenskodd brunn har antagligen hört till en 
av dessa byggnader. Gränden upphörde efter 1776 
års stadsbrand, då den efterföljande bebyggelsen 
fick en ny orientering.

Genom i första hand myntfynd kunde det antas, 
att gränden tillkom i slutet av 1500-talet. Områdets 
agrara funktion, i dess tidigaste skede, kan för när
varande inte dateras närmare än till 1500-talet.

Fynd: Mynt, järnföremål, glas, keramik, läder m m. 
Datering: 1500-1800-talen.

Hamrånge sn, Totra, fornlämning 105
RAÄ UV Mitt 
Anders Broberg

År 1986 påbörjades provundersökning av fornläm- 

ningsområdet i anslutning till kastalruinen fornläm
ning 105. Under 1988 inriktades undersökningen på 
ruinens inre. Målsättningen var att inför kommande 
vårdarbeten på anläggningen dokumentera murver
kets innerliv och eventuella kulturlager.

Under ett metertjockt raseringslager påträffades 
ett avsatt kulturlager, innehållande matavfall i form 
av fisk- och djurben. Inga artefaktfynd gjordes. Det 
kan noteras att vare sig rasmassor eller murverk 
innehöll tegel.

Byggnadens innermått var 3,4 x 3,4 m. Murver
ket, som bestod av grovt bearbetad gråsten i kalk
bruk, hade en tjocklek av 1,5 m.

Fynd: Djur- och fiskben.
Datering: Tidig medeltid.

Halland

Eldsberga sn, Eldsberga 5:4, 6:2
Stiftelsen Hallands Länsmuseer 
Lena Bjuggner

I samband med exploatering av en tomt i Eldsberga 
by utfördes en förundersökning. Sjutton provgropar 
grävdes inom tre genom kartmaterial belagda hus
tomter. Inom två tomtområden påträffades bebyg
gelselämningar (stenläggning, lergolv och stolphål 
samt en härd), agrara lämningar under matjorden 
(årderspår) och kulturlager.

Fynd: Keramik, glas, flinta, järn och djurben. 
Datering: Förhistorisk tid(?) - nyare tid intill 1850.

Falkenberg, Gamla stan och Nya Falkenberg
RAÄ UV Väst
Kristina Carlsson, Göran Lundh

Med anledning av Sydkraft AB:s ledningsarbeten 
för anläggande av distributionsnät till hushållen 
gjordes som en första etapp en provundersökning av 
området kring S:t Lauren t i kyrka i gamla Falken
berg. I nuvarande gatusträckningar grävdes 20 prov
schakt om ca 2-3 m längd. Samtliga schakt var mer 
eller mindre påverkade av sentida markarbeten. I 
fyra stycken fanns enbart omrörda lager. I tre 
schakt, intill Laurcntiparken, kunde bebyggelse
lämningar konstateras, varav en trolig källargrund 
till ett hus som brann ner på slutet av 1800-talet. 
Några fynd som kan datera de övriga lämningarna 
gjordes inte. Spår av två nivåer med äldre stenlagda 
gator påträffades dock bitvis. I det aktuella områ
det, söder om kyrkan, ändrades gatusträckningarna 
i samband med bränder på 1800-talet. Då den äldsta 
bebyggelsen är från mitten av 1700-talet, skulle man 
eventuellt, på stratigrafisk väg, kunna föra bebyg
gelselämningarna tillbaka till tidigt 1500-tal. I övriga 
schakt kunde endast tunna kulturlager och äldre ga- 
tuläggningar iakttagas.

Etapp 2 i gasledningsarbetena berörde gatorna 
Björckskavägen, Bäckgatan, Kyrkovägen, Lasa- 
rettsvägen, Ringarevägen, Tröingevägen och Vis- 
perdalsvägen, dvs området där Nya Falkenberg le
gat. Mycket små insatser har tidigare gjorts i detta 
område intill St Gertrud kyrkoruin.

Vid förundersökningen maskingrävdes 21 schakt 
ned till steril botten. De var 4-11 m långa och ca 1 
m breda. Kulturlagren visade sig vara ca 0,2—0,4 m 
tjocka i de schakt som kallades 1, 2, 8 och 10. I 
schakt 1 och 10 kunde två bebyggelseskeden konsta
teras, och i schakt 1 fanns delar av en husgrund. 
Kulturlagren blev tunnare ut mot Visperdalsvägen i 
öster. Ett fåtal keramikskärvor och andra fynd 
framkom, samtliga från 1400-1600-talet.

För att komma underfund med kulturlagren togs 
olika prover för makrofossilanalys, i så gott som
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samtliga schakt. I de schakt som grävdes i Lasaretts- 
vägen i den östra delen av Björckskavägen var ev 
kulturlager förstörda. Detta hindrar inte att områ
det får betraktas som synnerligen intressant.

Fynd: Keramik, järn, kritpipor, glas, tegel. 
Datering: Sen medeltid — nyare tid.

Falkenberg, kv Laurentius 7
RAÄ UV Väst 
Kristina Carlsson

I kvarterets södra del ligger S:t Laurenti kyrka, den 
enda bevarade medeltida byggnaden i Falkenberg. 
På den norra intilliggande tomten, ca 20—30 m norr 
om kyrkan, utfördes en antikvarisk kontroll i sam
band med nedläggandet av nya vattenledningar vid 
en ombyggnad av husen. I schakten påträffades del
vis bevarade medeltida kulturlager, upp till 1 m 
tjocka. I dessa lager hittades bl a keramik av typer 
som kan dateras till 1200— 1300-talen.

I schaktväggarna dokumenterades sandblandade 
avfallslager med sot och kolbitar.

Kulturlagren inne på tomten är således betydligt 
kraftigare än de som kunnat iakttagas vid schakt- 
ningsarbeten ute i gatan. Att dessutom i ett av 
schakten påträffades ett lager av kraftigt bränd kalk 
på en nivå klart under kulturlagren kan eventuellt 
sättas samman med kalkbrukstillverkning inför byg
gandet av S:t Laurenti kyrka, som i så fall skulle 
tillkommit strax före stadsbebyggelsen. Kyrkans 
och stadsbebyggelsens ålder och förhållande till 
varandra är frågor som livligt diskuterats under de 
senaste årens forskning kring Falkenberg. Det kan 
påpekas att de daterande keramikskärvorna påträf
fades i lagren klart ovanför kalken. Iakttagelsen var 
dock så begränsad att säkra slutsatser ej kan dras — 
men resultaten kan tjäna till att på nytt aktualisera 
denna debatt.

Fynd: Keramik.
Datering: Tidig medeltid.

Falkenberg, kv Slottshagen 10
RAÄ UV Väst 
Kristina Carlsson

En förundersökning utfördes på grund av att energi
verket skulle bygga en ny nätstation på tomten. Den 
planerade byggytan schaktades först ut. Därefter 
gjordes en arkeologisk kontroll av stående schakt
väggar. Det visade sig att inga orörda kulturlager 
fanns i området. Sannolikt har eventuella kulturla
ger blivit totalförstörda i samband med tidigare 
schaktningsarbeten.

Fynd: - 
Datering: -

Falkenberg, kv Vitan 5
RAÄ UV Väst 
Kristina Carlsson

En planerad utbyggnad av fastigheten föranledde en 
arkeologisk förundersökning. Enligt den äldsta 
stadskartan, från 1600-talets senare del, är området 
markerat som om det vore bebyggt, men låg då i 
utkanten av staden. Arbetet genomfördes så att ett 
ca 20 m långt schakt grävdes med hjälp av maskin i 
närmast nordsydlig riktning mitt på den tilltänkta 
byggytan. I den norra delen av ytan hade en källare 
under det hus som rivits inför nybyggnationen för
stört eventuella kulturlager.

Undersökningen visade att övriga eventuella kul
turlager förstörts under äldre skeden. Strax under 
dagens markyta kom ett mörkt avfallsblandat lager 
som dock var kraftigt omrört och i vilken en hel del 
recent material påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Gunnarps sn, Kornarp 6:2, fornlämning 5:2
RAÄ UV Väst 
Tore Artelius

På grund av ombyggnad av väg 153 strax väster om 
Ätrans samhälle undersöktes en nyupptäckt flack 
stensättning på en kulle väster om fornlämning 5, 
ett större röse.

Stensättningen var rund, 10,5 m i diameter och 
0,2 m hög, uppbyggd av två skikt väl kilade 
0,15—0,3 m stora stenar. Den hade en kantkedja av 
0,3—0,6 m stora stenar. Graven var tidigare skadad 
i ena kanten.

Endast ett retuscherat flintavslag påträffades i ett 
svagt sotfärgat lager centralt under stenpackningen. 
Anläggningens typ, form och avsaknad av vidare 
fynd är typisk för regionen. En sannolik datering är 
bronsålder.

Fynd: Flintavslag.
Datering: Bronsålder(?).

Halmstad, Broktorp 7
Stiftelsen Hallands Länsmuseer 
Lena Bjuggner

Efter att en olovlig partiell utschaktning utförts i 
samband med husbyggnation på tomten, gjordes en 
kompletterande arkeologisk undersökning. Syftet 
var från början att spara kulturlagren och att endast 
i ringa omfattning göra ingrepp i dem.

Vid undersökningen påträffades två bebyggelse
faser från 1400-talet fram till 1619 då Halmstad 
brann ner. Därefter lades nya gator ut och staden 
fick sitt nuvarande gatunät. Från tiden efter 1619 
påträffades en avfallsgrop. Det visade sig också, 
som på många andra ställen i staden, att tomtindel

373



ningen varit stabil under medeltiden, framför allt 
där bebyggelsen etablerats tidigt.

Fynd: Keramik (Jydepottor, yngre svartgods, äldre 
och yngre rödgods, vitbrännande gods, stengods 
och fajans), kakel, tegel, kritpipa, glas, Cu-lege- 
ring, järn, slagg och djurben.
Datering: 1400-tal — 1600-talets slut.

Halmstad, Broktorp 11
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Lena Bjuggner

I samband med byte av VA-ledningar inne på en 
gårdstomt i det centrala Halmstad gjordes en 
schaktningsövervakning. Inga kulturlager eller an
läggningar påträffades.

Fynd:- 
Datering: -

Halmstad, kv Hertig Knut 16—18, 21
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Lena Bjuggner

I samband med att fyra ledningsserviser drogs in i 
kvarteret gjordes en schaktningsövervakning. De 
lager som påträffades utgjordes till största delen av 
recenta och omrörda massor. I botten av schakten 
framkom avsatta kulturlager. Inga fynd eller an
läggningar påträffades.

Fynd:-
Datering: Nyare tid.

Halmstad, Sofieberg
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Bengt Westergaard

En förundersökning föranleddes av planerad ny
byggnation inom ett relativt omfattande planområ
de benämnt Sofieberg, norr om Halmstad.

Vid utgrävningarna framkom förhistoriska bo
platslämningar inom ett relativt begränsat område i 
planområdets västra delar. Lämningarna utgjordes 
dels av mycket diffusa men dock fyndbärande kul
turlager, dels av anläggningar i form av härdar, 
stolphål och avfallsgropar.

Fynd: Keramikfragment.
Datering: Neolitisk tid — yngre bronsålder.

Kungsbacka, Storgatan
RAÄ UV Väst 
Rolf Jonsson

En schaktningskontroll utfördes i samband med att 
fjärrvärmeverket grävde kulvertschakt i Storgatan i

centrala Kungsbacka. Schaktet var ca 1 m brett, 45 
m långt och 0,9—1 m djupt. Den västra schaktväg
gen dokumenterades, och här påträffades kulturla
ger ca 40 cm under asfalten. Överst låg ett 10—30 cm 
tjockt avsatt lager av mörkbrun sand med inslag av 
lera, tegelflis och träkol, därunder ett 20- 40 cm 
tjockt avsatt lager av gråsvart lera med inslag av 
sand, tegelflis och träkol. De bevarade delarna av 
kulturlagret var alltså ca 30-50 cm tjocka. Under 
detta kom den sterila bottenleran.

På sträckan 5 —15 m påträffades en stenläggning, 
som sannolikt hör till det äldre bebyggelseskiktet.

Fynd: -
Datering: 1600-1700-talen.

Kungsbacka, 6:1 m fl, fornlämning 12, 14
RAÄ UV Väst 
Eva Schalter Ahrberg

Stenåldersboplatserna 12 och 14 i Kungsbacka kom
mun upptäcktes vid 1988 års fornminnesinventering 
och provundersöktes omedelbart då kommunen vill 
ta området i anspråk för industriändamål. Större 
delen av området var sönderplöjt, men i nordöstra 
åkerkanten och in i ett intilliggande skogsparti fanns 
kulturlager och härdar som kan höra samman med 
stenåldersboplatserna. I ploglagret finns rikligt med 
slagen flinta. Ny undersökning planeras till 1989.

Fynd: Slagen flinta.
Datering: Neolitikum.

Laholm, Altona 2:1
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Bengt Westergaard

En förundersökning föranleddes av planerad ny
byggnation. Vid en föregående specialinventering 
påträffades både slagen flinta och förhistorisk kera
mik.

Förundersökningen utfördes genom matjordsav- 
baning. Utöver fler lösfynd i matjorden gav förun
dersökningen inga ytterligare indikationer på för
historiska aktiviteter i området. Den troliga förkla
ringen ligger i det faktum att matjordslagret var 
ovanligt tunt och att de boplatslämningar som trots 
allt bör ha funnits i området har plöjts bort.

Fynd: Keramik, slagen flinta.
Datering: Neolitisk tid - äldre järnålder.

Laholm, kv Laxen 1
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Lena Bjuggner

Vid en förundersökning grävdes två provgropar på 
grund av husbyggnation. Under en stenläggning 
ovan bottensanden påträffades ett omrört lager.
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Fynd: Ett flintspån, flintavslag (kan härröra från en 
närliggande boplats). 1800-talskeramik.
Datering: Nyare tid, efter 1850.

Laholm, Snapparp 1:6, fornlämning 1
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Bengt Westergaard

En förundersökning utfördes intill en bronsålders
hög på grund av husbyggnation. Inga flatmarksgra- 
var eller boplatslämningar påträffades i högens när
het.

Fynd: - 
Datering: -

Skrea sn. Hjortsberg 1:17, Källstorp 1:16
RAÄ UV Väst 
Tore Artelius

En förundersökning och slutundersökning utfördes 
i samband med Sydkraft AB:s gasledningsdragning. 
I en svag nordväst-sluttning strax invid ett åskrön, 
inom fastigheten Källstorp 1:16, påträffades rester
na av en boplats bestående av stolphål och härdar. 
Boplatsen ligger i ett fornlämningstätt område ca 
500 m söder om Ätran. I närheten finns koncentra
tioner av främst högar och stensättningar.

Stolphålen utgör sannolikt resterna av de inre 
takbärande stolpraderna till ett åtminstone 15 m 
långt långhus (öster-väster). Inga rester av yttre 
väggkonstruktioner kunde dokumenteras. Avstån
det mellan stolpraderna är ca 3 m och avståndet 
mellan stolparna i raderna varierar. Byggnaden 
kunde inte avgränsas åt öster, då en väg begränsade 
schaktet. Fyndmaterialet var sparsamt. I stolphålen 
påträffades endast några keramikskärvor samt ett 
retuscherat avslag. Stolphålen var ca 0,4 m i diame
ter och 0,25 m djupa. Keramiken är av en typ som 
inte går närmare att datera än till bronsålder-järnål
der. Huset hade störts av senare anlagda härdar, 
vilket tyder på åtminstone två bebyggelseskeden.

Intressant är att notera den ovanliga lokalisering
en av byggnaden till nordväst-sluttningen, en lokali
sering som kan ge en antydan om hur intensivt om
rådet brukats under bronsålder-järnålder.

1 samma nordväst-sluttning, ca 300 m öster ut, 
inom fastigheten Källstorp 1:16, påträffades bo
platslämningar bestående av sju grunda härdrester. 
Inget fyndmaterial framkom. Sådana förekomster 
av härdar härrör i södra Halland ofta från förro
mersk järnålder. Den begränsade undersökta ytan 
utgör säkerligen en liten del av en större boplats
lämning.

Fynd: Keramik, flintavslag.
Datering: Äldre bronsålder — folkvandringstid.

Skummeslövs sn, Skummeslövs kyrka
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Bengt Westergaard

Inför en planerad tillbyggnad av Skummeslövs ro
manska kyrka förundersöktes den planerade bygg
platsen. Därvid framkom grundmurarna av ett troli
gen medeltida vapenhus. Några beslut om till
byggnad av kyrkan är ännu ej fattade.

Fynd: -
Datering: Medeltid.

Släps sn, Släp 2:3 
RAÄ UV Väst 
Eva Weiler

En privatperson dokumenterade en ovanlig anlägg
ning av förhistorisk karaktär i ett VA-schakt intill 
en åker. Anläggningen utgjordes av en grävd grop. 
fylld med kraftigt rödfärgad jord. Fyllningen om
gavs av en tunn kolstrimma, som då tolkades som 
resterna efter något slags behållare.

I samband med exploatering övervakades avba- 
ningsarbetena av en arkeolog. Inom en begränsad 
yta påträffades ytterligare fyra gropar, som var 
drygt 1 m i diameter och halvmeterdjupa. Fyllning
en var starkt rödfärgad och uppblandad med ensta
ka kolstycken och omgiven av en tunn mycket tyd
ligt avgränsad kolstrimma. I ytan var anläggningar
na flammiga av sot och kol. Innehållet i groparna 
liknar s k rödjord, som använts vid primitiv järn
framställning. En mera långsökt förklaring till fyll
ningen i groparna skulle kunna vara framställning 
av rödockra.

I hela området finns diffusa mörkfärgningar och 
ganska rikligt med slagen flinta och halvstora, na
turliga stycken, som man slagit några bitar ur, kan
ske för att känna på kvaliteten.

Oavsett hur groparna med den röda jorden kan 
tolkas sedan analyser har utförts utgör de en del av 
en boplats eller verkstadsplats.

Fynd: Slagen flinta.
Datering: -

Slöinge sn, Lundby 4:5
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Bengt Westergaard

Inför planerad grustäkt förundersöktes ett miss
tänkt boplatsläge. Fynd av flintavslag i åker. kultur- 
lagerrester, härdbottnar och stolphål bekräftade 
misstanken.

Fynd: Flintavslag.
Datering: -
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Snöstorps socken, Snöstorp-Brogård 1:9 och 1:31
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Lennart Carlie

Vid Fylleåns norra strand några kilometer öster om 
Halmstad finns en strandvall med en sandig platå. 
På denna förekommer en stor mängd gravar, fram
för allt bronsåldershögar. Inför planerad nybyggna
tion i en del av området utfördes därför en utred
ning och förundersökning som visade att betydande 
boplatslämningar fanns i planområdet. Vid 
sökschaktsgrävning påträffades 181 anläggningar 
varav minst fem säkra långhus kunde konstateras. 
Boplatser tycks finnas från yngre stenåldern, brons
åldern och järnåldern.

Fynd:-
Datering: Neolitikum, bronsålder, förromersk och 
romersk järnålder.

Träslövs sn. Klockaregården
RAÄ UV Väst 
Kristina Carlsson

En förundersökning berörde en sträcka av ca 150 m 
strax söder om Träslövs kyrkoruin, fornlämning 40, 
med anledning av att Varbergs energiverk AB skul
le lägga ner ledningar för naturgas.

I de sammanlagt nio schakten (2 x 4 m) påträffa
des inga konstruktioner eller daterande fynd, så när 
som på en härd. I övriga schakt noterades lager som 
kan vara avsatta under förhistorisk tid eller medel
tid. Dessa var dock till största delen sönderplöjda. I 
området mellan schakten och kyrkoruinen påträffa
des en kraftig koncentration av tegel och senmedel
tida keramik, som tyder på byggnadsrester under 
mark.

Fynd: - 
Datering: -

Tvååkers sn, Tyllered 2:3, fornlämning 82
RAÄ UV Väst 
Tore Artelius

Ca 150 m öster om en tidigare undersökt del av 
boplatsområdet vid Tyllered undersöktes nu rester 
av en bosättning från yngre bronsålder. På platsen 
som har utgjort en strandkant till en numera utdi
kad insjö/mosse fanns härdar och gropar.

Fynd: Keramik, vävtyngd, ben och kol.
Datering: Yngre bronsålder.

Tölö sn, Varia 2:198 m 11, fornlämning 6
RAÄ UV Väst
Lars Lundqvist, Eva Schaller Ahrberg

Inom ett planområde för husbyggnation på Varia 
genomfördes en förundersökning.

I områdets sydöstra del går planområdet in i ett 
gravfält, bestående av runda stensättningar varav ca 
sex berörs av planen. I provgropar mellan stensätt- 
ningarna fanns bl a ett stycke hartstätning, varför 
man kan förmoda att det finns flatmarksgravar i 
området.

Över planområdet lades provgropar och schakt i 

odlad mark och in mot impediment i en samman
lagd längd av ca 550 m. Fynd förekom i samtliga 
schakt. Inom tre områden som i stort sett täcker 
planområdets norra hälft påträffades omfattande 
kulturlager (upp till 0,5 m tjocka) med skörbränd 
sten, obrända ben (djurben) samt vikingatida/tidig
medeltida keramik. På en på 1835 års karta befintlig 
gårdstomt påträffades dessutom stolphål, härdar 
och gropar med förhistoriska tidigmedeltida samt 
yngre fynd. I tre områden inom planområdet åter
fanns koncentrationer med slagen flinta, på en av 
dessa förekom spånskrapor.

Fornlämningarna är av en för Västsverige sällsynt 
art och omfattning.

Fynd: Pärla, bryne, slagen flinta, keramik (förhisto
risk och medeltida, bl a vendiskt svartgods, röd
gods), lerklining, slagg, brända och obrända ben, 
järn, bränd lera, tegel, glas, hartstätning.
Datering: Stenålder, yngre järnålder, medeltid.

Varberg, Lindhov
RAÄ UV Väst 
Kristina Carlsson

Antikvarisk kontroll (efterundersökning) utfördes, 
eftersom televerket grävt ett kabelschakt i nord-syd
lig riktning genom det gamla stadsområdet, utmed 
E6:ans västra kant. Kabelschaktet var tänkt att ligga 
i vägdiket men flyttades några meter västerut in i 
orörda områden. Undersökningen syftade framför 
allt till att dokumentera stratigrafin samt att göra 
uppmätningar av eventuella skadade anläggningar. 
Ca 1/3 av det totala schaktet var tillgängligt för kon
troll.

I de södra delarna av den uppmätta schaktväggen 
noterades kulturlager i botten av schaktet, med 
stenläggningar som ej grävts igenom. Vissa partier 
var dock genomgrävda och där dokumenterades 
upp till tre olika skikt med sten. I anslutning till 
stenläggningarna, som antingen är delar av gårds
planer eller gator påträffades även stensyllar till 
hus. Sammanlagt sex partier med stenläggningar 
och sex husgrunder noterades. I schaktets mellersta 
del saknades kulturlager nästan helt. Möjligen har 
en av de ursprungliga huvudgatorna, som löpt i 
nordsydlig riktning genom staden, legat här (jfr den 
gamla landsvägens sträckning). I detta parti påträf
fades dock en stor mängd tegel och murbruksrester, 
sannolikt dumpmassor från utgrävningen av kyrkan 
på 1930-talet.

Enstaka fynd tillvaratogs i schaktmassorna, bl a 
ett mynt från 1320-tal samt en hel del senmedeltida 
keramik.
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1100-talskeramik, svartgods, 
från provgrop på Varlaplatån i 
Tölö socken. Teckning Eva 
Crafoord-Jonsäter. Skala 1:1. 
12th century pottery - blackware.

Fynd: Sentida keramik, mynt. 
Datering: Medeltid.

Veddige sn, Järlöv 1:10, fornlämning 126 A
RAÄ UV Väst 
Bengt Nordqvist

I samband med industriutbyggnad hos AB Sträng
betong i Veddige undersöktes en nyligen registrerad 
boplatslämning. Undersökningsområdet var beläget 
på en flack, sandig höjdsträckning invid Viskan. 
Det 3 000 mI 2 stora området har tidigare brukats 
som åker.

Efter avbaning påträffades 116 anläggningar. Hu
vuddelen av dessa var stolphål och grunda gropar. 
På platsen fanns också en relativt stor mängd härdar 
och kokgropar.

På det flacka undersökningsområdets centrala del 
förekom en koncentration av härdar och kokgropar. 
I den norra delen fanns ett stolphålskomplex, med 
bl a två stenskodda stolphål, vilken eventuellt har 
utgjort en huslämning. I anslutning till denna på
träffades två större regelbundna förrådsgropar inne
hållande bl a keramik och flintavslag.

Fyndmaterialet visar att platsen har utnyttjats un

der ett flertal tillfällen under en lång tidsrymd, från 
äldsta mesolitikum till järnålder.

Fynd: Mikroliter (lancett, segment, trekant- och 
rektangulär-mikroliter), tvärpil, flathuggen spjut
spets, kärnyxa, slipad flintyxa, flintskrapor, kera
mik.
Datering: Mesolitikum — järnålder.

Veddige sn, Järlövs gård 7:1 m 11
RAÄ UV Väst 
Bengt Nordqvist

En förundersökning har utförts vid en påbörjad 
grustäkt vid Viskan och sjön Dran. Syftet med un
dersökningen var att klarlägga eventuell förekomst 
av ett pålverk vid Drans södra del samt utbredning 
av en intilliggande stenåldersboplats. På stenålders- 
boplatsen har insamlats ett flertal mesolitiska pil
spetsar, s k mikroliter, av typen hullingspets, samt 
neolitiska flintyxor.

Endast vid den norra pålningen hade påträffats en 
stor mängd föremål av brons, flinta och bergart. 
Enligt uppgift skulle delar av den norra pålningen
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kunna vara bevarade under de stora schaktnings- 
massorna vid sidan av Viskan. Inför provgrävningen 
invid Drans södra del fanns motsvarande förutsätt
ningar för bevarade pålningar och ett rikt boplats
material.

Vid undersökningstillfället grävdes tre ytor med 
grävmaskin. Yta 1 var belägen under den gamla 
vattenytan. Enligt lokal tradition hade ett vad fun
nits på denna plats. Provschaktet korsade detta an
tagna vad. Lager av postglacial lera kunde konstate
ras, men inga fynd eller anläggningar påträffades. 
Yta 2 grävdes invid den dåtida sjöstranden ner mot 
Viskan. En äldre markyta kunde konstateras, men 
varken fynd eller anläggningar fanns bevarade. Yta 
3 var belägen högst upp på sluttningen invid en känd 
(ej tidigare registrerad) stenåldersboplats. Inga 
fynd eller anläggningar påträffades. En trolig tolk
ning av resultatet är att innan schaktningsmassorna 
från årensningen påfördes flyttades matjorden ut till 
den närliggande åkern. Den eventuella pålningen 
har antingen inte sträckt sig fram till de nuvarande 
schaktningsmassorna eller är belägen vid sidan av 
provschaktet.

Fynd: - 
Datering: -

Veinge sn, Vessinge 2:132, fornlämning 59, 60
Hallands länsmuseer 
Bengt Westergaard

Antikvarisk kontroll utfördes på grund av lednings
dragning för telenätet omedelbart intill de tre s k 
”krigshögarna” (fornl 59) samt ”danskgraven och 
svenskgraven” (fornl 60). Ledningen lades i ett äld
re ledningsschakt och inga iakttagelser av intresse 
gjordes.

Fynd: - 
Datering: -

Årstads sn, Årstad 11:1, fornlämning 56
RAÄ UV Väst 
Tore Artelius

På grund av vattenledningsdragning utfördes schakt
kontroll och undersökning.

På Årstadåsens höjdrygg undersöktes en skadad 

flatmarksgrav invid en större hög, fornlämning 56. 
Anläggningen framkom i ett ca 20 m långt och 1,5 m 
brett schakt. I alven var en rund, 0,6 m i diameter 
stor, och 0,1 m djup mörkfärgning. Fyllningen be
stod av sot och kolblandat grus med inslag av skör
brända stenar. I anläggningens södra del var ett runt 
område, 0,2 m i diameter, och 0,16 m djupt, med 
kolinblandade brända ben. Anläggningen bedöms 
vara en flatmarksgrav.

Fynd: Brända ben, kol.
Datering: Yngre bronsålder — romersk järnålder.

Härjedalen

Lillhärdals sn, Kyrkbyn 37:16, fornlämning 193
Jämtlands läns museum 
Jenny Holm

På grund av planerad damning av ån Blädjan under
söktes en 10 m lång förhöjning, utpekad som Här- 
julf Hornbrytarens sons Jättulfs grav. Förhöjningen 
visade sig vara en naturlig moränkulle.

Fynd:- 
Datering: -

Lillhärdals sn. Kyrkbyn 37:16, fornlämning 194
Jämtlands läns museum 
Jenny Holm

På grund av planerad dämning av ån Blädjan under
söktes en 30 x 40 m stor moränholme, Jättulhol- 
men, i en myr. Här skulle enligt tradition Härjulf 
Hornbrytarens son Jättul ha bott. På platsen fanns 
några sentida härdar.

Vid undersökningen framkom en stenåldersbo
plats med varierat stenmaterial. En härd under tor
ven iakttogs, men sambandet med stenåldersboplat- 
sen är oklart.

Fynd: Avslag av kvarts och flera olika bergarter, 1 
pilspets, 3 skrapor.
Datering: Stenålder.

Lillhärdals sn, Kyrkbyn 37:16, fornlämning 196
Jämtlands läns museum 
Jenny Holm

På grund av planerad dämning av ån Blädjan under
söktes ett område vid Blästerkällan, en bäck som 
rinner ner till Blädjan från norr. Ca 300 m från 
Blästerkällan hittades en järnframställningsplats. 
Här fanns en mycket tydlig 7 x 11 m stor slagghög, 
och ett par mindre, två blästerugnar och ett spisrö- 
se. Vidare påträffades fälisten, fällstensvarp, rost- 
ningsplats och en eventuell malmlagringsplats. Runt 
spisröset hittades matavfall och en låg vall, som 
eventuellt markerar en vägg.

Fynd: Slagg, fragment av kritpipa, spik, obränt ben, 
bränt ben.
Datering: Nyare tid.

Storsjö sn, Ljungdalen 1:4, fornlämning 77
Jämtlands läns museum 
Jenny Holm

Ett par gravar på ett gravfält hade skadats vid dikes- 
rensning. Den ena graven undersöktes år 1987. Den
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andra, grävd 1988, utgjordes av en plundrad grav
hög med brandlager, men några fynd gjordes i det 
som kastats ut från plundringsgropen. Runt gravhö
gen löpte en djup kantränna, som fyllts igen innan 
gravhögen byggdes färdig. Nere i rännan på östra 
sidan fanns en liten stenkista, helt fyndtom.

Gravhögen återuppbyggdes till sin fulla storlek 
några meter norr om vägskärningen.

Fynd: 2 viktlod, 3 nitar, brända ben.
Datering: Sen vikingatid.

Vemdalens sn, Kvisthån 1:7, 1:8, 1:11, 1:12, 1:13, 
4:8, 12:8, 26:1, 39:1
Jämtlands läns museum 
Ann-Charlott Feldt

Jämtland

Brunflo sn, Viken 5:1, 2:1, 2:45
Jämtlands läns museum 
Susanne Sundström

En 160 x 320 stor yta i Brunflo samhälle avsynades 
och fosfatkarterades på uppdrag av Östersunds 
kommun. Ingen förhöjning av fosfathalten konsta
terades.

Fynd: - 
Datering: -

En planerad exploatering av ett fjällskogsområde Frösö sn, Prästbordet 1:1, intill fornlämning 41 
föranledde en specialinventering. I det aktuella om- Jämtlands läns museum 
rådet kunde inga lämningar av intresse påvisas. Ann-Charlott Feldt

Fynd:- 
Datering: -

Blästerugn från järnframställningsplats i 
Kyrkbyn, Lillhärdals socken. Foto Jenny 
Holm, Jämtlands läns museum. Blastfurnace 
from iron-smeltingsite.

En planerad kyrkogårdsutvidgning i anslutning till 
en gravhög föranledde år 1987 en fosfatkartering 
och provundersökning. Ett kulturlager, som påträf
fades då, undersöktes år 1988 och ytterligare prov
schakt grävdes.

Inom området närmast gravhögen påträffades två 
stenpackningar, som delvis flöt ihop. Sambandet 
med gravhögen kunde inte klargöras; denna del av 
området återställdes utan vidare undersökning.

I den södra delen av undersökningsområdet fram
kom ett ca 40 cm tjockt lager som innehöll stora 
mängder skärvsten, något kol samt obrända djur
ben, inom en yta av 5 x 6 m, som dock fortsatte 
utanför underökningsområdet.

Mellan skärvstenslagret och stenpackningarna 
framkom ett brandlager med enstaka skärvstenar 
och obrända ben.

I provschakten iakttogs skörbränd sten. kalk
bruk, ett kulturlager med kol samt ett röse/odlings- 
röse.

Fynd: Djurtand med genomborrad rot, rörben med 
rektangulärt hål, järnföremål, bränd Hinta, bearbe
tad hornbit, obrända ben, horn, slaggklump, kol, 
skärvsten, kniv av järn.
Datering: -

Frösö och Rödö snr, Stocke 4:1, Västbyn 2:19, Väst
ra Färjesundet, Vike 2:6
Jämtlands läns museum 
Jenny Fiolm

I samband med planerat brobygge över Rödösundet 
gjordes en inventering av ny vägsträcka på Frösösi- 
dan av sundet och en provundersökning på Rödösi- 
dan.

Inventeringen visade inte på några hinder för väg
bygge på Frösösidan. På Rödösidan däremot påträf
fades i ett par provgropar rikligt med skärvsten och i
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en grop även bränt ben. Här har antagligen legat en 
boplats.

Fynd: Bränt ben.
Datering: Stenålder.

Hackås sn. Bilista, fornlämningarna 104, 105
Jämtlands läns museum 
Jenny Holm

I samband med bygge av en mindre kraftstation 
kommer Billstaån att dämmas upp av en damm. Det 
berörda området längs Billstaån och området runt 
Flon, öster om den blivande dammen, har därför 
specialinventerats.

Arbetet med dammbygget hade redan börjat vid 
inventeringstillfället och marken var inom stora om
råden omrörd. Ett par rösen på Billstaåns södra sida 
hade skadats. Rösena undersöktes med hjälp av 
grävskopa. De visade sig vara odlingsrösen.

Vid Flons östra ände, där en kanal från Näkten 
höll på att grävas, hittades ett nätsänke i vattenbry
net och ett kvartsavslag i ett nygrävt dike. Vid Flons 
västra ände hittades två slagghögar, 6 resp 3,5 m i 
diameter, ca 75 m från stranden och alldeles intill 
varandra.

Fynd: Nätsänke, 1 kvartsavslag.
Datering: Neolitikum/bronsålder(?); stenålder.

Hammerdals sn, Ede3:35, Edefors, fornlämning34l
Jämtlands läns museum 
Jenny Holm

Med anledning av planerat brobygge över Ammer- 
ån provundersöktes en fornlämning, registrerad 
som stenåldersboplats. Här har tidigare hittats ett 
flintavslag vid ån.

Vid provundersökningen framkom endast sentida 
tegel och spik, samt något kol.

Fynd: Tegel, spik.
Datering: Nyare tid.

Hotagens sn, fornlämningarna 76—83, 102—108 och 
Laxsjö sn, fornlämningarna 35, 75, JLM 4, Vin- 
klumpfjäll 1:1, Ålviken 1:20, Flinten 1:4, Lövhöjden 
1:2
Jämtlands läns museum 
Jan Sundström, Lars Forsberg

Med anledning av planerad dämning av Stora och 
Lilla Foskvattnet, källsjöar i Indalsälvens vattensy
stem, och vattentub från dämningsområdena till 
Hotagssjön, specialinventerades det berörda områ
det år 1986. Utöver tidigare kända nio fångstlokaler 
av stenålderskaraktär framkom ytterligare åtta

stycken, samtidigt som en av de tidigare registrera
de föll bort. Inom området fanns åtta fångstgropar, 
varav tre nyupptäckta.

Ar 1988 undersöktes elva fångstlokaler och sex 
fångstgropar. På sju av fångstlokalerna utfördes 
mer omfattande undersökningar, medan fyra karte
rades med TIS-metoden. På lokalerna undersöktes 
bl a härdar.

Uppehållsplatserna vid Stora Foskvattnet verkar 
ha nyttjats vid olika tillfällen under en mycket lång 
tidsrymd. C 14-dateringar kommer att utföras och 
jordprover ska genomgå spårämnesanalys. Även 

pollenprov har tagits i närbelägna myrar. Områdets 
resurser upp till 2 mil från sjön har karterats.

De undersökta fångstgroparna kommer att date
ras med C 14. En av groparna visade sig vara myck
et vid, med träklädda väggar, nu förkolnade. Gro
pen har ursprungligen haft annat syfte, men senare 
använts som fångstgrop.

Fynd: Spetsar, skrapor, sänkestenar, knackstenar, 
ämnen, kärnor av olika slag, mikrospån, ca 30 000 
avslag m m av kvartsit, kvarts, mylonit, skiffer, flin
ta; asbestkeramik, eggverktyg av järn.
Datering: Mesolitikum — äldre järnålder.

Klövsjö sn, Skålan 1:3, fornlämning 6
Jämtlands läns museum 
Ann-Charlott Feldt

Delar av en stenåldersboplats har dokumenterats 
och återställts efter det att den blivit skadad under 
en av SCA företagen fläckmarkberedning. Sam
manlagt berördes 90 kvadratmeterstora fläckar, 
som avtorvats inom fornlämningsområdet. Fläckar
na undersöktes och torven lades tillbaka. I hela om
rådet kunde skärvsten iakttas. Inga konstruktioner 
framkom.

Fynd: 1 avslag av ljus kvartsit, 1 avslag av ljus mylo
nit, skärvsten.
Datering: Neolitikum — bronsålder.

Laxsjö sn, fornlämningarna 35, 75, JLM 4

Se Hotagens sn

Lits sn, Handog 3:27, fornlämning 118
Jämtlands läns museum 
Jenny Holm

En uppdämning av Indalsälven 1943-45 har orsakat 
att fornlämning 118 eroderat. I erosionskanten har 
det under flera år framkommit ben. År 1953 grävdes 
ett skelett, C 14-daterad till 2130±130 f Kr.

År 1988 gjordes en förundersökning för att kon

statera om fler skelett eller någon boplats fanns på 
platsen. Spridda brända ben påträffades, liksom ett
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Undersökning av en fångstlokal av stenålderskaraktär vid Stora Foskvattnet i Laxsjö socken. 
Vid härden hittades asbestkeramik och ett eggverktyg av järn. Foto Jan Sundström, Jämtlands 
läns museum. Excavating a hunting station of Stone Age type. Asbestos pottery and edge tools of 
iron were found.

upp till 0,5 m tjockt kulturlager, som innehöll rikligt 
med skärvsten, brända ben och andra fynd. Ett an
tal mindre avfallsgropar med obrända ben och kol 
iakttogs.

Undersökningen utfördes i samarbete med Lits 
hembygdsförening.

Fynd: Asbestkeramik, redskap och avslag av kvarts, 
kvartsit och flinta, 1 skifferspets, obrända och brän
da ben.
Datering: Neolitikum - bronsålder.

Lits sn, Söre 6:22, 6:37
Jämtlands läns museum 
Ann-Charlott Feldt

En planerad exploatering i utkanten av Lits samhäl
le föranledde en fosfatkartering på grund av läget i 
en rik järnåldersbygd.

Fosfatkarteringen visade något förhöjda värden i 
sydväst; dock kunde man ej urskilja något som skul
le tyda på kulturlager. I väster fanns ett mörkare 
lager, som tydligt skilde sig från omgivande jord, 
men detta uppvisade inte förhöjda fosfatvärden, ej 
heller artefakter.

Fynd: Slaggklump, fragment av järnföremål, obrän
da ben, bränd lera.
Datering: -

Nyhems sn, Gimdalen 2:11, förnlämning 10:1
Jämtlands läns museum 
Jan Sundström

Med anledning av att en fylld stensättning på ett 
gravfält utsatts för skadegörelse undersöktes och 
återställdes graven.

Stensättningen hade en diameter av 5 m. Den var 
uppbyggd av två koncentriska stenkretsar, täckta av 
mindre stenar. I söder fanns en låg valliknande kon
struktion för att förhindra ras i brinken mot Idsjön. 
I centrum hade ett 0,5 m djupt schakt grävts och 
fyllts igen med blandat material från graven. 

Gravfältet överlagrar en stenåldersboplats.

Fynd: Fragment av brända ornerade benföremål, 
varav minst två olika kammar och en platt hårnål, 
smält grönfärgat glas, bränt ben med spår av metall, 
brända ben, avslag av vit kvarts.
Datering: Mesolitikum - bronsålder (boplatsen), 
yngre romersk järnålder - folkvandringstid (gra
ven).

Rödöns sn, By 1:1, förnlämning 30
Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms uni
versitet 
Pär Connelid

Fornlämningsområdet nr 27, 28, 29 och 30 i Rödöns 
socken utgör en hittills unik företeelse i Jämtlands
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fornlämningsbestånd. Gravar, bebyggelselämning
ar och röjningsrösen med mellanliggande röjda ytor 
uppvisar en sådan tydligt rumslig koppling till var
andra att man kan förutsätta att de utgör en enhet. 
Några av gravarna har undersökts och daterats till 
folkvandringstid (nr 27 och 28, undersökta år 1916). 
Den ena av husgrunderna uppvisar klara likheter 
med undersökta bebyggelselämningar från äldre 
järnålder i andra delar av landet, särskilt de i Häl
singland. Detta talar för att även röjningsrösen och 
fossil åkermark härrör från samma tidsperiod och 
att hela komplexet utgör en brukningsenhet från 
äldre järnålder, vilken lagts öde vid något tillfälle.

Ett 1,5 m2 stort schakt lades ut över husgrundens 
norra långvägg. Syftet var att funktionsbestämma 
och datera huset. Kraftigt rödbränd jord och bränd 
lera (delvis med kvistavtryck) visade att byggnaden 
hade brunnit. Datering till äldre järnålder erhölls 
dels genom fynd och dels med en C 14-datering av 
träkol från en omkullrasad väggkonstruktion.

Bland 139 röjningsrösen kunde vid kartering och 
inventering ett flertal välröjda och delvis avgränsa
de ytor iakttagas. För att utröna om och i så fall 
vilka ytor som hade odlats, grävdes 16 provgropar 
(50 x 50 cm). Informationen från groparna visade 
att ytorna utgör fossil åkermark och att vissa iakt
tagbara skillnader förelåg mellan några av dessa. 
Kol har lämnats in från en av groparna för datering 
av en eventuell brandröjning.

Två mycket begränsade ingrepp gjordes i två av 
röjningsrösena i syfte att datera dessa. Emellertid 
kunde inte tillräckliga mängder kol hittas i botten av 
dessa. Kol och obrända ben högre upp i rösena ty
der på att hushållsavfall har deponerats i dem.

Sammantaget har så pass mycket information er
hållits från undersökningarna att vissa slutsatser om 
hur kulturlandskapet i området en gång har varit 
organiserat kan dras. Dateringarna kan möjligen ge 
ungefärliga hållpunkter för hur markanvändningen 
etablerats och utvecklats.

Fynd: Häktespänne, obestämbara järnfragment, 
brända ben, förkolnade sädeskorn, bränd lera (del
vis med kvistavtryck), träkol.
Datering: Äldre järnålder, folkvandringstid.

Vemdalens sn, Kyrkbyn 43:9—10
Jämtlands läns museum 
Ann-Charlott Feldt

En planerad utvidgning av Björnrikets fritidsan
läggning föranledde en specialinventering. Invente
ringen påvisade en röjd yta med spår av vad som 
kan ha varit en byggnad. Ytan var 6 x 17 m stor och 
belägen på en åsrygg. Lämningen bedömdes som 
recent.

Fynd: - 
Datering: -

Lappland

Arvidsjaurs sn, Gamla Prästgården, fornlämning 
471
Norrbottens museum 
Thomas Wallerström

Gamla kyrk- och marknadsplatsen i Arvidsjaur, 
med anor sedan 1500-talet, har undersökts arkeolo
giskt i flera omgångar. En ledningsgrävning gav 
möjlighet att dokumentera kulturlager och ovan 
jord ej iakttagbara husgrunder m m. Två husgrun
der och en källare (tillhörande ena grunden?) regi
strerades. Dessa torde representera gamla prästgår
den. Dessutom kunde gammal odlingsmark särskil
jas från gammal "naturmark” och områden som tro
ligen betats.

Fynd: -
Datering: 1500-tal och framåt.

Jokkmokks sn, Vuollerim
Umeå universitet, arkeologiska institutionen 
Ulf Westfal

En provundersökning utfördes inom ramen för 
forskningsprojektet kring boplatslämningar i Vuol
lerim. Vid årets undersökning upptogs provrutor ca 
50 m väster om en totalundersökt hyddbotten, date
rad till ca 6000 B P. Förekomst av skörbränd sten, 
kvartsföremål och brända ben indikerar en möjlig 
hyddbotten.

Tidigare är tre hyddbottnar kända i området. 
Markradar har indikerat ytterligare en samtida 
hyddbotten.

Fynd: Kvartsföremål, brända ben.
Datering: Stenålder.

Lycksele sn, Tuggensele 12:1, fornlämning 370
Västerbottens museum 
Sten Gardeström

Inför rensningar av älvfåran gjordes en undersök
ning på en boplats, som nu ligger på ett äldre 
strandplan, då älvfåran sänkts vid tidigare kraft
verksbygge.

På den 90 m långa boplatsytan grävdes ett 80-tal 
provgropar. Måttliga mängder skärvsten fanns över 
hela ytan i ett omspolat sandlager, ca 0,1 m tjockt. 
Inga intakta boplatslager fanns kvar. Fynd har tidi
gare tillvaratagits på platsen, men nu påträffades 
inga. Den tidigare relativt stora boplatsen har för
störts av tidigare exploateringar.

Fynd: - 
Datering: -
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Vuollerimprojektet. Överst undersökning av den första hyddbottnen år 1984. Därunder en 
rekonstruktion av ett älgskinnshus. The Vuollerim projekt. Above, excavation of the first hut 
foundation. Below, reconstruction of an elk-hide house.
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Lycksele sn, Tuggensele 12:1, fornlämning 371
Västerbottens museum 
Sten Gardeström

Inför rensningar av älvfåran gjordes en undersök
ning av en boplats, som nu ligger på ett äldre 
strandplan, då älvfåran sänkts vid tidigare kraft
verksbygge.

På den 60 m långa boplatsytan grävdes ett 60-tal 
provgropar samt undersöktes sju enmeters provru
tor närmare. Rikligt med skärvsten samt avslag och 
skrapor av kvarts fanns i ett decimetertjockt sandla
ger som föreföll ditspolat. Inga intakta lager, ej hel
ler anläggningar påträffades. Boplatsen torde vara 
helt borteroderad eller förstörd av tidigare exploa
tering.

Fynd: Skrapor och avslag av kvarts.
Datering: Mesolitikum - neolitikum.

Sorsele sn, Sandsjön 1:17, 1:22, fornlämning 277
Västerbottens museum 
Asa Lundberg-Spång

Inom ramen för en arkeologikurs för amatörer un
dersöktes delar av en stenåldershydda.

Genom den runda hyddan, som hade 20 m diame
ter med vallar inkluderade, grävdes ett 10 m långt 
schakt. I hyddans nedsänkta golvplan fanns flera 
kokgropar, som på grund av tidsbrist inte kunde 
slutundersökas. Ett stort antal fynd påträffades.

Man planerar att försätta undersökningen påföl
jande sommar.

Fynd: Skrapor, skifferredskap, nätsänken, avslag av 
kvarts och kvartsit, ben.
Datering: Stenålder.

Vilhelmina sn, Voj måsen 1:4, fornlämning 500
Västerbottens museum 
Sten Gardeström

Två fångstgropar undersöktes med anledning av en 
vägdragning vid Vilhelmina flygplats.

Groparna med vallen inräknad hade 8 m diame
ter. Inga konstruktioner påträffades. En av gropar
na var ovanligt grund, endast 1 m djup. den andra 
var skadad av redan påbörjat vägbygge och djupet 
kunde inte bedömas. Kol har tillvaratagits från gro
parna.

Fynd: - 
Datering: -

Medelpad

Njurunda sn, Ovansjö 3:5, fornlämning 181
Länsmuseet i Västernorrland, Raä Fd 
Lennart Forsberg, W Bondesson

Vid riksantikvarieämbetets revidering för ekono
miska kartan hade fornlämning 181 utökats från en 
gravhög till ett gravfält med ytterligare fem högar. 
En nu utförd provundersökning visade att de fem 
överplöjda högarna med största sannolikhet är na
turliga förhöjningar i marken.

Fynd: - 
Datering: -

Sundsvall, Stenstaden, kv Aesculapius 1 och 4
Länsmuseet i Västernorrland 
Lennart Forsberg

På grund av uppförande av kontorsbyggnad utför
des en provundersökning och en huvudundersök
ning i kulturlager. 21 anläggningar framkom. Två av 
dessa var husgrunder; av den ena återstod ett sten- 
fundament, av den andra tolv grova stolpar ner
slagna i marken. Ytterligare ett hus kan finnas.

Fynd:-
Datering: 1600-tal och framåt.

Sundsvall, Stg 1388, kv Aesculapius 5
Länsmuseet i Västernorrland 
Lena Holm

På grund av nybyggnation utfördes en provunder
sökning. Ett kulturindikerande lager, en brunn och 
en blockkoncentration visar att tomten tidigare an
vänts till något ändamål.

Fynd: -
Datering: Troligen andra hälften av 1800-talet.

Tuna sn, Prästbordet 1:1, fornlämning 9
Länsmuseet i Västernorrland 
Lennart Forsberg

Fornlämningen, som består av fyra högar, hade ska
dats vid hyggesplöjning. Skadorna dokumenterades 
genom nivåkartering. Dessutom hittades ytterligare 
en skadad hög.
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Inom ett planerat bostadsområde finns två registre
rade fornlämningsområden, varav den ena, nr 137, 
en osäker stensättning, har undersökts och bortta- 
gits. Förmodligen är den ingen fornlämning.

En fosfatkartering har påbörjats av hela planområ
det och kommer att slutföras under 1989.

Fynd: - 
Datering: -

Tuna sn, Åsta 1:6 m (1, fornlämningarna 136, 137
Länsmuseet i Västernorrland
Lena Holm, Lennart Forsberg

Närke

Ramundeboda sn, Laxåskogen 1:65, fornlämning 61
RA/i UV Mitt 
Mats Mogren

Då SJ skulle bygga planskild korsning för höghastig- 
hetståg måste man schakta bort en mindre morän- 
kulle, platsen för Bodarne gästgiveri, ca 250 m 
nordväst om Ramundeboda klosterruin. I kullen 
fanns bevarad en jordkällare, vilken hade varit i 
bruk även sedan gästgiveriet hade upphört och man
byggnaden flyttats.

Källaren, 4,25 x 4,35 m i innermått, hade en 2,7 
m lång gång och var uppförd av relativt stora natur
stenar. Den hade ursprungligen haft ett tunnvalv.

Fynden var mycket få och en datering av källaren 
till decennierna kring år 1700 är något osäker och 
bygger delvis på indicier.

Fynd: -
Datering: Decennierna kring 1700.

En provundersökning utfördes av kavelbroanläggningen i Skagershultamossen, Tångeråsa 
socken. Kavelbron var lagdi två skikt, på bilden syns det undre. Foto Jan-Åke Ljung, RAÄ. 
Test excavation of corduroy roadway.
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En förundersökning föranleddes av anläggningsar
beten i samband med planerad torvtäkt inom Ska- 
gershultamossens östra delar.

Fornlämning 13 utgörs av en kilometerläng kavel- 
broanläggning i öst-västlig riktning. Den har sanno
likt tjänstgjort som kyrkväg (s k likväg) mellan Ska- 
gershulta och Tångeråsa socknar, innan Skagershul- 
ta kyrka uppfördes 1647. Virke i Tångeråsa träkyr
ka är emellertid dendrokronologiskt daterad till 
1220-1290.

För lokalisering av fornlämningen användes en 
dikningsskruv, med vars hjälp 700 löpmeter schakt 
upptogs.

Broläggningen utgjordes av två skikt, varav det 
övre skiktet kavlar vilade på tämligen kraftiga un- 
derliggare i kanterna. Den undre broläggningens 
brolock utgjordes av i huvudsak kluvor, som vilade 
med den kluvna sidan nedåt på en ansamling under- 
liggare i kanterna. Den övre broläggningen var upp 
till 4 m bred, medan den nedre var något smalare, ca 
2,5 m bred.

I anläggningens norra kant syntes två-tre avbrut
na spetsade störar, nedstuckna i torven omedelbart 
intill själva broläggningens lock.

Fynd:-
Datering: Ca 1700—1854.

Tångeråsa sn, Södra Västkärr 1:6, fornlämning 13
RAÄUV Mitt
Jan-Ake Ljung

Örebro, kv Prästgården och Svalgången 
RAÄ UV Mitt 
Jan-Ake Ljung

En förundersökning föranleddes av planerad ny
byggnation av hus med tillhörande garage vid Nyga
tan.

Ett schakt togs upp längs med Nygatan, som upp
visade ett upp till 2 m tjockt skikt av utfyllnads- och 
rasmaterial, varunder rester av huskonstruktioner 
av trä kunde konstateras. De daterades utifrån 
fyndmaterialet till perioden omkring 1700 och fram 
till stadsbranden 1854. Under dessa anläggningar 
påträffades kulturlager, ett närmare metertjockt 
parti bestående av flera skikt svartbrunsvart/brun 
mylla, med rikligt av gödselblandad träflis. Delar av 
dessa lägre belägna kulturlager kunde sannolikt 
representera äldre odlingsmark.

Ytterligare ett mindre schakt upptogs i undersök
ningsområdets södra del, där kulturlagren i anslut
ning till träkonstruktionsnivån syntes intakta. Kul
turlagren med virkesrester etc borttogs ej i detta 
schakt.

Utifrån lagerbilden i schaktet längs Nygatan kan 
sägas, att områdets lokala topografi har varit tämli
gen plan fram till stadsbranden 1854, då den nuva
rande markerade sluttningen åt väster bildats, 
främst av brandrester och ras- och rivningsmaterial

från byggnader i områdets östra del, troligen längs 
med Drottninggatan.

Lagermässigt, liksom topografiskt, sammanfaller 
undersökningsresultaten med uppgifter från år 1987 
gjorda undersökningar i kvarteret Prästgården 4 och 
5, invid Nygatans norra del.

Fynd: Franskt kolonialmynt (Västindien 1722), 
kopparmynt, järnföremål, keramik (yngre rödgods, 
stengods, porslin, fajans), glas, läderspill, kritpips- 
fragment m m.
Datering: Högmedeltid och senare.

Örebro, kv Tryckeriet 10
RAÄ UV Mitt 
Jan-Åke Ljung

En undersökning föranleddes av nybyggnation.
Bebyggelselämningar framkom från hög- och sen

medeltid samt senare, där den äldre bebyggelsen 
preliminärt daterades, utifrån fyndmaterialet, till 
1350.

Fem bebyggelseskikt kunde dokumenteras. Be
byggelselämningarna i de medeltida skikten täckte i 
stort sett hela undersökningsområdet, i ett närmast 
rätvinkligt system. Bebyggelsen här var fördelad på 
fyra tomter, avgränsade i mellersta södra delen av 
en närmast öst-västligt orienterad gatusträckning. I 
mellersta västra, liksom i mellersta norra delarna 
fanns dropprum mellan de olika byggnadskroppar
na.

Bebyggelselämningarna utgjordes i huvudsak av 
rester av enkla timrade trähus, upplagda på syllste- 
nar eller syllkubb - i något fall dock försedd med 
stenfot.

Den undersökta gatan, som utifrån yngre kartma
terial sannolikt kan identifieras som Tunnbindare
gränd, syntes i sitt yngsta skede endast som en grus- 
och risförsedd sträckning, vilken föregåtts dels av en 
stenläggning och dels, i de äldre lagren, av en bro
läggning.

I anslutning till bebyggelsen påträffades flera 
större ugnsanläggningar av bränd lera och trä, stör
re nedgrävda rektangulära kar, uppförda i skiftes
verk, latrinkonstruktioner, en brunn m m.

Bebyggelsen i kvarteret har sannolikt tillkommit 
på relativt kort tid och anlagts på ett upp till 0,5 m 
tjockt, träflisblandat gödsellager. Detta har troligen 
påförts den ursprungliga markytan i samband med 
jordbruk.

Fynd: Seldonsdetaljer, nycklar, bultlås, armborstpi
lar, knivar, söljor, keramik, kakel, tegel, glas, krit
pipor, tärning, flöjt, ”vinare”, bennålar, kammar, 
skor, stövlar, laggkärl, fat, krokar, korvpinnar 
m m.
Datering: Högmedeltid och senare.
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Skåne

Allerums sn, Kristinelund 2:1, fornlämning 36 och 
Vikens sn, fornlämningarna 2, 3, 14—16
RAÄ. UV Syd 
Bengt Söderberg

En förundersökning utfördes i samband med led
ningsdragning för naturgas, planerad av Sydkraft 
AB. Ledningssträckan passerar ett antal registrera
de fornlämningar.

Längs sträckan öster om fornlämning 36, en sten- 
åldersboplats belägen på Litorinavallen, togs ca 250 
löpmeter schakt upp. Steril botten bestod omväx
lande av sand, grus, svallad sten och lera. Förutom 
enstaka spridda flintavslag påträffades inga spår ef
ter boplatsen.

Beträffande fornlämning 2, en hög, träffades 
överenskommelse med arbetsledaren att dra led
ningen invid den passerande väg 111, där kabelned
läggningar tidigare skett.

Vid fornlämning 3, sliprännor, avsåg man att dra 
ledningen mitt i en asfalterad cykelväg, för vilken 
utschaktning gjorts.

Området för fornlämningarna 15 och 16, bort
tagna sliprännor, berördes ej av ledningsdragning
en.

Stenåldersboplatsen fornlämning 14 berördes pe
rifert av ledningsdragningen. Ett hundratal löpme
ter schakt togs upp, varvid boplatsrester i form av 
gropar med gråbrun ibland sotig sand, samt enstaka 
spridd skörbränd sten, konstaterades på ett väl av
gränsat parti där steril botten i huvudsak utgjordes 
av sand och grus.

Boplatsen har karaktäriserats som mesolitisk. 
Fynden utgjordes av ett fåtal flintavslag, vilket sam
mantaget med anläggningarnas gleshet talar för en 
snar begränsning av boplatsen i väster. Boplatsen 
bör ses i relation till de närbelägna sliprännorna.

Fynd: Avslag, flinta.
Datering: Mesolitikum — neolitisk tid.

Allerums sn, Laröd 4:44, 4:88, fornlämning 157
RAÄ, UV Syd 
Anders Löfgren

En förundersökning utfördes med anledning av hus
byggnation öster om Larödsvägen i Laröd.

Fornlämning 157 är en registrerad boplats, inom 
vars kända gränser drogs fyra provschakt med en 
sammanlagd längd av 300 m. En 0,5 m stor grop 
med något träkol i fyllningen och en kokgrop med 
fynd av keramik påträffades och undersöktes.

Fosfatprover togs i schakten för att få en begräns
ning av boplatsytan. I samband med en ytlig karte
ring tillvaratogs flera flintartefakter i matjordslag- 
ret, som var ca 0,3 m tjockt. Boplatsen är till största 
delen bortodlad; eventuellt kan en del finnas kvar

öster om exploateringsytan på fastigheten Laröd 
50:1, som inte kunde besiktigas på grund av växan
de gröda.

Fynd: Keramik, flintskrapor, avslag.
Datering: Senneolitikum.

Allerums sn, Laröd 55:1, 4:62, fornlämning 172b
RAÄ. UV Syd 
Anders Löfgren

En förundersökning inom en registrerad bytomt ut
fördes inom samma exploateringsområde som forn
lämning 157 ovan.

Sex provschakt med en sammanlagd längd av 
275 m grävdes inom bytomtens kända gränser. I 
fem av schakten kom endast sentida gropar, sten- 
fyllda diken och dräneringsdiken. I ett schakt fram
kom rester av en äldre gårdsanläggning. Syllstenar, 
bränd lerklining från väggarna och ett brandlager 
visade att det stått ett hus på platsen. För att få en 
närmare datering breddades schaktet och en 30 m2 
stor yta grävdes för hand. Fynd av keramik daterar 
anläggningen till 1600/1700-tal. Rester av gråstens
fundament visar att flera mindre husgrunder finns i 
närheten. Dessa är troligen yngre än den undersök
ta anläggningen. Inga spår av medeltida bebyggelse
rester eller fynd kunde upptäckas inom exploate
ringsytan.

Bytomten som är utmärkt på 1742 års karta upp
visar höga fosfatvärden. Ytterligare fosfatprover 
togs.

Fynd: Keramik (yngre rödgods, stengods), hästsko, 
fönsterglas, lerklining.
Datering: 1600/1700- 1800-talen.

\
Balkåkra sn, Balkäkra 18:26 m 11, fornlämningarna 
28, 29
RAÄ, UV Syd 
Lasse Wallin

En förundersökning utfördes med anledning av hus
byggnation.

Området är beläget i kuperad terräng, 25—30 
m ö h , i norra delen av Svarte. På äldre kartor 

kallas den dåvarande åkern "Haslehögsåker”. Två 
registrerade fornlämningar är belägna inom områ
det. På fornlämning 28 har en härd och ett slipat 
flintfragment påträffats. Fornlämning 29 är en bo
plats från förhistorisk tid, belägen på nordvästra si
dan av vad som ursprungligen kan ha varit en dödis- 
håla och som vid tiden för bosättningen varit en 
öppen vattensamling. Pa kringliggande fastigheter 
finns flera boplatsindikationer.

Provschakt grävdes över dels de områden som var 
markerade som fornlämningar, dels de som ur topo
grafisk synpunkt kan ha varit lämpliga boplats- eller 
gravlägen. Inga fornlämningar påträffades emeller
tid, ej heller slagen flinta.
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Jordprover för fosfatanalys insamlades för att om 
möjligt fastställa utsträckningen av de troligen 
bortplöjda fornlämningarna.

Fynd:- 
Datering: -

Barkåkra sn, Luntertun 1:63, Lidvägen 9, fornläm- 
ning 56
Kristianstads läns museum 
Hans Aström

En antikvarisk kontroll på grund av garagebygge 
utfördes inom registrerad fast fornlämning. Fastig
heten ligger ca 300 m nordost om Luntertuns kyr
koruin och dessutom i ett område, där flertaliga 
stenåldersfynd har gjorts.

Humus schaktades av inom ett 6 x 9 m stort om
råde. Under humuslagret kom steril bottensand. 
Inga fynd eller konstruktioner framkom.

Fynd:- 
Datering: -

Barkåkra sn, Valhall 6:1
Kristianstads läns museum 
Bertil Helgesson

På grund av husbygge utfördes en förundersökning, 
då området runt fastigheten är rikt på fynd och 
konstruktioner från förhistorisk och tidig historisk 
tid. Sammanlagt grävdes 321 löpmeter provschakt. 
Inga fynd eller konstruktioner, som skulle motivera 
en vidare undersökning, framkom.

Fynd: - 
Datering: -

Bunkello sn, kv Dansaren och Danserskan
Malmö Museer 
Catherine Einarsen

En arkeologisk undersökning utfördes med anled
ning av nybyggnation i den sydöstra delen av kvarte
ret Danserskan. Inom den ca 40 x 40 m stora under- 
sökningsytan påträffades ett kulturlager, 12 x 13 m, 
en brunn, tretton gropar och tolv stolphål.

Fynd: Keramik, bearbetad flinta, djurben. 
Datering: Mellanneolitikum.

Burlövs sn, Arlöv 3:10
RAÄ, UV Syd
Inger Torstensdotter Ahlin

En förundersökning utfördes med anledning av en 
eventuell husbyggnation.

Det undersökta området är beläget cirka 70 m

norr om Sege å på en mindre höjdsträckning, cirka 5 
m ö h , som sluttar ner mot ån.

Närheten till ån på en sydsluttning och förhöjda 
fosfatvärden är faktorer som indikerar boplatsläge.
1 östra delen tangerar undersökningsområdet Ar
lövs gamla bytomt, en medeltida bylämning.

Utmed Sege ås nedre lopp har ett flertal större 
arkeologiska undersökningar av boplatser utförts, 
framförallt stenåldersboplatser.

Fyra sökschakt avbanades, sammanlagt ca 
700 m2. Ner mot ån på cirka 2,4 m kom ett brunt 
svart förhållandevis fyndfattigt lager, tolkad som ett 
utkastlager.

På de högst belägna delarna av området var mat- 
jordstäcket tunt och hårt plöjt varför man kan för
vänta sig att underliggande fornlämningar är skada
de eller bortodlade.

Få lämningar kom på ovan nämnda områden. 
Rester av en sentida kvarn påträffades.

I en svacka mellan de högst belägna partierna var 
däremot matjordslagret och ett underliggande kul
turlager bitvis upp till 1 m tjockt. Kulturlagret inne
höll rikligt med flintavslag och träkol.

I schakten framkom totalt 38 anläggningar. Mer
parten av dessa utgjordes av stolphål, ett mindre 
antal gropar samt ett fåtal härdar/härdrester. En del 
av anläggningarna kan säkert sättas i samband med 
den tidigare nämnda kvarnen.

Inga fynd daterar boplatsen närmare, men den 
har utnyttjats under stenålder, möjligen bronsålder. 
Inga lämningar från Arlövs gamla bytomt påträffa
des.

Fynd: Stenålder, bronsålder.
Datering: Flinta, keramik, ben.

Dalköpinge sn, Dalköpinge 6:3, 11:3, fornlämning- 
arna 9, 32
RAÄ, UV Syd 
Bengt Jacobsson

Två förundersökningar utfördes med anledning av 
planerad husbyggnation och vägbygge.

I västra kanten av exploateringsområdet har tidiga
re påträffats ett slipstensfragment samt en nu för
kommen klubba med inhuggen ränna. Fyndplatsen 
är registrerad som fornlämning 9.

Omedelbart norr om exploateringsområdet på
träffades år 1986 lösfynd bestående av flintartefak- 
ter. Fynden bedömdes tillhöra en mesolitisk boplats 
vars utsträckning ej gick att fastställa. Boplatsen är 
registrerad som fornlämning 32.

Tre provschakt grävdes, med en sammanlagd 
längd av 300 m. Härvid kunde konstateras att plöj- 
ningsspåren gick ner i steril lera. Några kulturlager 
eller anläggningar påträffades ej. Eftersom marken 
vid undersökningstillfället täcktes av snö, kunde nå
gon ytfyndsinventering ej utföras. Om den norrut 
påträffade boplatsen sträckt sig in över det nu ak
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tuella området, har jordbruksarbetena helt spolie
rat denna.

Ytterligare en förundersökning utfördes på forn- 
lämning 32. Ett 80 m långt provschakt drogs längs 
den planerade vägen. Ploggången gick ner till steril 
lera. Varken kulturlager eller anläggningar fanns 
bevarade.

Fynd:- 
Datering: -

Degeberga sn, Degeberga 23:34
Kristianstads Läns Museum 
Bertil Helgesson

På grund av husbygge utfördes en förundersökning 
på en platå med ett bra boplatsläge söder om Forsa- 
karsbäcken.

Fyra schakt med en sammanlagd längd av 266 m 
grävdes. Under humuslagret kom steril botten. I 
schakten registrerades 18 härdar och fem mörka 
fläckar, spridda över hela området, men med en 
viss koncentration i nordväst.

Fynd: Keramikskärva.
Datering: Förhistorisk tid.

Falsterbo, Falsterbo 6:88
Skånes hembygdsförbund 
Karna Jönsson

I samband med grävning av grundläggningsschakt 
för tillbyggnad av fastighet inom Falsterbo medelti
da stadsområde utfördes en antikvarisk kontroll, 
varvid ca 4 löpmeter schakt drogs. Medeltida kul
turlager påträffades.

Fynd:-
Datering: Medeltid.

Falsterbo, F'alsterbo 8:95
UV Syd
Anders Löfgren

En förundersökning utfördes med anledning av ny
byggnation av ett trefamiljshus med källare, inom 
den södra delen av området för den medeltida sta
den. Exploateringen omfattade en ca 200 m2 stor 
yta nordost om Kolabacken, som är platsen för den 
gamla fyren. I området har tidigare påträffats me
deltida lämningar.

Två stycken 2—2,5 m djupa schakt grävdes ned 
till steril mark på 0,4—0,7 m ö h . Lagren i de båda 
schakten visar en god överensstämmelse. Ett skikt 
mylla täckte ett nästan metertjockt flygsandlager. 
De undre lagren bestod av grå sand med kolfrag
ment och enstaka keramikskärvor. I botten fanns 
ett 0,2 m tjockt lager med slagg.

Förundersökningen visar att området har fyllts ut, 
främst genom flygsand, under 1300-talet och fram
åt.

Fynd: Keramik (yngre svartgods, yngre rödgods, 
stengods), slagg, djurben.
Datering: Hög- och senmedeltid.

Falsterbo, Falsterbo 9:9, 9:22
UV Syd 
Stefan Kriig

En förundersökning utfördes på grund av planerad 
nybyggnation inom den västra delen av området för 
den medeltida staden, i ett kuperat skogsområde. 
Undersökningsområdet ligger ca 200 m norr om den 
i historiska källor omnämnda Tyska kyrkan. Ome
delbart söder om undersökningsytan har påträffats 
lämningar av senmedeltida bodbebyggelse.

Ett 20 m långt och 1,4 m brett nord-sydligt schakt 
grävdes från marknivån på 2,5 m ö h till steril bot
ten på 1 m. Två tjocka flygsandlager täckte ett ända 
till 0,6 m tjockt humus- och träkolsblandat sandla
ger. I detta lager, som låg på steril botten, påträffa
des ett antal stengodsskärvor av 1400-talstyp. Lag
ret gick att följa längs hela schaktet men avtog mot 
norr, för att nästan helt upphöra i schaktets norra 
del.

I anslutning till det fyndförande lagret i söder på
träffades bränd lera samt stolphål, troligen rester av 
en ugn. Vid ugnen fanns även en nedgrävd tunna. 
Ungefär i schaktets mitt påträffades en brunn, be
stående av tre djupt nedgrävda tunnor. De påträffa
de lämningarna bör sättas i samband med den ovan 
nämnda bodbebyggelsen.

Fynd: Keramik (yngre svartgods, yngre rödgods, 
stengods).
Datering: 1400-tal.

Falsterbo, F'alsterbo 9:11
UV Syd
Anders Löfgren

I samband med planerad nybyggnation utfördes en 
förundersökning inom området för den medeltida 
staden. Två schakt, 1 x 6 m och 1 x 2 m stora gräv
des från markytan 2,7 m ö h till steril sand på 1 m. 
Lagren bestod av flygsand som täckte flera lager 
gråbrun sand. Dessa sandlager hade en tjocklek av 
upp till 2 m. Enstaka keramikskärvor daterar lagren 
till 1300/1400-tal.

De topografiska betingelserna var mer gynnsam
ma i den södra delen av tomten. Ett 3 m2 stort 
schakt grävdes där en mindre förrådsbyggnad skulle 
byggas i hörnet av en 8 x 10 m stor kulle. Ett lergolv 
låg 0,4 m under markytan och sträckte sig in under 
kullen. Keramik daterar golvet, som troligen tillhört 
en bodbebyggelse, till sen medeltid.
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Fynd: Keramik (äldre rödgods, yngre rödgods, 
stengods).
Datering: 1300/1400-tal.

Falsterbo, Falsterbo 22:32
Skånes hembygdsförbund 
Karna Jönsson

T samband med grävning av grundläggningsschakt 
för tillbyggnad av fastighet inom Falsterbo medelti
da stadsområde utfördes en antikvarisk kontroll. 
Medeltida kulturlager påträffades.

Fynd:-
Datering: Medeltid.

Falsterbo, Falsterbo 25:21, 25:22
UV Syd 
Stefan Kriig

En förundersökning utfördes på grund av planerad 
nybyggnation. Exploateringsytan låg inom östra de
len av området för den medeltida staden. Vid tidiga
re undersökningar har medeltida lämningar påträf
fats i fastighetens nordvästra del samt på Skoltorget 
i söder.

Två nord-sydliga schakt, 11 och 7 m långa, gräv
des från marknivån på 3 m ö h ned till steril botten 
på 2 m. Ungefär 0,3 m ovanför botten fanns i bägge 
schakten ett tunt sandblandat kulturlager med en
staka djurben och keramikskärvor men inga spår av 
äldre bebyggelse.

Fynd: Keramik (yngre rödgods, stengods, pottka
kel).
Datering: 1400—1500-talen.

Falsterbo, Falsterbo Stg 132
UV Syd 
Stefan Kriig

En förundersökning utfördes på grund av planerad 
husbyggnation inom den västra delen av området 
för den medeltida staden. Undersökningsområdet 
ligger ca 200 m nordost om den i historiska källor 
omnämnda Tyska kyrkan. Vid undersökningar 
öster om fastigheten har tidigare påträffats lämning
ar av äldre bebyggelse.

Ett 10 m långt och 1,4 m brett nord-sydligt schakt 
grävdes från marknivån ca 3,2 m ö h ned till steril 
botten på ca 1,6 m. Den södra delen av schaktet 
hade ett flertal flygsandlager. Ovanpå den sterila 
botten fanns ett sot- och kolblandat fyndförande 
lager samt en lerbotten, dvs en trågliknande ler- 
klädd grop, som kan knytas till 1200-1300-talens 
fiskeläge. I övrigt fanns inga spår av äldre bebyggel
se.

Den norra delen av schaktet var stört av en nutida 
nedgravning.

Fynd: Keramik (äldre rödgods, yngre svartgods, 
stengods).
Datering: 1300-1400-talen.

Falsterbo, Flommen, Falsterbo och Flommen, del av 
2:1
Skånes hembygdsförbund 
Karna Jönsson

På grund av ledningsdragning inom det medeltida 
stadsområdet i Falsterbo utfördes en antikvarisk 
kontroll. Medeltida kulturlager kunde konstateras. 
Under gamla järnvägsbanken var de kraftigast och 
tunnades ut mot väster.

Fynd: - 
Datering: -

Fjälkinge sn, Fjälkinge 35:60,
Kristianstads Läns Museum 
Bertil Helge sson

På grund av husbyggnation utfördes en förunder
sökning på en tomt centralt i Fjälkinge, där arkeolo
giska fynd och konstruktioner har påträffats vid åt
skilliga tillfällen, bl a fem skelettgravar och två ska
dade skelett.

Tre schakt med en sammanlagd längd av 251 m 
grävdes. Under humuslagret kom antingen kulturla
ger eller steril botten. Kulturlagret är brunt och san
digt, 0,05—0,2 m tjockt. 16 boplatsgropar, varav två 
dock gravlika, och 20 stolphål registrerades. Dess
utom finns en stor grop som möjligen är ett grophus. 
Uppskattningsvis täcker kulturlagret en yta av 
1 500-2 000 m2 av det provundersökta området. 

Platsen har varit flitigt utnyttjad under vissa delar av 
förhistorisk tid.

Fynd: Keramik, Hinta.
Datering: Förhistorisk tid.

Flackarps sn, Trolleberg 1:1A, fornlämning 32
UV Syd
Bengt Söderberg

En undersökning utfördes med anledning av att en 
ny markväg parallellt med den nyanlagda väg 108 
skulle skära genom fornlämning 32. en registrerad 
stenåldersboplats, belägen pä en svag nordsluttning 
ett hundratal meter söder om Fiöjeåns dalgång.

Inför anläggandet av väg 108 påträffades vid en 
arkeologisk undersökning år 1987 kulturlager från 
senneolitikum, skelettgravar från romersk järnålder 
samt vikingatida grophus och en dryg kilometer åt 
sydväst stolpbyggda långhus från yngre bronsålder.

Ett 140 m långt och 6 m brett schakt avbanades. 
Bebyggelselämningar framkom i två koncentratio
ner. Även kulturlagerrester förekom. I söder av
täcktes ett stolpbyggt långhus med takbärande inre
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stolppar, avhägnat mot norr. Ett femtiotal meter 
längre norrut fanns stolphål utan något påtagligt 
sammanhang. Lämningarna är svårdaterade, då en
dast en liten del av huset berördes och då keramik
fynden var få och okaraktäristiska. Konstruktions
detaljer tyder dock på yngre bronsålder.

Fynd: Keramik, skivskrapa, flintavslag.
Datering: Senneolitikum, yngre bronsålder.

Fosie sn, Bellevuegården, kvarteret Anten
Malmö Museer 
A prilla Thörn

En arkeologisk undersökning utfördes inför plane
rad husbyggnation. 1 områdets västra del finns en 
åssträckning i ungefärlig SSV-NNÖ-lig riktning.

Flertalet av påträffade stolphål var koncentrerade 
på åskrönet, tre mittsule- och ett sidsulehus kunde 
identifieras. I anknytning till stolphålskoncentratio- 
nerna kom ett mindre antal gropar. 

Undersökningen fortsätter under våren 1989.

Fynd: Keramik, flintavfall, flint- och bergartsred- 
skap, m m.
Datering: Mellan — senneolitikum, bronsålder och 
odaterat.

Färlövs sn, Bjärlöv 17:11, 17:22
Kristianstads läns museum 
Bertil Helgesson

På grund av nybyggnation av marklägenheter utför
des en provundersökning inom ett område i närhe
ten av fasta fornlämningar och Bjärlöv medeltida 
by. Även det topografiska läget gjorde att man kun
de misstänka dolda fornlämningar. Provschakt med 
en sammanlagd längd av 80 m grävdes. Under hu
muslagret kom orörd botten av grus och sand. På ett 
ställe i humuslagret fanns aska och kol koncentre
rat, dock utan synbar konstruktion, förmodligen 
rester av en sentida brasa.

Fynd:- 
Datering: -

Gärds köpinge sn, Gärds köpinge kyrka
Kristianstads läns museum 
Tyra Ericson

I samband med utvändig renovering av kyrkan ut
fördes en dokumentation. Kyrkan består av lång
hus, kor, absid och torn från 1100-talet, vapenhus 
från 1200- eller 1300-talet i väster, släkten Ugerups 
gravkor från 1500-talet i norr samt nykyrka från 
1700-talet i söder.

Omkring 1880 uppfördes på korets norrsida ett 
pannrum. I samband med pågående renovering revs 
detta, varvid ett tidigare delvis igensatt romanskt 
korfönster frilädes helt. Detta fönster dokumente

rades nu. I övrigt dokumenterades de fåtaliga områ
den där putsen var avknackad, en eventuell dörr
öppning på nykyrkans västfasad liksom förekomst 
av kvaderrits på tornets nordfasad. Invändigt mur- 
verksdokumenterades ett mindre parti i norra kors- 
armen.

Inga iakttagelser av dörrar eller fönster gjordes, 
med undantag av de ovan nämnda, ej heller av över
gången mellan olika byggnadsdelar.

I samband med uppsättande av en gravsten vid 
gravkorets norra vägg frilädes delar av ett valv. Des
sa befanns vara rester efter det igenfyllda gravkorets 
tak.

Fynd: -
Datering: Medeltid, nyare tid före 1850.

Hedeskoga sn, Lilla Tvären 7:17, Åkeshall
UV Syd 
Lasse Wallin

En förundersökning utfördes på grund av hus
byggnation. Området är beläget på en platå som 
sluttar mot söder. Avståndet till nuvarande strand 
är ca 2 km. Fastigheten ligger inom ett antaget bo
platsområde från yngre bronsålder. Indikationer är 
bl a brandgravar som påträffats väster om Vassaåns 
mynning, men även undersökta boplatsrester inom 
Norra Bellevueområdet samt en härd nära gränsen 
till det nu aktuella området.

Tre nord-sydligt orienterade schakt grävdes. Inga 
fornlämningar påträffades. Troligen har denna yta 
varit mindre lämplig för bosättning på grund av 
krönläge. I områdets sydvästra del kan förutsätt
ningarna ha varit bättre, men här hade schaktningar 
för den befintliga gården helt förändrat topografin.

Fynd:- 
Datering: -

Helsingborg, kv Bastionen
UV Syd
Anders Löfgren

En förundersökning utfördes med anledning av pla
nerad husbyggnation i den södra delen av den me
deltida staden. Arkeologiska undersökningar i 
kvarteret Ruuth har visat att det finns bebyggelse- 
rester från och med 1200-talet i dessa delar av sta
den.

I undersökningsområdet, tidigare bebyggt men 
nu parkeringsplats, grävdes åtta schakt med en sam
manlagd längd av 75 m. Det visade sig att tomten 
var helt urschaktad. I nordost fanns ett område som 
inte hade berörts av senare tiders husgrunder. Här 
grävdes en 3,5 m djup grop. Inga kulturlager eller 
äldre lämningar påträffades.

Fynd:- 
Datering: -
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Undersökningar utfördes med anledning av arbetet 
med järnvägstunneln för västkustbanan. För den s k 
citytunneln grävdes ett 20 m brett och 10 m djupt 
schakt inom det gamla hamnområdet.

Vid den första etappen av tunnelbygget berördes en 
äldre bryggkonstruktion. Bryggan, vars landfäste 
ligger i korsningen mellan Stortorget och Hamntor
get, hade skadats då järnspont hade slagits ned i 
dess längdriktning. Av bryggan återstod endast en 
15 m lång och drygt 3 m bred sektion. En sträcka av 
6 m bestod av ramvirke för landfästet med enstaka 
större stenar. Toppnivån på virket låg 0,2 m ö h . 
Ett 9 m långt parti bestod av en knuttimrad sänke- 
kista av furu. Denna har fungerat som underlag för 
bryggan. Det som återstod var ett trettiotal stockar 
lagda i tre skift till en bevarad höjd av 0,8 m. Dessa 
låg 0,5—1,3 m under havsnivån.

Nivåsiffrorna visar att det enbart var de understa 
delarna av bryggan som återstod. På det översta 
stocklagret låg en utfyllnad av stora stenblock som 
ingått i konstruktionen. Ett fåtal keramikskärvor 
påträffades i lagret. En av dessa hade en piplerede- 
kor med årtalet 1754.

Träprover för dendrokronologisk datering togs. 
Konstruktionen har sannolikt ingått i den stenbryg- 
ga som byggdes år 1765—1766.

Vid schaktning för tunnelbygget påträffades rester 
av en båt, som frilädes och dokumenterades. Båten, 
ett segelfartyg, var 12 m lång och mer än 3 m bred. 
Spanten av ek var fastade vid bordläggningen med 
tränaglar. Båten var lastad med stora stenblock och 
har troligtvis avsiktligt sänkts i samband med hamn
utbyggnaden på 1800-talet.

Vid en senare schaktning påträffades resterna av två 
bryggor. Av den ena återstod endast ett par meter, 
medan den andra kunde följas längs hela schaktet.

Träprover togs för dendrokronologisk datering 
från båten och bryggorna.

Fynd: Keramik (yngre rödgods), kritpipor. 
Datering: 1500—1700-talen.

Helsingborg, Hamntorget
UV Syd
Anders Löfgren, Anders Wihlborg

Helsingborg, kv John Ericsson 7
UV Syd
Anders Löfgren

En förundersökning utfördes inom området för den 
medeltida staden med anledning av lednings
dragningar och sänkning av källargolvet i ett befint
ligt hus mot Prästgatan.

Vid en provundersökning år 1987 på den angrän
sande tomten mot söder hade påträffats medeltida 
kulturlager och anläggningar söder om Bruksgatan.

För att fastställa gränsen för stadens medeltida ut
bredning mot havet i kvarteret John Ericsson gräv
des nu en grop i det urschaktade källargolvet. 
Schaktet längs den norra husväggen dokumentera
des. Inga medeltida kulturlager eller lämningar 
fanns dock inom undersökningsområdet. Gränsen 
mot havet ligger troligen öster om fastigheten.

Fynd: Svallat taktegel, sentida keramik.
Datering: Nyare tid.

Helsingborg, kv Karl XI Norra 2
UV Syd
Anders Löfgren

En förundersökning utfördes med anledning av att 
en ca 60 m2 stor tillbyggnad skulle uppföras på går

den till fastigheten. Exploateringsytan ligger inom 
området för den medeltida staden, i anslutning till 
Södra Storgatan, som under medeltiden fungerade 
som torggata. Tidigare undersökningar i kvarteret 
har visat att lerbottnar förekommer.

Ett 3,5 m långt och 0,9 m brett schakt grävdes. På 
en nivå av 8,4-8,7 m ö h , 1,3 m under markytan, 
och med sträckning över hela schaktet, fanns en 
stenläggning samt tegel, i ett bebyggelseskikt från 
1600/1700-talet.

Eftersom grundläggningen till huset inte skulle gå 
djupare än till 0,8 m, grävdes endast en mindre grop 
ner till steril nivå. På nivån 6,9 m ö h kom ytterliga
re en stenläggning. Den sterila marknivån ligger på 
5,9 m. Av kulturlagrens 3,8 meters tjocklek hör 
2,5 m till 1600-tal och äldre.

Fynd: Keramik (yngre rödgods), kritpipeskaft. 
Datering: Medeltid - 1600/1700-tal.

Helsingborg, kv Kullen Östra 36
UV Syd
Anders Löfgren

En förundersökning utfördes med anledning av pla
nerad husbyggnation inom området för den medelti
da staden, på landborgsbranten i korsningen S:t 
Clemensgatan-Bomgränden. Fastigheten ligger del
vis över en ravin som blivit utfylld under senkvartär 
tid, 25 —28 m ö h . Drygt 100 m mot öster har Hel
singborgs äldsta kyrka legat. Vid tidigare undersök
ningar av kyrkan och kyrkogården har gjorts fynd 
som tyder på att tidigmedeltida profan bebyggelse 
har funnits i närheten.

Fyra schakt med en sammanlagd längd av 21 m 
grävdes. Vissa partier grävdes ner till ett djup av 
4 m. Under ett tunt matjordstäcke kom endast 
senglaciala sand- och grusavlagringar.

Fynd:- 
Datering: -

392



En förundersökning med efterföljande undersök
ning utfördes med anledning av planerad hus
byggnation intill landborgsbranten, mellan Maria- 
kyrkan och Kärnan. Området är centralt beläget vid 
en av medeltidens viktigaste förbindelseleder mel
lan hög- och lågstaden. År 1657 anlades Axltorget 
här. Några år senare vidtog stora utfyllnader för 
byggandet av bastionen Carl Gustaf sydväst om 
Kärnan, varför det inom delar av exploateringsytan 
finns upp till 8 m tjocka utfyllnadslager.

Den tilltänkta undersökningsytan omfattade ca 
150 m2, begränsad i norr av en större magasins
byggnad med källare från slutet av 1800-talet, i sö
der av ett äldre korsvirkeshus, intill vilken fanns 
rester av kullerstensläggning i marknivån på 9,81 
m ö h . En tredjedel av ytan var tillgänglig vid för
undersökningen.

De senmedeltida lagren har till stora delar för
störts av ett betonggolv, delvis över ett gråstensfun
dament från 1300-talet.

Ett 2,5 x 1,5 m stort provschakt grävdes. I schaktet 
fanns rester av en sandstenssyl 1 till ett högmedeltida 
hus. Ett kompakt raseringslager med bränd lerkli- 
ning var allt som återstod av ett senmedeltida hus 
som brunnit. Kulturlagren är bevarade till en tjock
lek av 0,6 m. I botten fanns rester av raseringslager 
men inga spår av konstruktioner. Fynd av keramik
skärvor i de understa lagren tyder på tidigmedeltida 
bebyggelse i närheten.

Tjugo meter öster om provschaktet grävdes en 
grop i fyllnadsmassorna till landborgsbranten ned 
till planerad urschaktningsnivå för stödmurarna, 
16,35 m ö h . I den knappt 3 m djupa gropen doku
menterades sex olika skikt med raserings- och utfyll
nadslager. I området finns även flera sentida stöd
murar.

Efter förundersökningen undersöktes ca 120 m2.
I samband med upprensning av en sentida källare 

frilädes ett decimetertjockt sotsvart lager på 7,7 
m ö h . Fynd av flintavslag i lagret och en härdgrop 
med skörbränd sten på en högre nivå visar att det 
funnits förhistoriska bosättningar i området.

De medeltida lagren började på en nivå av 8,8-8 
m ö h . Inga bebyggelselämningar fanns i de under
sta lagren, men fynd av keramik, bry nen och en 
islägg daterar dem till tidig medeltid.

Under 1200/1300-talet byggdes ett hus i väst-östlig 
riktning längs en knadderstensgata. Endast den nor
ra väggen kunde dokumenteras, då resten sträckte 
sig in under det i söder befintliga korsvirkeshuset. 
Flera större avfallsgropar från samma period fanns 
norr om knadderytan.

De senmedeltida lämningarna var till största de
len bortschaktade. Syllstensrader och stolphål åter
stod.

Helsingborg, kv Kärnan mellersta nr 3, 6, 7
UV Syd
Anders Löfgren

En 5 m bred stenkällare låg delvis under sydmu- 
ren till magasinet som begränsade området i norr. 
Under tegelgolvet i källaren fanns en stenskodd 
brunn. Fynd av keramik och mynt daterar källaren 
till mitten av 1600-talet.

Längst i öster undersöktes en del av en sten
läggning som låg direkt under fyllnadsmassorna på 
10,7 m ö h . I västra kanten av stenläggningen fanns 
raseringsmassor från en 1600-talsbyggnad, i form av 
stortegel och bitar av profilhuggna sandstenssock- 
lar.

I samband med grävning av VA-schakt i porten 
och på gårdsplanen väster om undersökningsytan, i 
ett område med kraftiga sentida störningar, tillvara
togs skelettrester från Mariakyrkans kyrkogård.

Fynd: Flinta, keramik (äldre svartgods), bultlås, 
spikar, knivar, mynt, brynen, islägg, bennål, sågat 
benspill, lerklining, slagg, tegel, kritpipor, passglas, 
skelettrester.
Datering: Stenålder, 1100/1200-1600-talen.

Helsingborg, kv Norden 24
UV Syd
Stefan Kriig, Anders Löfgren

En förundersökning och en slutundersökning utför
des med anledning av planerad husbyggnation i den 
norra delen av området för den medeltida staden. 
Tidigare arkeologiska observationer har visat att 
den medeltida strandlinjen har sträckt sig en bit upp 
i kvarteret. Stora utfyllnader har skett här under 
senmedeltiden; äldre kartor visar att staden etable
rades först under 1600-talet i det aktuella området.

Två större provschakt grävdes i öst-västlig riktning 
från Kullagatan. Fyllnadslagren hade här en tjock
lek av drygt 2 m. I botten, på nivån 2 m ö h , fanns i 
sjösanden rester av lerbottnar, en anläggningstyp 
som hör samman med det intensiva sillfisket under 
tidig medeltid.

På 3-3,7 m ö h låg ett bebyggelseskikt med syll- 
stenar, tegelgolv, stenläggningar och två brunnar. 
Fynd av kakel, keramik och mynt daterar skiktet till 
mitten av 1600-talet.

För att konstatera utbredningen av 1600-talsbe
byggelsen grävdes ytterligare fyra mindre provgro
par. Endast den östra delen av tomten bedömdes ha 
arkeologiskt intresse.

Vid slutundersökningen kunde tre bebyggelsehori
sonter konstateras. Till det äldsta skedet hör nio 
lerbottnar, som låg i ett stråk parallellt med den 
äldsta strandlinjen, ungefär 8 m söder om Kullaga
tan.

Under 1300-1400-talen påfördes stora mängder 
fyllnadsmassor i området. Först i slutet av 1500-talet 
etablerades bebyggelse. En ca 120 m2 stor stenlagd 
gård anlades, med en smal gränd till Kullagatan. 
Stenläggningen hade delvis mönstring i form av ra-
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Kvarteret Norden 24 i Helsingborg. Nederst på bilden en sentida husgrund. Därbakom syns en 
byggnad med tegelgolv och bevarade kullerstenar från sista delen av 1600-talet. Bredvid bygg
naden fanns en stenlagd gårdsplan med vattenrännor. Foto Stefan Kriig, RAÄ. A building with 
tiled floor and preserved cobblestones from the end of the 17th century.

der av större stenar. Vid stenläggningens västra del 
fanns ett flertal större stenar, som möjligen kunde 
vara syllstenar till en byggnad. Fyndmässigt kan det
ta skede dateras till slutet av 1500-tal/tidigt 1600-tal. 
Stenläggningen har snabbt förlorat sin betydelse och 
täckts med ett tjockt sand/gruslager.

Nästa bebyggelse inträffar under sista hälften av 
1600-talet. Ett 4 x 9 m stort hus byggdes med norra 
gaveln ca 6 m söder om Kullagatan. Husets norra 
del hade bevarade kullerstenar och tegelgolv. I den 
södra delen, husets ekonomidel, fanns resterna av 
en ugn samt ett golv av sandstensplattor. I anslut
ning till huset anlades åt väster en ca 50 m2 stor 
stenlagd gårdsplan med tillhörande stenbrunn samt 
en vattenränna längs husets västra långsida.

Fynd av kanon- och muskötkulor tyder på att om

rådet direkt har drabbats av de svensk-danska kri
gen under slutet av 1600-talet och bebyggelsen rase
rades förmodligen av danskarna år 1679.

Fynd: Keramik, kakel, mynt, kniv, kanonkula, bly, 
läderföremål, kritpipor, ben.
Datering: 1200-1700-talen.

Helsingborg, kv Prins Fredrik 5 och 6
UV Syd
Anders Löfgren

En undersökning utfördes med anledning av schakt- 
ning för VA och fjärrvärme. Kvarteret ligger uppe 
på landborgen, norr om Kärnan.
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Undersökningsytan ligger inom området för S:t 
Clemens medeltida begravningsplats. Delar av kyr
kan och kyrkogården har tidigare undersökts, åren 
1958—62 och 1987 (bl a 400 gravar).

Arets undersökning omfattade ett 50 m långt och 
1,6-2,4 m brett schakt parallellt med S:t Clemens- 
gatan i öst-västlig riktning, varvid 148 gravar under
söktes. På grund av närheten till kyrkan var andelen 
stenkistor nu högre än vid 1987 års grävning. Arm
ställningarna och fynd av mynt och spännen visar att 
gravarna till största delen har anlagts under perio
den 1050-1300.

Övriga ledningsschakt inom fastigheten bedöm

des inte störa äldre kulturlager eller gravar, då de 
förlädes till ett område, där kyrkogården hade 
täckts av ett flera meter tjockt jordlager, då en jord
vall från 1600-talets bastionsystem raserades.

Fynd: Mynt, ringspänne, kniv, söljor, spik, nitar, 
keramik (äldre rödgods, stengods).
Datering: 1 000/1100-tal - 1536.

Helsingborg, Ramlösa 5:1 m fl
UV Syd
Roben B Nagmér

En förundersökning och en slutundersökning utför
des med anledning av planerad industribyggnation. 
Området är beläget på en svag norrsluttning i full- 
åkersbygd. I anslutning till det aktuella området 
finns ett stort antal registrerade fornlämningar, hö
gar och boplatser från förhistorisk tid samt rester av 
Köpinge medeltida by.

Ett 20-tal schakt med en sammanlagd längd av 
1 770 m grävdes vid förundersökningen. Ett tjugo
tal härdar och gropar, varav en med grov keramik, 
påträffades. Anläggningarna förekom i hela områ
det, men de flesta var koncentrerade till två områ
den, ca 100 m öster om och ca 200 m nordväst om 
Köpingegården, med beräknad utbredning av ca 
4 000 resp 3 200 m2.

De två påträffade boplatserna slutundersöktes.
På boplats I, 100 m öster om Köpingegården, 

avschaktades ca 3 800 m2. Ett femtiotal gropar, här
dar och stolphål påträffades. I två av groparna fanns 
ett större antal keramikskärvor.

På boplats II, 150 m väster om Köpingegården, 
avschaktades 6 900 m2. 180 anläggningar påträffa
des, av samma typer som på boplats I. Här fanns 
även en ugn, som varit överbyggd med en kupol av 
lera. I ugnen fanns rikligt med bränd lera från den 
inrasade kupolen och i fyllningen fanns delar av en 
maisten.

Fynd: Keramik, malsten, flintavslag.
Datering: Stenålder, bronsålder

En förundersökning utfördes med anledning av att 
en ny kyrkogård planeras norr om Raus kyrka. För
undersökningen koncentrerades till ett gräsbevuxet 
ca 13 000 m2 stort område med förhöjda fosfatom
råden inom området för Raus medeltida by, regist
rerad som fornlämning 203.

Sex schakt med en sammanlagd längd av 354 m 
grävdes i en svag sydsluttning. I matjordsskiktet 
fanns stenpackningar och syllstensrader från sentida 
vägsträckningar och husgrunder. Ett flertal gropar 
och stolphål dokumenterades. I en av groparna på
träffades vikingatida keramik.

Ett av schakten breddades då rester av en by- 
eller gårdstomt påträffades. Ett 4 x 4 m stort och 
0,65 m djupt grophus rensades fram, varvid kera
mik (äldre svartgods och äldre rödgods) en båtnit 
och en järn ten påträffades. Vid ett provstick i an
läggningen hittades lerklining och en halv vävtyngd i 
bottenlagret.

I en annan del av schaktet frilädes en vägg av ett 
tidigmedeltida hus.

Provundersökningen visar den äldsta bebyggel
sens läge ca 40 m norr om kyrkan. De funna läm
ningarna ligger på några ställen endast 0,1 m under 
markytan.

Fynd: Keramik (äldre svartgods, älde rödgods, yng
re rödgods, stengods), järnten, vävtyngd, båtnit, 
lerklining, djurben.
Datering: Vikingatid/tidig medeltid - högmedeltid.

Helsingborg, Ramlösa 9:1 m fl, fornlämningarna 
191, 193
UV Syd
Robert B Nagmér

En förundersökning utfördes på grund av hus
byggnation. Området är beläget i en svag sydslutt
ning i fullåkersbygd.

16 schakt med en sammanlagd längd av 1 630 m 
grävdes. Fem av schakten drogs genom fornlämning 
191, en stenåldersboplats. Härdar, gropar och stolp
hål påträffades, liksom ett stort antal slagen flinta.

Ett schakt drogs delvis genom den centrala delen 
av boplatsen fornlämning 193. Här påträffades dock 
endast en härd.

Inom ett område med förhöjda fosfatvärden mel
lan fornlämning 193 och en mindre grusväg fanns ett 
tjugotal härdar, gropar och stolphål från en tidigare 
okänd boplats. Inga fynd påträffades, men av läget 
att döma är boplatsen från järnåldern.

Genom ytterligare ett område med förhöjda fos
fatvärden grävdes några schakt, där ett tiotal an
läggningar, härdar, gropar och stolphål, påträffa
des. De undersökta anläggningarna var fyndtomma 
men boplatsen kan troligen dateras till yngre brons
åldern.

Helsingborg, Ramlösa 7:1, fornlämning 203
UV Syd
Anders Löfgren
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Fynd: Slagen flinta.
Datering: Troligen yngre bronsålder, yngre järnål
der.

Husie sn, Malmö, Toftanäs, fornlämning 51—52
Malmö museer
Håkan Assarsson, Jan Persson

På grund av nybyggnation av industri utfördes en 
totalundersökning av en boplats inom en 60 000 m2 
stor yta. Vid undersökningen framkom kulturlager, 
boplatsgrop, härd och stolphål.

Fynd: -
Datering: Yngre stenålder — äldre järnålder.

Husie sn, fornlämningarna 14, 22, 23, 25, 41,45—48 
och S Sallerups sn, Malmö, fornlämningarna 18, 25, 
35, 36, 64, 81, 82, Kvarnby golfbana
Malmö Museer 
E Rudebeck

En provundersökning utfördes inför anläggande av 
golfbana inom karterade fornlämningsområden, för 
att konstatera dessas utbredning, art och bevarings
grad. Resultaten från undersökningen skall bl a lig
ga till grund för beslut om hur djupt markarbeten 
får föras utan risk för skada på fornlämningarna.

Inom Husie fornlämning 41, 45—47 och S Salle- 
rup fornlämning 64, som är ytinventerade stenäl- 
dersplatser, grävdes provschakt. Sammanlagt drogs 
18 st 3—3,5 m breda provschakt med en total längd 
av 2 330 m.

Inom samtliga karterade fornlämningar framkom 
under mark dolda boplatslämningar, anläggningar 
och kulturlager, samt flintutvinnings- och flint- 
slagningsplatser. Dateringen av lämningarna är i all
mänhet okänd, men inom Husie fornlämning 41 kan 
åtminstone en del anläggningar hänföras till senneo- 
litikum och bronsålder. Inom flintutvinningsplatser- 
na har fynd från tidig neolitisk tid (bl a ett förarbete 
till en tunnackig yxa) påträffats.

Fynd: Slagen flinta, ett förarbete till en tunnackig 
flintyxa, skivyxor, flintdolk (typ I), bronsnål med 
zigzag-ornering, rabbade keramikskärvor, bränd 
lera, benfragment.
Datering: Neolitikum, bronsålder.

Hyby sn, Vinninge 6:1
Skånes hembygdsförbund 
Petter Jansson

På grund av grustäkt utfördes en förundersökning. 
Nära områdets högst belägna del påträffades en 
kokgrop, en 0,4 m djup nedgravning med ca 1,5 m 
diameter. Gropen innehöll träkol, stenar och ett 
so tigt bottenlager. Inga fynd gjordes.

Några meter från kokgropen fanns rester av ett

golvlager med härd. I fyllningen av dessa påträffa
des keramikfragment. 30 m söder härom påträffa
des ytterligare en härd. Här påträffades inga fynd.

I områdets nordöstra del, i en svacka i anslutning 
till en äldre våtmark, påträffades två större kulturla
ger, vilka eventuellt har varit sammanhängande. 
Lagren innehöll träkol och spridda bitar bränd lera.

Fynd: Keramik (ÄSVG), bränd lera.
Datering: Bronsålderskaraktär.

Hörby, Slagtofta gård, fornlämning 81
UV Syd
Bengt Söderberg

En förundersökning ägde rum inför utbyggnad av 
ett industriområde strax norr om Hörby. Inom ex
ploateringsområdet ligger delar av Slagtofta medel
tida bytomt, på en mot söder flackt sluttande platå. 
Äldsta omnämnandet av byn är från år 1465. Enligt 
skifteskartan från 1833 var byplatsen ca 200 x 200 m 
stor och bebyggd med sju gårdar och några gathus i 
en klunga.

Elva sökschakt med en sammanlagd längd av 
340 m banades av. Lämningar av sylistensrester i 
form av omrörda stenanhopningar och gropar fram
kom. De sparsamma keramikfynden i anknytning 
till anläggningarna är av 1600/1700-talskaraktär.

Sporadiska boplatsrester, en härd och några 
stolphål, fanns på krönet av platån. Härden innehöll 
keramik, preliminärt daterad till yngre bronsålder.

Då inga kulturlager eller rester av medeltida be
byggelse framkom i sökschakten bör den medeltida 
bebyggelsen sökas i västra delen av bytomten och ha 
mindre utsträckning än byplatsen angiven på skif
teskartan.

Fynd: Keramik (bl a yngre rödgods).
Datering: Yngre bronsålder(?), 1600—1850.

Ivetofta sn, Väg E66, fornlämningarna 22—24
UV Syd 
Lasse Wallin

En utredning föranleddes av planerad omläggning 
av väg E66 på en sträcka av 13 km, samt tillfartsvä
gar. Från öster sett börjar vägen på slättområdet 
kring Vesan norr om Sölve, går över Ryssbergets 
södra del norr om Sölvesborg och Valje och fortsät
ter in över det svagt kuperade slättområdet mellan 
Ivösjön och Möllefjärden.

I väster, norr om Valje, finns flera registrerade 
högar, rösen och en svärdslipningssten (fornl 22-24 
i Ivetofta sn). Även en hällkista (fornl 20) finns i 
området. Väster om väg 1085 mot Grödby går den 
blivande vägen genom gammal odlingsmark med 
stenhägnader. Strax väster om väg 1085 ligger en 
flack höjd med äldre våtmarker och intill höjden 
finns ett röse och några stensättningar (fornl 8 och
9).
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Kartstudier och genomgång av det registrerade 
fornlämningsbeståndet utfördes, varefter hela 
sträckan inventerades till fots. På den del av vägen 
som ligger i Kristianstads län fastställdes sex områ
den, som bör förundersökas. Två av dem ligger på 
södra delen av Ryssberget och de återstående på 
slättområdet mellan Ivösjön och Möllefjärden.

Fynd:- 
Datering: -

Jonstorps sn, Jonstorp 33:1 m fl, fornlämning 3
UV Syd
Anders Löfgren

En förundersökning utfördes med anledning av att 
området eventuellt kommer att bebyggas.

I exploateringsområdets nordvästra del ligger ca 
250 m från Skäldervikens nuvarande strand en sten- 
åldersboplats, fornlämning 3, även kallad RA-bo- 
platsen, en av Jonstorps-komplexets huvudboplat
ser. Här finns också två skadade gravhögar.

Området delas på mitten av en mindre väg, 
Fångstvägen. Norr om vägen har flera villor upp
förts på ett område som lokaliserats som ertebölle- 
boplats, två av tomterna är dock relativt orörda.

Förundersökningen omfattade ett område som 
var 350 m långt och 10—70 m brett söder om och 
parallellt med Fångstvägen och ner mot stranden. I 
de västra partierna av detta område, där rika fynd 
från gropkeramisk tid hade gjorts vid undersök
ningar åren 1951—52, lades sju provschakt med en 
sammanlagd längd av 300 m, mellan nivåkurvorna 
6—8 m. En strandvall vid 7-meterskurvan bildar en 
naturlig begränsning för boplatsen mot öster. Ytter
ligare en strandvall 15 m längre västerut upptäcktes 
vid undersökningen. Av boplatsen återstår ett 
35 x 40 m stort område, med delvis 0,2-0,4 m 
tjocka kulturlager bevarade. Förutom kulturlager 
påträffades ett femtontal fyndförande boplatsgro
par.

Se vidare artikel sid 9.

Fynd: Keramik, delar av slipade flintyxor, flintskra
por, cylindriska spånkärnor, avslag.
Datering: Mellanneolitikum, gropkeramisk tid.

Jonstorps sn, Rekekroken 13:4 m fl, fornlämning 2
UV Syd
Anders Löfgren

En förundersökning utfördes med anledning av att 
området eventuellt kommer att bebyggas.

I exploateringsområdets sydvästra del ligger ca 
200 m från Skäldervikens nuvarande strand en sten- 
åldersboplats, fornlämning 2, även kallad S-boplat
sen. Boplatsen ligger vid kanten av och ut över en 
strandvall. Fornlämningsområdet omfattar sam
manlagt en 6 000 m2 stor yta.

En 30 x 65 m stor yta av boplatsen omfattas av

den eventuella exploateringen. Här grävdes tre 
provschakt med en sammanlagd längd av 130 m, 
mellan nivåkurvorna 9-11 m. Ett tiotal härdar och 
enstaka boplatsgropar påträffades. Mot Hall- 
dammsvägen låg härdarna så tätt att de utgjorde ett 
sammanhängande lager med skörbränd sten och 
sotblandad sand. Anläggningarna, som är nergräv
da, är de återstående resterna av en boplats, där 
kulturlagret tidigare till största delen har odlats 
bort.

Se vidare artikel sid 9.

Fynd: Delar av bergartsyxor av limhamnstyp, flint
skrapor, spån, spånkärnor, avslag.
Datering: Mesolitikum-tidigneolitikum, ertebölle- 
kultur.

Kiaby sn, Bäckaskogs slott, fornlämning 34
Kristianstads läns musem 
Tyra Ericson

En antikvarisk kontroll utfördes i samband med re- 
noveringsarbeten i slottets ”Munkalänga”. Slottet 
var ursprungligen ett premonstratenserkloster, an
lagd under tidigt 1200-tal.

Under ett cementgolv och ett kullerstensgolv 
fanns 0,1-0,2 m fyllnadsmassor med tegelflis, grus, 
djurben etc, vilka borttogs i rummets nordvästra 
del. Därvid framkom lämningar av en stenmur och 
ett tegelstensgolv, som kommer att ligga kvar under 
det nya golvet. Tegelstenarnas utformning talar för 
att golvet är medeltida.

Fynd: -
Datering: Medeltid.

Kiaby sn, Kiaby 15:1
Kristianstads läns museum 
Bertil Helgesson

Inför uppförandet av församlingshem i ett område 
som är rikt på fornlämningar utfördes en förunder
sökning och en slutundersökning.

Vid förundersökningen banades matjordslagret av 
inom ett 560 m2 stort område. En stor mängd stolp- 
hål, boplatsgropar och rester av kulturlager fram
kom.

Senare totalundersöktes det 560 m2 stora exploate
ringsområdet samt ett avloppsschakt. 210 anlägg
ningar samt fem områden med avsatt kulturlager 
undersöktes. Anläggningarna var 154 stolphål. 54 
boplatsgropar och två härdar. Många av anlägg
ningarna har säkert ingått i olika huskonstruktioner, 
hur många är ännu ej klarlagt. Många anläggningar 
gav fynd, främst trattbägarkeramik och slagen flin
ta. Två av kulturlagerresterna innehöll rikligt med 
trattbägarkeramik, slagen flinta och brända ben.

I ett stolphål framkom ett fragmentariskt solur.
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Fynd: Keramik (främst av trattbägartyp, men även 
från järnålder och tidig medeltid), flinta, brända 
ben, slagg, järn, brons, en sandstensplatta (solur). 
Datering: Trattbägarkultur, järnålder, medeltid, 
nyare tid.

Kvidinge sn, Björket 1:6, Körslätt 3:1, Maglaby 
11:23, 22:7
Kristianstads läns museum 
Bertil Helgesson

På grund av utvidgning av grustäkter gjordes en 
provundersökning i ett område med många fasta 
fornlämningar. Undrsökningen omfattade fem täkt- 
områden varvid åtta schakt med en sammanlagd 
längd av 1 200 m grävdes. Inom tre av schakten på
träffades två härdar och en järnugn, som totalun- 
dersöktes. Kring ett av schakten avtorvades ett stör
re område, varvid ca 25 anläggningar framkom, de 
flesta härdar.

Fynd: Järnslagg.
Datering: Förhistorisk tid.

Kvidinge sn, Brånnhus 2:1
Kristianstads läns museum 
Bertil Helgesson

På grund av nytt grustäktsområde inom ett område 
med tidigare kända fornlämningar utfördes en prov
undersökning. Inga fynd eller konstruktioner kon
staterades inom det ca 12 000 m2 stora området.

Fynd: - 
Datering: -

Kvidinge sn, Körslätt 3:1
Kristianstads läns museum 
Tyra Ericson

På grund av utvidgning av grustäkt undersöktes ett 
fornlämningsrikt område med bl a bronsåldersgra- 
var. Matjorden avbanades inom ett ca 800 m2 stort 
område, varvid 47 anläggningar påträffades och un
dersöktes. Flera av anläggningarna var skadade av 
plöjning/schaktning. 44 anläggningar var härdar, tre 
var brandgravar. Två av gravarna innehöll keramik.

Fynd: Keramik, brända ben.
Datering: Yngre bronsålder/äldre järnålder.

Kävlinge sn, Bågen 4, Kävlinge 35:3 m fl, fnrnläm- 
ning 8
UV Syd 
Lasse Wallin

En förundersökning utfördes på grund av hus
byggnation. Området upptas till större delen av en 
stenåldersboplats med förhöjda fosfatvärden.

Fyra provschakt grävdes i östra delen, tio kortare 
schakt i den lägre liggande västdelen. Strax norr om 
krönet av den kulle som dominerar den östra delen 
påträffades ett litet antal stolphål och härdar, varpå 
en sammanhängande yta på drygt 400 m2 avbanades 
och ytterligare anläggningar framkom. Sammanlagt 
påträffades 14 anläggningar, varav tre härdar och 
tre stolphål härrörde från stenåldersboplatsen och 
de övriga troligen utgjorde rester av ett sentida 
hägnadssystem.

Fynd: Flinta, recent keramik.
Datering: Stenålder.

Kävlinge sn, Kävlinge 34:21, Kepa
UV Syd 
Lasse Wallin

En förundersökning utfördes på grund av hus
byggnation. Trakten är mycket fornlämningstät. 
Gravar och boplatser från alla delar av förhistorisk 
tid finns registrerade. Tidigare under året undersök
tes delar av en vikingatida boplats i närheten (se 
nedan, fornlämning 27).

Flintavslag i matjordslagret indikerar att en bo
plats från sten- eller bronsålder funnits i området.

Fem nord-sydliga provschakt grävdes. Förutom 
ett antal recenta gropar och diken påträffades några 
stolphål av förhistorisk karaktär. Kring dessa 
avschaktades en yta på 300 m2. Sammanlagt under
söktes 15 stolphål, men inget daterande material 
påträffades. De ytfunna flintorna kom något nordli
gare, varför anläggningarna inte med säkerhet kan 
knytas till ytfynden.

Fynd: Flinta.
Datering: Sten/bronsålder(?).

Kävlinge sn, Kävlinge 34:21, fornlämning 27
UV Syd
Margareta Olsson, Lasse Wallin

En förundersökning och en slutundersökning utför
des på grund av husbyggnation. Ett 44 000 m2 stort 
område på platsen för fornlämning 27 hade schak
tats av och grovplanerats utan länsantikvariens eller 
riksantikvarieämbetets kännedom. Trakten är 
mycket fornlämningsrik. Vid förundersökningen 
konstaterades förhistoriska boplatsrester över stör
re delen av den grovplanerade ytan.

Den högsta delen av området, i öst, var hårdast 
skadad av schaktningsarbetena. Endast delar av de 
djupaste anläggningarna var bevarade. De påträffa
de anläggningarna utgjordes av stolphål, gropar, 
härdar, rännor och grophus. Anläggnings tätheten i 
detta parti var störst i två områden, i söder (yta 1) 
och nordost (yta 2), med få anläggningar däremel
lan. Om denna uppdelning är beroende av skadorna
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vid markplaneringen eller avspeglar ett ursprungligt 
mönster har ej kunnat avgöras.

Inom yta 1 fanns i den västliga delen övervägande 
små gropar och stolphål, de senare till stor del i 
klungor, varför det här kan vara en central del av 
boplatsen med hustomter. Den östliga delen var 
hårt nedschaktad och svårbedömd, med endast dju
pa anläggningar bevarade, såsom flera grophus, 
större gropar och enstaka stolphål. Av fynden att 
döma domineras yta 1 av senvikingatida anlägg
ningar.

Anläggningarna på yta 2 utgörs till stor del av 
stolphål och gropar. Vid förundersökningen fram
kom bl a något som tolkas som västgaveln till ett 
hus. Ytan skulle då kunna utgöra delar av kärnom
rådet till en boplats, som preliminärt dateras till 
yngre bronsålder.

En sammanhängande yta på 1 800 m2 undersök
tes också strax norr om exploateringsområdets mitt. 
Inom denna yta undersöktes ca 130 anläggningar, 
huvudsakligen stolphål. Dessa var koncentrerade 
till ytans norra del. Flera av dem låg i rader som gav 
intryck av hägnadsrester. Husresterna från yta 2 låg 
strax öster om dessa stolphålsrader, varför de troli
gen har ett samband.

Efter förundersökning utvaldes yta 1 och yta 2 för 
vidare undersökning.

På yta 1 maskinavbanades vid undersökningen 
6 400 m2. Resten av ytan var redan hårt nedschak
tad. Sammanlagt 328 anläggningar framkom, varav 
ca hälften var stolphål. Bland de övriga fanns ett 
30-tal härdar och kokgropar, tre grophus, ca

2 x 2 m stora, och tre större gropar, ca 5 x 5 m. 
Dessa gropar var mellan 1,2 och 1,6 m djupa och 
fynden utgjordes uteslutande av djurben.

Inom yta 2 framkom 449 anläggningar, huvudsak
ligen stolphål och gropar. Här fanns också en 
brunn, en härd, ett grophus och möjligen ett påbör
jat grophus. Flertalet av stolphålen ingick i långhus
konstruktioner. I en koncentration i norr framkom 
södra delen av ett nord-sydorienterat långhus, ca 
3,5 m brett, vars norra del ligger utanför exploate
ringsområdet. I söder påträffades delar av två lång
hus. ett nord-sydorienterat, 4 x 10 m stort, och ett 
östvästorienterat, ca 3,5 x 9 m. Husen överlappade 
delvis varandra. Brunnen låg omedelbart söder om 
det öst-västliga huset.

Fyndmaterialet från yta 2 kan dateras till sen vi
kingatid med vissa inslag av bronsålder. Fyndbilden 
från yta 1 är mera splittrad. Flintmaterialet är här 
något rikligare och enstaka inslag av neolitisk kera
mik förekommer.

Fynd: Keramik (bl a neolitisk och vendisk), sländ- 
trissor, vävtyngder, kam, järnföremål, flinta, bränd 
lera, djurben.
Datering: Neolitikum, bronsålder, sen vikingatid.

Landskrona, Fröjdenborg 31
UV Syd 
Lasse Wallin

En förundersökning utfördes med anledning av pla
nerad husbyggnation. Området ligger i den norra

Vid undersökningen på Käv- 
linge 34:21 påträffades bl a 
denna senvikingatida/tidigme- 
deltida huslämning. Foto Lasse 
Wallin, RAÄ. Remains of buil
ding from Late Viking Period/ 
early Middle Ages.
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utkanten av det registrerade medeltida stadsområ
det, men utanför den medeltida stadsgränsen.

Ett provschakt grävdes. Direkt under grässvålen 
vidtog lerig undergrund. Marken hade schaktats av 
vid tidigare byggnads- eller anläggningsarbeten.

Fynd: - 
Datering: -

Landskrona, Föreningsg, kv Venus
UV Syd 
Stefan Kriig

Med anledning av fjärrvärmeprojekt inom den me
deltida stadskärnan utfördes en förundersökning.

Strax öster och nordöst om det aktuella området 
har tidigare påträffats gravar och grundstenar, som 
kan relateras till S:t Olofs kapell eller möjligen He- 
lig Kors kapell.

Ett ca 3 m brett och 2 m djupt schakt grävdes. 
Tidigare schaktningar för djupt liggande rörledning
ar hade helt spolierat lagerföljden. Inga spår av äld
re bebyggelse påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Landskrona, Gröna Gång, Järnvägsgatan
UV Syd
Bengt Jacobsson, Bengt Söderberg

Med anledning av fjärrvärmeprojekt på Gröna 
Gång och Järnvägsgatan i den medeltida stadskär
nan utfördes förundersökningar.

Fjärrvärmeschakten grävdes till ett djup av ca 
1,4 m. Där schaktväggarna var ostörda framkom ett 
homogent lager gråsvart, lerig mylla med kalkstänk, 
tegelflis och enstaka djurben. Svartglaserat spiska
kel påträffades i detta sannolikt påförda ca 1 m 
tjocka lager, som fanns längs huvudsakligen hela 
sträckan.

Vid en brunnssättning i korsningen Gröna Gång 
— Järnvägsgatan, där den medeltida vallgraven an
tas löpa, fördjupades schaktet och ett tvärsnitt till 
steril botten kunde undersökas. Under det ovan 
nämnda lagret kom ytterligare ett påfört lager med 
växtdelar, vingtegel och kritpipsfragment.

På 1,15 m ö h påträffades en horisont med sandig 
lera, blandad med tegelflis, sotlinser och kol. I lag
ret påträffades yngre rödgods av senmedeltida ka
raktär. Lagret som vid 0,9 m ö h fick homogen, vat- 
tenavsatt karaktär, bör tolkas som ett medeltida ak
tivitetslager. Inga spår av vallgraven påträffades.

Fynd: Keramik (yngre rödgods), svartglaserat ka
kel, tegel, kritpipsfragment, djurben.
Datering: Senmedeltid - nyare tid.

Landskrona, kv Kung Karls Varv
UV Syd 
Stefan Kriig

En förundersökning utfördes på grund av planerad 
byggnation inom det medeltida stadsområdet, ca 
150 m sydväst om det medeltida rådhustorget. 
Kvarteret begränsas i norr av Norra Långgatan, i 
söder av Drottninggatan.

Vid tidigare schaktningar i Norra Långgatan har 
påträffats delar av den medeltida stadsmuren med 
tillhörande vallgrav. Förundersökningens syfte var 
att fastställa vallgravens eventuella sträckning inom 
fastigheten.

Ett 70 m långt nord-sydligt och ett 6 m långt 
nordostligt-sydvästligt sökschakt grävdes från mark
nivån 3,4 m ö h ner till steril botten på ca 0,2 
m ö h . Området var till stora delar förstört av käl- 
larnedgrävningar. Ett 30-tal m söder om Norra 
Långgatan fanns ett mindre område med bevarade 
kulturlager och äldre bebyggelselämningar. Unge
fär 0,5 m ovanför steril botten påträffades under ett 
flertal tjocka utfyllnadslager en delvis bevarad sten
läggning samt delar av en byggnad med tillhörande 
kullcrstensgolv, fyndmässigt daterade till 1600-ta- 
let.

Eftersom en expansion av bebyggelsen mot den 
södra stadsvallen ägt rum tidigast under 1600-talet, 
bör de påträffade byggnadsresterna sättas i sam
band med en av de södra stadsportarna, Møllepor
ten, som har legat i kvarterets östra del, men vars 
exakta läge är osäker. Inga andra spår av befäst- 
ningsanläggningar kunde konstateras.

Fynd: Keramik (yngre rödgods, stengods). 
Datering: 1600-tal.

Landskrona, kv Sten Sture I
UV Syd
Bengt Söderberg

En förundersökning utfördes på grund av hus
byggnation inom den östra delen av det medeltida 
stadsområdet, där i stadsperiodens början har varit 
sankmark. Undersökningens syfte var att fastställa 
dels när utfyllnad och dränering gjort området be
boeligt, dels vilken omfattning en sådan bebyggelse 
har haft.

Åtta ca 2 m breda schakt med en sammanlagd 

långd av 40 m grävdes. I hela området påträffades 
rivningsmassor samt grundmurar och källare härrö
rande från Folkets hus. Lagerföljden hade förstörts 
utom i små avsnitt, vilka dock visade att det endast 
var små variationer i området.

Den medeltida marknivån låg mellan 1 — 1,4 
m ö h . Lagret bestod av fet lerig kulturjord med 
träkol och djurben, med vegetationsrester i botten. 
Några mindre nedgrävningar konstaterades.

Ovanför den medeltida ytan fanns några fyllnads- 
lager, troligen påförda på 1500—1700-talen. Inga 
anläggningar eller raseringslager påträffades. Even-
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Fynd: Keramik (1 skärva yngre rödgods) i det me
deltida lagret; keramik (yngre rödgods), skålkakel, 
kritpipsfragment i övriga lager.
Datering: Senmedeltid — nyare tid.

Landskrona, St Norreg och Rådhustorget
UV Syd
Robert B Nagmér

Med anledning av fjärrvärmeprojekt inom den me
deltida stadskärnan utfördes schaktningskontroller.

Fjärrvärmeschakten var omkring 0,8 m djupa och 
följde uteslutande gamla ledningsschakt. Vid en 
brunnsättning på Stora Norregatan fördjupades

tueli eftermedeltida bebyggelse har schaktats bort
vid uppförandet av Folkets hus.

Området har under medeltiden sannolikt utnytt
jats som betesmark.

Fynd: Läderavfall, djurben.
Datering: Sen medeltid.

Landskrona, kv Östra Roten 12 m fl
UV Syd
Stefan Kriig, Lasse Wallin

En förundersökning och en slutundersökning utför
des på grund av husbyggnation. Området är beläget 
inom det medeltida stadsområdet, ca 50 m öster om 
det medeltida rådhustorget. Trots närheten till tor
get har kvarteret under medeltiden legat i stadens 
utkant. Den södra stadsgränsen har gått över kvar-

dock schaktet inom ett 2 x 2 m stort område ner till
1,45 m under den befintliga gatunivån. I schaktets
västra vägg påträffades under ett 1,2 m tjockt recent
fyllnadslager av sand ett fyndförande lager av gytt
ja.

Kvarteret Östra Roten i Landskrona. Husgrund med stenlagd gårdsplan från 1500-talet fram- 
rensad. Foto Stefan Kriig, RAÄ. House foundation with stone-paved courtyard from the 16th 
century.
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terets sydöstra hörn. Kvarteret gränsar i norr mot 
den medeltida Nygatan, den södra gränsen utgörs 
av Norra Långgatan.

Vid tidigare schaktningar i Nygatan har påträffats 
ett flertal stenläggningar med intilliggande grund
stenar, i Norra Långgatan flätgärden samt partier av 
den medeltida stadsvallen. Skelettfynd har gjorts i 
kvarterets centrala del.

Kvarterets ursprungliga markyta hade en kraftig 
stigning mot norr från den vattensjuka sänka som 
har funnits vid nuvarande Norra Långgatan, från ca 
0 till ca 1,4 m ö h .

Tolv provgropar grävdes. I områdets norra del, från 
Nygatan och ca 15 m in i kvarteret, påträffades ett 
komplicerat mönster av bebyggelserester från 
1400-talet och fram till tidigt 1600-tal. Kulturlagret 
var här ca 1 m tjockt, med som mest sju bebyggelse
horisonter.

Direkt söder om detta intensivt bebyggda parti 
hade funnits obebyggda bakgårdar.

Kvarterets södra hälft karaktäriserades av utfyll
nader från sent 1500-tal och 1600-tal. Direkt på ste
ril botten fanns dock spår av ett tidigt hägnadssy- 
stem. Utfyllnadslagren var som mest ca 2 m tjocka.

Vid slutundersökningen intensivundersöktes ca 
580 m2 i områdets norra del längs Nygatan. Tre 
nord-sydliga samt ett öst-västligt sökschakt med en 
total längd av 98 m grävdes i kvarterets centrala och 
södra del.

I det intensivundersökta området påträffades tre 
bebyggelsehorisonter.

Den äldsta bebyggelsen, från första halvan av 
1400-talet, utgjordes av tre hus längs Nygatan, 
byggnader av enkel konstruktion med lergolv, upp
förda på syllstenar och lerbankar. Husen hade eld
härjats och var överlagrade av ett kraftigt brandla
ger bestående av lerklining och förkolnat trä. Efter 
branden har delar av bebyggelsen återuppbyggts 
med hus av likartad konstruktion. Efter ytterligare 
en brand tycks området ha planats av och legat öde 
en längre tid.

Nästa bebyggelsefas inträffar under 1500-talet. 
En nästan kvadratisk byggnad med halvkällare upp
fördes något söder om den äldsta bebyggelsen. 
Längs Nygatan byggdes ett 12 m långt hus med kraf
tiga syllstenar. I anslutning till huset anlades åt sö
der en ca 25 m lång ooch 10 m bred stenlagd gårds
plan/gränd. Stenläggningen var mycket vällagd och 
försedd med en centralt belägen vattenränna som 
utmynnade i ett öst-västligt dike, förmodligen en 
äldre tomtgräns.

Sökschakten visade att kvarterets centrala och 
södra delar i omgångar har fyllts ut under 
1500-1600-talen. I kvarterets sydligaste del nära 
Norra Långgatan fanns dock spår av tidiga hägnads- 
och dikessystem.

Fynd: Keramik, järn, ben, läder, träföremål. 
Datering: 1400-tal - tidigt 1600-tal.

Lomma sn, Alnarp 1:1, fornlämning 28
UV Syd
Anders Wihlborg

En förundersökning utfördes på grund av dragning 
av naturgasledning. Fornlämningen, som delvis un
dersöktes år 1985, ligger i försöksfälten till Alnarps 
Lantbruksinstitut och utgörs av ett boplatsområde 
från bronsålder/äldre järnålder.

De nu aktuella ledningsarbetena gick genom bo
platsens västliga del, intill en väg. Inga anläggningar 
av förhistorisk karaktär kunde iakttagas. Schakt
massorna var omrörda, sannolikt beroende på det 
tidigare vägbygget.

Fynd:- 
Datering: -

Lund, kv Fiskaren 10 och 11
Kulturen 
Torvald Nilsson

En antikvarisk kontroll utfördes på grund av hus
byggnation. Inga spår efter huskonstruktioner eller 
andra konstruktioner utmed St Fiskaregatan eller i 
övriga delar av schaktet kunde säkerställas. En lod
rät stående planka i norra schaktväggen kan even
tuellt höra till någon konstruktion. Aktiviteter un
der 1 000-1100-talen har i huvudsak skett på den 
östra delen av schaktytan. Under 1200 - 1300-talen 
verkar det som om tomterna har utnyttjats konti
nuerligt. Även denna yta kanske har fungerat som 
bakgård till de hus som legat utmed Lilla Fiskarega
tan. Fyndmaterialet domineras av keramik, med 
många bitar av hög kvalitet.

Fynd: Keramik (A-gods 12 skärvor, B 1-gods 1 skär
va, B 11-gods 110 skärvor, mest senmedeltida och 
eftermedeltida, B 111-gods 5 skärvor, C-gods 
1 skärva), taktegel, golvplatta, kakel, sisare 
(1200-tal), spik, ett oidentifierat järnföremål, några 
läderfragment, slagg, fotparti till saltkar av glas, 
hästkranic, gethorn.
Datering: Tidig - sen medeltid.

Lund, Ladugårdsmarken 4:5 m 11
UV Syd
Robert B Nagmér

En förundersökning utfördes på grund av hus
byggnation. Området ligger i fullåkersbygd. I när
heten finns ett antal registrerade fornlämningar.

Sju schakt med en sammanlagd längd av 800 m 
grävdes. Inga anläggningar eller fynd påträffades.

Fynd: - 
Datering: -
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Lund, Värpinge 14:7, fornlämning 72
UV Syd
Robert B Nagmér

En förundersökning utfördes på grund av hus
byggnation inom en del av en registrerad boplats.

Sex 1,5 m breda schakt med en sammanlagd 
längd av 860 m grävdes. Åtta härdar och en grop 
påträffades. Härdarna var fyllda med skörbränd 
sten och so tig lera, gropen med kulturjord.

Fynd: -
Datering: Bronsålder(?).

Lyngsjö sn. Klockarejorden 1:1
Kristianstads läns museum 
Bertil Helgesson

På grund av bygge av församlingshem i närheten av 
kända fornlämningar samt Lyngsjö kyrka och me
deltida by utfördes en provundersökning med 60 m 
provschakt. Under ploggången kom orörd mark av 
gul sand.

Fynd:- 
Datering: -

Lyngsjö sn, Lyngsjö 48:1
Lunds universitets historiska museum 
Johan Callmer, Håkan Thorén

Inom ramen för ett projekt rörande den yngre järn
ålderns kulturlandskap i Sydskandinavien under
söktes ett terrängavsnitt mellan Lyngsjön och Lyng
sjö by. Väster om byn undersöktes delar av en bo
plats från yngre bronsålder och en del av en över
plöjd stensättning från folkvandringstid. Fler gravar 
och boplatsspår påträffades men de utgrävdes ej. I 
närheten av kyrkan undersöktes mindre delar av ett 
kulturlager överlagrat med kraftig flygsand. Ensta
ka bitar av förhistorisk keramik (yngre järnålder) 
tillvaratogs.

De registrerade gravarna utgör resterna av ett 
större gravfält som ännu för en mansålder sedan 
fanns ca 100 m väster om Lyngsjö kyrka.

Fynd: Keramik.
Datering: Yngre bronsålder, folkvandringstid, yng
re järnålder.

Löddeköpinge sn, Löddeköpinge 90:1
UV Syd
Robert B Nagmér

En förundersökning och en slutundersökning utför
des med anledning av husbyggnation i ett område 
som tangerar Löddeköpinge bytomt. Området har 
förhöjda fosfat värden. Trakten är rik på fornläm
ningar.

Elva 1,5 m breda schakt med en sammanlagd 
längd av 1 360 m grävdes. Anläggningar påträffades 
i två områden.

I exploateringsområdets nordvästra del påträffa
des ett trettiotal anläggningar, stolphål, gropar och 
en härd.

Strax norr om vägen Löddeköpinge-Hög på en 
förhöjning påträffades ett tiotal härdar och gropar 
under ett ända till 1 m tjockt matjordslager (jord
flykt).

Vid slutundersökningen schaktades en 990 m2 stor 
yta av, uppdelat på fem mindre områden.

179 anläggningar påträffades, vilka utgjordes av 
härdar, gropar, stolphål och tre grophus.

Grophusen var rektangulära och hade avrundade 
hörn. I två av husen fanns stolphål efter takbärande 
stolpar i de östra och västra ändarna. I det tredje 
huset låg de takbärande stolparna i norra och södra 
ändarna; i den västra delen av detta hus fanns två 
ugnar. Den ena ugnen hade fyrkantig botten av flata 
stenar och ett valv av lera. Den andra hade oval 
botten och en kupol av lera, inrasad över ett tunt 
sot- och kollager, vari fanns några fisk- och djurben. 
I samtliga hus förekom keramik och djurben.

Härdarna, groparna och stolphålen var utspridda 
över hela undersökningsområdet. Flera av dessa in
nehöll djurben och keramik från tidig medeltid.

Fynd: Slagen flinta, keramik, djurben.
Datering: Vikingatid, tidig medeltid.

Maglehems sn, Maglehem 13:12
Kristianstads läns museum 
Bertil Helgesson

På grund av nybyggnation av bostäder utfördes en 
antikvarisk kontroll i ett område nära kända forn
lämningar och med lämpligt boplatsläge. Ca 
1 100 m2 schaktades av. Under humusskiktet kom 
orörd mark med sand och grus.

Fynd:- 
Datering: -

Malmö, Annctorpsleden
Malmö Museer 
Ulf Almquist

Med anledning av anläggande av en ny väg utfördes 
en arkeologisk undersökning av ett ca 42 000 m2 
stort område beläget vid Hyllie by.

Efter matjordsavbaning dokumenterades och un
dersöktes 2 875 anläggningar, gropar, stolphål 
m m, vilka dateras till tidig neolitikum och förro
mersk järnålder. Anläggningarna var jämnt fördela
de inom den 1,2 km långa sträckan. Fyra husområ
den innehöll tillsammans 15 långhus, vilka dateras 
till förromersk järnålder.

Kulturlagret, ca 550 m2, och hägnaderna som lig
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ger i schaktets östra del kommer att undersökas un
der 1989.

Fynd: Keramik (TN 2, förromersk keramik). 
Datering: Tidig neolitikum, förromersk järnålder.

Malmö, Biet
Malmö Museer 
Berit Svensson

En undersökning utfördes på grund av nybyggna
tion inom området för den medeltida staden. Vid 
utgrävningen påträffades husrester i form av syllste- 
nar, stolphål och lergolv, samt rester av en ugn. 
Även grundmurar till ett stenhus påträffades, med 
en fragmentarisk rest av ett tegelgolv.

Övriga medeltida anläggningar som framkom var 
bl a en ränna, en lerbotten och ett flertal gropar.

De eftermedeltida anläggningarna bestod bl a av 
en grop med kopparslagg, ett lergolv och en brunn.

Fynd: Mynt, keramik, ben- och metallföremål. 
Datering: 1200— 1700-talen.

Malmö, kv Diana nr 1 och nr 22
Malmö Museer 
Håkan Assarsson

En undersökning utfördes i samband med ny
byggnation. Vid undersökningen påträffades flera 
hus med lergolv, syllstenar, stenläggningar, rännor, 
brunnar och trävattenledningar.

Fynd: Keramik, stengods, mynt, läder.
Datering: 1300-tal — nyare tid.

Malmö, Glostorps sn, Bågskytten, fornlämning 48
Malmö Museer 
Jörgen Kling

Med anledning av nybyggnation av villor utfördes 
en arkeologisk undersökning inom Käglinge bys 
medeltida gränser.

Ett antal huslämningar påträffades: resterna av 
fem husgrunder av sten med två brunnar samt 
gårdsplaner som kan dateras till 1500—1700-talen; 
ett hus med stengrund och ugn belägen under ett av 
de tidigare nämnda husen, från sent 1200-tal — 
1400-tal; tre långhus bestående av stolphål från 
1000-1200-talen.

Dessutom påträffades rester av härdar, gropar 
och stolphål som kan sättas i samband med hägna- 
der och kreatursgator, huvudsakligen utan daterba- 
ra fynd.

Kulturlager fanns i undersökningsområdets norra 
del, i samband med huskonstruktioner, men sakna
des helt i den södra delen.

Fynd: Keramik (A-gods av västeuropeiskt ursprung
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s k ”kugletopf’’, A-gods av vendisk typ, B-gods, 
äldre och yngre rödgods m m).
Datering: Sen vikingatid - medeltid, nyare tid före 
1850.

Malmö, kv Liljan
Malmö Museer 
Gert Persson

En undersökning utfördes på grund av nybyggna
tion inom området för den medeltida staden.

Något mindre än hälften av tomten undersöktes, 
resten var bortschaktat vid tidigare byggnation.

Medeltida bebyggelselämningar i form av olika 
golvlager, grundstenar samt gårdsplaner påträffa
des. Vidare fanns det ett flertal lerbottnar, tunnor 
samt diverse gropar från 1200—1400-talen. Även 
gropar samt brunnar från 1500—1600-talen påträffa
des.

Fynd: Mynt, keramik, (äldre och yngre rödgods. 
stengods, svartgods, fajans), benföremål och me
tall.
Datering: 1200—1600-talen.

Malmö, Nore
Malmö Museer 
Esbjörn Jonsson

En undersökning utfördes med anledning av uppfö
rande av två enfamiljshus.

Utgrävningsplatsen utgörs av en svag sluttning 
ner mot Öresund. 30 m nedanför området har tidi
gare ett snitt genom Järavallens baksida utgrävts. 
Området har varit jordbruksmark.

Den övre tomten hade ploggång ner till moränle
ra. Den nedre tomten gav rester av ett kulturlager 
som kunde dateras till yngre mesolitikum - ti- 
digneolitikum.

Fynd:-
Datering: Yngre mesolitikum — tidig neolitikum.

Malmö, Sqvalperup
Malmö Museer 
Jörgen Kling

Med anledning av nybyggnation inom området för 
den medeltida staden genomfördes en förundersök
ning och undersökning.

Kulturlager saknades helt inom undersök
ningsområdet. En rest av ett tegelfundament med 
större grundstenar innehöll några storstenstegel. 
Dessa var dock sekundärt använda och var ”blanda
de” med moderna tegelsorter. Grundstenarna kan 
möjligen vara av äldre datum.

En brunnskonstruktion av trä var belägen innan
för resterna av det 1800-talshus som revs i samband 
med schaktningsarbetet. Brunnens läge daterar



denna till åtminstone före 1850. Några daterbara 
fynd i brunnsnedgrävningen eller fyllningen fanns
ej.

Fynd: Keramik (äldre rödgods, stengods). 
Datering: Nyare tid.

Malmö, kv Stettin
Malmö Museer 
Raimond Thörn

På grund av husbyggnation utfördes en förunder
sökning inom området för den medeltida staden för 
att utröna huruvida lämningar av befästningsan- 
läggningar från 1600-talet var belägna inom kvarte
ret. En 10 m bred och drygt 2 m djup ränna kunde 
konstateras. Inga daterande fynd framkom, men 
kartmaterialet pekar mot 1600-talet.

Fynd:-
Datering: 1600-talet.

Malmö, Taftanäs
Malmö Museer
Jan Persson, Håkan Assarsson

En undersökning utfördes på grund av markexploa
tering. Undersökningen startade 1987. Tomten är 
ca 60 000 m2. Materialet omfattar boplatslämningar 
bestående av härdar, härdgropar, gropar samt lång
husbebyggelse med datering till äldre järnålder. Be
byggelsen fortsätter även sydväst om exploaterad 
yta.

Fynd:-
Datering: Yngre stenålder - äldre järnålder.

Norra Vrams sn, Norra Vram 33:2, 33:3, fornläm- 
ning 37
Skånes hembygdsförbund 
Aina Mandahl

På grund av schaktning för uppförande av ny kyrko
gårdsmur utfördes antikvarisk kontroll. Lagren var 
omrörda. Inga kulturlager påträffades.

Fynd:- 
Datering: -

Norra Åkarps sn, Tunnby 2:14 II, fornlämning 7
Kristianstads läns museum 
Tyra Ericson

På grund av planerad utvidgning av industriområde 
dokumenterades en källa, som enligt traditionen 
ska vara en offerkälla. På en närliggande sten lär 
”forntidens människor knackat till flintredskap".

Källan ritades och fotograferades, varefter vatt
net pumpades ur. Sedimenten grävdes ur med gräv

maskin och undersöktes. Inga fynd påträffades. På 
stenen påträffades inga spår av slipning eller knack
ning.

Fynd: - 
Datering: -

Nosaby sn, Balsby 2:10 
Kristianstads läns museum 
Bertil Helgesson

Kring Råbelövssjön har vid otaliga tillfällen påträf
fats fynd och konstruktioner av arkeologisk karak
tär. Av denna anledning utfördes en antikvarisk 
kontroll i samband med ledningsdragning. Den kon
trollerade sträckningen var 70 m. Under ett tunt 
humusskikt kom orörd botten.

Fynd:- 
Datering: -

Nosaby och Gustav Adolfs snr, Hammar 10:12, Hås- 
löv 11:2
Kristianstads läns museum 
Bertil Helgesson

Inför kommande byggnation provundersöktes ett 
område med lämpligt boplatsläge med 557 m prov
schakt. Under humuslagret kom orörd botten av 
grus/sand.

Fynd:- 
Datering: -

Nosaby sn, Hammar 8:61—8:63
Kristianstads läns museum 
Bertil Helgesson

Vid schaktningar i samband med husbygge påträffa
des skelettdelar, varefter antikvarisk personal till
kallades. Med hjälp av grävmaskin avlägsnades 
matjorden inom ett 200 m2 stort område kring 
fyndplatsen. Inga nedgrävningar påträffades. Troli
gen har skelettdelarna kommit till platsen med på
förda massor.

Fynd: Skelettdelar, bl a skallen, av en vuxen man. 
Datering: Historisk tid(?).

Oxie, kv Bystenen, fornlämning 41
Malmö Museer 
Raimond Thörn

Inför planerad villabebyggelse hade åren 
1976—1977 utförts en arkeologisk undersökning, 
vilken ej fick planerad omfattning på grund av änd
rade exploateringsplaner. Undersökningsresultatet 
bestod av tidigmedeltida kulturlagerbildningar med 
bebyggelserester, bl a grophus från 1000-talet. Fyn
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den utgjordes av bronsnål, järnföremål, keramik 
från 1000-talet, benkam, sländtrissor m m.

Aktualiserade exploateringsplaner medförde att 
kvarteret återigen blev föremål för undersökning. 
Detta innebar att bilden av mötet mellan bymark 
och inägor, i den tidigmedeltida byn Oxie, här kun
de kompletteras.

Kulturlagret befanns vara kraftigt stört av sentida 
bebyggelseaktiviteter, vilka även hade satt sina spår 
i form av stolphål och avfallsgropar m m. Trots des
sa recenta inslag kunde tidigmedeltida anläggningar 
i form av avfallsgropar och rännor urskiljas.

En förmodad vallanläggning berörde området 
och denna var konstruerad på så sätt, att en natur
ligt bildad mindre höjdsträckning hade komplette
rats med en utanförliggande ränna.

En anläggning, keramikdaterad till vikingatid/ti
dig medeltid, bestod av en grop innehållande ett 
hästkranium bestrött med rödockra, vilket får ses 
som ett uttryck för hednisk kult.

Fynd: Ben, bearbetat ben, keramik, brynen och 
järnföremål.
Datering: Vikingatid/tidig medeltid.

Rörums sn, Rörum 80:1
Kristianstads läns museum 
Bertil Helgesson

Vid utvidgning av grustäkt påträffades lämningar av 
förhistorisk karaktär, varefter arkeologisk under
sökning utfördes. Lämningarna var tre härdar och 
en grop.

Fynd:-
Datering: Förhistorisk tid.

Simrishamn, Centrum
Kristianstads läns museum 
Tyra Ericson, Bertil Helgesson

På grund av ledningsdragning för fjärrvärme utför
des antikvarisk kontroll inom det medeltida stads- 
området. Ledningsschakten löper mestadels i gatu- 
mark med störningar i modern tid. Inga förhistoris
ka eller medeltida fynd eller konstruktioner kunde 
iakttas. På vissa ställen finns tidigare gatu- eller väg- 
beläggningar, troligen av relativt sent datum.

Fynd: Träkol, tegel, djurben, glas, porslin. 
Datering: Nyare tid.

Skanör, Skanör 4:61
Skånes hembygdsförbund 
Karna Jönsson

På grund av husbyggnation utfördes en antikvarisk 
kontroll i det medeltida kulturlagret i Skanör. Me
deltida kulturlager med s k lerbottnar påträffades.

Fynd: Äldre stengodsskärva.
Datering: 1200-tal (preliminärt).

Skanör, Skanör 28:5 m fl, kv Lübeck
UV Syd
Anders Löfgren

En förundersökning utfördes på grund av planerat 
hotellbygge sydväst om Rådhustorget och 200 m 
sydväst om kyrkan. Exploateringen, som kommer 
att omfatta ca 1 800 m2, medför stora ingrepp i det 
medeltida stadsområdet. Två källare, ca 300 m2, 
kommer att schaktas ur, övriga ytor kommer att 
grundläggas genom paining.

Åtta provschakt med en sammanlagd längd av ca 

21 m grävdes.
Vid den östra källaren i anslutning till den nuva

rande restaurangen grävdes ett schakt i ett område 
som är stört av sentida ingrepp. Steril botten kom på 
en nivå av 1,5-1,7 m ö h . I de 0,7 m tjocka kultur
lagren påträffades högmedeltida keramik. I det un
dersta skiktet fanns en syllstensrad från 
1200/1300-talsbebyggelse.

Tre schakt grävdes i anslutning till den västra käl
laren. I en 10 m bred sänka från kvartertes inre och 
fram mot Dykerigatan, med ca 0,5 m som bottenni
vå, fanns endast senmedeltida fyllnadslager.

Mot väster stiger lagren uppåt och i Västergatan 
ligger bottennivån på ca 1,5 m ö h . Detta utgör den 
strandvall på vilken Skanörs äldsta lämningar har 
påträffats. Väster om sänkan, på nivån 0,7-0,8 m, 
drogs tre schakt. Här påträffades lerbottnar, spår av 
det tidigmedeltida sillfisket.

I ett schakt mot Västergatan fanns ett drygt me- 
tertjockt kulturlager i flera skikt. Den understa 
halvmetertjocka delen hade i kvarterets västra del 
avsatts under 1200—1300-talen och innehöll rester 
av ben- och hornhantverk samt slagg, som tyder på 
metallhantverk.

I samband med kommande urschaktning av den 
östra källaren måste en undersökning utföras. I 
övriga områden krävs arkeologiska arbeten, om ex
ploateringen berör lager som ligger djupare än 1 m.

Fynd: Keramik (äldre och yngre svartgods, äldre 
och yngre rödgods, stengods), sågat ben, hornav
fall, kam, bryne, beslag, slagg, djurben.
Datering: Tidig medeltid — senmedeltid.

Skanör, Skanör 29:11, kv Eidergåsen
UV Syd
Anders Löfgren

En förundersökning utfördes på grund av planerad 
husbyggnation inom det medeltida stadsområdet.

Ett 1,2 x 2,5 m stort och 1,5 m djupt schakt gräv
des. Ett metertjockt kulturlager fanns på den sterila 
bottensanden. I kulturlagret påträffades fynd som 
visar att smeder och benhantverkare har funnits i 
området. Inga bebyggelselämningar påträffades.
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Fynd: Keramik (yngre svartgods, äldre och yngre 
rödgods, stengods), sågat benspill, kamskena, 
slagg.
Datering: 1300/1400-tal.

Skanör, Skanör 34:7, kv Mullvaden
UV Syd
Anders Löfgren

En förundersökning utfördes på grund av att ett 
drygt 50 m2 stort gårdshus skulle uppföras, i södra 

delen av det medeltida stadsområdet.
Två schakt grävdes ner till steril nivå, 0,65—0,4 

m ö h . Inga äldre bebyggelselämningar eller fynd 
påträffades i det halvmetertjocka sandblandade 
matjordslagret.

Fynd: Porslin, trådspik.
Datering: 1800-1900-tal.

Skepparslövs sn, Öllsjö 43:1
Kristianstads läns museum 
Tyra Ericson

På grund av nybyggnation av marklägenheter gjor
des en provgrävning år 1987, varvid man påträffade 
en kulturlagerrest och en nedgravning.

År 1988 undersöktes platsen. Ett 423 m2 stort 

område schaktades av med maskin. En kulturlager
rest, en härd och två nedgrävningar påträffades och 
undersöktes.

Fynd: Brända ben.
Datering: Förhistorisk tid.

Skivarps sn, fornlämning 26
Skånes hembygdsförbund 
Petter Jansson
Antikvarisk kontroll utfördes i samband med att en 
stenkrets bestående av 15 stenar, och med skål- 
gropsförekomst, flyttades 1 meter mot norr, på sam
ma höjd som tidigare. Flyttningen skedde på grund 
av anläggande av en gång- och cykelväg.

Fynd:-
Datering: Bronsålder.

Skivarps sn, Örmölla 3:50 m fl, fornlämningarna 
88-92, 121
UV Syd
Bengt Jacobsson

Förundersökningar utfördes på grund av planerad 
golfbana, delen sydväst om Skivarpsån. Vid inven
teringar, utförda sommaren 1987 konstaterades att 
sju områden med boplatsindikationer och en över
plöjd gravhög fanns inom denna del av golfbanan. 
De gavs fornlämningsnummer 88—92 och 121. Två 
tveksamma områden numrerades inte. Boplatsindi

kationerna utgjordes av slagen flinta, keramik, 
skörbränd sten samt upplöjda härdar.

Under vintern 1987—88 grävdes 55 sökschakt 
med en sammanlagd längd av ca 3,5 km.

Fornlämning 88: Inga anläggningar eller lager på
träffades.

Fornlämning 89: Ett fåtal stolphål påträffades.
Fornlämning 90: Stolphål, gropar, härdar, kok

gropar samt upplöjda härdar förekom. Boplatsen är 
sannolikt större än vad som antogs vid inventering
en. Trolig datering är bronsålder.

Fornlämning 91: Endast perifera delar av boplat
sen berördes. Inga anläggningar påträffades, men 
boplatsen är väl daterad genom ett rikt neolitiskt 
ytfyndsmaterial av keramik och flintartefakter.

Fornlämning 92: En överplöjd gravhög inom 
gränsen för boplatsen nr 91. Sökschakten berörde 
inte fornlämningen.

Fornlämning 121: En boplats, som kunde delas 
upp i två mindre lokaler med förekomst av gropar 
och härdar, med trolig datering till neolitikum.

Inom de två tveksamma boplatsområdena påträf
fades inga spår av förhistorisk bosättning i schakten. 
Däremot kunde ytterligare två fornlämningsområ- 
den konstateras, ej upptagna i samband med inven
teringen. Det ena, beläget nordväst om fornlämning 
88, var en boplats samt en urnegrav och en skelett- 
grav, som efter gravtypen kan dateras till folkvand- 
ringstid/vendeltid. Det andra området är en stenål- 
dersboplats söder om fornlämning 90.

Inom de påträffade fornlämningsområdena skulle 
inga schaktningar få utföras vid framtida arbeten. 
Massbalansering av jordmassor mellan fornläm
ningsområdena skulle ske under antikvarisk kon
troll. Då detta arbete utfördes påträffades omedel
bart sydväst om fornlämning 91 en härdgrop. vilken 
dock täcktes över, då den inte berördes av de efter
följande markarbetena. Vid övriga schaktningar 
inom golfbaneområdet påträffades inga fornläm- 
ningar.

Fynd: Två lerkärl, krukskärvor, slagen flinta, brän
da ben.
Datering: Neolitikum — folkvandringstid/vendeltid.

Stora Harrie sn, Stora Harrie 28:4 m 11, 
fornlämning 35
UV Syd
Robert B Nagmér

Två förundersökningar och en slutundersökning ut
fördes med anledning av husbyggnation på en sten- 
åldersboplats.

I södra delen av boplatsen grävdes vid förunder
sökningen 23 schakt med en bredd av 1 m och en 
sammanlagd längd av 1 740 m.

I fyra av schakten påträffades sammanlagt ett tio
tal härdar och gropar, ca 1 m i diameter och fyllda 
med sotig sand, skörbränd sten och brun sand.
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Den senare slutundersökningen berörde ett 
3 800 m2 stort område. 200 anläggningar påträffa
des, ett hus, härdar, gropar och stolphål.

Huset var ett långhus. Väggarna och taket hade 
burits upp av stolpar. De takbärande stolparna låg 
parvis i två parallella rader och var kraftigare än 
stolparna i väggarna. Ingången låg på södra sidan 
och var något indragen i förhållande till väggen. 
Strax intill dörren fanns husets härd. I härden på
träffades delar av ett kärl från förromersk järnålder.

Groparna och stolphålen var fyllda med gråbrunt 
grus, härdarna med skörbränd sten och so tigt grus. I 
två av groparna fanns ett större antal keramikskär
vor med komplicerad snörornamentik.

Senare utfördes ytterligare en förundersökning 
inom boplatsen.

14 schakt med en bredd av 1,5 m och en samman
lagd längd av 1 390 m grävdes. I elva av schakten 
påträffades sammanlagt 123 härdar, gropar och 
stolphål. I en av anläggningarna påträffades kera
mik från bronsålder.

Fynd: Keramik, flinta.
Datering: Stenålder, yngre bronsålder, förromersk 
järnålder.

Stora Köpinge sn, Kabusa 28:3
UV Syd
Inger Torstensdotter Åhlin

En förundersökning och en slutundersökning utför
des på grund av avloppsledningsdragning på sträck
an Kabusa-Nybostrand nära Kabusaåns nedre lopp. 
Boplatser från tidig- och mellanneolitikum har un
dersökts i närheten.

Ett provschakt grävdes, varvid omfattande bo
platslämningar från stenåldern påträffades. Dessa 
utgjordes av stolphål, härdar, gropar samt ett tun
nare fyndfattigt kulturlager. Vidare framkom och 
undersöktes en urnegrav från yngre bronsåldern.

Vid slutundersökningen avbanades matjorden på de 
delar av ledningssträckan som skulle undersökas. 
Ett par mindre utvidgningar gjordes för att frilägga 
några större anläggningar.

Ca 200 anläggningar påträffades. Merparten var 
stolphål, av vilka en del ingår i huskonstruktioner. 
Vidare påträffades ett förhållandevis stort antal 
kokgropar samt härdar, gropar och mindre partier 
av ett kulturlager. Fynden, till största delen kera
mik, framkom huvudsakligen i gropar samt i ensta
ka stolphål.

Fynd: Keramik, flinta, slipstensfragment, slagg, 
bränd lera, ben.
Datering: Mellanneolitikum - senneolitikum, yng
re bronsålder.

Stora Råby sn, Linero 1:9 m fl
Skånes hembygdsförbund 
Petter Jansson

På grund av utbyggnad av stadsdelen Linero i Lund 
utfördes en förundersökning. I undersökningsområ
dets sydöstra del påträffades rester av ett grophus, 
en ca 2 x 3 m stor färgning och ca 0,4 m djup ned
gravning. Gropens botten tycks ha varit inklädd 
med ett lerigare material än fyllningen. Ett flertal 
fynd av keramik gjordes, bl a flera sammanhängan
de bitar av ett kärl. Gropen innehöll också fragment 
av brända djurben.

I undersökningsområdets nordvästra del påträffa
des två större kulturlager, som innehöll träkol, frag
ment av bränd lera samt keramikskärvor.

I västra kanten av det östra kulturlagret fanns 
rester av en ca 2 x 2 m stor och 0,4 m djup kokgrop, 
som innehöll rikligt med träkol och delvis skörbränd 
sten samt keramik.

Fynd: Keramik, ca 50 bitar.
Datering: Bronsålder.

Stora Råby sn, Linero 2:5, fornlämning 25
UV Syd
Robert B Nagmér

En förundersökning utfördes på grund av hus
byggnation. Området tangerar en stenåldersbo- 
plats, fornlämning 25. Ett flertal registrerade bo
platser finns i anslutning till undersökningsområdet.

Fem sökschakt med en sammanlagd längd av 
720 m grävdes. I ett av schakten påträffades fem 
härdar och en härdgrop, som sannolikt kan dateras 
till bronsåldern.

Fynd: -
Datering: Bronsålder (?).

Södra Sallerups sn, fornlämningarna 18, 25, 35, 36, 
64, 81, 82, Kvarnby golfbana

Se Husie sn

Södra Sallerups sn, Ängdala (takt B2:II b)
Malmö Museer 
Billy Nielsen

Med anledning av utvidgning av krittäkt genomför
des en undersökning inom exploateringsområdet.

Takten ligger inom ett genom inventering och ti
digare undersökningar känt fornlämningsområde.

Inom årets utgrävningsområde påträffades dag
brott och slagplatser för flintutvinning respektive 
ämnes- och redskapstillverkning. Inom området un
dersöktes även boplatslämningar i form av härdar, 
kokgropar, en ugn och stolphål. Fyndmaterialet är 
mycket rikt.
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Fynd: Flintarbeten (spån, spånblock, kärnor, 
knackstenar, skivyxa, pilspetsar, skrapor, 
dolk m m), knackstenar i bergart, benspetsar, 
hornhacka.
Datering: Neolitikum.

Tirups sn, utmed väg 1208, fornlämningarna 4, 34
UV Syd
Bengt Söderberg

I samband med planerad utbyggnad av väg 1208 
utfördes en förundersökning. Vägen löper genom 
Tirups gamla bytomt (fornl 4) och passerar en sten- 
åldersboplats (fornl 34).

Det äldsta skriftliga belägget för Tirups by är från 
år 1339. Bytomten utgör en långsmal ägofigur, ca 
1 000 x 60-180 m.

Stenåldersboplatsen är registrerad med ledning 
av sparsam förekomst av bearbetad flinta inom ett 
120 x 220 m stort område.

Ca 200 löpmeter schakt banades av. På bytomten 
påträffades syllstenar efter en byggnad och två av- 
fallsgropar. Av stenåldersboplatsen påträffades 
inga spår.

Fynd: Keramik (yngre rödgods).
Datering: 1600-1880-talen.

Trelleborg, kv Gröningen 4
UV Syd
Bengt Jacobsson

En förundersökning utfördes på grund av planerad 
flerårig byggnation av bostäder, på en markant 
höjdplatå inom den nordvästra delen av det medel
tida stadsområdet. Enligt äldre forskning skulle 
höjdplatån kunna vara platsen för en vikingatida 
eller medeltida befästning. Arkeologiska undersök
ningar har dock inte utförts.

Vid undersökningar i kvarteret Katten (se nedan) 
omedelbart söder om kvarteret Gröningen påträffa
des vikingatida vallgravar. Vid undersökningen i 
kvarteret Gröningen inriktades därför intresset till 
stor del på att försöka spåra en eventuell befästning 
här.

Inom området för första byggnadsetappen hade 
vid undersökningstillfället fabriksbyggnader efter 
ett tidigare sockerbruk inte rivits. Äldre ritningar 
visar dessutom att ett stort antal järnvägsspår, brun
nar, kablar, VA-ledningar och svämmor funnits 
inom detta område. Ej heller kunde intakta kultur
lager eller äldre byggnadslämningar spåras här.

I södra kanten av området påträffades dock me
deltida gropar samt stolphål, en härd och spår efter 
en öst-västligt orienterad palissad, som har utgjorts 
av kluvna trästammar, ställda tätt intill varandra i 
ett 0,6—0,7 m djupt grävt dike. Fynden tyder på att 
stolphålen, härden och palissaden är från vikinga
tid. Med stor sannolikhet har palissaden utgjort den 
norra gränsen för ett under vikingatid befäst områ

de. Åt väster har det begränsats av en vik och åt 

söder har de två vallgravarna i kvarteret Katten ut
gjort gräns. Även delar av Bryggaregatan och kvar
teret Kråkvinkeln har ingått i detta befästa område.

Fynd: Keramik, djurben.
Datering: Vikingatid/medeltid.

Trelleborg, kv Katten 12, 27
UV Syd
Bengt Jacobsson

En undersökning utfördes med anledning av hus
bygge längs kvarterets hela östra del intill Bryggare
gatan. Exploateringsområdet ligger i västra delen av 
det medeltida stadsområdet, 150-200 m från den 
medeltida strandlinjen.

Områdets södra del ligger på den forna flacka 
sandstranden; mitt i området stiger den sterila nivån 
kraftigt för att i norr plana ut i en flack höjdplatå.

Kulturlagren i söder hade till stora delar förstörts 
i samband med sentida schaktningar. Även i norr 
fanns omfattande störningar.

De påträffade lämningarna kan grovt placeras i 
ett förhistoriskt skede, preliminärt daterat till ven
deltid/vikingatid samt ett medeltida skede från hög
medeltid och delar av senmedeltid. Någon kontinui
tet mellan dessa skeden kunde inte påvisas.

Det förhistoriska skedet efterlämnade spår i form 
av kulturlager, härdar, stolphål, gropar, grophus 
och två ”vallgravar” (jmf kvarteret Gröningen 
ovan). Tre skelettgravar från södra delen av områ
det kan förmodligen också föras till samma skede.

”Vallgravarna” låg vid övergången till det högre 
liggande norra partiet. De utgjordes av två ca 4 m 
breda och 0,5-0,6 m djupa diken, mellan vilka en 
låg vall hade kastats upp. Genom denna konstruk
tion har höjdplatån effektivt avsnörts från strand
partiet.

Det hög- och senmedeltida skedet representeras 
av kulturlager, huslämningar, ugnar, brunnar, gro
par, stolphål, rännor m m. Huslämningarna var 
med ett undantag dåligt bevarade och visade sig 
främst i form av fragmentariska lergolv och syll- 
stensrader. Huslämningarna förekommer såväl ut
med Västergatan och Bryggaregatan som djupare in 
i tomten.

Fynd: Mynt, smyckedetaljer, bronsföremål, järnfö
remål, sländtrissor, vävtyngder, benföremål, bry- 
nen, människo- och djurben, trärester.
Datering: Vendeltid/vikingatid, hög- och senmedel
tid (1200-talets senare del — ca 1400).

Trelleborg, kv Kråkvinkeln 9, 10
UV Syd
Bengt Jacobsson

En förundersökning utfördes med anledning av hus
byggnation centralt inom området för den medelti
da staden, ca 50 m sydväst om S:t Nicolai kyrka.
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Omfattande undersökningar har tidigare utförts i 
södra delen av kvarteret, med huslämningar, brun
nar m m från högmedeltid och framåt.

På den nu aktuella ytan grävdes ett 1,4 x 8,3 m 
stort provschakt. Inom schaktet förekom ett flertal 
sentida störningar. En källare från den senast rivna 
bebyggelsen fanns norr om schaktet.

Inga medeltida bebyggelselämningar konstatera
des i schaktet. Överst fanns ett 1 m tjockt omrört 

lager, därunder påförda lager och brandlager. När
mast den orörda marken fanns ett 0,1—0,2 m tjockt 
kulturlager med krukskärvor från högmedeltid. I 
övriga lager påträffades endast tre skärvor av yngre 
rödgods.

Endast fyndfattiga påförda och omrörda lager 
tycks beröras av den planerade byggnationen.

Fynd: Keramik (bl a yngre rödgods).
Datering: Medeltid, nyare tid.

Trelleborg, kv Kvadraten 3, 4, 88, 89 m fl
UV Syd 
Lasse Wallin

En förundersökning utfördes på grund av hus
byggnation. Området är beläget inom den mellersta 
delen av det medeltida stadsområdet drygt 100 m 
norr om huvudgatan. Under medeltid och en bit in 
på nyare tid har området varit låglänt, sankt och 
delvis vattenfyllt. Den medeltida bebyggelsen på 
strandvallen hade under 1500-talet spritt sig till de 
sanka partierna i norr.

Fyra provschakt grävdes över området. Läget för 
en öst-västlig gränd, som gått in över kvarterets 
nordvästhörn, fastställdes. Under 1600-1800-talen 
hade den haft samma belägenhet som den sentida 
Kärleksgränd, men under 1500-talet, då den anla- 
des, låg den några meter längre söderut. På sydsi
dan av 1500-talets gränd påträffades fragmentariska 
rester av ett hus på stensyll som har haft lerklinade 
(korsvirkes?)väggar. Lagren från 1500-1600-talen 
vilade på fyndfattiga fyllnadslager.

Tomtens sydöstra hörn hade fyllts ut tidigast un
der 1650-talet och hade åtminstone tidvis varit över
svämmat. Inom största delen av tomten hade senti
da nedgrävningar förstört den äldre lagerbilden.

Fynd: Keramik, kritpipefragment.
Datering: 1500-1600-talen.

Trelleborg, kv Phylatterion 6
UV Syd
Bengt Jacobsson

En förundersökning utfördes med anledning av hus
byggnation ca 300 m norr om det medeltida stads- 
området. Registrerade fornlämningar finns inte 
inom fastigheten, men förhistoriska gravar har på
träffats i närheten, likaså en stenåldersboplats.

Endast nordöstra delen av exploateringsområdet 
var tillgängligt vid undersökningstillfället. I prov
schakten påträffades inga spår av förhistoriska akti
viteter. Tidigare byggnadsverksamhet har resulterat 
i omfattande störningar, och det går ej att med sä
kerhet fastställa om förhistoriska lämningar har fun
nits på platsen.

Fynd:- 
Datering: -

Trelleborg, kv Triangeln 48
UV Syd
Bengt Jacobsson

En undersökning utfördes med anledning av hus
byggnation strax norr om strandvallen i det medelti
da stadsområdets centrala del. Kvarteret ligger strax 
söder om S:t Nicolaus kyrka.

Upp till 2,8 m tjocka lager bestående av vattenav- 
satta, påförda och avsatta lager påträffades.

De äldsta spåren av mänsklig aktivitet utgjordes 
av två härdar samt spridda stolphål, från en perifer 
del av en bosättning med en trolig datering till ven
deltid/vikingatid.

Under början av högmedeltiden har delar av om
rådet satts under vatten. En fördämning har sanno
likt uppförts i intilliggande vattendrag (Bastarän- 
nan), som flutit genom den medeltida staden. En 
damm, som kan ha samband med ett kvarnbygge i 
södra delen av kvarteret, bildades. Dammen har 
existerat under en så lång tid att ett ca 0,5 m tjockt 
slam- och lerlager avsattes. Längre fram under hög
medeltid tappades dammen på allt vatten, fyllnads
massor påfördes, och diken samt en träbyggd vat
tenränna anlades.

Under 1300-talet uppfördes ett hus med lergolv 
och syllstenar och anlades 3—4 ugnar samt 1—2 
brunnar.

Under 1500-talet uppfördes sannolikt en större 
gård som vid undersökningstillfället visade sig i 
form av en stor stenlagd gårdsplan samt ett, möjli
gen två hus. En brunn och flera nedgrävda latrin
tunnor är också från denna tid.

Fynd: Mynt, brons-, järn- och benföremål, keramik 
(A4, BI-II, C-gods), djurben, trärester.
Datering: Vendeltid/vikingatid, högmedeltid — 
nyare tid.

Trelleborg, Valldammsg (Trelleborg övre)
UV Syd
Bengt Jacobsson

En förundersökning utfördes inom den norra delen 
av det medeltida stadsområdet med anledning av 
VA-arbeten från korsningen Valldammsgatan/Ny- 
gatan upp mot planerad bussterminal vid Trelleborg 
övre.

Det totala schaktningsdjupet var ca 3 m. Steril
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moränlera kom på ca 0,7 m under markytan. De 
övre lagren bestod av omrörda fyllnadsmassor samt 
bärlager och asfalt. Inga avsatta kulturlager före
kom.

Mitt för korsningen vid Norra Vallgatan påträffa
des dock en träbyggd brunn med fyra hörnstolpar 
och liggande brädor. Inga fynd påträffades, men 
brunnar av denna typ förekommer under hela me
deltiden och in i 1600/1700-talet.

Fynd: - 
Datering: -

Tåstarps sn, Tåstarp 1:1
Kristianstads läns museum 
Tyra Ericson

På grund av ledningsdragning till Tåstarps kyrka 
gjordes en antikvarisk kontroll. Ett schakt togs upp 
med början under trappan till kyrkans västportal i 
det 1829 uppförda kyrktornet. Schaktet löpte rakt 
västerut. De 11 m av schaktet som berörde kyrko
gården kontrollerades.

Närmast kyrkan var lagret av matjord och omrör
da massor ca 1 m djupt. Ca 7 m från kyrkan hade 
matjordslagret minskat till 0,5 m och vid ca 11 m till 
0,15 m.

I schaktets östligaste del, ca 5 m, påträffades 
spridda människoben.

Fynd:- 
Datering: -

Verums sn, Björkeberga 1:17, fornlämning 4:1, 4:3
Lunds universitets historiska museum 
Anders Ödman

En borganläggning undersöktes som en del i projek
tet ”Norra Skånes medeltid”. Det huvudsakligaste 
resultatet av undersökningen var att man kunde på
visa att borgen hade rivits mycket grundligt. Såväl 
ringmur som den stengrund med källargropar som 
påträffades centralt på borggården var omsorgsfullt 
raserade. Flintavslag från den boplats som föregått 
borgen påträffades i stort antal. Borgen karterades 
med geodimeter. Vattnen kring borgen undersöktes 
av dykare från Opera Marine. En bro över Helgeån, 
mot Broudden, påträffades.

Fynd: Spik, ben, silverspänne, 3 mynt 1100—1900-t 
(lösfynd); flintavslag (boplatsen).
Datering: 1100—1300-talen.

Vittskövle sn, Vittskövle 35:10
Kristianstads läns museum 
Bertil Helgesson

På grund av nybyggnation av marklägenheter utför
des en provundersökning, då resterna av en före

gångare till Vittskövle slott ska ligga i området. Ett 
27 m långt provschakt grävdes. Under humus och 
raseringsmassor kom orörd botten av sand.

I bottnen fanns flera recenta störningar med bl a 
glas, porslin och modernt lergods i fyllningen. En 
nyligen riven affär har legat på platsen.

Fynd: Modernt avfall.
Datering: Nutid.

Vä sn, Vä 27:17, fornlämning 72
Kristianstads läns museum 
Bertil Helgesson

På grund av nybyggnation av enfamiljshus utfördes 
en provundersökning, då området ligger inom re
gistrerad fornlämning, ca 150 m väster om Vä kyr
ka. Två provschakt grävdes, 14 och 10,5 m långa. 
Under sandig humus kom orörd botten av gul sand. 
Inget kulturlager fanns, men i sanden registrerades 
tre större och fyra mindre gropar.

Fynd: Keramikskärvor av järnålderskaraktär. 
Datering: Troligen järnålder och medeltid.

Vä sn, Vä 147:2, fornlämning 72
Kristianstads läns museum 
Bertil Helgesson

På grund av tillbyggnad av enfamiljshus utfördes en 
antikvarisk kontroll, då området ligger i södra delen 
av den fasta fornlämning, som är registrerad kring 
Vä. Under humus och moderna utfyllnadsmassor 
kom orörd botten av gult grus. Området var till stor 
del förstört av bl a vattenledningsschakt.

Fynd: - 
Datering: -

Välluvs sn, Välluv 11:1, fornlämning 20
UV Syd
Robert B Nagmér

En arkeologisk utredning utfördes med anledning 
av industribyggnation. I närheten finns ett antal re
gistrerade högar och boplatser samt Välluvs medel
tida bytomt. Inom exploateringsområdet finns två 
registrerade utplöjda högar, vars exakta läge är ok
lar.

Fyra sökschakt med en sammanlagd längd av 
400 m och en bredd av 1,5 m grävdes. Tre härdar 
påträffades, varav två stycken ca 1 m i diameter och 
0,3 m djupa och den tredje något mindre. Inga spår 
efter gravhögarna förekom.
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Fynd:-
Datering: Yngre bronsålder.

Väsby sn, Ornakärr 3:15
UV Syd 
Lasse Wallin

En förundersökning föranleddes av husbyggnation. 
Området är fornlämningsrikt. Tomtens topografi 
var högliknande, men förhöjningen hade bildats av 
schaktmassor i sen tid. Inga fornlämningar påträffa
des.

Fynd: - 
Datering: -

Västra Karaby sn, Karlslund 1:13, Dösjebro, forn- 
lämning 35
UV Syd
Inger Torstensdotter Ahlin

En förundersökning och en slutundersökning utför
des med anledning av husbyggnation. Fastigheten 
ligger på en flack platå söder om Saxån. Omedel
bart söder om fastighetsgränsen finns en registrerad 
stenåldersboplats, fornlämning 35. Trakten är 
mycket fornlämningsrik.

Två provschakt grävdes, varvid framgick att den re
gistrerade fornlämningen sträckte sig in i exploate
ringsområdet. Här påträffades stolphål, gropar, 
kokgropar samt kulturlager.

Vid slutundersökningen avbanades matjorden ner 
till sand. Vid de bägge undersökningarna framkom 
sammanlagt ett 60-tal anläggningar, stolphål, gro
par, ett fåtal härdar och en kokgrop.

Fynden i anläggningarna bestod huvudsakligen av 
keramik och flinta. Merparten utgjordes av stolp
hål, av vilka en del ingick i en huskonstruktion.

Fynd: Keramik, flinta, bränd lera, ben.
Datering: Senneolitikum, yngre bronsålder, äldre 
järnålder.

Västra Karaby sn, Ålstorp 8—19, fornlämningarna 
14, 15, 16
Skånes hembygdsförbund 
Petter Jansson

Med anledning av framdragning av nya elkablar 
gjordes en schaktningsövervakning inom känd forn
lämning. Schaktningarna gjordes i gamla schakt och 
ingenting framkom.

Fynd:- 
Datering: -

Västra Karups sn, Erikstorp 3:6, 4:10, fornlämning 
305
Kristianstads läns museum 
Bertil Helgesson

Fornlämning 305, en grav, har i sen tid använts som 
upplag för skräp och odlingssten. När man forslade 
bort detta företogs en antikvarisk kontroll. I samråd 
med entreprenören bestämdes hur mycket sten som 
skulle tas bort och hur gravhögen slutligen skulle se 
ut.

Fynd:- 
Datering: -

Västra Nöbbelövs sn, Mossby 27:1 m fl, fornläm
ningarna 17, 34, 52
UV Syd
Bengt Jacobsson

En förundersökning föranleddes av planerad golf
bana, delen norr om Skivarpsån, där det ligger ett 
antal registrerade fornlämningar. Fornlämning 17 
är en boplats från neolitikum och vikingatid, delvis 
undersökt år 1985, då bl a det hittills äldsta kända 
stolpbyggda huset i Norden, från ca 3000 f Kr, på
träffades. Fornlämning 34 utgörs av en fyndplats för 
flintartefakter. Fornlämning 52 är registrerad som 
en möjlig rest av en gravhög.

Vid förundersökningen grävdes elva provschakt 
med en sammanlagd längd av 574 m.

Fornlämning 17 visade sig vara större än vad som 
upptagits vid fornminnesinventeringen. Sju grophus 
och elva härdar iakttogs som mörka upplöjda fläck
ar i markytan. I sökschakten påträffades fyra grop
hus, rikligt med stolphål från två eller tre långhus, 
en väggränna till ytterligare ett långhus, härdar och 
gropar från yngre järnåldern samt gropar och kul
turlager från neolitisk tid. Grophusen och långhu
sen tycks uppta olika ytor inom boplatsområdet.

Fornlämning 34 hör med stor sannolikhet ihop 
med den neolitiska bosättningen inom fornlämning 
17.

Inom fornlämning 52 påträffades tre skelettgra
var, varav en dubbelgrav. I en av gravarna påträffa
des två dräktnålar av brons (trol bronsålder), de 
övriga saknade gravgåvor. Det gick ej att fastställa 
om en gravhög har funnits på platsen.

Fornlämningarna 17 och 52 utgör ett mycket vär
defullt fornlämningsområde som täcker en tidsrymd 
från neolitikum till vikingatid. På grund av förun
dersökningens begränsade karaktär kunde endast 
ett fåtal av de påträffade ca 140 anläggningarna un
dersökas. De övriga täcktes åter med matjord.

Fynd: Dräktnålar av brons, keramik, sländtrissor, 
lerklining, slagen flinta, del av maisten, skelettres
ter, brända ben.
Datering: Neolitikum - vikingatid.
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Västra Sönnarslövs sn, Hör 2:33
Kristianstads läns museum 
Bertil Helgesson

Området har utnyttjats för grustäkt under en lång 
tid. Vid flera tillfällen har fornlämningar framkom
mit. Vid Hör 2:33 var matjorden bortschaktad och 
området ytundersöktes. 38 anläggningar, boplats
gropar och härdar, huvudsakligen samlade i fyra 
grupper, undersöktes. Några anläggningar gav fynd 
av bronsålderstyp, vilket stämmer väl överens med 
tidigare fynd av keramik och urnegravar i närheten.

Det är troligt att boplatslämningarna fortsätter åt 
norr, öster och söder.

Fynd: Keramik (yngre bronsålder?), slagen flinta. 
Datering: Förhistorisk tid (yngre bronsålder?).

Västra Tommarps sn m fl, gasledning väg 108-Snar- 
ringe
UV Syd 
Lasse Wallin

En provundersökning utfördes med anledning av 
gasledningsdragning. Ledningen passerar genom en 
fornlämningsrik trakt med högar, resta stenar och 
fyndplatser för flintföremål. Hela sträckan är jord
bruksmark.

Två meter breda schakt, samma bredd som ex
ploateringens, grävdes på de partier som ansågs ha 
varit lämpliga för gravar eller boplatser.

På fastigheten Tågarp 6:9 passerar lednings- 
sträckan ca 50 m norr om ett område med slagen 
flinta, där bland annat en flintmejsel har påträffats. 
I nordsluttningen av den höjd där flintkoncentratio
nen hade påträffats fanns i schaktet två gropar, av 
förhistorisk karaktär, men fyndtomma. Kanske är 
detta boplatsens norra utkant.

På fastigheten Tågarp 1:2 passerade ledningen ett 
område med slagen flinta, men plöjningen hade här 
varit så intensiv att inga fasta lämningar fanns beva
rade.

Öster om bäcken på Tågarp 2:1 påträffades två 
anläggningar, men med modernt fyndmaterial.

Ledningens västra del föranledde inga undersök
ningar, då inga lämpliga lägen konstaterades.

Fynd:-
Datering: Förhistorisk tid (troligen yngre stenål
der).

Ystad, Blekeg
UV Syd
Bengt Jacobsson

En förundersökning utfördes med anledning av 
schaktning för VA-ledningar. Blekegatan utgör den 
nordöstra gränsen för det medeltida stadsområdet 
och är också gräns för staden på de äldsta kända 
kartorna från 1600/1700-talet. Vissa försvarsan

läggningar bör ha funnits runt staden under medelti
den.

I kvarteret Adolf söder om Blekegatan har S:t 
Nicolai kyrka eller kapell legat; skelettgravar samt 
rester av kyrkan har tidigare undersökts.

Schaktningsdjupet var ca 2,5 m, schaktets bredd 
ca 3,5 m. Endast omrörda lager påträffades vid för
undersökningen. Tidigare rörledningar hade helt 
förstört lagerföljden.

Fynd:-
Datering: Nyare tid.

Ystad, Edvinshem 2:43 m fl
UV Syd
Bengt Jacobsson

En förundersökning utfördes med anledning av hus
byggnation väster om det medeltida stadsområdet. 
År 1953 undersöktes åtta gravar strax norr om ex
ploateringsområdet (fornl 3), år 1958 en flatmarks- 
grav (fornl 4) i områdets västra del. Gravarna tillhör 
sannolikt det gravfält som enligt källor från 1700-ta- 
let skall ha funnits i detta område.

Åtta sökschakt med en sammanlagd längd av 645 
m grävdes. Av förhistoriska lämningar påträffades 
endast en boplatsgrop, i sydväst.

Fynd: Keramikskärvor, varav två med pinnstick och 
snörornament, flintavslag, brända ben (allt i bo
platsgropen).
Datering: Sen tidigneolitikum/tidig mellanneoliti- 
kum.

Ystad, Hedeskoga, Åkesholm 1—7, Lilla Tvären 1:3 
m fl
UV Syd
Margareta Olsson

En förundersökning utfördes med anledning av pla
nerad husbyggnation. Planområdet är 140 000 m2 
stort och ligger i Ystads nordvästra utkant. I anslut
ning till området finns ett flertal fornlämningar från 
skilda perioder. I den mellersta delen ligger forn- 
lämning 2, registrerad som en en möjlig rest av en 
hög.

16 sökschakt med en sammanlagd längd av 2 880 
m grävdes. I sydöst kom ett fåtal anläggningar, var
av flera sentida gropar och störningar. Även två 
härdar påträffades. I norr fanns en större mängd 
tegel och yngre rödgods, vilket tyder på rester efter 
sentida bebyggelse.

I anslutning till fornlämning 2 drogs ett 
sökschakt. Enstaka anläggningar, bl a en härd, på
träffades. Området var dock kraftigt stört av sentida 
nedgrävningar.

I väst fanns anläggningar över en större del av 
ytan, huvudsakligen i två koncentrationer. I den 
norra, som låg på en platå, påräffades inom ett ca 
120 x 120 m stort område ett 30-tal anläggningar,
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varav en innehöll keramik. I den sydöstra koncen
trationen, som låg i sydsluttning och på en mindre 
avsats, kom ca 15 anläggningar, varav två gropar 
innehöll keramik. Även i en ensamliggande större 
grop påträffades keramik. All keramik från denna 
del av området kan dateras till yngre bronsålder.

Sammanlagt påträffades 68 anläggningar, varav 
13 undersöktes helt eller delvis. Merparten utgjor
des av gropar; dessutom fanns stolphål och härdar.

Fynd: Keramik, flinta.
Datering: Yngre bronsålder.

Ystad, Västerportstorg
UV Syd
Bengt Jacobsson

En förundersökning gjordes sedan resterna av en 
stenbyggd trumma hade påträffats vid grävningar 
för fjärrvärme i Ystads västra utkant. Enligt en sä
gen skall en hemlig smuggelgång korsa Västerports
torg på denna plats.

Anläggningen var uppbyggd av stora kluvna ca 1 
m långa sidostenar, som täcktes av stora takblock. 
Bottnen utgjordes av kullerstenar. Där påträffades 
modernt glas och yngre rödgods. Stentrumman var 
nergrävd i ett lager som bl a innehöll kritpipor, var
för konstruktionen inte kan vara äldre än från tidigt 
1600-tal.

Enligt 1600/1700-talskartor skall ett vattendrag ha 
mynnat vid stranden söder om Västerportstorg. 
Trumman har sannolikt anslutit till detta vatten
drag. Vid uppmätningen konstaterades att den fal
ler mot ån. Möjligen kan det röra sig om en dagvat
tenledning från Klintehus byggd vid 1800-talets 
mitt.

Fynd: Keramik (yngre rödgods), hästsko, kritpips- 
fragment.
Datering: Nyare tid.

Åhus, Horna 6:8
Kristianstads läns museum 
Tyra Ericson

På grund av nybyggnation av fabrikslokal utfördes 
en undersökning strax utanför det medeltida stads- 
området. Elva härdar påträffades och undersöktes. 
I flera av dessa påträffades flintavslag.

Fynd: Flintavslag.
Datering: Sten- eller bronsålder.

Åhus, Härnestad 13:2
Lunds universitets historiska museum 
Johan Callmer, Håkan Thorén

En undersökning utgjorde en komplettering av 1984 
års undersökning av Flärnestads historiska bytomt.

En brunn som delundersöktes grävdes ut, främst i 
syfte att tillvarata prover för makrofossilanalys.

Undersökningen ingår i ett projekt rörande den 
yngre järnålderns kulturlandskap i Sydskandina- 
vien.

Fynd: Stora mängder djurben samt bränd lera, ke
ramik, nitar, spikar, kniv, pilspets m m.
Datering: Vendeltid (700-tal).

Åhus, kv Kabbalöken 14
Kristianstads läns museum 
Tyra Ericson

På grund av nybyggnation av enfamiljshus utfördes 
en provundersökning och en slutundersökning inom 
det medeltida stadsområdet.

Inom den 8 x 14 m stora byggnationsytan drogs två 
provschakt med traktorgrävare. Under 1,2—1,8 m 
matjord och påförda massor påträffades ett 
0,15—0,25 m tjockt sandigt kulturlager. Under detta 
kulturlager påträffades två anläggningar av medelti
da karaktär.

Vid slutundersökningen påträffades under matjord 
och påförda massor, på ett djup av ca 1,3—1,6 m, ett 
0—0,3 m tjockt kulturlager. Under kulturlagret 
fanns, nedgrävda i den sterila sanden, åtta anlägg
ningar.

Fynd: Keramik (äldre rödgods, yngre svartgods, 
stengods), bronsföremål, järnslagg, järnföremål, 
mynt, kammar, avfall från ben- och hornhantverk, 
djurben, flinta.
Datering: Medeltid.

Åhus, kv Klostret 1
Kristianstads läns museum 
Bertil Helgesson

En provundersökning och en slutundersökning ut
fördes inom det medeltida stadsområdet på grund 
av tillbyggnad av kontorslokaler.

Tre provschakt med en sammanlagd längd av 15 m 
grävdes. Under 1,1 — 1,4 m humus, utfyllnadsmassor 
och flygsand påträffades ett 0,1-0,3 m tjockt kul
turlager. I detta lager påträffades fynd av medeltida 
karaktär.

Senare slutundersöktes byggnationsområdet. Un
der recenta lager, ca 1,2—1,7 m djupt, fanns kultur
lager, delar av en stensatt gårdsplan och minst sju 
större anläggningar (brunnar?). På grund av bl a 
recenta störningar grävdes endast delar av området 
fullständigt.

S:ta Annas kapellruin omedelbart sydöst om det 
nu undersökta området undersöktes 1948, varvid
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bl a profana bebyggelselämningar från 1200-talet 
påträffades. Dessa torde ha samband med de nu 
undersökta konstruktionerna.

Fynd: Keramik (yngre svartgods, äldre rödgods, 
stengods), järnföremål, slagg, bennål, sågat ben, 
djurben.
Datering: Ca 1200 — ca 1350.

Åhus, korsningen Köpmannagatan — väg 118
Kristianstads läns museum 
Anna Rosberg

På grund av ledningsdragning utfördes en antikva
risk kontroll. Det berörda området ligger i utkanten 
av det medeltida stadsområdet.

I schaktet framkom stora stenblock som förmodas 
ha varit syllstenar under porttornet (Västerport) i 
den medeltida stadsmuren. I vardera profilen syntes 
4-5 stenar. Det förmodade sylistensfundamentet 
har en bredd av ca 4,5 m. Någon sten har tagits bort 
vid tidigare schaktning.

Fynd: - 
Datering: -

Ystad, Lilla Västerg
UV Syd
Anders Löfgren

En förundersökning utfördes på grund av schakt- 
ningar för VA-ledningar i gatunätet, inom området 
för den medeltida staden.

Schaktet var 60 m långt, 3 m brett och 2-2,5 m 
djupt. Sammanlagt 20 m av schaktet undersöktes 
vid två platser. I schaktet mot Lilla Norregatan 
fanns inga synliga ostörda lager. 30 m längre väster
ut rensades kulturlager och stenläggningar fram, 
varvid två gatunivåer kunde urskiljas.

Fynd:-
Datering: Medeltid.

Åhus, Munkstigen 10
Kristianstads läns museum 
Bertil Helgesson

Munkstigen 10 ligger inom ett område där många 
fynd från stenålder, järnålder och medeltid har 
gjorts. Inför nybyggnation av enfamiljshus utfördes 
en antikvarisk kontroll. Humuslagret avschaktades. 
Därunder vidtog gul sand.

Fynd: - 
Datering: -

Åhus, stg 434
Kristianstads läns museum 
Bertil Helgesson

På grund av nybyggnation av enfamiljshus och kon
tor gjordes en provundersökning inom det medelti
da stadsområdet. 45 m provschakt grävdes. Under 
0,8—1,2 m humus, flygsand och en äldre humusnivå 
kom bottensand. Den äldre humusnivån är ibland 
otydlig eller obefintlig. En stor del av tomten är 
genomgrävd i sen tid.

I ett nordsydligt provschakt påträffades ett 
strandhak, troligen Helge ås ursprungliga. Detta 
hak låg 28 m söder om Varvsgatan, vilket visar att 
ån tidigare haft sin norra strand ca 35 m längre åt 
norr.

Fynd: Glas, tegel, porslin m m.
Datering: 1800—1900-talen.

Åhus, kv Vesslan 23
Skånes hembygdsförbund 
Bertil Helgesson

På grund av tillbyggnad av enfamiljshus utfördes en 
provundersökning inom det medeltida stadsområ- 
det i Åhus. Inom den 30 m2 stora tillbyggnadsytan 

grävdes ett ca 1,5 x 6 m stort schakt. Under 0,8-1,1 
m matjord kom sand. En stor del av området var 
stört av en septitank och en vattenledning.

Fynd: - 
Datering: -

Åhus, kv Vesslan 24
Skånes hembygdsförbund 
Bertil Helgesson

På grund av nybyggnation av enfamiljshus gjordes 
en provundersökning inom det medeltida stadsom
rådet. Två provschakt (0,8 x 14 m) grävdes. Under 
ett 0,7—1,1 m tjockt matjordslager sjösand. I san
den fanns två gropar med recent material.

Fynd:- 
Datering: -

Åhus, kv Viadukten
Kristianstads läns museum 
Bertil Helgesson

I ett område ca 200 m norr om det medeltida stads- 
området i Åhus utfördes en antikvarisk kontroll på 

grund av nybyggnation av bostäder. Under en tunn 
grässvål kom sand.

Fynd: -
Datering: -
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Ähus, Yngsjövägen 2
Kristianstads läns museum 
Bertil Helgesson

I samband med tillbyggnad av enfamiljshus utfördes 
en antikvarisk kontroll. Under humuslagret kom 
sand. En stor del av exploateringsområdet var stört 
av bl a en trekammarbrunn.

Fynd:- 
Datering: -

Åhus, Yngsjö 3:7, 7:29
Kristianstads läns museum 
Bertil Helgesson

På grund av husbyggnation utfördes en förunder
sökning, då man kunde misstänka att arkeologiska 
lämningar fanns i området.

Fem schakt med en bredd av 1,6 m och en sam
manlagd längd av 228 m grävdes. Under 0,1—0,4 m 
humus kom steril botten bestående av sand.

Fynd:- 
Datering: -

Ahus, Åhus 55:51
Lunds universitets historiska museum 
Johan Callmer, Håkan Thorén

En undersökning företogs som led i studiet av en 
handelsplats från vendeltid — vikingatid inom ra
men för ett av HSFR stött projekt. Tre mindre ytor 
inom olika delar av boplatsen undersöktes som 
komplettering till tidigare arbeten. Talrika anlägg
ningar av skiftande slag (stolphål, grophus, gropar, 
härdar) kunde dokumenteras. Liksom tidigare var 
fyndmaterialet mycket rikt.

Fynd: Arabiska mynt, sceat, hacksilver, hackguld, 
romersk sigillsten, keramik (bl a Badorf-keramik, 
Feldberg-keramik), fragment av glaskärl, glaspär
lor, glashänge, spännen, armring, avfall från gjute- 
riverksamhet och kammakeri, järnredskap, sländ- 
trissor, vävtyngder, djurben, koproliter.
Datering: 700—800-talen.

Åhus, Åhus 55:72
Kristianstads läns museum 
Tyra Ericson

På grund av bostadsbebyggelse gjordes en provun
dersökning inom ett område med kända förhistoris
ka boplatser både från sten- och järnålder.

Då området är skogsbevuxet kunde provgrävning 
utföras endast i befintliga brandgator. Två drygt 50 
m långa schakt grävdes med maskin. I det västra 
schaktet påträffades en grop och en härd, i det östra 
schaktet en grop. Anläggningarna undersöktes.

Fynd: Flintkärna, fyra avslag (i härden).
Datering: Sten- eller bronsålder.

Åhus, Äspet 1:12 
Kristianstads läns museum 
Tyra Ericson

På grund av nybyggnation av båthall utfördes en 
förundersökning i ett område som ligger ca 120 m 
sydväst om en känd stenåldersboplats, på platån 
mellan Litorinavallen och Helge å.

Inom en yta av 17 x 25 m schaktades matjord och 
påförda massor bort, ca 0,5—1,1 m djupt. Därunder 
i sand påträffades en härd, som undersöktes. Det 
undersökta området berör troligen utkanten av en 
större boplats.

Fynd: Flintavslag (lösfynd i matjorden).
Datering: Sten- eller bronsålder.

Ängelholm, Stg 476 m 11
Kristianstads läns museum 
Tyra Ericson

På grund av planerad småhusbebyggelse gjordes en 
förundersökning mellan ett område med gravhögar 
och Rönne å. Delar av området är bebyggt. Den 
obebyggda ytan, som berördes av förundersökning
en, omfattar ca 6 500 m2.

Sju schakt med en sammanlagd längd av 330 m 
maskingrävdes. 37 anläggningar påträffades. Dessa 
dokumenterades i plan, men grävdes ej. I en av 
anläggningarna påträffades bränd flinta. Fem av an
läggningarna torde vara härdar e dyl, övriga var 
obestämbara. Några kan vara recenta. Vidare un
dersökning ska utföras.

Fynd: Bränd flinta.
Datering: -

Ängelholm, Stg 808, 819 m 11
Kristianstads läns museum 
Bertil Helgesson

En specialinventering med efterföljande förunder
sökningar utfördes före byggandet av en ny väg, 
Kungsgårdsleden.

Den ca 3 500 m långa vägsträckningen ytundersök- 
tes. Fem olika områden bedömdes som arkeologiskt 
intressanta. Slagen flinta i varierande mängd fanns i 
markytan inom tre områden, medan de två andra 
hade ett ur arkeologisk synpunkt bra läge.

Ledens norra del kommer att löpa genom ett områ
de, som är arkeologiskt intressant. Här utfördes en 
förundersökning.

Ca 500 m schakt grävdes. Inom två områden be
dömdes vidare arkeologisk undersökning som nöd-
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Ytterligare en förundersökning utfördes på plane
rad vägsträckning från leden till ett nytt koloniom
råde. Förundersökningen utfördes i samband med 
att matjorden avlägsnades. I matjorden fanns ensta
ka flintavslag, men inga konstruktioner framkom.

Fynd: Keramik (yngre bronsålder), flintavslag. 
Datering: Förhistorisk tid, bl a bronsålder.

Ängelholm, kv Vakteln 6—8
Kristianstads läns museum 
Tyra Ericson

På grund av husbyggnation gjordes en förundersök
ning inom den medeltida stadskärnan. Tre prov
schakt med en sammanlagd längd av 61 m grävdes. 
Området var kraftigt stört av recenta husgrunder, 
ledningsschakt och brunnar. Under 0,6—1,1 m mat
jord och påförda massor kom sand.

I södra delen av det västligaste schaktet påträffa
des en grop med keramik och djurben. Gropen un
dersöktes.

Fynd: Keramik (yngre rödgods), djurben. 
Datering: 1700-1800-tal.

Örja sn, Örja 34:1
UV Syd
Robert B Nagmér

En förundersökning utfördes med anledning av in
dustribyggnation. I anslutning till området finns fle
ra registrerade boplatser från stenålder och bronsål
der.

30 sökschakt med en sammalagd längd av 1 075 m 
och en bredd av 1,5 m grävdes. Inga lämningar på
träffades.

Fynd: - 
Datering: -

Österslövs sn, Österslöv 25:1 
Kristianstads läns museum 
Bertil Helgesson

På grund av husbyggnation utfördes en förunder
sökning, då fastigheten ligger inom ett område med 
många fornlämningar och fynd av arkeologisk ka
raktär.

Sex schakt med en sammanlagd längd av 590 m 
grävdes. Under humuslagret fanns steril botten av 
kalkhaltig! grus och stora block. I schakten registre
rades två boplatsgropar, en härd, två stolphål och 
ett avsatt kulturlager. Kulturlagret är ca 0,15 m 
tjockt och ligger i en svacka.

vändig. I ett av områdena framkom fyra konstruk
tioner av förhistorisk karaktär. En av dessa innehål
ler keramik av yngre bronsålderstyp. I det andra
området framkom sju härdar.

Keramik förekom på två ställen, den ena koncen
trationen är av bronsålderstyp och låg intill några 
stenar; möjligen finns en underliggande urnegrav.

Samtliga fynd och konstruktioner kommer i den 
västra delen av exploateringsytan.

Fynd: Keramik, järnslagg, ugnsdelar, bränd lera. 
Datering: Förhistorisk tid.

Östraby sn, Östraby kyrka
Skånes hembygdsförbund 
Petter Jansson

På grund av golvomläggning i kyrkan gjordes en 
antikvarisk kontroll. Överst konstaterades ett 

byggnadslager. Av myntfynd att döma, präglingsår 
1802 och 1803, härrör sig lagret från rivningen av 
södra långhusmuren och tillbyggnad i söder år 1836.

I schaktets södra del påträffades rester av medel
tidskyrkans södra grundmur av kallmurad gråsten.

På 70 cm djup fanns ett golvlager av kalkbruk och 
med inbakade kalkstenar, förmodligen kyrkans 
första golv. Under golvet följde ett lager med fynd 
av vendisk keramik samt ett oidentifierat medeltida 
mynt.

I schaktets norra del påträffades en grav med ske
lett på 90 cm djup. Nedgravningen för graven hade 
brutit igenom den ursprungliga golvytan. I gravfyll
ningen fanns rester av ett kisthandtag av järn samt 
tegelfragment. Den döde hade placerats med huvu
det i öster, armställningen syntes inte. I södra delen 
av schaktet fanns ytterligare en grav, under det 
obrutna golvet. Skelettet låg på 1,3 m djup med 
huvudet i väster, och med höger hand på höften. 
Benen hade spår av brandskador. Den äldsta graven 
kan tyda på att nuvarande medeltidskyrkan före
gåtts av en äldre, kanske stavkyrka.

Fynd: Keramikfragment (vendiskt, A-gods), 3 mynt 
(medeltida, 1802 och 1803), järnbeslag, 2 järnha
kar, järnspik.
Datering: Tidig medeltid — tiden före 1850.

Östra Hoby sn, kv Neptun m fl, Skillinge
Kristianstads läns museum 
Tyra Ericson

På grund av nybyggnation av bostäder undersöktes 
en yta, som vid tidigare provundersökning visat sig 
vara en boplats.

Matjorden schaktades bort. Nedgrävda i sanden 
påträffades 61 anläggningar, flertalet härdar eller 
härdgropar. En del fynd av keramik kan hänföras 
till gropkeramisk kultur, något som understöds av 
boplatsens kustnära läge.

Fynd: Flinta, keramik (gropkeramik).
Datering: Stenålder (mellanneolitikum).
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Småland

Barnarps sn, Flahult 13:1, fornlämning 93
Jönköpings läns museum 
Linnéa Varenius

En sentida lämning, backstugan Moen, undersöktes 
på grund av husbyggnation.

Fynd: -
Datering: 1834-1883.

Bottnaryds sn, Bottnaryds prästgård 1:1
Jönköpings läns museum 
Christian Runeby

En schaktkontroll utfördes med anledning av 
utvidgning av grustäkt inom ett område med od- 
lingsrösen och en nyupptäckt gravanläggning.

Fynd:- 
Datering: -

Edshults sn, Edshult 1', Prästtorp V, fornlämning- 
arna 1, 46, 49
Jönköpings läns museum 
Magnus Stibéus

I samarbete med Edshults samhällsförening och Ek
sjö kommun utfördes en projektundersökning av 
Edshults medeltida borgruin, med vallgrav och om
givande bebyggelselämningar.

Ett 20 m långt provschakt genom borgkullen påvi
sade två skilda byggnadsskeden, som båda hade eld
härjats. Det äldre bestod av en kullerstensyta med 
brandspår, det yngre av en 8 x 8 m stor byggnad 
med 1,5 m bred kallmur. Utanför byggnaden påträf
fades en järnframställningsugn samt rester av smide 
och halvfabrikat. Utanför borganläggningen påträf
fades ytterligare husgrunder som inte varit kända 
tidigare.

Fynd: Armborstpilar, hästskosömmar, betseldetal- 
jer, medeltida mynt m m.
Datering: Medeltid.

Gränna, Gränna hamn, stg 205 m fl
Jönköpings läns museum 
Linnéa Varenius

En schaktkontroll utfördes inom ett område där det 
enligt tradition ska finnas ett medeltida kapell. En
dast sentida bygnadslämningar påträffades.

Fynd:-
Datering: Sen tid.

Gränna, Gränna kyrka/Gränna kyrkogård, fornl 79
Jönköpings läns museum 
Björn Varenius

En arkeologisk undersökning utfördes med anled
ning av schaktningar för VA/el och dränering på 
Gränna kyrkogård. Vid undersökningen påträffa
des ca 20 medeltida och eftermedeltida begravning
ar och medeltida byggnadsdelar, varav en gotisk 
fönsteromfattning i sandsten.

Fynd: 1600-talsskor.
Datering: Medeltid/nyare tid före 1850.

Jönköping, kv Apein 29
Jönköpings läns museum 
Christian Runeby

En undersökning utfördes inför nybyggnation. I 
kvarteret finns kulturlager med sentida bebyggelse
lämningar. Området ligger i ett område där staden 
etablerades först under 1600-talet.

Utgrävningen påvisade uppfyIlningar och grund
förstärkningar för den första bebyggelsen som även 
avspeglade den äldsta tomtindelningen.

Fynd:-
Datering: Nyare tid.

Jönköping, kv Jeriko
Jönköpings läns museum 
Christian Runeby

En undersökning utfördes på grund av husbyggna
tion inom området för den medeltida staden. En 
provundersökning hade gett medeltida fynd.

Undersökningen visade att området troligen har 
utgjort utmark/åkermark. Inga bebyggelselämning
ar påträffades, endast omrörda kulturlager med re- 
centa fynd.

Fynd: Recenta.
Datering: -

Kalmar, Abborren 1, fornl 93
Kalmar läns museum 
Mats Blohmé

En förundersökning utfördes i samband med 
schaktning vid ombyggnad av Tullbroskolan. I kvar
teret har, enligt historiska källor, Systraklostret le
gat.

Ingenting som föranleder antikvariska åtgärder 
påträffades.

Fynd: -
Datering: -
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Kalmar, kv Enen
Kalmar läns museum 
Mikael Nilsson

1 samband med reparation av en läckande vatten
ledning i Kalmar gamla stad utfördes en schakt- 
ningsövervakning. Ett 2 x 3 m stort schakt maskin- 
grävdes till ett djup av 1,3 m. Schaktet hade ett 
omrört kulturlager av brun humös lerblandad sand 
med inslag av tegelkross och något kol.

Fynd: Keramikskärva (yngre rödgods).
Datering: 1600-tal.

Kalmar, kvarteret Dryaden
Kalmar läns museum 
Mats Blohmé

En förundersökning utfördes på grund av utvidgan
det av bussterminalen i Kalmar. För att se om arbe
tena skulle skada delar av gamla stadens yttre be
fästningsverk från Vasatiden grävdes ett ca 20 m 
långt provschakt vinkelrätt mot vallgravskantens 
antagna läge. Endast sentida fyllnadsmassor påträf
fades.

Fynd:- 
Datering: -

Kalmar, Gustav Vasagatan vid kv Buxbomen 7
Kalmar läns museum 
Mats Blohmé

På grund av schaktning för VA gjordes en förunder
sökning inom området för gamla stadens yttre be
fästning, omedelbart norr om bastion S:t Erik. Två 
ca 10 m långa schakt grävdes. Ingenting av antikva
riskt värde framkom.

Fynd: - 
Datering: -

Kalmar, Landshövdingegatan vid kv Skotlickaren
Kalmar läns museum 
Mats Blohmé

En förundersökning utfördes, då en belysningsstol
pe skulle sättas upp i ett område, där det fanns 
möjligheter att påträffa rester av Kvarnholmens be- 
fästningsmur. Ingenting av antikvariskt värde fram
kom.

Fynd:- 
Datering: -

Kalmar, kv Mjölnaren 4
Kalmar läns museum 
Mats Blohmé

En förundersökning utfördes i samband med upp
sättande av plank. Läget för stadens 1600-talsbefäst- 
ningar är känt i den inre delen av kvarteret. För att 
fastställa läge och storlek mot Landshövdingegatan 
grävdes ett 5 m långt provschakt 5 m innanför trot
toarkanten. Ett stycke av muren framkom 0,45—0,6 
m under asfalten. Den bestod av gråsten med 
öländsk kalksten ytterst mot sjön. Kalkbruket var i 
gott skick, väl sammanhållet.

Fynd: -
Datering: 1600-tal.

Kalmar, Repslagaren 6—7
Kalmar läns museum 
Eeva Rajala

Vid ledningsbyte sydväst om bastionen Carolus Phi
lippus från 1697 utfördes en schaktningsövervak- 
ning. Endast påförda massor förekom.

Fynd:- 
Datering: -

Kalmar, Skeppsgården 3
Kalmar läns museum 
Mats Blohmé

På grund av husbygge utfördes en förundersökning 
på en registrerad fornlämning med två stensättning- 
ar och en bebyggelseplats med husgrunder, sten- 
hägnader, odlingshak och slaggförekomst.
Inga fynd eller anläggningar påträffades.

Fynd:- 
Datering: -

Kalmar, Stensövägen/kv Hasseln 10
Kalmar läns museum 
Monika Rasch

I samband med ledningsdragning inom området för 
gamla stadens befästningar utfördes schaktnings- 
övervakning. Inga lämningar från äldre tid kunde 
iakttas.

Fynd: - 
Datering: -

Kalmar, Södra kyrkogården
Kalmar läns museum 
Mats Blohmé

I samband med att Kyrkogårdsförvaltningen skulle 
uppföra ett nytt förråd vid Stora Kyrkogården i Kal
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mar gamla stad utfördes en antikvarisk kontroll, ef
tersom ett dominikanerkloster legat på platsen un
der medeltiden. Inga äldre lämningar frilädes vid 
markarbetet.

Fynd: - 
Datering: -

Kalmar, Västerlånggatan vid kv Asken
Kalmar läns museum 
Mats Blohmé

I samband med reparation av en läckande vatten
ledning i Kalmar gamla stad utfördes en schakt- 
ningsövervakning. Ett 1 X 3 m stort schakt maskin- 
grävdes till ett djup av 1,3 m. I den norra tredjede
len av schaktet från 0,4 m under asfalten fanns ett 
ostört kulturlager av brun humös lerblandad sand 
med småsten, tegelkross, kalkbruk och lite kol. Ne
derst i gropen tillvavatogs ett par keramikskärvor.

Fynd: Keramikskärvor (yngre rödgods).
Datering: Omkring 1500.

Kållerstads sn, Kållerstads ödekyrkogård, fornl 7
Jönköpings läns museum 
Horst Sagner, Lars Ostvall

Dokumentation utfördes i samband med återställ
ning och konservering av 21 smidda järnkors. Kor
sen är av enkelringstyp med eller utan övre kors- 
arm. Vid rengöring framkom på 16 av dessa tidigare 
okända inskriptioner, främst dödsår mellan 1667 
och 1800.

Fynd: - 
Datering: -

Lessebo sn, Lessebo 1:16
Smålands museum 
Elise Ho vanta

På uppdrag av kulturnämnden i Lessebo utfördes en 
kartering och en liten undersökning på det s k Bo
let. Kommunen ville veta mer om platsen och om 
den skriftligen kända medeltida Läseboda by legat 
på denna plats, där det finns rester efter husgrun
der, källare, odlingsrösen och brunnar.

Två schakt togs upp genom två av de tydligast 
synliga husgrunderna. Minst två byggnadsskeden 
kunde spåras i vardera schaktet. Dessutom fram
kom en betydande mängd järnslagg (reduktions- 
slagg) i de undre lagren i det ena schaktet, vilket 
antyder att det på platsen framställts järn, ev redan 
under förhistorisk tid eller medeltid.

Kyrkoarkivalierna omtalar två gårdar, Västregår- 
den och Östregården, varav den förstnämnda för

svinner redan på 1650—1660-talet, då den köps upp 
av Lessebo järnbruk, medan Östregården fortsätter

att brukas till 1796.1 bevarade boskapslängder från 
1624 omnämns platsen.

Den arkeologiska undersökningen fortsätter 
1989.

Fynd: Mynt, hästskor, keramik (yngre rödgods), 
glasskärvor, broddar, skära, spikar, knivar, järn
slagg.
Datering: Ev järnåldern - medeltid (järnslaggen), 
1600—1700-tal.

Ljungarums sn, kv Elektronen/Positronen
Jönköpings läns museum 
Björn Varenius, Linnea Varenius

En schaktkontroll utfördes på grund av dragning av 
schakt för VA och avlopp. Boplatslämningar i form 
av sotfläckar, härdar och stolphål påträffades.

Senare utfördes en slutundersökning på platsen, 
med anledning av planerat bygge av kontorshus. 
Boplatslämningar påträffades, framför allt härdar. 
Anläggningarna var skadade genom plöjning, men 
kunde identifieras tillfredsställande.

Två C 14-prover togs i samband med schaktnings- 
övervakningen på angränsande tomt.

Fynd: Rödaktig grov keramik, glaspärla, bränt ben. 
Datering: Sen förromersk järnålder - tidig romersk 
järnålder (C 14-datering).

Nässjö, Nässjö 6:1 
Jönköpings läns museum 
Aadel Vestbö

Anläggning av golfbana föranledde kartering och 
undersökning av ett ca 15 ha stort område med od- 
lings/röjningsrösen. Den fossila åkermarken repre
senterar såväl 1800-talets torpodlingar som äldre 
odlingar, som sannolikt är samtida med övriga forn- 
lämningar i området, stensättningar av äldre järnål- 
derstyp.

Fynd: -
Datering: Äldre järnålder(?), 1800-tal.

Oskarshamn, Bossholmen
Stockholms universitet, arkeologiska institutionen 
Carl Olof Cederlund

Undersökningen, som har pågått sedan 1988, avser 
bärgning samt tillvaratagande av lösa delar av vra
ket efter en kogg, daterad till 1200-talets mitt. Efter 
bärgning ska vraket dokumenteras och konserveras 
samt utställas i ett planerat varvs- och sjöfartsmu- 
seum i Oskarshamn.

Vrakplatsen har grävts ut, varvid ca 1 000 lös
fynd, huvudsakligen delar av skrovet, har tagits till 
vara.
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Fältarbetet har varit organiserat som fältsemina
rieövningar för studerande i marinarkeologi vid 
Stockholms universitet. Undersökningen har i hu
vudsak bekostats av Bestyrelsen för Projektet Boss- 
holmsfyndet i Oskarshamn.

Fynd: Delar av skrovet.
Datering: 1200-talets mitt.

Sandseryds sn, Sandseryd, Axamo 1
Jönköpings läns museum 
Anders Josef son

I samband med anläggning av väg och parkerings
plats banades marken av, varvid påträffades tre 
rundovala kolningsgropar, 2,3-4 m långa och ca 1 
m djupa. Rödbränd sand i kanterna visade på kraf
tig värmeutveckling.

Fyndet av två bottenskållor och lite järnslagg vi
sar på minst en förstörd ugn. Dessutom påträffades 
två härdar, varav en nedgrävd, och åtta kolbottnar 
med 11 — 15 m diameter.

Fynd: - 
Datering: -

Sandseryds sn, Sandseryd, Axamo 2
Jönköpings läns museum 
Anders Josefson

På grund av industrietablering gjordes en under
sökning, varvid ett antal anläggningar påträffades.

En rundoval kolningsgrop hade 3 m i diameter 
och 1 m djup. Sanden i gropens sidor var rödbränd. 
Sju härdar påträffades, varav fem var nedgrävda. I 
en av de ytliga fanns ett kritpipshuvud, förmodligen 
från mitten av 1600-talet. Vidare påträffades åtta 
kolbottnar med 9—20 m diameter.

Fynd: Kritpipshuvud.
Datering: -

Sandseryds sn, Sandseryd 3:7, Axamo 4
Jönköpings läns museum 
Anders Josefson

Vid utvidgning av flygplats banades marken av, var
vid påträffades och undersöktes en järnframställ- 
ningsplats.

I ett 2 x 3 m stort röse fanns två järnframställ- 
ningsugnar, en i var ände. Ugnarna hade en diame
ter av ca 0,3 m. Från toppenskållan till rösets topp 
var det ca 0,5 m. Ugnarna hade legat på plan mark. 
Ugnspiporna var kallmurade med stora stenar i bot
ten och stenflis mot toppen och invändigt belagda 
med ett 2—3 cm tjockt starkt rödbränt lerskikt. 
Ugnarna, som var raserade, hade ommurats minst 
en gång. En relativt liten mängd slagg och bränd 
lera fanns från de båda ugnarna, ca 75 kg.

Strax väster om ugnen fanns ett omkring 20 m2 
stort sotigt träkolsbemängt område inom vilket 
fanns två fläckar, 1 m2 och 6 m2, med rödviolett 
träkolsinblandad rostad rödjord; samma slags jord 
fanns runt ugnarna. Fläckarna, som var 0,15—0,2 m 
djupa, är förmodligen spår efter en eller flera rostla
var.

4 m söder om ugnarna fanns en fälisten med små 
korroderade slaggbitar runtomkring. 10 resp 30 m 
öster och söder om ugnarna fanns kolningsgropar 
från träkolsutrakning, ca 2—3 m i diameter och 
knappt 1 m djupa. Ytterligare en kolningsgrop 
fanns 75 m nordväst om ugnarna.

Ca 25 m sydväst om ugnarna fanns en kojruin, på 
tre sidor uppbyggd av grästorv. I den fjärde rikt
ningen, mot ugnarna, kunde ingen begränsning ses. 
I ett hörn fanns en kvadratmeterstor härd.

Radiellt 10-15 m mot nordost fanns tre skålfor- 
made gropar, 2—3 m i diameter och ca 0,25 m dju
pa.

Utöver denna järnframställningsplats påträffades 
sex kolbottnar, 7—16 m i diameter, och en härd, 1 x 
1,4 m stor, i områdets sydöstra del. Strax söder om 
härden är området stört av sentida anläggningar.

Fynd:- 
Datering: -

Söderåkra sn, Södra Kärr 1:49, förnl 55
Kalmar läns museum 
Eeva Rajala

På grund av en planerad stugby omedelbart söder 
om fornlämning 55, ett röse och två stensättningar, 
utfördes en förundersökning. Tre provschakt gräv
des. 1 ett av dessa påträffades en härdbotten. Något 
kulturlager eller fynd påträffades ej. Den undersök
ta ytan var liten; man kan inte utesluta bortplöjda 
gravar i området.

Fynd: - 
Datering: -

Tryserums sn, Kurum 2:22, fornl 12 
RAÄ UV Mitt
Bengt Elfstrand, Per Gustafsson

Ett boplatsområde upptäcktes 1987 i samband med 
grustäkt. Med ett av gruslassen följde en bronsplat
ta av Eskelhemstyp. En arkeologisk undersökning
en omfattade den zon, som krävdes för släntning av 
grustagskanterna, i den på grund av fornlämningen 
avbrutna takten.

Tre ytor undersöktes. De anslöt till en isälvsav- 
lagring, vilken bildade en platå som övergick i syd- 
och ostsluttningar. En yta låg på själva platån, ca 24 
m ö h och en väster om takten, på nivåer mellan 20 
och 23 m ö h. Den tredje ytan var belägen söder om 
grustaget, 17 m ö h. Hela området har varit uppod
lat innan grustäkten påbörjades.
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Den nordligaste delen av ytan, väster om takten, 
banades av, de övriga var redan avbanade som för
beredelse för grustäkt. Inom samtliga ytor framkom 
boplatslämningar såsom härdar, gropar och enstaka 
stolphål. Bland anläggningarna märktes speciellt 
två närmast fyrsidiga gropar, ca 1 m långa, vilka 
flankerades av 0,2 m breda rännor. I anläggningar
na påträffades ett rikt fyndmaterial, företrädesvis 
gropkeramik och bergartsavslag. Inom den lägst be
lägna ytan framkom keramik av bronsålderstyp. Vi
dare påträffades en ugnsliknande lämning och en 
järnslaggsklump.

Fem kvadratmeterstora provrutor togs upp, varav 
fyra för att konstatera fyndtäthet i plogskiktet. Re
cent material framkom i samma lager som bl a för
historisk keramik. Fynd av samma slag samt skärv
sten observerades och insamlades vid okulärbesikt- 
ning i åkermark söder om boplatsen och i de mat- 
jordsdumpar, vilka lagts upp i samband med grus- 
täkten. Dumpmassorna avsöktes också med metall- 
detektor, men endast recenta fynd påträffades.

Hela det nyupptäckta boplatsområdet ligger i di
rekt anslutning till fornlämning 12, vilken utgörs av 
ett gravfält med ett röse och stensättningar.

Ytterligare en fornlämning upptäcktes i samband 
med undersökningen. Den är belägen 450 m öster 
om fornlämning 12 och omfattar elva stensättningar 
samt en röjd yta.

Fynd: Järnslaggsklump, gropkeramik samt keramik 
av bronsålderstyp, grönstensyxor, knack- och mal- 
stenar, bergartsavslag, brända ben.
Datering: Mellanneolitisk tid, yngre bronsålder, 
järnålder, nyare tid efter 1850.

Två bergartsyxor och ett flintspån funna i en 
av de mellanneolitiska anläggningarna på bo
platsen i Kurum, Tryserums socken. Foto Per 
Gustafsson, RAA. Two stone axes and a flint 
blade found in one of the Middle Neolithic fea
tures of the site.

Visingsö sn, Kumlaby 6:5, torni 10, 11
Jönköpings läns museum 
Linnea Varenius

En förundersökning utfördes på grund av lednings
dragning och anläggning av ledningsstation i anslut
ning till fornlämningarna 10-11, gravfält. Inga forn- 
lämningar framkom.

Fynd:- 
Datering: -

Visingsö sn, Visingsborg 21, fornl 112
Jönköpings läns museum 
Linnea Varenius

Den praktiska delen av en återkommande kurs i 
arkeologi, anordnad av Braheskolan och Jönkö
pings läns museum, är förlagd till ett område med en 
skärvstenshög med omgivande boplatslämningar. 
Hittills har inom en 250 m2 stor yta 40 anläggningar 
undersökts, skärvstenshögen, härdar, stolphål och 
kokgropar. Genom C 14-prover har skärvstenshö
gen daterats till ca 1 000 f Kr och två härdar till 100 
resp 400 e Kr.

Fynd: Skafthålsyxor, knackstenar, maisten, kera
mik, flinta, brända ben.
Datering: Bronsålder, äldre järnålder.

Värnamo sn, Sörsjö industriområde
Jönköpings läns museum 
Linnea Varenius

På grund av planerad industrietablering utfördes 
kartering och undersökning av ett område med od- 
lingslämningar, huvudsakligen röjningsrösen. Ar
betet har utförts etappvis sedan 1987 och beräknas 
vara avslutad 1989. Nu karterades ett område om ca 
1,5 ha, inom vilket fanns ett 40-tal röjningsrösen. 
Prov för C 14 och pollen togs.

Fynd: -
Datering: Yngre bronsålder (C 14-datering).

Västervik, Båtsmannen 25
Kalmar läns museum 
Mats Blohmé

En förundersökning utfördes på grund av att en till
byggnad skulle göras till en fastighet, som ligger 
inom området för Västerviks gamla stad. Det om
rörda 0,3-0,5 m tjocka matjordslagret maskingräv- 
des inom en yta av ca 65 m2. Ingenting av antikva
riskt värde påträffades.

Fynd:-
Datering: 1700-talet och senare.
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Västervik, Residenset 24
Kalmar läns museum 
Mats Blohmé

Med anledning av att Stadshotellet, som ligger inom 
området för Västerviks gamla stad, skulle renoveras 
och grunden förstärkas gjordes en geoteknisk un
dersökning och i samband därmed en arkeologisk 
förundersökning.

Ett provschakt på gården, 0,7 x 2,6 m och 1,1 m 
djup, utmed dess östra sida, visade att inga kulturla
ger fanns bevarade där.

Vid hotellets yttervägg mot Strömsgatan grävdes 
ytterligare en provgrop, 0,5 x 2 m och 1 m djup. 
Under trottoarsten och sättsand fanns 0,3-0,7 m 
kulturlager, djupast i norr. Det bestod av humös 
sand med linser av ren sand. I den djupare delen 
påträffades keramikskärvor.

Fynd: Keramikskärvor.
Datering: 1400—1500-talen (preliminärt).

Växjö, kv Munken 6, 9
Smålands museum 
Elise Hovanta

På grund av husbyggnation utfördes en förunder
sökning och en schaktkontroll.

Före 1838 användes marken, enligt kartmaterial, 
till kålgårdar och betesmark, något som bekräftades 
vid undersökningen, då det i bottenlagren strax 
ovanför orörd mark framkom ett homogent sand- 
blandat myllalager, 0,2—0,3 m tjockt, utan inbland
ning av fynd.

Från 1838 har större delen av undersökningsom
rådet varit bebyggt i omgångar.

Förundersökningen visade att kulturlagren var om
rörda. De påträffade anläggningarna bestod till 
största delen av brandmurar från 1800-talets slut 
och stenläggningar från gårdsplaner i två omgångar, 
varav den undre troligen har samband med branden 
1843.

Tre fyndkategorier, vilka inte tillhör de vanligt 
förekommande, nämligen s k brännplåtar, brän- 
ningskassetter samt bränningsstöd, använda vid 
bränning av keramik, föranledde beslut om schakt- 
ningsövervakning i områdets östra del, ett grönom
råde där de minst störda lagren fanns. Arkivmate
rialet påvisar ingen keramiker i funktion på 
1700— 1900-talen i kvarteret, men fynden antydde 
ändock keramisk verksamhet.

Vid schaktningsövervakningen kunde utbredningen 
av de två tidigare påträffade stenläggningarna fast
ställas. Dessutom påträffades en kallmurad brunn 
som torde vara anlagd vid början av 1800-talet. Ing
en keramikugn framkom, men däremot ytterligare 
fynd från tillverkningsprocessen.

Fynd: Keramik (rödgods), järn, fajans, brännplå
tar, bränningskassetter och bränningsstöd från ke
ramiktillverkning, kritpipa.
Datering: 1700—1900-talen.

Växjö, kv Vinaman 6
Smålands museum 
Elise Hovanta

En förundersökning utfördes på grund av nybyggna
tion. Området har var varit bebyggt från slutet av 
1700-talet och fram till idag och har varit utsatt för 
bränder flera gånger, vilket gör att de påträffade 
lagren till största delen är omrörda. Orörda kultur
lager påträffades i områdets norra del, som där var 
0,2—0,4 m tjocka. Man påträffade rester av en sten- 
lagd gårdsplan, som anlagts under 1800-talets sena
re del och en s k brandmur, som delade området i 
två tomter år 1844. I övrigt har de senaste byggna
derna, som haft källare, förstört tidigare byggnads- 
skeden.

Fynd: Kasserade fat (rödgods), fajansskärvor, spik, 
djurben.
Datering: 1700—1900-talen.

Växjö, Ö Telestad
Smålands museum 
Elise Hovanta

En undersökning utfördes på grund av husbyggna
tion i ett område, där man år 1982 gjort en fosfat
kartering, med värden mellan 100 — 300 P° fosfat, 
samt en provundersökning.

År 1988 utfördes en matjordsavschaktning med 
antikvarisk kontroll och därpå en arkeologisk un- 
dersöknig. Vid schaktningen framkom 14 anlägg
ningar, härdar, stolphål och avfallsgropar(?), av vil
ka tolv torde tillhöra en förhistorisk bosättning. En 
datering till 4 600 f Kr har ett analyserat kolprov 
från 1982 års provundersökning givit. Ytterligare 
prov kommer att analyseras.

Fynd: Kvartsavslag; keramik (yngre rödgods). 
Datering: Neolitikum; nyare tid.
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Stockholms innerstad

Stockholm, Gamla Stan, Kv Aglaurus 1, 2
Stockholms stadsmuseum 
Kerstin Söderlund

En förundersökning utfördes i samband med hiss
bygge. I fastighetens källare grävdes en 1 x 1,3 m 
stor och 1 m djup hissgrop. Drygt en halvmeter 
under nuvarande golvnivå påträffades ett lager med 
huggen sandsten. På 1 m:s djup fanns ren sand (1,86 
m ö h).

En av sandstenarna var en 54 x 28,5 x 26 cm stor 
maskaron. Den kan ha tillhört en spisomfattning 
eller en portal från tiden 1640-1660. Den bar möjli
gen spår av grå färg. En avbruten sträcksten påträf
fades också. Den kan ha varit en del av en fris eller 
en fönsteromfattning. Den hade en kraftig hålkäl, 
typen kan dateras till 1650—1670.

Fynd: Byggnadsdetaljer.
Datering: 1640—1670.

Stockholm, Gamla Stan, Kv Deucalion 1, 2, 6—9
Stockholms stadsmuseum 
Kerstin Söderlund

En förundersökning utfördes i samband med grund
förstärkning och sänkning av källargolv, arbeten 
som har pågått under åren 1986-1988.1 Deucalion 1 
schaktades också ett outgrävt utrymme ut. I samtli
ga fastigheter sänktes golvnivån med ca 0,5 meter.

Kvarteret Deucalion genomkorsades tidigare av 
två gränder, från Västerlånggatan ned till Korn- 
hamnstorg.

Fastigheterna ligger på utfyllt område och är upp
förda på 1600-talet. För Deucalion 8 och 9 finns 
uppgifter om att medeltida murverk finns bevarade i 
husen. I samband med grundförstärkningen fram
kom äldre golvbeläggningar och i utfyllnadslagren 
pålar och stockar.

I Deucalion 7 påträffades en vatten- eller avlopps
ledning av trä. Den var tillverkad av en urholkad 
stock som bildade själva rännan och en planka ut
gjorde rännans ”lock”. Vattenledningen löpte pa
rallellt med Funckens Gränd och var nedgrävd un
der grundvattennivå.

I det outgrävda utrymmet i Deucalion 1 framkom 
en gråstensmur ca 0,5 m under bottenvåningens 
golv. Muren var 1,6 m bred och som mest bevarad 
till 4,3 m:s höjd. Det var en helmur av gråsten fogad 
med lerbruk. I den sandiga fyllningen runt muren 
påträffades två skärvor av yngre rödgods. I rummets 
västra vägg fanns en igensatt källarglugg. Gluggen 
byggdes för, då gråstensmuren tillkom.

Golvnivåerna i källarna låg på mellan 0,5 m ö h 
och 1,3 m ö h. Sjöbotten ligger i kvarteret Deuca- 
lions västra delar på -8 m, dvs mot Kornhamnstorg.

I mitten av kvarteret ligger den på -4 m. Närmast 
Kornhamnstorg bestod utfyllnadslagren av 
sand/lerblandad mylla med inslag av tegelflis. De 
fynd, som gjordes, kan dateras till 1500-1600-tal. 
Längre österut i kvarteret var utfyllnadslagren 
uppblandade med grus och innehöll en del medelti
da föremål.

Fynd: Keramik (yngre rödgods) m m.
Datering: 1300—1800-talen.

Stockholm, Gamla Stan, Kv Galatea 3, 4
Stockholms stadsmuseum 
Kerstin Söderlund

En förundersökning utfördes i samband med grund
förstärkning. De äldsta delarna av kvarteret Gala- 
tea 4 torde ha uppförts under 1600-talets första 
hälft. 1646 byggdes huset till åt väster, mot den nyli
gen framdragna Stora Nygatan. Möjligen var den 
gråstensmur, som hittades i källaren, husets ur
sprungliga västmur. Den var fogad med kalkbruk. 
Rekonstruktionsförsök av den ursprungliga strand
linjen tyder på att åsens överyta skall ligga på 3 
m ö h, vid Galatea 4:s östra gräns. Källargolvet i 
Galatea 4 låg på 2,57 m ö h. I schakten som var 0,7 
m djupa syntes myllager varvade med sandlager. I 
schaktbotten fanns dock sand, som såg ren ut.

De föremål som påträffades i samband med un
dersökningen kan dateras till 1600-talet och senare.

Fynd: Sentida.
Datering: 1600-tal och senare.

Stockholm, Gamla Stan, Kv Iason 1
Stockholms stadsmuseum 
Kerstin Söderlund

En förundersökning utfördes i samband med grund
förstärkning. Kvarteret Iason lades ut i 1630-talets 
stadsplan, men området var inte utfyllt förrän i bör
jan av 1700-talet. Fluset vid Lilla Nygatan uppfördes 
1750. Det var en magasinsbyggnad till sockerbruket 
i grannkvarteret Midas. Nedåt stranden bebyggdes 
tomten med förrådshus först vid mitten av 1800-ta- 
let.

Fastigheten saknar källare utom i ett mindre parti 
mot Tyska brinken. Vid schaktning i källaren fram
kom svart, fuktig och sandblandad mylla, i övriga 
utrymmen fanns sandig, grå fyllning med sentida 
fynd. Kulturlager, som kan innehålla byggnadsläm- 
ningar från 1600-talet noterades endast i en prov
grop i kvarterets nordöstra del.

I kvarterets mitt fanns en gård där nivån sänktes 
med 0,7 meter, endast gårdsbeläggning och maka
dam påträffades.

I samband med grundförstärkningen gjordes 
borrningar, som visade att utfyllnadslagren i kvarte
ret är ca 20 m tjocka och innehåller mycket trä mot 
botten.
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Maskaron, arkitekturdetalj i 
sandsten från 1600-talets mitt 
från kvarteret Aglaurus i 
Gamla Stan i Stockholm. Foto 
Kerstin Söderlund, Stockholms 
stadsmuseum. Architectural de
tail in sandstone from the mid 
17th century.

Vattenränna, funnen i kvarte
ret Deucalion i Gamla Stan. 
Foto Göran Fredriksson, 
Stockholms stadsmuseum. 
Water channel.
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Tegelkonstruktion, som använts i bronsgjuteriverksamhet under 1500-1600-talen. Påträffad i 
kvarteret Johannnes större på Norrmalm i Stockholm. Foto Göran Fredriksson, Stockholms 
stadsmuseum. Brick structure used in the bronze casting activities of the 16th and 17th centuries.

Ett fåtal fynd gjordes, bl a av sockertoppsformar. 
Det äldsta fyndet var ett fajansfat från sent 1600-tal.

Fynd: Fajansfat, sockertoppsformar m m. 
Datering: 1600-tal och senare.

Stockholm, Gamla Stan, Kv Medusa 1, 2, 6
Stockholms stadsmuseum 
Kerstin Söderlund

En förundersökning utfördes i samband med 
schaktningar då fastigheten skulle grundförstärkas.

Kvarteret bestod på 1600-talet av tre olika delar 
åtskilda genom trånga gränder, som löpte från 
Kornhamnstorg i riktning mot Skeppsbron. Fastig
heten Medusa 1, 2, 6 utgjordes vid mitten av 
1600-talet av tre stenhus, två mot Järntorgsgatan 
och ett mot Triewaldsgränd. Det nordligast belägna 
huset vid Järntorgsgatan revs 1909 och ersattes med 
ett nytt hus. Den sydvästra delen av fastigheten be
byggdes först på 1780-talet.

Åsen bildade i äldre tid en udde där Järntorgsga

tan nu går, men fastigheten Medusa 1,2,6 ligger på 
utfyllt område.

Källargolven, som låg på 1 m ö h, utgjordes av 
betong och var ca 0,5 m tjocka. Därunder fanns
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grusblandade utfyllnadslager. I ett outgrävt utrym
me mot Järntorgsgatan påträffades en 1,9 m bred 
mur av gråsten, som var byggd i skalmursteknik och 
fogad med lerbruk. Muren var orienterad närmast i 
öst-västlig riktning. Mot väster var den avriven men 
i förlängningen åt detta håll påträffades en mängd 
träpålar, som har dendrodaterats till mitten av 
1590-talet.

Fynd:-
Datering: 1500-1600-talen.

Stockholm, Gamla Stan, Kv Orpheus 5
Stockholms stadsmuseum 
Elisabeth Brynja

En schaktövervakning utfördes i samband med 
grundförstärkning. I en av grundförstärkningsgro- 
parna framkom medeltida förband i det befintliga 
husets östra yttervägg. Förbanden fortsatte i ett par 
förband ovan det befintliga golvets nivå. Groparna 
var ca 0,5 m djupa och i dessa framkom mörkfärga- 
de fyllnadslager med inslag av tegel och slaktavfall. 
Fastigheten ligger på 1300-talets strandlinje och hu
set är till största delen lagd på åsgrus.

Fynd: Tegel, slaktavfall.
Datering: Medeltid.

Stockholm, Gamla Stan, Kv Pyramus 11
Stockholms stadsmuseum 
Kerstin Söderlund

En förundersökning utfördes i samband med grund
förstärkning. Kvarteret ligger på utfylld mark. Den 
senmedeltida stadsmuren har löpt i nord-sydlig rikt
ning genom kvarteret. 1625 eldhärjades området av 
en stor brand som förstörde större delen av bebyg
gelsen på stadsholmens västra del. Efter branden 
drogs Stora och Lilla Nygatan fram och de nuvaran
de fastigheterna upfördes.

Inom fastigheterna Pyramus 9 och f d 10 fanns 
stora partier markerade som källarlösa. Vid schakt- 
ningarna för grundförstärkningen påträffades flera 
murar, som måste härröra från igenfyllda källare. 
En av de påträffade murarna var ca 1,5 m bred och 
fogad med kalkbruk. Den låg i ett läge där stadsmu
ren kan tänkas ha gått och kan möjligen vara en rest 
av denna.

I övrigt påträffades en gråstensgrund till ett rivet 
hus. Dendroprov från rustbädden har daterats till 
1500-talets senare del.

Källargolven i Pyramus 11 låg ca 1,2 m ö h. 
Åsens övre yta har vid borrningar lokaliserats till 

-3,1 m i kvarterets östra del och till ca -10 m i den 
västra delen av kvarteret.

Fynd: -
Datering: 1300-1700-talen.

Stockholm, Gamla Stan, Kv Typhon 15
Stockholms stadsmuseum 
Kerstin Söderlund

En förundersökning utfördes i samband med grund
förstärkning. Tomten var obebyggd 1651, huset 
uppfördes under 1600-talets andra hälft. Utmed fas
tighetens södra gräns har funnits en gränd eller möj
ligen körport, som överbyggts. Huset ligger på ut
fylld mark och har källare med golvnivåer på 1 — 1,4 
m ö h. I ett rum påträffades ett tegelgolv (ej storte
gel) och i fyra rum fanns rester av kullerstensgolv. 
Vid grundförstärkningen grävdes 0,6-1 meter dju
pa schakt. Massorna bestod av myllager varvade 
med påförda sandlager. Omedelbart under befint
ligt golv påträffades kakel av 1800-talstyp och butel
jer av glas från samma tid. I de djupare liggande 
jordmassorna påträffades bl a äldre rödgods, svart
gods och stengods av medeltida typ.

Fynd: Keramik (äldre rödgods, svartgods, sten
gods), kakel, glasbuteljer.
Datering: 1300-1800-talen.

Stockholm, Norrmalm, Kv Blåmannen 17
Stockholms stadsmuseum
Monica Fredriksson, Kerstin Söderlund

En schaktningsövervakning utfördes i samband med 
urschaktning av gård för skyddsrum. Under ett la
ger med påförd sand och sentida lämningar kom 
steril lera.

Fynd: -
Datering: 1800-tal.

Stockholm, Norrmalm, Kv Johannes Större 6
Stockholms stadsmuseum 
Monica Fredriksson

En förundersökning utfördes då det i samband med 
schaktningar för kulvertar framkom kraftiga tegel
murar med stora mängder slagg och aska, delvis 
nedgrävda i Brunkebergsåsens grus. Vid analys av 
materialet visade sig denna konstruktion härröra 
från någon form av gjuteriverksamhet där man an
vänt en kopparlegering.

Fynd:-
Datering: 1500-1600-talen.

Stockholm, Norrmalm, Kv Katthavet 6
Stockholms stadsmuseum 
Monica Fredriksson

En förundersökning utfördes då i samband med 
schaktningar vid de omfattande ombyggnaderna av 
Berns salonger, utanför byggnaden i Berzelii Park, 
påträffades delar av båtar, som dendrokronologiskt 
har daterats till början av 1700-talet.
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Gravhäll från 1600-talet med 
stenhuggaremblem. Hällen 
låg under golvet i bottenvå
ningen av ett hus vid Klara 
kyrkogård på Norrmalm i 
Stockholm. Foto Göran 
Fredriksson, Stockholms 
stadsmuseum. Tomb cover 
from the 17th century with 
stonemason’s mark.

Fynd: Delar av båt.
Datering: 1700-talets början.

Stockholm, Norrmalm, Kv Klockstället 2
Stockholms stadsmuseum 
Barbro Arhem

En schaktövervakning utfördes i samband med 
sänkning av källargolv inom fastigheten, som om
byggdes i sin helhet. De urschaktade massorna be
stod till största delen av fyllnadsmassor, jord och 
grus blandat med enstaka bruk och tegel. Rödgods- 
skärvor och en halv kvarnsten påträffades.

I husets bottenvåning framkom under ett golv en 
gravhäll av kalksten från 1600-talet. På hällen, som 
hade huggen dekor, fanns bl a stenhuggarnas em
blem. Texten var delvis förstörd då hällen troligtvis 
utsatts för brand. Detta hade också gjort den så skör 
att den inte gick att flytta. Efter rengöring och doku
mentation lämnades den kvar under ny golvbe
läggning.

Fynd: Tegel, keramik (rödgods), kvarnsten. 
Datering: 1600—1800-talen.

Stockholm, Norrmalm, Kv Sumpen 1—2, 13
Stockholms stadsmuseum 
Monica Fredriksson

En förundersökning utfördes, då i samband med 
grundförstärkningsarbeten under husen påträffades

knuttimrade träkonstruktioner, som dendrokrono- 
logiskt daterades till 1660-talet. Konstruktionerna 
hade förmodligen utgjort bryggor i vattendraget 
Rännilen, som rann i Birger Jarlsgatans sträckning 
från sjön Träsket.

Fynd: -
Datering: 1660-tal.

Stockholm, Södermalm, Mariagränd, Kv Ormsalta
ren
Stockholms stadsmuseum 
Elisabeth Brynja

I samband med framdragning av fjärrvärmeledning 
framkom en äldre gatubeläggning av kullersten. 
Den bevarade delen av gatubeläggningen utgjorde 
ett 1 x 1 m stort område. Fyllnadslagren ovan detta 
utgjordes av ca 1 m sand och grus med stråk av 
tegelkross. Strax ovan kullerstenen fanns ett lager 
med mörkfärgad sand och mellan och närmast över 
stenarna låg ett sotskikt. I kanten av stenbe- 
läggningen, i nivå under denna, låg en grönglaserad 
rödgodsskärva. I fyllningen i övrigt påträffades di
verse skärvor av kakel, rödgods och kritpipor date
rade till 1600-talet.

Fynd: Keramik (rödgods), kakel, kritpipor. 
Datering: Senmedeltid och senare.
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Södermanland

Botkyrka sn, Alby 15:16 (Häggsta), fornlämning 352
RAÄ UV Mitt 
Eva Olsson
År 1987 påbörjades, på grund av planerad 

utvidgning av kyrkogård, en undersökning av en 
stenåldersboplats.

I forskningssyfte fortsatte undersökningen år 
1988. Vid årets undersökning prioriterades den yta, 
som innehöll fynd från övergången tidigneolitikum- 
mellanneolitikum, dvs Fagervik I-keramik. Valet 
gjordes då fasen är dåligt känd i regionen. Mindre 
kompletteringar gjordes inom ytor med fynd från 
tidigneolitikum samt äldre mellanneolitikum.

Vid undersökningen påträffades, inom en 10 x 10 
m stor yta, ett mörkfärgat kulturlager med gropke
ramik samt en relativt stor mängd stridsyxkeramik. 
Dessutom framkom obrända och brända ben, sten-

avfall samt enstaka artefakter. I kanten av lagret, 
som var upp till 0,6 m tjockt, framkom ett stolphål. 

Undersökningen fortsätter år 1989.

Fynd: Keramik, artefakter, stenavfall, obrända och 
brända ben.
Datering: Tidig- och mellanneolitisk tid.

Botkyrka sn, Eriksbergs industriområde (Kumla), 
fornlämning 94
RAÄ UV Mitt
Bengt Elfstrand, Karlis Graufelds

En fosfatkartering och en förundersökning utfördes 
då området skulle bebyggas med industri- och servi
ceanläggningar.

Fosfatkarteringen gav höga värden vid Kumla by
tomt (fornl 94). Enstaka höga värden förekom ock
så i åkermark. Bytomten omnämns tidigast åren 
1331 och 1453.

Vid 1988 års undersökning av boplatsen i Häggsta, Alby i Botkyrka socken, framkom bl a ett 
kulturlager med fynd från sen stridsyxkultur. Kulturlagrets strandbundna läge återspeglas i den 
nutida närmiljön. Foto Eva Olsson, RAÄ. The 1988 excavation of the settlement site included a 
cultural layer from the late Battle Axe Culture.
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Förundersökningen sökte konstatera, om det låg ut- 
löpare av en bronsåldersboplats (fornl 323) inom 
exploateringsytan, om åkerytornas begränsningar 
till bytomten stämde med den tidigaste lantmäteri
kartan från 1709 samt hur omfattande bytomtens 
äldsta delar var i dess sydöstra del.

Vid undersökningen framkom i tre äldre diken, i 
de äldre åkerpartierna, ett 0,8 m tjockt plöjskikt 
med enstaka skärvstenar, bränd lera och obrända 
ben. Dessutom påträffades en sotfläck med brända 
ben, ett vikingatida och medeltida kulturlager med 
mörkfärgningar samt två vägbankar.

I kulturlagret låg bl a en vikingatida krukskärva 
och en medeltida hästsko.

Fynd: Hästsko, glas, keramik (vikingatida kruk
skärva, rödgods), porslin, tegel, bränd lera, obrän
da och brända ben.
Datering: Vikingatid — 1900-tal.

Botkyrka sn, Eriksberg 2:1, fornlämnine 320
RAÄ UV Mitt
Lillemor Schützler, Karin Äijä

I samband med planerad bebyggelse i Eriksberg be
rördes fornl 320, registrerad som skärvstenshög, 
samt en eventuell gravhög (fornl 404).

En fosfatkartering runt den förmodade skärv- 
stenshögen, utförd 1987, gav negativa resultat, dvs 
ingen indikation på boplats. Vid en förunder
sökning visade det sig att det var frågan om en grav
hög. Högen var rund, 5,5—6 m stor och 0,5 m hög. I 
dess centrala och norra delar påträffades en 
1,5 x 2,65 m stor stenkista, belägen i nordsydlig 
riktning. I kistan, som delvis var skadad, fanns en 
mindre mängd brända ben samt en slagen flintbit. 
Övriga fynd påträffades i högens fyllning.

Vid schaktgrävning i anslutning till högen fram
kom inga ytterligare gravar.

Fynd: Järnsölja, keramik, kvartsavslag, flintbit, 
brända ben.
Datering: Järnålder(?).

Botkyrka sn, Lindhov, stg 5214, fornlämningarna 
50, 56, 374, 381, 410
RAÄ UV Mitt
Kjell Johansson, Lillemor Schützler

Med anledning av planerad fortsatt bebyggelse vid 
Lindhov, etapp 3, gjordes en fosfatkartering. Inom 
området finns fem registrerade fornlämningar: ett 
eventuellt boplatsområde, en skärvstenshög och 
skålgropsförekomst, ett gravfält, en osäker stensätt- 
ning samt uppgift om gravar.

Sammanfattningsvis kan det inom denna etappdel 
finnas lämningar efter fem boplatsområden och fyra 
grav- eller gravfältsområden. Fosfatkarteringen vi
sade dock relativt låga värden inom en del av de

eventuella boplatserna. Här finns emellertid andra 
kriterier, t ex lösfynd, skärvsten etc, vilket tyder på 
förhistoriska aktiviteter.

Fynd: - 
Datering: -

Botkyrka sn, Lindhov-Skårdal
RAÄ UV Mitt
Kjell Johansson, Lillemor Schützler

I samband med den planerade utbyggnaden vid 
Lindhov gjordes en fosfatkartering vid Skårdal, 
etapp 4. Tidigare har det tillvaratagits en del lösfynd 
i området.

Sammanlagt påträffades två boplatsområden. 
Inom det ena visade fosfatvärdena punktvisa förhöj
ningar, medan fosfatvärdena i det andra, mer osäk
ra boplatsområdet i allmänhet var låga.

Fynd:- 
Datering: -

Botkyrka sn, Tunaholm 2, fornlämning 192
RAÄ UV Mitt 
Lillemor Schützler

Med anledning av att ett hus skulle uppföras, på 
samma plats som en nu riven byggnad, utfördes för
undersökning inom en liten del av ett område med 
gravar. År 1981 undersöktes en av gravarna, en 

stensättning, som kunde dateras till yngre järnålder.
Undersökningsområdet utgjordes av en sentida 

terrass, som delvis hade skadat denna del av forn- 
lämningen. Inga ytterligare gravar kunde noteras, 
möjligtvis kan fyndet av en keramikbit ha tillhört en 
nu helt förstörd grav. I stället påträffades delar av 
ett skärvstenslager samt under detta två härdar och 
två gropar.

Undersökningsområdet grävdes klart vid provun
dersökningstillfället.

Fynd: Keramikskärva, tre knackstenar.
Datering: Yngre bronsålder - äldre järnålder.

Dalarö sn, Jutholmen
Stockholms universitet, arkeologiska institutionen 
Carl Olof Cederlund

Undersökningen avsåg bärgning av vedträn ur las
ten i ett fartyg förlist vid Jutholmen, för att med 
hjälp av dendrokronologisk datering söka bekräfta 
tidigare erhållen arkeologisk datering av fartygets 
förlisning till ca 1700.

Av de ca 40 vedträn som bärgades visade sig en
dast ett fåtal vara av furu eller annat vedslag an
vändbart för dendro-datering.

Senare har en god dendro-datering kunnat ge
nomföras på laggarna till en tjärtunna, vilken bärga
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des från vraket i samband med 1973 års undersök
ningar. Denna datering, till 1698 för tunnans till
verkning, bekräftade den arkeologiska dateringen 
av förlisningen. Man kan anta att tunnan tillverkats 
åren omedelbart innan tjäran utskeppats, och att 
den utgjort en ”engångsförpackning” för denna 
vara.

Avsikten är att utnyttja dateringen för att söka 
återfinna fartygets identitet i arkivaliska handlingar.

Undersökningen ingår i projektet ”Fartygstyper 
inom Svensk Handelssjöfart efter år 1500 i marinar- 
keologisk belysning”, vilket bedrivs i samverkan 
mellan statens sjöhistoriska museum och arkeolo
giska institutionen, och utfördes som en semina
rieövning för studerande i marinarkeologi vid insti
tutionen.

Fynd: Vedträn.
Datering: Ca 1700.

Eskilstuna, Köpmangatan, Kyrkbron
Eskilstuna museer 
Kerstin Bergengren

Schaktningsövervakning utfördes inom området för 
den medeltida staden i samband med grävning för 
VA-ledningar i Köpmangatan vid Kyrkbron. Inga 
äldre kulturlager påträffades på grund av tidigare 
nedlagda vattenlcdningsrör.

Fynd: - 
Datering: -

Eskilstuna, kv Älgkronan 3-4, forniämning 314
Eskilstuna museer 
Kerstin Bergengren

Schaktningsövervakning utfördes i samband med 
grundgrävning för garagebyggnad inom skyddszon 
för ett gravfält, forniämning 314.
Schaktningen gjordes på en yta av 40 mI 2 ca 5 m 

söder om befintligt bostadshus.
Inga förhistoriska föremål eller kulturlager på

träffades.

Fynd: - 
Datering: -

Fors sn, Löppingc, forniämning 137
RAÄ UV Mitt 
Anders Hedman

I samband med nedläggande av telekabel, invid 
forniämning 137, utfördes en antikvarisk kontroll.

Kabelnedläggningen kunde genomföras, utan att 
någon av de två registrerade stensättningarna berör
des.

Fynd:-
Datering: -

Frustuna sn, Österkärrsplatån, forniämning 25
RAÄ UV Mitt
Lillemor Schützler, Sonja Wigren
På grund av planerad bebyggelse på Österkärvspla- 

tån gjordes en undersökning i två etapper, i syfte att 
dokumentera en stensättning samt för att kontrolle
ra om ytterligare gravar fanns i närheten.

Den skadade stensättningen var 11,5 x 13,5 m 
stor, uppbyggd av en mestadels enskiktad storstens- 
packning med mellanliggande småstenar, försedd 
med kantkedja samt ett bräm av småsten. I an
läggningens sydvästra del påträffades en koncentra
tion av brända ben och kolsplitter. Inga daterande 
fynd kunde noteras.

I närheten av stensättningen banades torvlagret 
av och schakt grävdes för att konstatera, om det 
fanns ytterligare gravar. Så var dock inte fallet. 
Däremot påträffades, ca 80 m sydväst om stensätt
ningen, en förmodad boplats. Tre härdar undersök
tes och kol tillvaratogs.

Fynd: Brända ben, kol.
Datering: -

Gryts sn, Stjärnhov, forniämning 25
RAÄ UV Mitt 
Karin Äijä

En antikvarisk kontroll utfördes inför planerad bro
byggnation i närheten av forniämning 25, en hög.

Ca 10 m söder om gravhögen avbanades ett 150 
m2 stort område längs väg 57. Området överlagra
des av bl a sprängsten från tidigare vägbyggnation 
(1930-talet). Därunder fanns spår av sentida aktivi
teter, i form av en nedgrävd stolpe och eldnings- 
plats.

Inga fornlämningar påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Grödinge sn, Tyttinge; Östertälje sn, Håga, Hall; 
Södertälje stad, Strömsviken; Tveta sn, Bränninge 
och Kvedesta (Grödingebanan)
RAÄ UV Mitt
Bengt Elfstrand, Kjell Johansson

I samband med Grödingebanans (SJ) nya sträckning 
över Södertälje (alternativt Håga) har tretton bo
platser och förmodade boplatslägen fosfatkarterats.

Bland de utvalda terrängavsnitten förekom ett 
förmodat hamnläge, en bytomt, eventuell medelti
da bebyggelse vid Södertäljeleden samt tio boplat
ser från förhistorisk tid. Boplatserna omspänner ti
den mellan äldre stenålder och medeltid.

Fynd:-
Datering: Äldre stenålder - medeltid.
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Huddinge sn, Lissma 4:14, 4:21, fornlämningarna 
252, 253 
RAÄ UV Mitt 
Birgitta Sander

Med anledning av Haningeledens projektering — 
sträckan Lissma Jordbro (väg 259) — undersöktes 
en vid specialinventering 1987 nyupptäckt stensätt- 
ning (fornl 252).

Stensättningen var belägen på krönet av en liten 
berghöjd i betesmark. Den var närmast rektangu
lär, ca 5 x 7,5 m stor, uppbyggd av stenar i storlek 
0,5-0,8 m och småsten, delvis skärvig, däremellan. 
I centrum, med dragning åt söder låg en sten, som 
sannolikt varit rest. Berghöjden sluttade kraftigt 
mot nord-nordväst och här var stensättningen utra- 
sad. Mellan de utrasade stenarna påträffades, i myl
la, ett fragmenterat järnbleck. Anläggningen sak
nade gravgömma. Med ledning av anläggningens 
form, konstruktion och belägenhet torde den kunna 
dateras till äldre järnålder.

Vid specialinventeringen 1987 påträffades även 
en stensättningsliknande lämning inom det planera
de vägområdet (fornl 253). Den är en ca 15 m i 
diameter stor och 0,9 m hög, närmast rund ansam
ling av stenar i storlek 0,4-1 m. En kantliknande 
begränsning syns i nordväst och söder och an
läggningen tycks vara utrasad mot sydväst. I sam
band med ovannämnda undersökningstillfälle kon
staterades dock, att anläggningen var belägen direkt 
utanför vägområdet, varför ytterligare undersök
ning ej erfordrades. För att undvika skadegörelse i 
samband med vägbygget inhägnades anläggningen.

Anläggningens karaktär och relativa ensamläge 
på en utskjutande grovblockig moränudde i skogs
mark gör en datering till yngre bronsålder-äldsta 
järnålder trolig.

Fynd: Järnbleck.
Datering: Yngre bronsålder — äldre järnålder.

Husby-Oppunda sn, Husby gård
RAÄ UV Mitt 
Sonja Wigren

I samband med matjordsavbaning i åkermark utför
des en schaktningsövervakning. Anledningen var 
dels närheten till fornl 27, en 40 m i diameter stor, 
avplanad hög, dels att ingreppen berörde ett ”Hus
by”.

I åkermarken framkom ingenting av antikvariskt 
intresse. Vid rensning av Husbyån avsågs övervak
ning med hänsyn till det vad, som bör ha funnits 
någonstans i närheten. Då dag för rensning ej med
delades, har denna del av kontrollen inte kunnat 
utföras. Ytterligare en rensning är planerad 1989.

Schaktningskontrollcn är följaktligen inte avslu
tad.

Fynd: -
Datering: -

Husby-Rekarne sn, Husby-Rekarne kyrka
RAÄ UV Mitt 
Bent Syse

Med anledning av planerad schaktning för VA-ar- 
beten i anslutning till Husby-Rekarne kyrka utför
des en schaktningsövervakning.

Ett schakt drogs ifrån tornet västerut ner mot och 
under bogårdsmuren, över en väg och anslöts där 
till en befintlig avloppstank. Övervakningen be
gränsades till partiet runt tornet och 10—15 m väs
terut. Här iakttogs dock endast omrörda rase rings
massor efter ett tidigare torn, som rasade 1737. Ett 
nytt torn uppfördes på samma plats som det tidiga
re, så några befintliga byggnadsrester efter det tidi
gare tornet kunde ej iakttas.

De påförda fyllnadsmassorna bestod mestadels av 
åsgrus, uppblandat med kalkbruk, tegelstenar samt 
skelettdelar.

Fynd: Tegel, kalkbruk, skelettdelar.
Datering: 1738—1739.

Katrineholm, kv Stettin
RAÄ UV* Mitt 
Agneta Åkerlund

Med anledning av sanering av en f d impregnerings- 
anläggning utfördes en utredning av eventuell forn- 
lämningsförekomst på platsen. Det topografiska lä
get samt närheten till stenåldersboplatserna vid Mo- 
getorp och Luvsjö utgjorde indikationer på stenål- 
dersbosättning.

En 125 x 250 m2 stor yta undersöktes extensivt. 
Tio schakt, sammanlagt 420 löpmeter grävdes ned 
till steril mark eller djupare. Inga anläggningar eller 
fynd av förhistorisk karaktär påträffades.

Fynd:- 
Datering: -

Kjula sn, Hjältesta 1:2, 3:2, fornlämning 24
RAÄ UV Mitt 
Sonja Wigren

En förundersökning föranleddes av planerat villa
bygge invid ett registrerat gravfält, fornlämning 24. 
I samband med en undersökning år 1987 på tomten, 
väster om den nu aktuella, fastställdes, att gravfältet 
ursprungligen har sträckt sig längre söderut än vad 
som är markerat på den ekonomiska kartan.

Sex schakt togs upp inom tomten, totalt ca 56 
löpmeter. Det konstaterades, att gravfältet fortsät
ter söder om begränsningen på ekonomiska kartan, 
över tomtens högsta del och några meter ner i syd
sluttningen. Ca 0,2 m under markytan finns vad som 
tycks vara intakta stenpackningar samt sot. Ett 
bränt ben påträffades.
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Sedan gravar påträffats, såväl på krönet som i 
sluttningen, avbröts schaktningen.

Fynd: Bränt ben.
Datering: Yngre järnålder(?).

Mariefred, Kyrkog, Kyrkoplan
RAÄ UV Mitt 
Lena Beronius

En schaktningsövervakning föranleddes av ned
läggning av elkablar.

Schaktet, som redan var uppgrävt vid dokumen- 
tationstillfället, var ca 110 m långt, 2 m brett och 
0,8—1 m djupt.

Västra delen av schaktet var stört av tidigare led
ningsdragning som hade utförts under antikvarisk 
kontroll år 1981.

Fem platser längs schaktet var intressanta ur 
antikvarisk synpunkt: förmodad murrest med större 
stenmaterial i schaktväggen och i schaktets botten; 
förmodad murrest med större stenmaterial och 
kalkbruk i en meters bredd; förmodad murrest med 
större stenmaterial och kalkbruk; kulturlager, 
tjocklek 0,35 m, under grusfyllningen; tidigare bort
sprängd berggrund.

De nu framkomna eventuella murresterna kan ha 
tillhört det kloster som fanns på platsen under sen
medeltiden (se kv Källaren nedan).

Fynd:-
Datering:-

Mariefred, kv Källaren
RAÄ UV Mitt
Lena Beronius, Bent Sy se, Leif Zerpe

Då Gripsholms värdshus skulle genomgå omfattan
de ombyggnationer utfördes flera undersökningar. I 
kvarteret, som ligger invid Kyrkoplan, Mariefreds 
gamla rådhustorg, finns resterna efter Mariefreds 
kartusianerkloster.

År 1987 utfördes här en provundersökning, då läm
ningar i form av stengrunder framkom. Grunderna 
bestod av ett kraftigt stenmaterial och i botten låg 
ett träflislager. Ett dendroprov gav en preliminär 
datering till 1500-talet.

Ett närmast rektangulärt schakt, 10 x 16 m, slutun- 
dersöktes till botten. De vid provundersökningen 
framkomna stengrunderna — två parallella grunder 
- visade sig ha ett samband med det underliggande 
träflislagret. Detta härrörde från anläggandet av en 
kraftig rustbädd under grunderna. Rustbädden be
stod av liggande stockar och pålar med en bredd av 
1 — 1,5 m. Stengrunderna låg tvärs över hela schak
tets bredd och ingen begränsning framkom i schak
tet. Från den södra grunden fortsatte ytterligare två

parallella sidomurar söderut, med ett inbördes av
stånd av ca 4 m.

Det i botten liggande träflislagret samt grunderna 
schaktades fram. 10 m2 av träflislagret genomgicks 
på hackbord. Flär framkom en skärva av yngre röd
gods samt slagg. Inga andra fynd kunde knytas till 
stengrunderna. Funktion och datering är oklar.

Åtta dendroprover togs från rustbädden och kan 

eventuellt ge en datering, kanske även en indirekt 
funktionsbestämning åt anläggningen.

Vidare utfördes schaktningsövervakning med ar
keologisk dokumentation av områden, där lämning
ar kom att beröras av exploateringen. Murrester 
efter klostret dokumenteras inom olika delar av ex- 
ploateringsytan. De framrensade murarna bestod 
av en dubbelmur i vinkel, med underliggande pai
ning. Möjligen rörde det sig om en del av kloster
gången, som omgärdade klostergården. Söder och 
väster om denna fanns murrester, som kan ha ut
gjort delar av munkarnas individuella hus med till
hörande mindre trädgårdar. I en av dessa, den söd
ra, påträffades en mindre stensatt brunn, innehål
lande förutom en hel del fiskben ett fragment av 
pottkakel. Det västligaste av dessa ’’munkhus” hade 
en halvkällare, där ingång och fönsternisch fanns 
bevarade. Längst i väster fanns kraftiga murrester, 
som troligen utgjort den västra yttermuren med en 
innanför liggande trädgård.

Murarna var oftast endast bevarade i sin grundni
vå, de kraftigaste med underliggande paining, 
ibland liggande timmer. De var uppbyggda av kall- 
murade naturstensblock. På vissa platser fanns res
ter efter tegeluppmurning kvar, i övrigt tycks riv
ningen av klostret ha varit grundlig.

En brunn, som sannolikt hörde till klostret, under
söktes. Den påträffades under norra väggen till den 
befintliga stenkällaren, som förmodligen var från 
1600—1700-talen.

Brunnen var rund, stensatt av gråsten och hade 
en inre diameter av 0,7 m. Nuvarande djup var ca 2 
m. Fyllningen bestod av raseringsmassor, men mot 
botten låg enstaka djur- och fiskben. Inga föremål 
påträffades.

Fynd: Nyckel, keramik, pottkakel, slagg, djur- och 
fiskben.
Datering: 1493-1526.

Mariefred, kv Pedagogen 2
RAÄ UV Mitt 
Lena Beronius

Med anledning av att avloppsrör skulle läggas ned i 
kvarteret Pedagogen 2 utfördes schaktningsöver
vakning. Ett 8 m långt, 0,8 m brett och 0,8 m djupt 
schakt grävdes. Rörnedläggningen berörde endast 
det översta fyllnadslagret.

För att utröna om det fanns orörda kulturlager 
under detta grävdes bottenleran fram i schaktets
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Östra del. Under fyllnadslagret låg ett 0,5 m tjockt 
kulturlager samt ett 0,08 m tjockt kalkbruks- och 
träflislager. Inga konstruktioner påträffades. Tre 
krukskärvor av yngre rödgods låg i kulturlagrets 
nedre del.

Fynd: Keramik (yngre rödgods).
Datering: 1500-1700-talen.

Nicolai sn, Oppeby 1:4, 1:5 och Anderslund 1:20, 
fornlämning 1
RAÄ UV Mitt 
Sonja Wigren

En planerad ny utfart föranledde en förundersök
ning inom skyddsområdet för fornlämning 1, ett 
gravfält.

Området var delvis urschaktat och här fanns även 
en sentida husgrund samt delvis asfaltbeläggning. 
Fem provgropar och schakt togs upp med grävma
skin. Endast tegel/takpanneflis påträffades.

I områdets sydvästra del finns en oregistrerad hål- 
väg, vilken kommer att beröras vid eventuell ut
byggnad.

Fynd: - 
Datering: -

Nyköping, kv Biografen
RAÄ UV Mitt
Carolina Andersson, Ann-Mari Hällans

Nybyggnation föranledde en förundersökning och 
en delundersökning år 1987. Under 1988 utfördes 
slutundersökning, varvid västra halvan av kvarteret 
berördes, ca 6 000 m2.

Kvarteret ligger i utkanten av den medeltida sta
den och förundersökningsresultatet antydde att be
byggelse etablerades här först efter gaturegleringen 
1665. Enligt det skriftliga materialet var kvarteret 
uppdelat i en ”framsida” och en ”baksida” under 
1600-talet. De stora tomterna mot Västra Storgatan 
beboddes av burgna stadsbor, mot Västra Kvarnga
tan fanns små hantverkstomter.

Med förundersökningen och det skriftliga källma
terialet som grund valdes fem 1600-talstomter för 
slutundersökning. Dessa var förhållandevis ostörda 
samt representerade kvarterets sociala uppdelning.

Undersökningen visade, att det fanns en bebyg
gelse, vilken anlagts efter gaturegleringen 1665 och 
som på varje enskild 1600-talstomt uppgick till tre
fyra bebyggelsenivåer. De yngsta lämningarna här
rörde huvudsakligen från 1750-talet. Tomtgränser
na framträdde främst som liggande rundtimmer 
mellan stolpar. Tomterna har haft en likartad struk
tur med hus mot gatan, gårdsplan och mindre 
hus/uthus, täppor och djurfållor längst in på tomten. 
Ett undantag utgjorde tomt 1 med större hus inne på 
tomten, varav ett hade två kraftiga kakelugnsfunda-

ment. Bebyggelsen har utgjorts av trähus på liggan
de stocksyll eller stolpar.

De hantverkare, som enligt källmaterialet skall 
ha bott i kvarteret, kunde i mycket liten utsträck
ning beläggas i det arkeologiska materialet. Endast 
en krukmakare, som bott på tomt 17 under 1730-ta- 
let, kunde tydligt ses genom en keramikdump med 
felbränt gods.

I kvarteret framkom även spridda anläggningar 
från tiden före gaturegleringen, bl a hus. Enligt den 
äldsta kartan (1665) skall tre gatusträckningar ha 
legat diagonalt över kvarteret, dvs härröra från ti
den före regleringen. Ingen av dem återfanns vid 
undersökningen.

Fynd: Keramik (yngre rödgods, stengods, fajans), 
porslin, glas, kritpipor.
Datering: Nyare tid före 1850.

Nyköping, kv Föreningen 20
RAÄ UV Mitt 
Magnus Elfwendahl

En förundersökning föranleddes av planerad ny
byggnation.

Kulturlager, konstruktions- och anläggningsläm- 
ningar påträffades i områdets södra del. I ett schakt 
i tomtens norra del fanns recenta, omfattande stör
ningar.

I de upp till 1 m tjocka lagren i det södra schaktet 
dokumenterades såväl avsatta som påförda lager. 
Ett sten- och grusbemängt kulturlager från det äld
sta skedet hade möjligen samband med en äldre 
vägsträckning, vilken finns på 1665 års stadskarta. 
Förutom grunder till byggnader, vilka redovisas på 
1888 års stadsplan, framkom även några äldre an
läggningar med oklar funktion. De äldsta lagren 
saknade fynd.

Fynd: Keramik (BII:4), pottkakel.
Datering: Troligen efterreformatorisk tid och sena
re.

Nyköping, Hospitalsg 
RAÄ UV Mitt 
Sonja Wigren

Antikvarisk kontroll utfördes i samband med led
ningsdragning.

Schaktet, ca 0,9 m brett och 0,65 m djupt, togs 
upp i trottoaren längs Hospitalsgatans östra sida. 
Vid det mest känsliga partiet, invid kyrkan, konsta
terades tidigare grävning.

Strax under schaktets botten fanns antydan till 
kulturlager. I övrigt iakttogs ingenting av antikva
riskt värde.

Fynd: -
Datering: -
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Nyköping, kv Sörmlandsbanken 10
RAÄ UV Mitt
Magnus Elfwendahl, Jan-Ake Ljung

Med anledning av pågående grundfors tärkningsar- 
beten utfördes två förundersökningar och en slutun
dersökning av äldre kulturlager, bevarade under ett 
källargolv. År 1987 hade provborrning utförts här.

Vid den första förundersökningen kunde konstate
ras att kulturlagren huvudsakligen utgjordes av ett 
upp till 0,15 m tjockt brunaktigt skikt, bestående av 
förmultnat organiskt material, främst trä. Något 
träflis fanns alltjämt bevarat, liksom ben, näver, 
nöthår och förkolnat trä.

Möjligheten att plangräva en mindre yta saknades 
och undersökningen begränsades till ett för balkar 
urschaktat parti, där kulturlagren borttagits. Då 
visst obränt trämaterial fanns bevarat, bedömdes 
det som sannolikt, att iakttagbara träkonstruktioner 
kunde framträda vid plangrävning, om än i förmult
nat tillstånd.

Vid den andra förundersökningen påträffades i käl
larutrymmet kulturlager med spår av träbebyggelse 
samt en eventuell tidig gatusträckning.

Gatan bestod av mindre stenar, en s k knader- 
stenpackning, och låg i gråaktig hård mo med någon 
kulturlagerinblandning, omedelbart ovan den orör
da moiga bottennivån.

Bebyggelseresterna var dels orienterade efter det 
äldre gatunätet och dels sannolikt nedgrävda i de 
äldre kulturlagren. De påträffade gatuliknande läm
ningarna kan möjligen identifieras utifrån den äld
sta stadskartan.

Vid slutundersökningen framkom äldre bebyggelse
lämningar, vilka utifrån ett sparsamt fyndmaterial 
försiktigtvis kunde föras till 1300-talet. De äldre 
kulturlagren var genomgrävda av en yngre träkon
struktion, som sannolikt utgjort en rustbädd till en 
källare av tegel. Denna verkade vara äldre än den 
befintliga källaren, dvs från tiden före 1870-talet.

Fynd: Järnföremål, keramik (stengods bl a av sieg- 
burgtyp, yngre rödgods), kakel, fönsterglas, bryne, 
hår/pälsrester, ben m m.
Datering: Högmedeltid och senare.

Nyköping, Tå 4:1, fornlämning 51 A, B
RAÄ UV Mitt 
Per Gustafsson

I samband med schaktning för jordkabel utfördes en 
antikvarisk kontroll längs en 190 m lång sträcka. 
Ledningen berörde här skyddsområdet för fornläm
ning 51 A och B.

Schaktet hade en nordnordvästlig-sydsydostlig 
sträckning och gick i åkermark samt en 5 m bred 
passage mellan två åkrar. Omkring 60 m sydost om 
passagen påträffades två stensättningar. Detta med

förde regleringar av schaktets sträckning. Efter änd
ringarna kunde arbetet fortgå, utan att direkt skada 
fornlämningen.

Fynden i åkern sammanbinder fornlämning 51 A 
och B till ett sammanhängande gravfält.

Fynd: Keramikskärvor, brända ben.
Datering: Yngre järnålder.

Sköldinge sn, Hålbonäs 1:12, invid fornlämning 117
RAÄ UV Mitt 
Sonja Wigren

Med anledning av att SJ planerar att bygga en er- 
sättningsväg, ca 30 m väster om ett gravfält, har en 
förundersökning utförts.

Inom vägområdets norra del, 180 m långt, gräv
des sexton schakt, totalt 121 löpmeter. Schakten var 
mellan 4 och 16 m långa, 1,5—2,5 m breda samt 
0,3—0,5 m djupa. Fyra av schakten tangerade tidi
gare bebyggelse, dock recent, varvid ett kraftigt sot
lager, tegel, glas m m framkom. I övrigt fanns hu
vudsakligen endast lera under myllan.

Gravfältet ligger på en höjd, men nedanför denna 
och strax öster om den planerade vägen finns med 
stor sannolikhet ytterligare några flacka stensätt
ningar.

Fynd: Recenta.
Datering: -

Strängnäs, Malmby industriområde, fornlämning- 
arna 9, 10
RAÄ UV Mitt
Robert Lang, Sonja Wigren

Förundersökning och undersökning utfördes inför 
utbyggnad för industriändamål.

Två stensättningsliknande lämningar var belägna 
på var sitt impediment i brukad åkermark. I den 
mindre anläggningen, fornlämning 10, togs en ca 
2 x 5 m stor och ca 0,5 m djup yta upp. Förutom 
större odlingsstenar fanns mycket plocksten, vilka 
delvis fortsatte ner i myllan under. Mot botten, i 
lera och pinnmo, låg enstaka större jordfasta stenar. 
Stenmaterialet var ojämnt och ingenting tydde på 
en gravanläggning.

Ytterligare ett schakt, ca 2x2 m stort och 
0,1-0,3 m djupt grävdes i impedimentets motsatta 
del. Relativt ytligt framkom sot och skärviga stenar 
- även en patronhylsa. Sotet bedömdes som recent.

Inom fornlämning 9 grävdes en ca 4 x 5 m stor 
och 0,3—0,5 m djup yta. I anslutning till en koncen
tration av ca 0,3-0,5 m stora odlingsstenar samt 
enstaka intill 1 m stora, påträffades en keramikskär
va. Ingenting ytterligare framkom trots fortsatt un
dersökning. De större stenarna omgavs av naturligt 
material, bestående av grus samt tätt liggande ca 0,1 
m stora stenar. I botten fanns hård vit lera.
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I åkern grävdes sex ca 2 x 2 m stora provgropar. 
Inga indikationer på boplats framkom, men i åker
ytan fanns enstaka skärviga stenar.

Fynd: Keramikskärva.
Datering: Nyare tid.

Södertälje, Strömsviken 

Se Grödinge sn, Tyttinge

Torshälla, kv Borgmästaren 4
Eskilstuna museer 
Kerstin Bergengren

Schaktningsövervakning utfördes i samband med 
ledningsgravning för vatten och avlopp till källare. 
På 1,5 meters djup fanns en gammal avloppsled
ning. I schaktets kanter påträffades ett 25—45 cm 
tjockt humuslager 50 cm under nuvarande markyta.

Fynd:-
Datering: Nyare tid.

Torshälla, Järnvägsgatan/Lilla gatan
Eskilstuna museer 
Kerstin Bergengren

Schaktningsövervakning utfördes i samband med 
ledningsgravning i Järnvägsgatan och Lilla gatans 
mynning i Järnvägsgatan samt total undersökning av 
ca 5 m2.

I Lilla gatan påträffades under kullerstens- och 
sandlager ett humusrikt, svart kulturlager med rela
tivt mycket fynd. I botten fanns träspill och bark.

I Järnvägsgatan påträffades under kullerstens- 
och sandlager ett mörkt jordlager med ett drygt 10 

cm tjockt bottenlager med kvistar, bark och träspill. 
Utöver ett ben från humuslagret och fragment av en 
hästsko från sandlagret gjordes inte några fynd 
inom detta område.

Fynd: Keramik, läderspill från skomakeri, enkla 
järnföremål såsom spik, krok etc, fönsterglas, flint
bit, bitar av pipskaft och piphuvud av krita, ben 
(Lilla gatan). Fragment av hästsko, ett ben (Järn
vägsgatan).
Datering: Nyare tid.

Trosa-Vagnhärads sn, Kroka 1:1, Husby, fornläm- 
ning 176
RAÄ UV Mitt 
Sonja Wigren

En av Husby-högarna i Vagnhärad har genom på
gående jordbruksarbete skadats. Bl a har brända 
ben plöjts fram. I syfte att fastställa skadornas om
fattning samt att återställa högen har en mindre un

dersökning gjorts. De upplöjda fårorna sållades och 
fynden tillvaratogs. Brandlagret under fårorna jäm
nades till och stickprov togs på tjockleken i skadat 
och orört område.

Genom Fornvårdsenhetens försorg täcktes den 
undersökta delen med sand innan åkerjorden lades 
tillbaka och jämnades ut.

I och runt högarna gjordes en fosfatkartering för 
att undersöka om boplatsindikationer fanns under 
och eller intill högarna. Värdena var varierande. 
Vissa koncentrationer, med upp till drygt 160 p° 
förekom, men många prov var låga. Eventuella 
boplatslämningar kan inte fastställas utan en kon
trollgrävning.

Fynd: Brons-, järn- och glasfragment, ten, nit och 
nitbricka av järn, spelbrickor, kamfragment, kera
mikskärvor, bränd lera, brända ben.
Datering: Vendeltid — vikingatid.

Trosa-Vagnhärads sn, Lånesta Gård 4:1
RAÄ UV Mitt 
Sonja Wigren

En förundersökning och, efterföljd av ytterligare en 
undersökning, föranleddes av en planerad till
byggnad samt en eventuell utökad byggrätt. Ingen 
fornlämning fanns registrerad på platsen, men i an
slutning till området finns sedan tidigare höga fos
fatvärden registrerade.

Förundersökningen utfördes inom två ytor. Inom 
den ena ytan grävdes ca 60 m2. Under den planerade 
trädgården samt ett ca 0,5 m tjockt avfallslager på
träffades resterna av en skärvstenshög.

Inom den andra ytan grävdes tre schakt. Här 
fanns endast morän under matjorden.

Vid den senare undersökningen försökte man be
gränsa skärvstenshögens ytmässiga omfattning och 
tillvarata kolprover för datering.

Fynd: Brända ben, kol.
Datering: Bronsålder (?).

Tveta sn, Bränninge och Kvedesta

Se Grödinge sn, Tyttinge

Tyresö sn, Fornudden 2:2 m fl, fornlämning 29
RAÄ UV Mitt 
Lillemor Schützler

Omfattande schaktingrepp hade gjorts i omedelbar 
anslutning till gravfältets västra del. Vid en antikva
risk kontroll skulle undersökas vad som fanns under 
några stora dumphögar intill ett påbörjat villabygge. 
Marken var dock avschaktad här.

I sydöstra delen av tomten hade man av misstag
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Fynd: - 
Datering: -

schaktat 1,5 m in på gravfältsområdet. Inga förhis
toriska lämningar eller lager syntes dock i schakt
kanterna.

Vårdinge sn, Sigtuna 1:3, fornlämning 2
RAÄ UV Mitt 
Per Gustafsson

En restaurering utfördes av fyra gravar, vilka ska
dats i samband med nedplöjning av jordkabel.

Kabelfåran var 60 m lång, 0,1 m bred och 0,2-0,4 
m djup.

Jorden sållades vid den grav, som hade de största 
skadorna. Här hade en grop, 1,5 x 2 m stor, rivits 
upp. Vid sållningen påträffades enstaka kolbitar. I 
kabelfåran mellan två skadade gravar framkom ett 
bränt ben.

De stenar, vilka rubbats, återfördes till förmodat 
ursprungligt läge, varefter groparna fylldes med 
jord och grästorvor.

Fynd: Bränt ben, kol.
Datering: Yngre järnålder.

Västerhaninge sn, Tungelsta 10:1, fornlämning 53
RAÄ UV Mitt 
Jan-Ake Ljung

Med anledning av att en entreprenadfirma ålagts att 
ta bort dumpmassor från fornlämning 53, ett grav
fält, utfördes arbetet under antikvarisk övervak
ning.

Efter anvisningar borttogs dumpmassorna och 
gravfältet återställdes i ursprungligt skick.

Fynd:-
Datering: Yngre bronsålder - folkvandringstid.

Västerljungs sn, Björke 3:1, fornlämning 2
RAÄ UV Mitt 
Sonja Wigren

En förundersökning föranleddes av en planerad 
gång- och cykelväg, i anslutning till gravfältets be
gränsning i väster.

Ytan banades av med grävmaskin, varvid matjor
den togs bort skiktvis. Ett sotfärgat lager, som inne
höll rikligt med brända ben framkom. Gravgömman 
var täckt av en stenpackning, vilken i sin tur var 
dold under odlingssten och högt gräs. Graven täck
tes åter med samma material, dock ej de större od- 
lingsstenarna.

Fynd: Brända ben.
Datering: Vikingatid.

Med anledning av husbyggnation utfördes en förun
dersökning i anslutning till västra delen av fornläm
ning 152, ett mindre gravfält med huvudsakligen 
flacka, övertorvade stensättningar, delvis skadade 
och otydliga. Syftet var, att kontrollera gravfältets 
eventuella utsträckning i väster, på en intilliggande 
tomt.

På grund av telekabel och jordkablar kunde om
rådet närmast tomtgränsen, och därmed även grav
fältet, inte undersökas.

På den naturliga förhöjningen i gravfältets för
längning grävdes schakt i öst-västlig respektive ost- 
nordost-västsydvästlig riktning, totalt ca 18 m. In
genting av antikvariskt värde framkom.

Fynd:- 
Datering: -

Östertälje sn, Håga och Hall

Se Grödinge sn, Tyttinge

Yttersjö sn, Östa 1:11, invid fornlämning 152
RAÄ UV Mitt
Sonja Wigren

Överenhörna sn, Ekensberg 1:1, Husby backe, forn
lämning 61
RAÄ UV Mitt 
Bengt Elfstrand

Enhörna hembygdsförening har bildat en stiftelse, 
vars målsättning är att öka kunskaperna om Kungs
gården vid Husby backe. Under 1980-talet har flera 
undersökningar utförts på platsen.

Årets undersökningar utfördes i syfte att öka kun
skapen om Överenhörna kungsgårds bebyggelse
struktur och eventuella datering.

Ett provschakt drogs vid ett förmodat hamnläge, 
nordväst om bebyggelseplatån. I schaktet kom ett 
kraftigt sotfärgat skärvstenslager, som delvis över
lagrades av ett moränlager. Möjligen kunde det 
vara en utfyllnad vid den dåvarande strandkanten.

Ett annat provschakt upptogs i en husgrund, belä
gen ca 100 m väster om bebyggelseplatån. Här kun
de det konstateras, att en källargrund låg i anslut
ning till husgrunden.

Fynd: Keramik (yngre rödgods, svartgods), bärn- 
stenspärla, vävtyngdsfragment m m.
Datering: Vikingatid — 1600-tal.

Överenhörna sn, Hammarby 1:52, fornlämning 29
Stockholms läns museum, Länsmuseibyrån 
Kerstin Riessen

I samband med en fastighetsbildning strax norr om 
Hammarby undersöktes och borttogs en stensätt- 
ning på ett av byns två järnåldersgravfält.
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Under en oregelbundet rund stenpackning påträf
fades ett brandlager.

Fynd: Några mindre bronsföremål, bl a en genom
bruten rund prydnadsskiva, glaspärlor, kamfrag
ment, keramikskärvor efter två kärl, järnnitar och 
spikar, brända ben.
Datering: Yngre järnålder (700-tal).

Överjärna sn, Ene 4:4, Sandstugan 6, fornlämning 
84
RAÄ UV Mitt 
Bengt Elfstrand

En delundersökning föranleddes av ett husbygge i 
utkanten av en boplatskoncentration, på en sydslut- 
tande isälvsavlagring med grus- och sandunderlag, 
ca 40 m ö h. Tolv anläggningar dokumenterades, 
varav endast tre var intakta. De övriga hade skadats 
svårt av sentida ingrepp och några anläggningar var 
sentida. I kulturlagret inom de upptagna provrutor
na och i anläggningarna, som bestod av härdar, 
stolphål och gropar, kom enstaka keramikskärvor 
m m.

Boplatsen kunde dateras huvudsakligen till tiden 
bronsålder och romersk järnålder. Möjligen tyder 
fynd av kvarts på en tidigare mesolitisk boplats. Re
cent avfall och grunden till en backstuga represente
rade den sentida bebyggelsen på platsen.

Fynd: Keramikskärvor, bränd lera, slagen kvarts, 
flintavslag, brända ben m m.
Datering: Mesolitisk tid (?), bronsålder - romersk 
järnålder.

Överjärna sn, Ene 14:1, fornlämning 84
RAÄ UV Mitt 
Bengt Elfstrand

På grund av tillbyggnad av förskolan Enbäret och 
anläggande av en ny väg utfördes en delundersök
ning på en boplats (jmf ovan). Här fanns en 13 m i 
diameter stor och 1,5 m hög skärvstenshög. Boplat
sen visade sig vara ca 200 x 300 m stor.

Vid undersökningen framkom i botten av ett so
ligt skärvstenslager ca tio stolphål, varav några låg 
på rad. En dräneringspackning och en mindre sten
packning med oklar funktion framkom också. En 
avfallsgrop och en sotfläck fanns i anslutning till 
stolphålsraden. Tre härdar framkom och dessutom 
fanns fem sönderplöjda härdar i ett 0,8 m tjockt 
kulturlager som bestod av fyra pålagrade 0,2 m 
tjocka plöjskikt med årderspår i botten.

Fynd: Keramik (rabbig, fingerstruken, strimmig, 
svart polerad, slammad, ornerad, hankar, miniatyr
kärl, stridsyxekeramik), flintpilspets, mal- och 
knackstenar, flint- och kvartsavslag.
Datering: Senneolitisk tid. bronsålder, äldre järnål
der^).

Uppland
Boglösa, Lillkyrka och Vårfrukyrka snr, sträckan 
Lillkyrka-Gånsta
RAÄ UV Mitt
Hans Göthberg, Sverker Söderberg

En specialinventering utfördes inför planerad vat
ten- och avloppsledning mellan Lillkyrka och Gån- 
sta vid Enköping. Ledningens längd uppgår till 12 
km. Ett flertal fornlämningar passeras, främst bo
platser, ofta med skärvstenshögar, och de för Bog- 
lösabygden kännetecknande hällristningslokalerna.

Sju områden bedömdes vara antikvariskt känsli
ga. Anvisningar lämnades om ändring av sträck
ningen (Rickeby), schaktningsövervakningar (pas
sager vid Gånsta, Rickeby, Hemsta och Boglösaby) 
samt skyddsföreskrifter för en del objekt.

Senare utfördes en schaktningsövervakning vid 
Gånsta och Rickeby. Vid Gånsta 6:3 påträffades ett 
kol- och sotlager. Vid Gånsta 7:2 framkom två här
dar vid avbaning av ploglagret - här iakttogs en 
härd vid specialinventeringen. Vid Rickeby 2:3 pas
serade ledningen en omfattande boplats- och häll- 
ristningslokal. Inga spår av fornlämningar påträffa
des vid schaktningen.

Fynd: Bränd lera.
Datering: -

Bondkyrko sn, Berthåga
RAÄ UV Mitt 
Dan Fagerlund

Inför anläggandet av en bullervall omedelbart norr 
om Enköpingsvägen bortschaktades matjord i ett 
omkring 20 x 140 m stort schakt. Då arbetet utför
des i ett ur antikvarisk synpunkt känsligt område, 
bl a närhet till skärvstenshögar, skedde schakt- 
ningsarbetet under antikvarisk kontroll.

I schaktet, som banades av ner till steril lera, 
framkom inom en yta av ca 3 x 5 m tunna rester av 
kulturlager samt två stenskodda stolphål. Bägge 
stolphålen var anlagda i kulturlagret. Inga andra 
anläggningar eller kulturlagerrester kunde iaktta
gas.

Fynd: Bränd lera, obrända ben.
Datering: -

Bondkyrko sn, Malma Backe
RAÄ UV Mitt 
Laura Wrang

I samband med nedläggning av VA-ledningar till ett 
planerat bostadskomplex genomfördes en mindre 
undersökning. Området ligger i skogsmark med 
berg i dagen och större partier med lera och morän. 
Nivåerna i området ligger 32-33 m ö h.
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Förutom lämningar från senare tid framkom fyra 
härdar av förhistorisk karaktär. De var anlagda mer 
eller mindre i rad, på ett avstånd av 2—3 m från 
varandra. Fyllningarna varierade i djup mellan 0,05 
och 0,16 m och innehöll skärvsten och skörbränd 
sten. Anknytning till ett synligt kulturlager samt da
terbara fynd saknades. Insamlat kol från härdarna 
kan emellertid med C 14-analys eventuellt bekräfta 
en datering till förhistorisk tid.

Fynd: Kol.
Datering: -

Bondkyrko sn, Malma Södra, fornlämning 490
RAÄ UV Mitt 
Kent Andersson

Inför nybyggnation genomfördes en undersökning 
av en boplats med vidhängande kulturlager.

Boplatslämningarna utgjordes av ett långhus, 
obestämbara nedgrävningar, enstaka härdar samt 
ensamliggande stolphål. Det till bosättningen hö
rande kulturlagret var bevarat över större delen av 
exploateringsytan, men dess tjocklek varierade 
kraftigt — från endast några cm till upp mot 0,35 m. 
Fyndmängden i kulturlagret växlade även högst av
sevärt, med de största koncentrationerna av fynd i 
anslutning till det påträffade huset. I dessa ytor på
träffades främst obrända ben, men även enstaka ke
ramikskärvor samt bränd lera/lerklining. Fyndmate
rialet var i huvudsak av odaterbar karaktär.

Delar av det framkomna keramikmaterialet har 
emellertid paralleller i fynd från yngre bronsålder 
och delar av boplatsen bör tillhöra denna period. 
Förmodligen avspeglar emellertid de tjocka kultur
lagren en längre bosättningstid, vilket även antyds 
av fynd av bearbetad flinta samt fragment av berg- 
artsyxor.

Det påträffade huset kunde till följd av att det 
fortsatte ut utanför undersökningsytan inte totalun- 
dersökas. Dess framgrävda längd uppgick till ca 12 
m och vad som bevarats var två parallella stolphåls- 
rader, härrörande från de takbärande stolparna. 
Vid platsen för husets ena gavel påträffades ett stör
re sammanhängande parti med lerklining/bränd 
lera, förmodligen delar av en inrasad vägg. Lerkli- 
ningen tycks ha magrats med organiskt material och 
var delvis mycket dåligt bevarad.

Fynd: Keramik, lerklining, bränd lera, fragment av 
bergartsyxor, bearbetad flinta, obrända ben. 
Datering: Bronsålder — äldre järnålder.

Bondkyrko sn, Uppsala, Håga 10:13
Uppsala universitet, arkeologiska institutionen 
Eva Hjärthner-Holdar

En provundersökning utfördes i form av en semina- 
riegrävning för studenter vid institutionen. En 20 m2 
stor yta upptogs i åkern väster om fornlämning 366.

Under matjordslagret, som innehöll en del skärv
sten, mindre bitar av bränd lera och enstaka kera
mikskärvor, framkom ett 0,2-0,4 m tjockt kulturla
ger. Detta innehöll stora mängder fynd. Delar av en 
utplöjd trolig skärvstenshög påträffades också.

Fynd: Obrända ben, keramik, bränd lera/lerklining, 
några degel- och gjutformsfragment, 1,6 ton skärv
sten.
Datering: Yngre bronsålder, äldre järnålder.

Börje sn, Hässelby 5:1, fornlämning 151
Uppsala universitet, arkeologiska institutionen 
Helena Knutsson, Wladyslav Duczko

En undersökning utfördes i form av en seminarie- 
grävning för studenter vid institutionen. Seminarie- 
grävningar har utförts på platsen sedan år 1978.

Inom området finns ett gravfält från vikingatid 
och tidig medeltid, anlagda på en boplats, möjligen 
vendeltida och vikingatida.

Årets undersökning omfattade kompletteringar i 

schakten öppnade 1987 och grävning i nya schakt i 
boplatsområdets nordvästra del, varvid påträffades 
en stenläggning, sannolikt från det vikingatida be
byggelseskedet.

Man undersökte också tre tidigmedeltida gravar 
av den för gravfältet vanliga typen: djupa schakt 
under flat mark eller fyrsidiga stensättningar inne
hållande träkistor, med skelett i östvästlig riktning 
och utan gravgåvor.

Hittills har ca 1/3 av gravfältet undersökts, sam
manlagt 40 gravar. På boplatsen har två eller flera 
hus undersökts.

Fynd: Enstaka metallföremål, bl a en träns av järn, 
lerklining, sädeskorn, ben (boplatsen).
Datering: Vikingatid — tidig medeltid.

Enköping, kv Borgmästaren, Centrum 24:7
RAÄ UV Mitt 
Svante Forenius

Inför planerad nybyggnation utfördes en förunder
sökning i samband med en geoteknisk undersökning 
inom fastigheten.

Tre gropar upptogs. För att minimera ingreppen 
grävdes två av groparna endast ned till övre delen av 
de avsatta kulturlagren. Under denna nivå vidtog 
borrning med skruvborr ned till steril lera. Fyllnads
massorna uppgick till 1,2—1,3 m. Kulturlagrens 
tjocklek uppmättes till 2—2,7 m. På grund av rasrisk 
kunde nivån för den sterila leran ej fastställas i en av 
groparna.

I de gropar, som låg närmast den källarförsedda 
byggnaden längs Kyrkogatan, påträffades träkon
struktioner diagonalt mot nuvarande gatunät och 
parallellt med äldre gatunät och tomtindelning.
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Sannolikt kvarligger drygt 1 m tjocka kulturlager 
under de befintliga källargolven.

Fynd:-
Datering: Tidig-(?), hög- och senmedeltid.

Enköping, kv Krämaren, Centrum 14:5
RAÄ UV Mitt
Svante Forenius, Mats Mogren

En undersökning utfördes på grund av planerad ny
byggnation utmed Sandgatan och Kyrkogatan.

Området ligger i det senmedeltida Enköpings ut
kant. En av frågeställningarna inför undersökning
en var, huruvida det fanns lämningar, som kunde 
knytas till den 1500-talsbebyggelse, som påträffades 
vid arkeologiska undersökningar 1986 i det intillig
gande kvarteret Svarvaren.

Ett ca 18,5 m långt och 1,4 m brett schakt togs 
upp inne på gårdsplanen, parallellt med den befint
liga byggnaden längs Sandgatan. I södra änden 
utvidgades schaktet ca 5 m i riktning mot gårdsinfar- 
ten från Sandgatan.

Vid undersökningen framkom spridda trärester, 
dock inga byggnadskonstruktioner. Rester av en 
gärdesgård påträffades i den utvidgade, södra 
schaktdelen. Kulturlagret var 0,1—0,4 m tjockt. 
Förutom fynd av hushållskaraktär förekom smides- 
slagg spridd över hela undersökningsytan.

Fynd: Järnföremål, smidesslagg, keramik, skofrag
ment.
Datering: 1600—1700-talen.

Enköping, Stenvreten 8:22 m fl, fornlämningarna 
24, 25 m fl
RAÄ UV Mitt 
Kent Andersson

Inför en eventuell industrietablering i området sö
der om den 1987 undersökta Annelundboplatsen 
genomfördes en specialinventering.

Inventeringen omfattade en grundlig okulärbe- 
siktning av området och resulterade i att en fortsätt
ning av Annelund-boplatsen mot väster kunde kon
stateras. Det aktuella området innehåller befintlig 
bebyggelse, varför boplatslämningarna kan förmo
das ha skadats.

Även i undersökningsytans sydöstra del konstate
rades boplatsindikationer i form av skärvsten i den 
plöjda åkermarken, dock utan att kunna knytas till 
några ovan mark synliga fornlämningar. Boplatsin
dikationerna bör representera en helt självständig 
boplats, utan direkt samband med Annelundboplat
sen.

Fynd:-
Datering: Senneolitisk tid — folkvandringstid(?).

På grund av närheten till de båda fornlämningarna 
30 och 117 i Grimsta utfördes en antikvarisk kon
troll i samband med anläggandet av en gång- och 
cykelväg från Källvägen och norrut.

Fornlämning 30 är ett gravfält med boplatsläm
ningar, som delundersökts vid ett flertal tillfällen. 
Fornlämning 117 är ett fornborgsliknande bebyggel
sekomplex, varifrån stensträngar utgår, bl a över 
den nu aktuella undersökningsytan.

Den ca 50 m långa och 4 m breda gång- och cykel
vägen avbanades. Den eventuellt berörda sten
strängen, vars förlängning mot nordväst delunder- 
söktes 1983, hade ett avbrott just vid vägsträckning- 
en och berördes således inte. Inga andra fornläm
ningar framkom vid avbaningen.

Vägens norra sträckning går över äldre åkermark 
och här framkom inga förhistoriska lämningar.

Fynd:- 
Datering: -

Fresta sn, Grimsta 5:3, fornlämningarna 30, 117
RAÄ UV Mitt
Marianne Foghammar

Funbo sn, Brunnby, Bärby, Gunsta, Lövsta, Ärnevi, 
Bodarna och Bodatorp, fornlämningarna 29—33, 
37-40, 97, 99, 100, 107, 108, 157, 172
RAÄ UV Mitt
Dan Fagerlund, Leif Karlenby

En specialinventering utfördes inför planerad 
byggnation, för att i möjligaste mån undvika att 
fornlämningar skulle beröras.

Ett flertal oregistrerade fornlämningar upptäck
tes. I samband med sedan tidigare kända lämningar 
upptäcktes boplatsytor och rester av fossila åkrar 
samt även ett ganska omfattande fossilt åkersystem, 
utan närmare anknytning till andra fornlämningar. 
Dessutom upptäcktes resterna av ett soldattorp.

Fynd:-
Datering: Bronsålder — yngre järnålder, medeltid, 
nyare tid.

Gamla Uppsala sn, Gamla Uppsala 27:1 
RAÄ UV Mitt
Bengt Elfstrand, Per Gustafsson

En ny parkeringsplats kommer att anläggas intill 
den nya sporthallen vid Gamla Uppsala skola, var
för en undersökning utfördes.

Vid avbaningen för parkeringsplatsen upptäcktes 
en hittills okänd boplats. Ca 230 stolphål, härdar, 
avfallsgropar och mörkfärgningar framrensades, 
varav ca 100 ingick i ett 8 x 27 m stort långhus. 
Byggnaden har varit en treskeppig hall, orienterad i 
sydost-nordväst, med ett par parallella grova stolp- 
hålsrader mitt i byggnaden och smäckrare stolphål 
längs med byggnadens förmodade långsidesväggar.
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Anläggningens ytor var skadade genom sentida od
ling, varför ett orört kulturlager saknades.

Ca 20 m väster om långhuset löpte två parallella 
stolprader, 8 m långa, i en svag krök i samma väder
streck som långhuset.

Fynd: Keramikskärvor, bränd lera, lerklining, 
obrända och brända ben.
Datering: Förromersk — romersk järnålder.

Giresta sn, Giresta kyrka
Upplandsmuseet 
Lars Gezelius

Under restaureringsarbeten frilädes delar av kyr
kans rivna sakristia samt ett parti av långhusets äld
re nordmur.

Fynd:-
Datering: 1500-tal.

Gottröra sn, Rickeby 1:2, fornlämning 151
Uppsala universitet, arkeologiska institutionen 
Bo Gräslund

En träkonstruktion, ev broläggning eller pålverk, 
upptäcktes av markägaren år 1986. Konstruktionen 
ligger nästan mitt i ett sund som funnits här under 
sen bronsålder och tidig järnålder. Institutionen ut
förde en undersökning på platsen i samarbete med 
Långhundraledsgruppcn.

Man fann mer eller mindre ordnat virke, en del 
obearbetat, annat tillformat. Det mesta är liggande, 
men enstaka pålar är nerdrivna i leran. En av pålar
na visade sig vara tillhuggen med en yxa av små 
dimensioner. Bland stockarna finns också en halv- 
klyving med hål uthugget i vardera änden; förmodli
gen hör detta till något slags låskonstruktion.

Ett C 14-prov från en av konstruktionens delar 
har gett dateringen ca 400-talet f Kr. Några trästam
mar och pålar har artbestämts till bl a gran, björk 
och ek.

En fortsatt undersökning under 1989 planeras.

Vid avbaning för parkeringsplats i Gamla Uppsala påträffades en boplats med bl a ett långhus, i 
vilken Gunnar Andersson står. Pinnarna markerar stolphål. Foto Bengt Elfstrand, RAÄ. Featu
res on the settlement site included a long house. The sticks mark postholes.
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Fynd: Virke, bearbetat och obearbetat.
Datering: Yngre bronsålder — förromersk järnål
der.

Husby-Ärlinghundra sn, Broby 1:5, fornlämning 
174:1
RAÄ UV Mitt 
Gunnar Andersson

I samband med uppläggning av tippmassor från 
markarbeten på Arlanda flygplats hade ett röse del
vis överhöljts. Fornlämningen är ett starkt övermos- 
sat röse, 8 m i diameter och intill 0,7 m högt och med 
mittgrop, i vars södra kant finns en upprättstående 
häll.

Tippmassorna bortschaktades under antikvarisk 
kontroll. Det visade sig att ca 1/3 av anläggningen 
hade varit täckt och att den sluttade kraftigt åt sö
der. Tippmassor hade påförts anläggningen upp till 
dess centrala parti, vilket begränsades av ca 0,5-1 
m stora stenar. I slänten utanför dessa vidtog ett 
omkring 20 m brett "bräm” av mindre stenar, ca

0,2—0,4 m stora. Detta parti har sannolikt varit 
övermossat innan tippmassorna påfördes. Brämet 
kunde inte urskiljas i anläggningens västra, norra 
och östra delar, men ändå konstateras med en jord
sond.

Fynd:-
Datering: Senneolitisk tid - yngre bronsålder.

Husby-Ärlinghundra sn, Koista 1:7, fornlämning 
105 m fl
RAÄ UV Mitt 
Katarina Appelgren

En förundersökning, omedelbart följd av en slutun
dersökning, orsakades av att en brand- och rädd- 
ningsskola skulle uppföras på en åker, gränsande till 
ett fornlämningsområde, bl a ett stensträngssystem- 
trängssystem, fornlämning 105.

Vid avbaningen framkom elva anläggningar, var
av sex var härdar och fem tolkades som sentida ned- 
grävningar. Härdarna låg samlade i åkerns norra

Vid årets undersökningar i 
Signhildsberg drogs ett schakt 
genom en husgrundsterrass, 
en av stenmassor uppbyggd 
platå. På platån finns resterna 
av ett långhus. Foto Lars 
Sjösvärd, RAÄ. During this 
year’s investigations at Sign
hildsberg a trench was laid 
down across a house founda
tion terrace constructed of 
rubble. Remains of a long- 
house were encountered.
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del, endast ett tiotal m från fornlämning 105. Inga 
fynd påträffades i anläggningarna, men kol insamla
des för C 14-analys. Härdarna kan ha utgjort den 
yttre delen av en boplats, belägen i sydsluttningen 
mellan stensträngssystemet och den leriga åkermar
ken.

Fynd: Kol.
Datering: Förromersk järnålder - vikingatid(?).

Håtuna sn, Signhildsberg, fornlämning 50
RAÄ, Fd
David Damell, Lars Sjösvärd

Inom ramen för det år 1984 påbörjade forsknings
projektet kring komplexet Fornsigtuna undersöktes 
under året en kvadratisk stengrund och en hus- 
grundsterrass.

Stengrunden är 9 x 9 m stor och uppbyggd av mo
rängrus över en stenpackning, helt horisontellt lagd 
inom ett väl markerat stenfundament med resta 
hörnstenar. Inga fynd påträffades i anläggningen.

Husgrundsterrassen är en av stenmassor upp
byggd platå, 20 x 70 m stor och 4 m hög. På platån 
finns resterna av ett 10 x 40 m stort långhus med 
svängda väggar. Dess stengrund har klätts med lera 
och torv för att undvika sättningar i överbyggnaden 
av ett metertjockt fyllnadslager av morän. Delar av 
väggkonstruktion och takstolparnas stöd i marken 
rensades fram.

Fynd: Keramik, vävtyngd m m.
Datering: Yngre järnålder, snarast vikingatid.

Knivsta sn, Gredelbyleden, fornlämningarna 11, 40
RAÄ UV Mitt 
Birgitta Sander

Med anledning av Gredelbyledens breddning har 
undersökning skett av en ca 5 m bred och 70 m lång 
sträcka öster om och i anslutning till tre resta stenar 
(fornl 40).

Sammanlagt framkom tio gravar eller rester av 
gravar. Flera av dem var skadade i samband med 
tidigare väg- och kabeldragningar och två var täckta 
av en sentida ladugårdsgrund. Gravarna utgjordes 
av runda stensättningar, två av dem storblockiga 
och en mittblocksgrav. Stenpackningarna innehöll i 
flera fall skärvig sten. I fem av gravarna påträffades 
gravgömmor: urnebrandgrav, bengrop med harts- 
tätningsring, brandgrop med enstaka hartstätnings- 
bitar, smärre bensamlingar samt en rest av ett 
brandlager.

I anslutning till Gredelbyleden ligger fornlämning 
11, ett vårdat gravfält, där en rest sten hade rubbats 
i samband med trädfällning. Vid återställandet un
dersöktes anläggningen. Både nordost och sydväst 
om den resta stenen fanns en gravgömma med brän
da ben och hartstätning. I den ena gravgömman 
framkom järnfragment, som sannolikt hört till grav

kärlet. Tidigare undersökningar inom gravfältet har 
utförts på 1940-talet genom G Ekholm, som datera
de gravfältet till romersk järnålder.

Fynd: Järnfragment, lerkärl, hartstätning, del av 
bryne, brända ben.
Datering: Förromersk - romersk järnålder.

Kungsängens sn, Ekhammar 4:268, fornlämning 13
RAÄ UV Mitt 
Birgitta Sander

Fornlämning 13, som utgörs av en hög med ca 10 m 
diameter och intill 0,8 m höjd, hade skadats i södra 
hälften i samband med schaktning för en ledning. 
Skadan bestod i, att högens sydsida schaktats av och 
jämnats till, så att den ursprungliga rundningen gått 
förlorad. Högen har varit försedd med en kanträn
na, ca 0,7 m bred och 0,15 m djup, nu synlig endast i 
högens norra hälft.

Fornlämningen restaurerades genom att jordmas
sor påförts på den skadade delen samt genom att 
gräsfrö såtts i, för att binda jorden. Att återskapa 
kantrännan i den södra delen ansågs inte lämpligt.

Fynd:-
Datering: Yngre järnålder.

Lillkyrka sn, Sträckan Lillkyrka-Gånsta

Se Boglösa sn

Lovö sn, Söderby, fornlämningarna 13, 16
Stockholms universitet, arkeologiska institutionen 
Bo Petré

Seminarie- och forskningsgrävningar utfördes inom 
ramen för Lovöprojektet. De undersökta anlägg
ningarna utgörs av stensättningar på gravfälten 
fornlämningarna 13 och 16. Stensättningarna var 
2,5-7 m i diameter och 0,1-0,5 m höga. Gravskick
et utgörs av brandlager. I flera stensättningar fanns 
inre kantkedja som begränsade brandlagret.

Fynd: Silvermynt (arabiskt, präglat 814/815), 
spännbuckla, pärlor, järnnitar (båtnitar), järnfrag
ment, järnkniv, hjaltfragment av horn, kamfrag
ment, brända ben, brända sädeskorn, bränd flinta 
(eldslagningsflinta).
Datering: 500—1700-talen.

Lunda sn, Altuna, fornlämning 234
RAÄ UV Mitt 
Svante Forenius

Med anledning av planerad utbyggnad av Arlanda 
flygplats utfördes en förundersökning.

Inom ett 40—70 x 135 m stort område har vid ett 
tidigare tillfälle påträffats rester av byggnader och
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en större slaggförekomst. Lämningarna har antagits 
vara rester av torpet Skallerbol, belagt i jordebok 
1593 som ”Skalderbodha”. Området utgörs av en 
moränhöjd med berg i dagen.

Syftet med undersökningen var, att bestämma be
byggelsens omfattning och utbredning samt att av
göra slaggförekomstens karaktär, storlek och even
tuella koppling till bebyggelselämningarna.

Vid undersökningen påträffades rester av ett tio
tal byggnader, varav de flesta låg samlade inom en 
begränsad yta. Ungefär hälften var av uthus/ekono- 
mibyggnadskaraktär, medan de resterande, av spis- 
fundamenten att döma, fungerat som bostadshus.

Slaggförekomsten, med tillhörande sot- och kol
lager, begränsades till en ca 25 x 40 m stor yta. 
Slagg förekom också utspridd i slänten nordväst om 
denna yta. Vid slaggförekomsten påträffades an
läggningar, som ej kunde funktionsbestämmas vid 
provundersökningen. De torde dock ha ett samband 
med den verksamhet, varifrån slaggen härrör.

Inom fornlämningsområdet påträffades också 
spår efter vägar och äldre odling, i form av röjda 
ytor och diken.

Totalt upptogs 20 provschakt med maskin, till en 
sammanlagd längd av 418 m. Dessutom gjordes 
mindre ingrepp vid enstaka anläggningar.

Det vid provundersökningen tillvaratagna fynd
materialet var till största delen av 1600- 1700-tals- 
karaktär. Fynd från slaggförekomsten tydde på en 
samtidighet med bebyggelselämningarna.

Fynd: Järn- och andra metallföremål, yngre röd
gods, porslin, glas, kritpipor.
Datering: 1600-1800-talen.

Låssa sn, Låssa kyrka, fornlämning 100
RAÄ UV Mitt 
Birgitta Sander

Med anledning av att Låssa församling skulle bygga 
en mindre ekonomibyggnad i anslutning till kyrkan, 
på mark belägen mellan två fornlämningar, har un
dersökningar utförts.

De båda fornlämningarna utgjordes av nr 1, två 
högar, och nr 4, ett gravfält av yngre järnålderska- 
raktär, ca 50 m sydväst därom. Mitt emellan dessa 
avbanades ca 70 m2. Ungefär 0,5 m under torvytan 
påträffades spridda stolphål och en härd, främst 
inom undersökningsområdets nordöstra del. Under 
detta lager framkom centralt ett troligt grophus, ca 
1,6 x 2,1 m stort och orienterat i nord-nordost-syd- 
sydväst. Grophuset var nedgrävt ca 0,3 m och bot
ten täcktes av ett tjockt lager skörbränd sten, kol, 
sot och förkolnade stockar.

1 anslutning till huset registrerades fem stolphål. 
Till samma nivå kunde också två härdar och en 
grop, fylld med skörbränd sten, räknas. Det enda 
fynd, som påträffades, var en liten kniv och en bit 
keramik från det övre lagret.

Med all sannolikhet daterade sig lämningarna till 
yngre järnålder och grophuset, som tillhörde ett un
dre lager, kan då hänföras till den yngre järnålderns 
tidiga perioder, möjligen folkvandringstid. Läm
ningarna gavs fornlämningsnummer 100.

Fynd: Kniv, keramik.
Datering: Yngre järnålder.

Läby sn, Kvarnbo, Stenhagen
RAÄ UV Mitt 
Dan Fagerlund

En undersökning utfördes med anledning av anläg
gandet av en tillfartsväg samt nedläggning av VA- 
ledningar till bostadsbebyggelse i Stenhagenområ- 
det i Uppsala. Undersökningen utfördes inom väg
området, i ett genom en tidigare provundersökning 
avgränsat område, 5 600 m2. Fornlämningsområdet 
utgjordes av boplatsrester i plöjd åker.

Delar av ett kulturlager samt ett hundratal ned
grävda anläggningar framkom. Ett osäkert antal, 
men minst ett tiotal, utgjordes av recenta ingrepp 
genom röjning och odling. Resterande anläggningar 
var framför allt nedgrävningar, men också en del 
stolphål, varav några mycket kraftiga.

Boplatsen var i vitala delar bortodlad och fyndfö
rekomsten mycket liten. Enstaka fynd av keramik, 
bränd lera, obrända och brända ben härrörde till 
största delen från stolphål. Några flintor och flintav
slag tillvaratogs från åkern i anslutning till utgräv- 
ningsområdet.

Fynd: Keramik, bränd lera, flinta, obrända och 
brända ben.
Datering: -

Norrsunda sn, Arlandastad, fornlämningarna 16, 
89, 125-31
RAÄ UV Mitt
Marianne Foghammar, Karlis Graufelds, Stefan 
Höglin

Inför förestående exploatering av första delen av 
Arlandastad utfördes en fosfatkartering, en sten- 
strängskartering och delundersökningar. Här har 
ett tidigare okänt fornlämningskomplex med flera 
gravfält och boplatser från äldre järnåldern påträf
fats.

Stensträngskarteringen utfördes, på UV:s uppdrag, 
av Stefan Höglin, Kulturgeografiska institutionen 
vid Stockholms universitet. Ett ca 0,5 km2 stort om
råde inventerades, varvid totalt ca 1 300 m sten
strängar karterades. Övervägande delen av dem var 
tidigare okända, men vid en specialinventering 1986 
hade delar av systemet registrerats (fornl 126, 129, 
131). Stensträngarna har tjänat som hägnader och
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Under 1988 påbörjades undersökning
arna av ett stort fornlämningskomplex 
vid Arlandastad i Norrsunda socken.
Bl a började man undersöka ett grav
fält med över 200 gravar från äldre järn
åldern. Gravarna var huvudsakligen 
runda flacka stensättningar med brand
begravningar . Även rektangulära sten- 
sättningar förekom (översta bilden t v). 
Däremellan fanns svårupptäckta ske
lettgravar, ofta kistor av kantställda 
hällar. Hällkistan på mellersta bilden 
har ett gravklot. Kistan på understa bil
den har kantställda hällar i hörnen.
Foto Marianne Foghammar, Michael 
Olausson och Gunnar Andersson,
RA K. During 1988 in vestigations ofa 
large archaeological complex atArlan- 
dastad commenced. An Early Iron Age 
cemetery with over200 burials was one 
of the areas excavated. It consisted 
mainly of low, circular stone-settings 
containing burials, interspersed with vir
tually indetectable inhumation graves.
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omgivit inägomarken samt i form av fägator lett ut 
till utmarken i undersökningsområdets norra del. 
Åtminstone tre fägator kunde iakttagas.

På tre ställen konstaterades indikationer på be
byggelselämningar: ca 100 m söder om Plåtbacken 
finns en trolig husterrass, ytterligare 150 m mot syd
ost ligger fyra terrassliknande lämningar och ca 100 
m nordost om Norslunda torp finns en stensträngs- 
omgärdad yta, som kan innehålla boplatslämningar.

Utöver ovanstående finns, ca 200 m norr om 
Norslunda torp, en halvcirkelformad valliknande 
lämning, på vilken en stensträng delvis löper. Even
tuellt kan det röra sig om en fornborg av s k låg- 
landstyp.

Fosfatkarteringen, som utfördes inom två begränsa
de områden, gav också svagt förhöjda fosfatvärden.

I samband med vägbygge för första byggnadsetap- 
pen delundersöktes en fägata, som ingår i sten- 
strängssystemet (fornl 126, 129).

Tre ytor, sammanlagt 400 m2, undersöktes och 
prov togs. I anslutning till fägatans ena ändpunkt 
framkom en rundad stensamling med okänd funk
tion.

Vidare påbörjades en undersökning av ett gravfält 
(fornl 128), 40 x 150 m stort, med över 200 gravar, 
runda, flacka stensättningar, långa rader med ur
sprungligen resta stenar samt insprängt däremellan 
svårskönjbara skelettgravar.

De flesta begravningarna var brandgravar, ofta 
med benbehållare. De fåtaliga gravgåvorna var hu
vudsakligen dräktspännen och smycken. Förhållan
devis många gravar var skelettgravar med omsorgs
fullt utförda kistor av kantställda hällar; inga date
rande fynd fanns i dessa gravar.

Undersökningen slutförs år 1989.

Fynd: Dräktspännen, brända och obrända ben 
m m.
Datering: Äldre järnålder.

Skogs-Tihble sn, Skillsta, fornl 138
RAÄ Fd, Stockholms och Umeå universitet, arkeolo
giska institutionerna 
Ewonne Ekmyr-Westman

Från och med år 1987 pågår en forskningsunder- 
sökning av en neolitisk boplats i Skillsta. Under 
många år har i området påträffats föremål, främst 
flinta, i samband med plöjning.

Vid årets undersökning påträffades en brandgrav 
med ben från åtminstone fem personer, i en väl 
avgränsad gravgömma, som var närmast cirkelrund, 
0,45-0,47 m i diameter, 0,87 m djup.

Fynd: Brända ben.
Datering: Neolitikum.

Skoklosters sn, Sjusta, Berga, Salsta, Bagarbo, forn- 
lämningarna 13, 16
RAÄ UV Mitt 
Dan Fagerlund

Antikvarisk kontroll utfördes på Skohalvön, då en 
jordkabel drogs intill kända fornlämningslokaler, 
främst fornlämningarna 13 och 16, ett gravfält med 
stensättningar och en hög. Inga fornlämningar kun
de påvisas ha berörts eller skadats av lednings
dragningen.

Däremot framkom en boplatsindikation, genom 
fynd av bränd lera i en åker, norr om fornlämning 15 
(Hasselbacken).

Fynd: Bränd lera.
Datering: -

Sollentuna sn, kv Rouletten 1 och 3, fornlämning 247
RAÄ UV Mitt 
Marianne Foghammar

En antikvarisk kontroll och en provundersökning 
utfördes invid fornlämning 247 i Rotsunda med an
ledning av att planerad byggnation och vägbredd- 
ning skulle inkräkta på fornlämningsområdet. Forn- 
lämningen är registrerad som en hög och en sten- 
sättning.

Kontrollen utfördes inom den planerade väg- 
breddningen, inom ett ca 30 m2 stort område när
mast fornlämningen. Inga fornlämningar påträffa
des. Här fanns endast fyllnadsgrus och sentida läm
ningar.

Provundersökningen omfattade en som gravhög 
misstänkt kulle, omedelbart öster om den s k Di
sponentvillan. Ett drygt 1 m brett och ca 12 m långt 
provschakt grävdes genom förhöjningen, i östvästlig 
riktning. Vinkelrätt från detta upptogs ytterligare 
ett schakt, från kullens högsta punkt och mot söder, 
ca 6 m långt. Schakten grävdes skiktvis ner till ca 1 
m djup — förhöjningen var knappt 1 m hög.

Kullen visade sig vara en naturlig, starkt stenbun- 
den moränbacke av sandig morän. Den var, särskilt 
mot öster, påbättrad och tillformad med fyllnads
material. I högens östra del framkom en sot- och 
kolfläck. Omgivande fynd, enstaka tegel-, porslins-, 
glas- och kakelbitar talade dock för, att även sot
fläcken var av sent datum. Ingen gravgömma och 
inga som helst förhistoriska fynd kunde iakttagas.

Fynd: Recent material.
Datering: Nyare tid.

Sollentuna sn, kv Taffeln, fornlämning 44
RAÄ UV Mitt 
Birgitta Sander

Ett tidigare delundersökt gravfält undersöktes yt
terligare med anledning av anläggandet av en ny 
parkeringsplats i nordvästra delen av kvarteret.
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Tre nyupptäckta gravanläggningar undersöktes: 
en rund stensättning med brandlager och ett frag
mentarisk lerkärl, en rektangulär stensättning med 
nedgravning och ett fragmentariskt skelett, placerat 
med huvudet i väster, samt en liten nedgravning, 
markerad med rundade små stenar i nedgrävnings- 
kanterna. I den sistnämnda, som sannolikt kunde 
tolkas som en barngrav, kunde endast spår av ett 
skelett skönjas, men inte tillvaratas. Kring den rek
tangulära stensättningen fanns ett 0,1 m tjockt kul- 
turpåverkat lager. I anslutning till och under detta 
påträffades och undersöktes två härdar.

Runt ett block, som syntes före undersökningen, 
framkom ett bräm av övervägande kantig småsten. 
Någon gravgömma påträffades ej, men anläggning
en tycktes ändå ha karaktär av en grav. Med ledning 
av dess uppbyggnad och utseende kan den tolkas 
som äldre än de ovan nämnda gravarna.

Fynd: Fragmentariskt lerkärl, skelettdelar. 
Datering: Vikingatid.

Sollentuna sn, kv Träbjälken oeh Träklossen, Tors 
Backe, fornlämning 278
RA A UV Mitt 
Birgitta Sander

Fortsatta utbyggnadsplaner i anslutning till gravfält 
nr 278 föranledde undersökningar på tre olika ytor 
inom och öster om det fornlämningsmarkerade om
rådet.

Gravfältet ligger i ett område bebyggt med villor. 
I samband med tidigare exploateringar har delun
dersökningar utförts åren 1913, 1916, 1934, 1981

och 1987. De tidigare undersökta gravarna kan i 
huvudsak dateras till vikingatid, medan någon en
staka grav tillhör folkvandringstiden. I och med 
årets undersökningar har man kunnat konstatera att 
gravfältet har sträckt sig betydligt längre österut än 
vad som tidigare varit känt.

Inom de berörda ytorna var endast en anläggning 
synlig före undersökningarna. Sammanlagt under
söktes 38 anläggningar, varav 18 utgjordes av gravar 
eller gravrester. De övriga anläggningarna utgjor
des av sju härdar, ett stolphål samt obestämbara 
nedgrävningar, varav flera var sentida och övriga 
icke fyndförande.

Gravarna utgjordes av fem skelettgravar, varav 
två kraftigt störda, och tolv brandgravar eller rester 
därav. Dessa var belägna i gravfältets östra del eller 
öster om det fornlämningsmarkerade området.

I nära anslutning till en skelettgrav i gravfältets 
sydöstra del undersöktes en rund stenfylld grop, ca 
3,5 m i diameter och intill 1,7 m djup, samt i anslut
ning härtill en halvcirkelformad mörkfärgning. 
Stenmaterialet tycktes utvalt och i gropens botten 
låg trärester och ett fåtal spikar. Anläggningens 
form och djup, det knappa fyndmaterialet, frånva
ron av ben samt den överlagrande sandens karaktär 
gör både funktion och datering svårbedömd.

I gravfältets västra kant, mellan 1981 och 1987 års 
undersökningsytor, framkom vid ledningsdragning 
en svårt skadad stensättning, där endast ett frag
mentariskt lerkärl påträffades.

Fynd: Spännbucklor, del av ryggknappsspänne, 
torshammarring, spikar, pärlor, kamfragment, ke
ramik, hartstätning, obrända och brända ben. 
Datering: Vendeltid — vikingatid.

Bl a detta välbevarade mans- 
skelett från vikingatiden un
dersöktes vid gravfältsgräv- 
ningen påTors Backe, forn
lämning 278 i Sollentuna. 
Foto Åke Johansson, RAÄ. 
Well preserved male inhuma
tion burial.
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Sollentuna sn, Viby gård, fornlämning 98
RAÄ UV Mitt
Lena Beronius, Birgitta Sander

I syfte att fastställa, om exploateringsområdet för 
Viby Gård berörde fornlämningar, utfördes dels en 
fosfatkartering av hela den yta, som omfattades av 
exploateringen, dels en fält- och arkivstudie över 
etapp 1 i exploateringen.

Etapp 1 berörde i huvudsak fornlämning 98, två 
högar och bebyggelselämningar inom ett ca 1 200 
m2 stort område. Detta område är i fornlämningsre- 
gistret felaktigt registrerat som Viby bytomt. Fosfat
karteringen visade höga värden kring nuvarande 
Viby Gård samt i två områden inom etapperna 2 och 
3. Utredningen har även visat, att fornlämning 98 
bör revideras.

Hela fornlämningsområdet består av två högar, 
två förmodade stensättningar och minst sex bebyg
gelselämningar, varav två finns belagda på sentida 
kartor. Viby medeltida by har förmodligen varit be
lägen norr om fornlämning 98, på den plats som 
1600-talets kartmaterial visar.

Fynd:-
Datering: Järnålder — medeltid.

Sollentuna sn, Vibyvägen, fornlämning 94
RAÄ UV Mitt 
Birgitta Sander

I samband med anläggandet av en gång- och cykel
väg längs norra sidan av Vibyvägen, mellan Skil- 
lingevägen i öster och Humlevägen i väster, upp
täcktes vid schaktningsarbeten fem härdar.

Härdarna var belägna utanför fornlämningsmar- 
kerat område, men i anslutning till och väster om ett 
omfattande gravfält, fornlämning 94. Gravfältet ut
görs av ca 160 anläggningar och i dess kanter har 
flera mindre undersökningar utförts, varvid enstaka 
gravar och bebyggelserester dokumenterats. Dessa 
undersökningar, liksom den nu utförda, ger vid han
den, att fornlämningsområdet ytmässigt har varit 
mer omfattande, än vad som idag är markerat.

De senast undersökta härdarna låg i en mot syd
väst exponerad mjuk sluttning, ner mot sjön Ra- 
valn. Härdarna utgjorde sannolikt resterna efter en 
boplats, kanske delvis överlagrad av gravfältet. På 
grund av undersökningens ringa omfattning kan en
dast en grov datering till järnålder anges.

Fynd:-
Datering: Järnålder.

Sollentuna sn, kv Vinrankan 4, fornlämning 151
RAÄ UV Mitt 
Marianne Foghammar

Med anledning av planerad husbyggnation och ny 
infart till fastigheten Vinrankan 4 företogs en anti

kvarisk kontroll och undersökning, då det inom fas
tigheten finns ett gravfält, fornlämning 151.

Fastigheten ligger i en nordsluttning och gravfäl
tet är beläget i dess norra, lägre del. Huset var pla
nerat att uppföras på berget, i tomtens södra del. 
Ett ca 5 x 18 m stort område mellan berget och 
gravfältet avbanades för huset och den nya utfarten. 
Omedelbart intill vägen fanns en oregelbunden för
höjning, vilken visade sig vara en av telestolpar och 
stag kraftigt skadad, ca 4 m i diameter stor stensätt- 
ning. Trots att anläggningen var så skadad innehöll 
den ett i det närmaste intakt brandlager, kraftigt 
bemängt med brända ben, sot och bålmörja. Mitt i 
brandlagret fanns ett grovt, krossat lerkärl, använt 
som gravurna.

Brandlagret innehöll ca 3 kg brända ben, ett tju
gotal nitar och fragment av järn samt fragment av en 
sammansatt kam, ornerad med kantföljande linjer 
och punktcirklar.

I samband med undersökningen återställdes en av 
en rotvälta skadad grav på gravfältet. Skadan be
dömdes vara mycket ringa, varför graven inte un
dersöktes. Sotbemängd sand och de enstaka stenar, 
som rivits upp av rötterna, lades tillbaka, stubben 
togs bort, ytan jämnades till och återställdes till ur
sprungligt utseende.

Fynd: Nitar, järnfragment, lerkärl, kamfragment, 
brända ben.
Datering: Vendeltid (?).

Sollentuna, kv Vinstugan 4, torn lämningarna 94—95
RAÄ UV Mitt 
Marianne Foghammar

I närheten av gravfälten nr 94 och 95, där tidigare 
även boplatslämningar konstaterats, utfördes en an
tikvarisk kontroll på grund av planerad bebyggelse. 
Ytan för planerad byggnad och för ledningsschakt 
banades av skikt vis. Inga spår av förhistoriska läm
ningar förekom.

Fynd:- 
Datering: -

Solna, kv Polisen 2, Bolstomtagravfältet, fornläm
ning 39
RAÄ UV Mitt 
Marianne Foghammar

Med anledning av schaktning för en ny väg, omedel
bart söder om det s k Bolstomtagravfältet, företogs 
en antikvarisk övervakning längs en ca 50 m lång 
sträcka. Inga spår av förhistoriska lämningar kunde 
konstateras.

Fynd:- 
Datering: -
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Solna, Överjärva, fornlämning 11
RAÄ UV Mitt 
Marianne Foghammar

En antikvarisk kontroll utfördes omedelbart söder 
om gravfält nr 11, där en avslutningsstolpe skulle 
grävas ner i samband med att en luftteleledning la
des om i kabelschakt.

En ca 1 m2 stor grop grävdes ner till det underlig
gande berget (ca 1 m djup). Från gropen grävdes 
sedan ett kabelschakt mot söder, in på den angrän
sande golfbanan samt mot sydost, utefter golfba
nans kant. Endast stolpgropsgrävningen samt de 
första schaktmetrarna närmast gravfältet övervaka
des. Inga fornlämningar berördes av schaktningsar- 
betena.

Fynd: - 
Datering: -

Tolfta sn, Dorkarby 1:6
RAÄ UV Mitt 
Hans Göthberg

En antikvarisk kontroll utfördes inom en oregistre
rad boplatslämning i åkermark, i Tämnaråns dal
gång, föranledd av schaktgrävning för telekabel.

På en svag förhöjning i åkermarken påträffades 
tre härdar, en möjlig avfallsgrop samt under en av 
härdarna ett osäkert stolphål. Anläggningarna 
fanns på en 52 m lång sträcka i schaktet.

Fynd: - 
Datering: -

Täby sn, Arninge 4:1, Besmanet 8, fornlämning 94
RAÄ UV Mitt 
Anders Hedman

Ett gravfält med tjugofem registrerade runda sten- 
sättningar, högar och treuddar undersöktes på 
grund av planerat köpcentrum. Undersökningen ut
fördes i två etapper, 1987 och 1988.

Årets undersökningar kom att omfatta femton av 
de totalt tjugosju påträffade gravarna samt en härd 
och sex sotfläckar.

Gravarna bestod av både små och stora stensätt- 
ningar av varierande höjd och stenmaterial samt hö
gar, varav några med mäktiga kärnrösen. Samman
lagt kunde åtta skilda typer av gravöverbyggnader 
beläggas på gravfältet.

Samtliga gravar hade brandlager, vilka oftast in
nehöll stora mängder ben och daterande artefakter.

Fynd: Söljor, fibulor, remändebeslag, pärlspridare, 
pärlor, kammar, ben.
Datering: Folkvandringstid — vendeltid.

Täby sn, Löttinge 10:1, fornlämning 261
RAÄ UV Mitt 
Birgitta Sander

Med anledning av anläggandet av ett ca 45 x 70 m 
stort upplagsområde för totalförsvaret har kartering 
och delundersökning av fornlämning 261, ett sten- 
strängssystem, utförts.

En av stensträngarna i systemet berördes. Denna 
löpte i nordostlig riktning över det planerade upp- 
lagsområdets sydöstra del, där den efter dokumen
tation borttogs. Den fortsatte mot öster, in över 
fastigheten Löttinge 10:2. Genom att området fyllts 
ut och planerats i sen tid, var strängen här delvis 
övertäckt. Stensträngen varierade i bredd mellan 1 
och 2 m, var 0,2-0,5 m hög och bestod av 0,3—0,4 
m stora stenar samt enstaka, intill 0,8 m stora block.

Stensträngssystem tycks inrama det öppna land
skapet öster härom. De närmast mot öster registre
rade fornlämningarna utgörs av tre gravfält av järn- 
ålderskaraktär.

Fynd:- 
Datering: -

Täby sn, V Arninge-Hägerneholm, fornlämning 329
RAÄ UV Mitt 
Anders Hedman

Inför detaljplaneläggning av Hägerneholmsområdet 
utfördes en förundersökning i dess östra del. Fyra 
villatomter bedömdes beröra fornlämning nr 329, 
registrerad som två stensättningar och en sten
sträng, samt Väster-Arninge bytomt.

Vid förundersökningen, som koncentrerades till 
dessa tomter, togs nio provschakt upp och området 
fosfatkarterades. Vid undersökningen framkom 
härdar. Förutom de två kända stensättningarna på
träffades ytterligare en förmodad grav, som kan 
komma att beröras av tomtstyckningarna omedel
bart söder om gamla Waxholmsvägen.

En av tomterna, som ligger nära en runristning, 
fornlämning 217, berör ytterkanten av bytomten. 
Där påträffades kulturlager från förhistorisk tid 
samt förhistoriska lämningar i form av keramik och 
en härdrest.

Fynd: Keramik.
Datering: Förhistorisk tid, medeltid.

Uppsala, kv Kaniken 5, Fjärdingen 28:5
RAÄ UV Mitt 
Bent Syse

Med anledning av planerad exploatering inom det 
medeltida stadsområdet genomfördes en arkeolo
gisk undersökning.

I ett schakt om ca 50 m2 påträffades under ett 
tunt, 0,1—0,2 m tjockt avsatt kulturlager från
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1400-talet, en avfallsgrop och ett dike. Dessa två 
anläggningar tycks ha blivit anlagda under början av 
1300-talet. Dateringen kunde fastställas med hjälp 
av fynd och gällande strandförskjutningskurvor för 
Mälaren.

Ett mindre schakt, ca 20 m2, var kraftigt stört 
genom grundstenar, men här kunde ändå en nivelle
ring på den ursprungliga marktopografin göras.

Fynd: Keramik(BII:l), sammansatt dubbelkam. 
Datering: Högmedeltid, 1300-talets början.

Uppsala, Slottet
Upplandsmuseet
Lars Gezelius, Håkan Eriksson

I samband med dräneringsarbeten vid Bastion Styr
biskop dokumenterades frilagda murpartier samt en 
medeltida gravhäll, återanvänd som tröskelsten i 
bastionens kasemattvåning.

Fynd:-
Datering: Medeltid - 1700-tal.

Uppsala, Trädgårdsgatan
RAÄ UV Mitt 
Ylva Roslund

Med anledning av omläggning av befintliga, uttjänta 
vatten- och avloppsledningar i Trädgårdsgatan ut
fördes en antikvarisk kontroll. Gatusträckningen är 
belägen inom den västra delen av det medeltida 
stadsområdet.

Den södra delen av Trädgårdsgatan, från Munk
gatan fram till Nedre Slottsgatan, uppvisade inga 
äldre kulturlager. Här framkom endast ett infiltre
rat lerlager, ca 0,5 m tjockt, med enstaka småste
nar, träbitar och tegelflis. Över lagret fanns ett 0,1 
m tjockt humuslager. Förmodligen har området va
rit mycket sankt och lämpligast tjänat som betes
mark.

Fynd: Träbitar, tegelflis.
Datering: Nyare tid efter 1850.

Uppsala, kv Ånäbben, Fjärdingen 7:5, 7:7, 7:8 
RAÄ UV Mitt 
Bent Syse

Med anledning av planerad exploatering i utkanten 
av det medeltida stadsområdet genomfördes en ar
keologisk förundersökning.

Tre provschakt om vardera 5 m längd togs upp. I 
samtliga framkom leran strax under ett tunt mylla
lager, som täcktes av en grusig gårdsplan. Leran låg 
mellan 0,42-0,96 m under markytan.

Inga medeltida eller sentida bebyggelselämningar 
framkom.

Fynd: -
Datering: Recent.

Uppsala, Övre Slottsgatan 
RAÄ UV Mitt 
Mats Mogren

Vid schaktningar för omläggning av VA i Övre 
Slottsgatan (avsnittet S:t Olofsgatan-Gropgränd) 
samt för grenledning till kvarteret Kamphav över 
Martin Luther Kings plan. utfördes en schaktnings- 
övervakning. Området ligger inom det medeltida 
stadsområdet.

Schaktningen berörde inga kulturlager eller läm
ningar av antikvariskt intresse. Huvudledningen i 
Övre Slottsgatan drogs genom så gott som sterilt 
åsgrus. Grenledningen nedschaktades genom fyll
nadsmassor, vilka hade förts på direkt på åsgruset.

Undersökningen beräknas fortsätta, då ledningen 
skall läggas om inom avsnittet Gropgränd - kvarte
ret Slottet.

Fynd: - 
Datering: -

Vallentuna sn, Balista 2:547, fornlämning 219 a-b
RAÄ UV Mitt 
Lars Sjösvärd

Inför en större husbyggnation undersöktes fornläm
ning 219 a och b, registrerad som ett gravfält i två 
delar, med tio respektive fem otydliga och delvis 
osäkra stensättningar.

Gravfältets otydliga karaktär, ytterligare osäkra 
förhöjningar, kraftig vegetation samt dumpmassor 
och bråte i mellanytorna föranledde en förunder
sökning för att fastställa fornlämningens utbredning 
och antalet anläggningar. Möjligheten fanns också, 
att påträffa tidigare bebyggelselägen för Balista 
gård, vilka indikeras av de äldsta lantmäteriakterna.

Det visade sig att fornlämning 219 främst bestod 
av raseringsmassor från 1600- 1700-talsgården samt 
trädgårdsanläggningar från senare tid. Antydan till 
terrasseringar visade ursprungliga bebyggelselägen, 
men ingenting av byggnaderna återstod.

Längst i öster, i ostsluttningen av en åsrygg, på
träffades en rund övertorvad stensättning, som un
dersöktes. Den var 3,5 m i diameter och 0,3 m hög, 
med en vällagd kantbegränsning och innehöll i cen
trum ett brandlager, begränsat av en inre kantked
ja. I anläggningens yttre del framkom, under sten- 
packningen, en rund stensatt grop. Den var 0,7 m i 
diameter, 0,3 m djup och innehöll ett fåtal brända 
ben. Stensättningen kan genom en kam dateras till 
vikingatid.

Fynd: Nitar, lerkärl, kamfragment, brända ben. 
Datering: Vikingatid, 1600—1800-talen.
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Antikvarisk kontroll utfördes i samband med 
schaktning för ny uppfartsväg till fastigheten Grä
velsta 1:8. Vägsträckningen löpte delvis utefter den 
sydvästra delen av fornlämning 86, ett järnålders- 
gravfält. Markytan avbanades ner till steril mark. 
Inga anläggningar påträffades.

Fynd:- 
Datering: -

Vallentuna sn, Grävelsta 1:4, 1:8, fornlämning 86
RAÄ UV Mitt
Lars Sjösvärd

Vallentuna sn, Veda 1:1
RAÄ UV Mitt 
Lars Sjösvärd

Inför en golfbaneexploatering utfördes en fosfatkar
tering som omfattade fyra områden med lämpliga 
boplatslägen, sammanlagt 200 000 m2. Proverna 

togs med 20 m mellanrum.
Område I: Moränudde i väster med äldre järnål- 

dersgravar - fornlämning 307 och 308 i skogs- och 
hagmark. Inga förhöjda fosfathalter konstaterades.

Område II: En större åkerholme söder om och i 
anslutning till den gamla vägen, mellan Veda och 
Gäddarö, med en stensättning av yngre järnålders- 
typ - fornlämning 279, i hagmark. Förhöjda värden 
(50-140 p°) fanns inom två ytor, sammanlagt 6 000 
m2.

Område III: Några utskjutande uddar söder om 
ovannämnda väg, öster om område II, i anslutning 
till ett yngre järnåldersgravfält - fornlämning 282.

Dessutom togs prover söder om stallet vid Veda 
samt referensprover i åkermark. Den naturliga fos
fathalten på moränimpedimenten låg inom Veda på 
0—25 p°, i åkermark var halten 25—50 p°.

Område III och området söder om stallet hade 
förhöjda fosfatvärden (50-100 p°) inom två ytor, 
vilka ej direkt berörs av exploateringen och delvis 
skyddas av fornminneslagen (fornlämning 282).

En provundersökning utförs 1989 på de två loka
lerna inom område II, då dessa ej kan undan tas från 
exploatering.

Fynd:- 
Datering: -

Vallentuna sn, Åby 1:99 m fl
RAÄ UV Mitt 
Lars Sjösvärd

Inför utvidgning av industrimark har tidigare ge
nomförts en fosfatkartering och okulärbesiktning. 
Flera ytor med förhöjda fosfathalter påvisades sö
der och väster om ett förhistoriskt gravfält.

En provundersökning utfördes inom ett 1 500 nr 
stort område med något förhöjda fosfatvärden inom

stadsplanen. Flera sökschakt, sammanlagt 120 m, 
upptogs i åkermark väster om en moränsluttning.

Inga boplatsrester eller spår efter andra förhisto
riska aktiviteter kunde iakttagas, förutom resterna 
av en utplöjd härd. Marken utgjordes av lerjord 
med berg och morän, vilket kunde förklara de för
höjda fosfatvärdena.

Fynd:- 
Datering: -

Vidbo sn, Åsby, fornlämning 63b
Stockholms läns museum, Länsmuseibyrån 
Kerstin Riessen

Med anledning av utvidgning av ett befintligt grus
tag undersöktes ett gravfält. Sammanlagt undersök
tes fem gravar och en härd. Fyra av gravarna var 
1 — 1,5 m i diameter och uppbyggda av åsmaterial, 
grus och sten, ibland med en större sten i centrum. I 
ett par gravar fanns ställda hällar och lockstenar. 
Fyndmaterialet bestod av brända ben och i en grav 
fanns en hartstätningsring. Den femte graven avvek 
helt från de övriga. Den var Ilmi diameter och 
uppbyggd av grova block. I denna påträffades en 
ten eller nål av brons samt keramik. Någon grav
gömma fanns ej utan fynden var spridda i an
läggningen.

Gravfältet har sannolikt anlagts under äldre järn
ålder och på platsen har då funnits en bronsålders- 
grav, dvs den största av de undersökta stensättning- 
arna.

Fynd: Bronsten (nål?), keramik, hartstätning, brän
da ben.
Datering: Bronsålder, äldre järnålder.

Viksta sn, Viksta 12:2,12:3, Viksta kyrkogård, forn- 
lämningarna 121, 122
RAÄ UV Mitt 
Sverker Söderberg

Norr om Viksta kyrkogård planeras en minneslund. 
Mot norr kommer den att få en naturlig avgränsning 
med några berghällar. Skålgropar finns i berghällar
na och en stensättningsliknande bildning ligger i be
tesmark norr härom.

En besiktning och provtagning med jordsond 
inom exploateringsytan gjordes för att fastställa 
markprofilen och spåra indikationer på kulturlager 
eller bebyggelserester, med anknytning till de synli
ga förhistoriska lämningarna.

Recenta avfallslager fanns inom ytan, men inga 
indikationer på förhistoriska lämningar.

Fynd:- 
Datering: -
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Vårfrukyrka sn, Gånsta 6:3, 7:2

Se Boglösa sn

Yttergrans sn, Bålsta 6:1
RAÄ UV Mitt 
Hans Göthberg

En arkeologisk undersökning utfördes på en boplats 
i åker- och betesmark, på grund av uppförande av 
bensinstation samt byggnad av väg ”Kraftleden".

Delar av tre boplatsytor påträffades. Dessa fort
satte utanför undersökningytan i söder och nord
väst. På den sydöstra boplatsytan fanns spår av ett 
osäkert hus, fem härdar samt ett antal stolphål. De
lar av ytan täcktes av ett kulturpåverkat sandlager 
och den naturligt avsatta sanden.

Vid den södra kanten av undersökningsområdet 
fanns ytterligare en härd, som låg i kulturlager. Det 
sistnämnda fortsatte utanför utgrävningsytan, där 
det syns i ploglagret som en stor, mörkfärgad yta.

Norr om dessa två ytor fanns en boplatsyta, där 
det fanns ett minst 20 m långt och upp till 6 m brett 
treskeppigt långhus, orienterat i västsydväst-ost- 
nordost. Söder om huset fanns en ansamling av om
kring tjugo härdar och kolfläckar, dessutom ett an
tal stolphål och mindre nergrävningar. Hela boplat
sen täcktes av ett upp till 0,15 m tjockt kulturlager, 
som fortsatte åt nordväst, utanför undersök
ningsområdet.

Spritt inom hela undersökningsområdet påträffa
des totalt sexton 1,6—3,6 x 2,1—3,6 m stora, rek
tangulära nergrävningar med mycket kraftigt brän
da bottnar och sidor. Spridd förekomst av tegel pe
kade på, att det kunde vara öppna tegelugnar, s k 
fältugnar. Anläggningarna låg intill ett dike, som 
kunde identifieras på lantmäterikartor från 1700-ta- 
let. Sannolikt pekar det på en datering till efterre- 
formatorisk tid.

Fynd: Hästbrodd, hästskosöm, järntenar, bränd 
lera/lerklining, tegel, obrända och brända ben. 
Datering: Yngre bronsålder - järnålder, nyare tid.

Öregrund, kv Flundran, Öregrund 44:3
RAÄ UV Mitt 
Sverker Söderberg

På grund av planerad nybyggnad utfördes en förun
dersökning. Länsstyrelsen hade medgett övertäck
ning av fornlämning med grusuppfyIlning och plat
ta. Förundersökningen berörde norra delen av kvar
teret, där paining erfordrades.

Kvarteret ligger strax söder om Öregrunds hamn 
och på 1814 års karta når strandlinjen fram till kvar
terets norra gräns. I motsats till hamnens övriga 
omgivningar är topografin här ganska flack och en 
undersökning kunde ge anvisningar om ett succes
sivt markutnyttjande och dateringen för detta, lik
som det ursprungliga utseendet av hamnens inre de
lar.

Ett 38 m långt schakt drogs tvärs över kvarteret, i 
nordsydlig riktning, från Hamngatan till Långgatan.

5-9 m norr om Långgatan korsade schaktet en 
stensatt husgrund med härdpackning, 4,2 m bred 
och med en orientering, som avvek från nuvarande 
gatunät. Husgrunden vilade på ett tunt kulturlager 
med keramik, troligen från 1600-talet. Huset kunde 
troligen dateras till 1700-talet, men kan möjligen 
också ha tillkommit före en känd reglering 1652 el
ler tänk bara regleringar efter bränderna 1719 och 
1744. Husgrunden har vid undersökningen ej ge
nombrutits, då den kommer att kvarligga.

Ungefär mitt i schaktet framkom en bergrygg, 
vars toppnivå kan ha legat i vattenytan runt år 1500. 
Detta visar, att tillträdet till de inre, grundare delar
na av hamnen legat längre åt väster.

Norr om bergryggen, mot Hamngatan, uppträdde 
i högre grad sentida fyllnadsmassor, som vilade på 
ett tunnare lager, med bl a fynd av keramikfrag
ment, tidigast 1600-talet. Närmast Hamngatan 
fanns i botten en stenläggning, på ca 1,4 m ö h, med 
fynd av sen keramik. På denna stenläggning påträf
fades rester av båtbyggarverksamhet. Stenläggning
en synes vara anpassad till 1814 års kartas strandlin
je, som då legat på ungefär 0,5 m lägre nivå.

Fynd: Keramik, bottenstock, huggspån, nöthår. 
Datering: 1600—1700-talen.

Öregrund, Strandg, Långg m fl
RAÄ UV Mitt 
Ylva Roslund

Antikvarisk kontroll utfördes på grund av lednings
dragning som berörde stadskärnan. Schaktningarna 
gjordes i redan befintliga ledningsgravar. Endast i 
Strandgatans södra del utfördes schaktningarna 
utanför befintliga schakt, i Strandgatans södra del. 
Bredden var 0,4 m, djupet 0,6 m och schaktet börja
de invid ett hus, på en gräsmatta, fortsatte snett ut i 
gatan och in i befintliga schakt. Sträckan i orörd 
mark var ca 10 m lång.

Under gräsmattan och ett 0,15 m tjockt matjords- 
lager framkom, närmast huset, steril gulblandad 
sand. Ca 3 m ut från huset påträffades grusfyllning, 
ca 0,2 m tjock, vilken tillhörde den gamla gatu- 
sträckningen, ändrad på 1940-talet. Därunder fram
kom åter igen den sterila grusblandade sanden.

Fynd: Tegelflis.
Datering: Nyare tid efter 1850.

Österåkers sn, Runö 71:1, Kanalbyn, fornlämning 
106
RAÄ UV Mitt 
Birgitta Sander

En schaktningsövervakning föranleddes av att en 
gång- och cykelväg skulle anläggas i gravfältets 
(fornl 106) ostnordöstra kant.
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Ett ca 1 m brett schakt upptogs i vägens längdrikt
ning (NNV-SSO). I anslutning till berg i dagen 
framkom ett tiotal 0,2-0,5 m stora stenar, blandade 
med grus och sand samt med inslag av enstaka bitar 
tegel.

I övrigt framkom inga fynd eller anläggningar av 
förhistorisk karaktär.

Fynd:- 
Datering: -

Österåkers sn, Runö 7:1, Kanalstaden, fornlämning 
262
RAÄ UV Mitt 
Marianne Foghammar

En provundersökning föranleddes av att en nypla- 
nerad parkeringsplats skulle komma att beröra de
lar av fornlämning 262, registrerad som ett område 
med skyttevärn och löpgravar samt i sen tid övergiv
na åkerytor. Man kunde dock misstänka att områ
det också inrymde oregistrerade gravar.

Inom det av parkeringsplatsen berörda området 
upptogs totalt ca 100 m2, fördelade på fyra smärre 
ytor och ett meterbrett schakt. Ytorna genomgräv- 
des på och omkring stensamlingar och förhöjningar. 
Schaktet upptogs genom en i äldre tid odlad yta.

Stensamlingarna utgjordes av sten- och grusblan- 
dad morän, upplagda i samband med skyttevärnen, 
alternativt av odlings- och röjningssten intill de 
gamla odlingsytorna.

Inga spår av förhistoriska lämningar framkom. 

Fynd: -
Datering: Nyare tid.

Österåkers sn, Översättra 1:5, Skärgårdsstad, forn- 
lämningarna 266, 274, 473, 474
RAÄ UV Mitt 
Karin Äijä

Med anledning av planerad byggnation utfördes ar
keologiska undersökningar, påbörjade år 1987.

Gravfältet fornlämning 474, där endast fyra an
läggningar var registrerade, visade sig vid 1987 års 
undersökning vara betydligt större, med en yta av ca 
4 000 m2. Nio gravar undersöktes. Gravfältet låg i 
anslutning till rösen, röseliknande stensättningar 
och stensättningar i höjd- och krönlägen.

1988 års undersökning berörde huvudsakligen 
detta gravfält. Ca 30 % av gravfältsområdet under
söktes, fördelade på fyra totalundersökta ytor, på 
olika nivåer, varvid sammanlagt 58 gravar påträffa
des. Uppskattningsvis kvarligger ca 150 gravar. 
Bland de undersökta gravarna märktes två skepps- 
formade stensättningar och en tarandgrav med fyra 
celler. Övriga anläggningar bestod av små, vällagda 

en- och tvåskiktade stensättningar, ett röse samt två

halvmåneformade stensättningar, anlagda intill 
större block.

Ungefär hälften av gravarna innehöll fynd i form 
av brända ben, i elva av dem framkom även kera
mikskärvor. I den större skeppsformade stensätt- 
ningen påträffades en vulstornerad rakkniv av 
brons.

Inom fornlämning 266 undersöktes en oregelbun
den stensättning, troligen naturbildning.

Inom fornlämning 473 undersöktes den sista kvar
varande anläggningen, en stensättning med en inre 
stenkrets. Den var belägen på fast berg, i direkt 
anslutning till bergklackar. Inga fynd påträffades.

Slutligen undersöktes två oregistrerade anlägg
ningar, i den planerade vägsträckningen, inom forn
lämning 274. De utgjordes av en rund stensättning 
med kantkedja och en halvmåneformad stensätt
ning, intill ett större stenblock. Keramikskärvor och 
brända ben framkom i båda.

De undersökta anläggningarna inom projektet 
Skärgårdsstad ingår i ett större bronsålderskomplex 
med rösen och gravfält, belägna ca 30-40 m ö h 
och boplatser på lägre nivåer, vid den dåvarande 
strandkanten.

Fynd: Rakkniv av brons, krukskärvor, brända ben. 
Datering: Yngre bronsålder.

Östhammar, Drottningg m fl
RAÄ UV Mitt 
Sverker Söderberg

Övervakning och dokumentation utfördes vid led- 

ningsarbeten i centrum av staden. Huvudobjektet 
var VA-schakt i Drottninggatan, delen Rådhustor- 
get-Kyrkogatan, men också VA-schakt i delar av 
Kyrkogatan, Prästgatan, kvarteret Rådhuset (Buss
torget) samt elkabelschakt i delar av Drottningga
tan, Svarvaregatan och Prästgatan dokumentera
des.

Undersökningarna avgränsar den äldsta stadskär
nan och fastställer bottentopografin. Den vik, som 
ännu under 1600-talet sträckte sig in mot det nuva
rande rådhuset, men som alltmer fylldes ut, synes 
under stadens första tid ej ha sträckt sig längre än in 
till nuvarande Rådhustorget.

Torget och även Drottninggatan har haft en be
läggning av större, flata stenar före den senare kul- 
lerstensbeläggningen. Med hänsyn till nivåerna sy
nes denna beläggning ha tillkommit i samband med 
uppförandet av rådhuset under 1730-talet.

Fyndmaterialet var relativt sparsamt. Noteras 
kan den järnpilspets, som påträffades nära steril 
sand i det högsta partiet, i den gamla stadskärnan.

Den totala lagertjockleken i schakten översteg 
sällan 1,5 m.

Fynd: Järnpilspets m m.
Datering: 1500-tal(?), 1600-tal och senare.
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Östhammar, kv Fiskaren 49:4
RAÄ UV Mitt 
Mats Mogren

Vid schaktningar för en planerad tillbyggnad av en
bostadshus utfördes en arkeologisk undersökning. 
Inga kulturlager fanns bevarade.

Fynd: - 
Datering: -

Östhammar, Östhammar 25:1
RAÄ UV Mitt 
Sverker Söderberg

I samband med grävning av plintgropar, för ut
byggnad av en affärshall, utfördes en schaktnings- 
övervakning. Platsen ligger i de norra delarna av 
Östhammars stadskärna och har ett perifert läge på 
1822 års karta.

Under ca 0,3 m fyllnadslager vidtog ett kulturla
ger, ofta med tegelflisinblandning. Detta kunde föl
jas intill 0,3 m tjocklek. Inte i någon av plintgropar
na nåddes botten, varför någon bottentopografi inte 
erhölls. Det framkomna lagret bedömdes vara rela
tivt sentida, 1700—1800-talen.

Området här, runt Borgmästarplan, hade samma 
nivå som den äldsta stadskärnan, men åtskiljdes 
från denna genom ett lägre parti, ungefär i nuvaran
de Rådhustorget.

Fynd: Tegelflis.
Datering: 1700-1800-talen.

Östhammar, Östhammar 41:4, kv Svarvaren
RAÄ UV Mitt 
Svante Forenius

Med anledning av uppförandet av en ny kyrko
byggnad för missionsförsamlingen utfördes en ar
keologisk undersökning i kvarterets mittparti. Den 
nya kyrkan byggs på samma plats som den rivna, 
men får en större utbredning västerut.

Undersökningen koncentrerades till en knappt 
100 m2 stor yta, väster om den gamla kyrkans grund. 

Dessutom upptogs ett smalt schakt söderut mot 
Karduansmakaregränd.

Fyllnadsmassorna uppgick till 0,3—0,5 m, med 
största tjockleken mot norr — områdets lägsta parti. 
Fläckvis påträffades ett upp till 0,04 m tjockt avsatt 
kulturlager, främst i norra halvan av det stora 
schaktet. I denna del förekom fragmentariska trä
rester, huvudsakligen orienterade i öst-västlig rikt
ning.

Fynd: Kniv, hästskosöm, spikar, yngre rödgods, trä
rester.
Datering: Tidigast 1600-tal, troligen 1700-tal.

Övergrans sn, Biskops-Arnö
Upplandsmuseet 
Lars Gezelius

Inför 700-årsjubileet av ärkebiskopsstolens förvärv 
av ön planerades en utställning och en publikation. 
Detta föranledde en kontrollundersökning på vissa 
punkter för att tolka oklarheter i det medeltida bis
kopshusets plan. Bl a lokaliserades kapellets ena yt- 
terhörn samt en tidigare okänd port.

Fynd: Arkitekturdetaljer av huggen sten och tegel, 
sentida keramik, glas m m.
Datering: 1300-1700-talen.

Övergrans sn, Krägga 1:1, fornlämningarna 3, 12, 
185
RAÄ UV Mitt 
Kent Andersson

Inför anläggandet av en golfbana, söder om Krägga 
herrgård, genomfördes en specialinventering kom
binerad med en fosfatkartering.

Trots att fosfatkarteringen huvudsakligen gav 
låga värden sammanföll de något högre värdena väl 
med de boplatsindikationer, som konstaterades vid 
specialinventeringen. Förvånansvärt nog uppvisade 
området runt gravfältet fornlämning 12 delvis myck
et höga värden. Området tycks emellertid, delvis i 
sen tid, ha använts för lertäkt.

Fynd:- 
Datering: -
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Värmland

Karlstad, kv Mercurius 6
RAÄ UV Väst 
Göran Lundh

En undersökning föranleddes av en utbyggnad av 
Vermlandsbanken. Efter prioriteringar, baserade 
på provundersökningsresultat och studier av äldre 
stadskartor, grävdes en yta på ca 200 m2. Ytan var 
delvis störd av sentida grundmurar.

Sammanlagt dokumenterades fyra olika bebyg
gelseskeden. Det yngsta av dessa härrör från de 
byggnader som brann år 1865 (De byggnader som 
revs inför nybyggnationen var från 1865).

De äldsta lämningarna kan preliminärt dateras till 
mitten av 1600-talet, främst på grund av det fynd
material som påträffades, satt i relation till påträffa
de brandlager och historiskt kända stadsbränder.

Samtliga bebyggelseskikt innehöll mer eller 
mindre välbevarade husgrunder i form av brända 
trägolv, trä- eller stensyllar. I södra delen av under-

sökningsytan påträffades dessutom rester av en äld
re öst-västlig gata, på äldre kartor kallad Skeppa
regatan eller Pumpkällegatan. Vidare grävdes flera 
gårdsinfarter, en stensatt gårdsplan, en stenbrunn 
samt diverse avfallsgropar.

Undersökningen visade att tomten varit bebyggd 
sedan 1600-talets mitt. Sannolikt har bebyggelsen 
tillkommit under en tid då man vet att en reglering 
av stadsplanen ägde rum. Bebyggelse från tiden 
dessförinnan är sannolikt att söka i första hand läng
re norrut intill platsen för det gamla torget. Ett av 
skälen till att just den del av tomten undersöktes, 
var att vi här kunde räkna med att finna spår av 
äldre gatusträckningar och tomtgränser enligt de 
äldre kartorna. Den s k Skepparegatan har sanno
likt utgjort gräns för bebyggelsen mot söder relativt 
långt fram i tiden. Undersökningsschakt (även prov- 
grävningsschakt) söder om denna visar att här inte 
finns några rester av byggnation.

Fyndmaterialet var alldagligt, vilket visar att inte 
någon specifik yrkesgrupp bott på tomten, snarare 
helt vanliga stadsborgare.

Fynd: Järn, glas, keramik, kritpipsfragment, mynt, 
slagg, bennål.
Datering: 1600-1800-talen.

Undersökningar i kvarteret Mercurius 6 i Karlstad. Golvet sopas åter efter dryga 230 år. 
Trägolvet har brunnit vid branden 1752, en av flera stadsbränder som härjat Karlstad genom 
tiderna. Foto Göran Lundh, RAÄ. A woodenfloor destroyed in atown fire.
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Västerbotten

Nederluleå sn, Gammelstaden 5:52, fornlämning 330
Norrbottens museum 
Thomas Wallerström

På grund av anläggande av parkeringsplats utfördes 
en arkeologisk undersökning. Endast en obetydlig 
del av det kvarvarande kulturlagret var oskadat. 
Undersökningen fick inriktas på fyndinsamling i 
samband med schaktningen samt profildokumenta
tion.

Fynd: Bl a tegel från den närbelägna 1400-talskyr- 
kan.
Datering: 1400-tal och senare.

Nederluleå sn, Kavasträsket, fornlämning 909
RA A, FdN
Kjell-Åke Aronsson, Kerstin Lundin

I vetenskapligt syfte undersöktes en skadad kok
grop. C 14-prov ur den omgivande vallen (utrensat 
från gropen) gav en datering till BP 2375 ± 285. 
Vedanalys har påvisat förekomst av tall.

Fynd: -
Datering: Järnåldern.

Övertorneå sn, ön Skomakaren, fornlämningarna 
66-67
RAÄ, FdN 
Peter Norman

I samband med fornminnesinventeringen i Norrbot
tens läns skärgård delundersöktes i kunskapsupp
byggande syfte fyra fornlämningar i Haparanda 
skärgård. De undersökta fornlämningarna ligger 
inom fornlämningslokalerna 66-67, som utgörs av 
ett tiotal tomtningar, två gistgårdar, en husgrund 
och fem båtlänningar, belägna intill en nu uppgrun
dad havsvik på nordöstsluttningen av en morän rygg.

De delundersökta fornlämningarna karaktärise
ras som tomtningar, dvs primitiva bebyggelseläm
ningar bestående av enkla stenvallar med inslag av 
jordfasta block. Stenvallarna innnesluter aktivitets- 
ytor. Den invändiga storleken varierade mellan 
1,5 x 1,5 och 2—3 x 7 m. I tre tomtningar påträffa
des kulturlager. I två av dessa fanns tydliga härdres
ter i anslutning till stenvallen. Träkolsprover togs 
för datering.

Fynd: -
Datering: 1500-1600-talen.

Övertorneå sn, Turtola 1:11
Norrbottens museum 
Thomas Wallerström

På grund av planerad byggnation av villor utfördes 
en provundersökning inom ett boplatsområde, där 
man har påträffat fynd av stenålderskaraktär, bl a 
nordbottniska redskap. Boplatsområdet har varit 
havsstrandbundet.

Fynd:- 
Datering: -
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Västergötland

Algutstorps sn, Hägrunga
Älvsborgs Länsmuseum 
Carl Hylander

En provundersökning utfördes för att lokalisera en 
förmodad järnframställningsplats, efter anhållan 
från ortens hembygdsförening. Undersökningen 
gav stora mängder slagg, ca 200 kg. Rostad rödjord 
kunde konstateras och en hel del järnföremål från 
smide påträffades. C 14-prov har inlämnats för ana
lys. Enstaka föremål kan mycket väl vara av medel
tida ursprung.

Fynd: Slagg, (bl a bottenskållor), järnföremål från 
smide (hästskosöm, skära osv).
Datering: —

Alingsås, fornlämning 240
RA A UV Väst 
Gundela Lindman

Med anledning av husbyggnation undersöktes en 
ensamliggande övertorvad stensättning belägen på 
krönet av en bergsrygg med utsikt över sjön Gärd
sken.

Stensättningen var 7,5 m i diameter. Den var 
byggd över en låg svacka i berget. Fyllningen utgjor
des av sten och jord, mot mitten övervägande be
stående av stora stenbumlingar. En glest och ofull
ständigt lagd kantkedja kunde konstateras.

I stensättningen påträffades påfallande rikligt 
med brända ben, placerade intill och under stenar
na. De flesta bengömmorna innehöll även keramik.

Fynd: Keramik, flintföremål, brända ben. 
Datering: Troligen äldre järnålder.

Bergums sn
Göteborgs arkeologiska museum 
Johan Wigforss

Med anledning av planerad 12,4 km lång gasledning 
genom Bergum i Göteborgs kommun utfördes först 
en byråinventering av ett 2 km brett område och 
därpå en fältinventering inom ett område med 50 m 
bredd. Elva områden, samtliga i åkermark, kräver 
en förundersökning. Indikationer var slagen flinta, 
mörka fläckar med kol eller sot, närhet till tidigare 
gjorda lösfynd eller topografiskt läge.

En skadad domarring, ev från ett gravfält, påträf
fades.

Fynd: Slagen flinta.
Datering: -

Förundersökning längs planerad gaslednings- 
sträcka. Se Bohuslän, Lundby sn.

Björlanda sn, Heljered, Kålsered, Lexby, Sörred
och Östergärde
Göteborgs arkeologiska museum
Ulf Ragnesten

Borås, Backus 4
Älvsborgs Länsmuseum 
Rune Ekre

En provundersökning föranleddes av nybyggnads- 
planer på en tidigare riven fastighet (f d Stadshotel
let).

Den stora hotellbyggnaden från 1906 hade byggts 
med källare, delvis i två plan, så att endast en ca 40 
m2 stor gårdsyta kunde innehålla lämningar av äldre 
kulturlager. Tre schakt grävdes. Endast fragmenta
riska skiktpartier fanns bevarade mellan mängden 
av lednings- och kabelgrävningar.

Fynd: Kakel (från sekelskiftet 1800), spik- och järn
fragment.
Datering: 1700-tal och senare.

Borås, kv Luna
Älvsborgs Länsmuseum 
Rune Ekre, Stefan Kihlberg

På grund av planerad nybyggnad utfördes en under
sökning, fördelad på åtta schaktavsnitt, varav tre 
sökschakt av förundersökningskaraktär. Dessutom 
följdes byggschaktningen. I södra delen av kvarteret 
var kulturlagren spolierade av 1800-talsbebyggelse, 
i den mellersta och den norra delen fanns däremot 
tämligen välbevarade markfixeringar, en stenlagd 
gårdsyta, enklare trähusgrunder och kanaliseringar 
av sankmarken genom flera gånger renoverade pål- 
linjer, som var invändigt brädklädda.

Fynd: Övervägande hushållsbetonat med virkesin
dikationer på garveri och metallhantverk (möjligen 
kopparslagare), keramikskärvor, flaskglas (delvis 
med Limmareds-stämplar).
Datering: 1600—1700-talen.

Borås, kv Midgård
Älvsborgs Länsmuseum 
Rune Ekre

1 samband med nybyggnation har en arkeologisk 
etterkontroll utförts, i form av uppmätningar i en 
schaktprofil. Tidigare utförda förundersökningar 
inför bygget i kvarteret Midgård gällde den nedre 
fastighetsdelen mot Sandgärdsgatan (nybyggnads
tomten). Det terrasserade markplanet för den övre 
fastighetsdelen mot Stengärdsgatan låg 6—8 m hög-
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re i nivå, och vid byggnadsschaktningarna mot den
na tomtdel tangerades äldre bebyggelserester på 
några punkter.

Fynd: Keramik m m.
Datering: 1700-tal.

Borås, kv Trud
Älvsborgs Länsmuseum 
Rune Ekre, Stefan Kihlberg

På grund av nybyggnad utfördes en förundersök
ning med fyra provschakt mot Stora Brogatan, där 
enligt arkivmaterial en del oförstörda kulturlager 
kunde förväntas. De två västliga schakten visade sig 
emellertid endast innehålla rivningsfyllnad från se
naste sekelskiftet.I den östligare delen av området 
förekom svårt skadade grundlämningsfragment, 
som av fyndmaterial delvis kunde bedömas vara 
från 1700-talet, men i ett sådant tillstånd att arkeo
logisk undersökning inte ansågs vara meningsfull. I 
det fjärde provschaktet påträffades en avfallsgrop 
med 1700-talsmaterial.

Fynd: Keramikfragment.
Datering: 1700-tal.

Falköping, kv Klockaren 7—8
Skaraborgs länsmuseum
Lars Jacobzon, Maria Vretemark

Inför nybyggnation utfördes en förundersökning 
och en slutundersökning. Kvarteret ligger i närhe
ten av S:t Olofs kyrka, i utkanten av staden på stads
karta från 1600-talet och omnämns där som kålgård.

Vid förundersökningen grävdes nio provgropar. I 
flertalet gropar fanns det, under ett ca 0,2—0,4 m 
tjockt humuslager med 1600-talsfynd, i botten ett 
0,1—0,3 m tjockt kulturlager med djurben. Sentida 
bebyggelse hade bitvis stört lagren ända ner till 
orörd mo.

Inga daterande fynd påträffades i det undre kul
turlagret. Avsaknaden av sentida inslag gjorde dock 
att lagret tolkades som medeltida.

Slutundersökningen visade spår av fast bebyggelse 
först från och med 1600-talet. Under medeltiden har 
kvarteret utnyttjats som odlingsmark och för sand- 
täkt.

Sandtäktsgropar, sekundärt använda som avfalls- 
gropar, staketspår och spadtagsmärken förekom. 
Dessa hör troligen i huvudsak till perioden före 
1600. I kulturlagret hittades fynd från tiden 
1100—1600-talen, delvis blandade som en effekt av 
kontinuerlig odling och markanvändning.

Sandtäkterna k än möjligen ha samband med nå
gon av tillbyggnadsfaserna på S:t Olofs kyrka. En

sammansatt dubbelkam daterar åtminstone en av 
groparna till 1200—1300-tal.

Fynd: Sammansatt dubbelkam, keramik (yngre röd
gods), tegel m m.
Datering: 1100-tal — nyare tid före 1850.

Falköping, stg 132, korsningen Landbogatan — Rep- 
slagaregatan
Skaraborgs länsmuseum 
Anders Berglund

Schaktkontroll utfördes i centrala Falun i samband 
med nedläggning av VA-ledning, ca 150 m söder 
om S:t Olofs kyrka. Under 0,5-0,6 m påförda 
bär/gruslager kom ett kulturlager, ca 0,4—0,5 m 
tjockt. Inga daterande fynd påträffades.

Fynd:- 
Datering: -

Falköping Västra sn, kv Spoven 1—2, fornlämning 
26
Skaraborgs länsmuseum 
Ylva Nilson

På grund av planerad nybyggnation utfördes en för
undersökning. En höjd, registrerad som fornläm
ning, benämnd "Lilla Tingshögen”, var sedan tidi
gare skadad av väg och tomt i sydväst. Nu berördes 
den nordvästra delen. Tre maskingrävda schakt 
drogs över området. Undersökningen visade att 
höjden är en naturbildning. Möjligen har namnet 
uppkommit för att bilda en pendang till "Stora 
Tingshögen", som är en gravhög belägen 160 m mot 
nordnordväst. Platsens eventuella funktion som 
tingsplats är svår att bedöma.

Fynd:- 
Datering: -

Fristads sn, Arta Skattegården 1:18, fornlämning 16
RAÄ UV Väst 
Lars Lundqvist

En schaktningskontroll föranleddes av ett planerat 
husbygge i anslutning till fornlämning 16, ett grav
fält bestående av domarringar och resta stenar. I 
början av seklet undersöktes flatmarksgravar i sam
band med grustäkt ca 50 m norr om det aktuella 
undersökningsområdet.

Vid maskinavbaningen påträffades varken fynd i 
matjordslagret, spår av borttagna stenar i alven eller 
gravar under flat mark, trots att tre klumpstenar låg 
endast 4 m från den schaktade ytan.

Platsen för husbygget ligger på tomtmark, intill 
en brant åbrink. Det kan tänkas att marken planats 
av för ekonomibyggnaden som tidigare funnits på 
platsen. Trots att den undersökta delen saknar forn-
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Fynd:- 
Datering: -

Gudhems sn, Gudhem 12:1, fornlämning 194
Skaraborgs länsmuseum 
Lars Jacobzon

Den s k Kyrkstugan invid Gudhems kyrka inköptes 
år 1987 av församlingen för att inredas till pastorsex
pedition och församlingshem. Då byggnaden ligger 
inom fast fornlämning måste en arkeologisk förun
dersökning utföras, då en tillbyggnad skulle uppfö
ras. Inga fornlämningar kunde vid detta tillfälle 
iakttagas.

Under våren 1988 anlades en mindre uppställ
ningsplats för bilar nordost om tillbyggnaden. 
Markarbetena skedde under antikvarisk kontroll. 
Minst en stensättning utan synligt märke ovan jord 
kunde därvid registreras.

Fynd:-
Datering: Vendeltid-vikingatid.

lämningar bör lagskyddet för fornlämning 16 stå
kvar. Dessutom bör också området kring den ovan
omtalade grustäkten bevakas på grund av förekom
sten av sannolika stensättningsrester i täktkanten.

Göteborg, kv Furi ren, Haga Nygata 7—9
Göteborgs historiska museum 
Göte Nilsson Schönborg

En undersökning utfördes på grund av ombyggnad 
av hus. Rester av en pumpanläggning från 1700-ta
let påträffades.

Fynd: Keramik.
Datering: 1700-tal.

Göteborg, kv Sparbanken, tomt 5, 6
Göteborgs historiska museum 
Göte Nilsson Schönborg

På grund av nybyggnation utfördes en arkeologisk 
provundersökning och slutundersökning. Kulturla
ger och bebyggelselämningar påträffades och un
dersöktes.

Fynd: Keramik, kritpipor, glas, trä, läder, ostin
diskt porslin.
Datering: 1600—1700-talen.

Hangelösa sn, Hangelösa 25:1, fornlämning 13
Skaraborgs länsmuseum 
Lars Jacobzon

Inför anläggandet av en fotbollsplan intill en befint
lig idrottsplats utfördes en förundersökning. I sam

band med revideringsinventeringen 1984 hade fossil 
åkermark med ett 150-tal ryggade åkrar konstate
rats inom hela det aktuella området.

I förundersökningen ingick arkivstudier och fält- 
kartering med hjälp av elektronisk mätutrustning. 
Ett 30-tal tegplöjda åkrar med höjdskillnaden 0,1 m 
mellan fåra och tegens mitt kunde därvid urskiljas. 
Av lantmäterihandlingarna framgår att området od
lats upp under 1800-talet; 1808 är det ännu ej upp
odlat. Igenplantering har skett omkring år 1900.

Fynd:-
Datering: Efter 1850.

Karleby sn, Karleby 4:6, 19:3, fornlämning 10
Göteborgs universitet, arkeologiska institutionen 
Karl-Göran Sjögren

Undersökningen var ett led i projektet ”Gånggrif- 
terna i centrala Västergötland och deras bakgrund”, 
som bedrivs i samarbete med Skaraborgs Länsmu
seum. Grävningen utfördes som en fältkurs för insti
tutionens studenter.

I projektets målsättning ingår att studera bebyg
gelsens lokalisering i förhållande till gånggrifterna 
samt att studera näringsformer. En intensivinvente
ring har därför genomförts i bl a Karleby sn, varef
ter vissa lokaler utvalts för undersökning. Den ak
tuella platsen var intressant genom att keramik kun
de plockas i ytan, vilket tillsammans med kulturla
ger i provgropar tydde på goda bevaringsförhållan- 
den.

Boplatsen ligger på en låg sandig rygg i nord-syd 
invid Ållebergs nordspets och består av åkermark. 

Fyra schakt avbanades med maskin och handrensa- 
des. Synliga anläggningar undersöktes och delar av 
kulturlagret grävdes i nr-rutor. På krönet av ryggen 
visade sig kulturlagret genomplöjt och endast sprid
da fynd av keramik och flinta gjordes. Här fanns 
anläggningar i form av härdar och stolphål, som 
dock inte bildade något tolkningsbart mönster.

På ryggens västra och östra sidor fanns ett intill ca 
0,5 m tjockt kulturlager, innehållande rikligt med 
keramik samt mindre mängder flinta, brända och 
obrända ben. Keramiken utgörs av trattbägarkera- 
mik, daterbar till äldre mellanneolitikum. C 14-da- 
teringar visar att aktivitet förekommit även under 
slutet av tidigneolitikum samt under senneolitikum. 
Det enda fyndet från senneolitikum var en flathug
gen spets, funnen i ploglagrets underkant. En större 
grop med järnålderskeramik påträffades också. 
Denna var grävd ner genom kutlurlagret.

Bland benen har nöt, svin, får/get och hare kun
nat identifieras. Makrofossil och avtryck i keramik 
har identifierats som vete, korn och äpple.

Fynd: Keramik, flinta, brända och obrända ben. 
Datering: Neolitikum, järnålder.
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Kinneveds sn, Slutarp 7:123 (Fastarp 1I 2‘), fornläm- 
ning 26
Skaraborgs länsmuseum 
Ylva Nilson

Antikvarisk kontroll utfördes med anledning av ny
byggnation. Från platsen finns en domarring och en 
stensättning medtagna i fornlämningsregistret. Vid 
revideringsinventeringen 1984 kunde inga fornläm- 
ningar ses. Vid en besiktning 1988 framstod platsen 
som en gräsbevuxen sydslänt. Enstaka synliga ste
nar visade sig vid kontrollschaktning vara naturligt 
förekommande. Inga spår av någon fornlämning på
träffades.

Fynd: - 
Datering: -

Kvinnestads sn, Kvinnestadsborgen, fornlämning 30
Älvsborgs Länsmuseum 
Rune Ekre

Från och med 1985 har provundersökningar utförts 
för att bestämma borgområdets karaktär och ålder. 
Ett tidigare grävt schakt på södra åsbildningen, med 
misstänkta spår av järnåldersgravar, visade sig vid 
slutundersökning vara naturliga stenkoncentratio- 
ner i moränåsen. På Borrebacka förlängdes prov
schaktet mot norr och där kunde konstateras spår av 
stengrund för byggnad (med myntfynd).

I ett schakt på Slottskullen kunde spår av murning 
med tegel konstateras intill den antagna träborgens 
yttervägg. Undersökningen kommer att försätta.

Fynd: Mynt (Magnus Eriksson).
Datering: 1300-tal.

Kyrkefalla sn, Kyrkefalla kyrka
Skaraborgs länsmuseum 
Ylva Nilson

Vid schaktningar intill kyrkan utfördes en förunder
sökning. Två sannolikt eftermedeltida gravar samt 
eventuellt bottningen till en äldre kyrkogårdsmur 
påträffades. Inga klart medeltida fynd framkom.

Fynd: -
Datering: Nyare tid, före 1850.

Källby sn, Källby 1:31, fornlämning 60
RAÄ UV Väst 
Bengt Nordqvist

I samband med Götene kommuns utbyggnad av en 
fotbollsplan utfördes en förundersökning av en regi
strerad stenåldersboplats.

Vid riksantikvarieämbetets inventering hade på
träffats måttligt med kambrisk flinta (lokal flinta 
från Kinnekulle) inom ett 80 x 50 m stort område. 
För att klarlägga fyndmängden i ploglagret grävdes 
17 provgropar på och kring boplatsen. I den oplöjda

åkern grävdes sju schakt med grävmaskin. På un
dersökningsområdets norra del påträffades en kok
grop och en mindre härd, och i dess sydvästra del tre 
oklara kolbemängda mörkfärgningar. Inga fynd 
(förutom kol) påträffades i ploglagret eller i anlägg
ningarna.

Utifrån de tidigare gjorda fynden av kambrisk 
flinta kan boplatsen antas vara från mesolitikum. 
De påträffade anläggningarna talar inte emot en så
dan tolkning.

Fynd: -
Datering: Mesolitikum.

Larvs sn, Edum Mellomgården 5:31, fornlämning 
208
RAÄ UV Väst 
Tore Artelius

En undersökning föranleddes av grustäkt. Inom 
1 200 m2 undersöktes ett gravfält samt boplatsläm
ningar. Gravarna var med ett undantag skadade av 
odling, plundring och grustäkt. Undersökningsom
rådet låg på en avsats intill kanten av ett stort grus
tag. Enligt uppgifter ska gravar ha förstörts i sam
band med grustäkten. En del av dessa gravar påstås 
ha plundrats under 1890-tal.

Boplatslämningarna bestod av härdar, gropar och 
en skärvstenshög (6,5 x 5 m och 0,3 m hög). I några 
fall överlagrades boplatsanläggningarna av stensätt- 
ningar.

Gravfältet bestod av tolv sannolikt en gång runda 
stensättningar med en diameter mellan 5 och 15 m. 
De var uppbyggda av ett till fyra stenskikt och i 
några fall fanns konstruktionsdetaljer som kantked
ja och mittstensättning bevarade. Sammanlagt på
träffades sju brandgravar, varav tre hade lerkärl 
som benbehållare. Ytterligare tre var sannolika ur- 
negravar. En saknade bevarad benbehållare.

Fynden från anläggningarna samt anläggningar
nas stratigrafiska relationer tyder på två faser inom 
det undersökta området: bosättningsfas under 
bronsåldern samt gravfält vid tiden kring Kr f.

Fynd: Fyra fibulor i brons och silver, bronsnål, järn
skära, S-formad kniv, keramik (gravarna). Keramik 
(en stor del rabbad), knacksten, hjärtformig pil
spets, flintavslag, två degelfragment, enstaka brän
da ben, bränd lera (skärvstenshögen). Keramik, en
staka brända ben, kol (groparna, härdarna). 
Datering: Bronsålder — förromersk/äldre romersk 
järnålder.

Leksbergs sn, Karleby 7:1, fornlämning 32
Skaraborgs länsmuseum 
Maria Vretemark

I samband med jordbruksarbete påträffades grund
murar ca 180 m från den plats man av tradition trott 
vara läget för en tidig träkyrka.
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Två tidigmedeltida kyrkogrunder i Leksbergs socken. Stavkyrkan är markerad med vita hörn
stolpar. Den yngre kyrkan har stengrund. Groparna är gravar. Foto Skaraborgs länsmuseum. 
The foundations of two early medieval churches. White posts mark the corners of the stave church. 
The later church has a stone foundation.

Vid en arkeologisk undersökning 1987 konstate
rades att grundmurarna hörde till en kyrka. Grun
den är ca 6 x 11 m stor.

Fortsatta undersökningar 1988 visade att det 
fanns en ännu äldre kyrka på platsen. Fyra mycket 
kraftiga stolphål visade läget för en stavkyrka, 
byggd senast i mitten av 1000-talet. Till stavkyrkan 
hörde en könssegregerad kyrkogård med kvinno- 
gravar i norr och mansgravar i söder.

Omkring år 1100 byggdes den nya träkyrkan som, 
till skillnad från stavkyrkan, stod på stengrund. 
Samtidigt torde man ha slutat att använda den norra 
sidan av kyrkogården. Begravningsplatsen utvidga
des mot söder.

Vid årets undersökning tog man också upp ett ca 
4x6m stort schakt på en boplatsyta söder om kyr
kogården. Husgrunder med stensatta stolphål, av-

fallsgropar och härdar kunde beläggas. Boplatsens 
datering sträcker sig från 800-900-talen och fram 
till åtminstone 1200-talet. När kyrkan revs och byn 
flyttades är ännu inte möjligt att svara på.

Kyrkogrunden togs ej bort utan kommer att täck
as över.

Fynd:-
Datering: Vikingatid, medeltid.

Lidköping, Norra Kyrkogatan
Skaraborgs länsmuseum 
LN, Lars Jacobzon

I samband med schaktning för spillvattenledning ut
fördes en förundersökning av de medeltida kultur
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lagren. Schaktet var 105 m långt. Längst i sydost 
berördes den äldre begravningsplatsen, där sex gra
var dokumenterades. Därutöver påträffades inga 
konstruktioner.

De olika kulturlagren dokumenterades med pro
filer. Dessa visar en svag sluttning ned mot Lidan 
såväl vad gäller dagens markyta som den ursprungli
ga topografin. Det visade sig vara svårt att skilja 
mellan senmedeltid och nyare tid; som kriterium 
valdes förekomst av tegel. Längs hela sträckningen 
fanns omfattande skador förorsakade av äldre 
schaktningar för ledningar.

Fynd: -
Datering: Senmedeltid - nyare tid före 1850.

Ljurs sn, Ljurs Ödekyrkogård, fornlämning 3
Älvsborgs Länsmuseum 
Rune Ekre

Sedan 1985 har undersökningar utförts för att fri
lägga grunden till den medeltida träkyrkan. Arets 
arbeten hade avslutande karaktär med grävning av 
sparade profilbänkar och skrapning av tidigare 
framtagen yta inom kyrkans långhusdel. I detta av
snitt fanns spår av minst en grav inom kyrkan och en 
som möjligen kan ha legat omedelbart innanför det 
medeltida korets nordvägg. I kyrkans västligaste del 
fanns kolrester, som kan hänföras till en tidigare 
kyrkobrand. I övrigt fanns spår av spolierade små 
brandgravar med kol och brända ben. Ytterligare 
ett gravröse kunde mätas in i kyrkans sydvästra 
vägglinje.

Fynd: Mynt (1700-tal), infattningssten av glas, ev till 
ring (senmedeltid eller senare).
Datering: Järnålder, 1200-1700-talen.

Lundby sn. Sannegården vid Lundby nya kyrka, 
fornlämning 44
Göteborgs arkeologiska museum 
Johan Wigforss

En antikvarisk kontroll föranleddes av en planerad 
nedläggning av elkabel i utkanten av ett gravfält 
med bl a resta stenar. Vid en undersökning år 1976 
hade boplatsrester påträffats inom området.

Fyra schakt grävdes i en äldre väg mellan Bauta- 
stensgatan och Säterigatan. Inga spår av forntida 
lämningar påträffades i schakten.

Fynd: - 
Datering:-

Magra sn, Magra, Stommen
Älvsborgs Länsmuseum 
Carl Hylander

En undersökning utfördes för att lokalisera en järn- 
framställningsplats, efter anhållan från ortens hem

bygdsförening. På platsen och i omgivningarna har 
påfallande stora slaggmängder konstaterats vid 
åkerbruk.

Undersökningen gav spridda spår av järnfram
ställning, huvudsakligen tydligen som fyllnadsgods 
från en ugn i något högre terräng i närheten, nume
ra överbyggd av gårdens bostadshus. Fynd vid en 
källarreparation kan tyda på detta.

C 14-prov har inlämnats för analys.

Fynd: - 
Datering: —

Mölltorps sn, Mölltorps kyrka
Skaraborgs länsmuseum 
Ylva Nilson

I samband med dragning av VA-ledningar inom 
kyrkogårdsområdet gjordes en schaktningsövervak- 
ning. Schaktet drogs från kyrkogårdsmurens västra 
port och avslutades vid kyrkans sydvästra hörn.

Omkring 5 m väster om kyrkan framkom en grav 
och i schaktets fortsättning närmare kyrkan påträf
fades spridda skelettdelar. Graven kunde inte sä
kert dateras, men bör kunna vara från medeltiden. 
Inga förhistoriska eller medeltida kulturlager kunde 
påvisas.

Fynd: Skelettdelar.
Datering: Medeltid - nyare tid.

Mölndal, Balltorp 1:34, fornlämning 110
RAÄ UV Väst 
Bengt Nordqvist

År 1987 undersöktes en stenåldersboplats i Ball
torp, fornlämning 110, i samband med en planerad 
industriutbyggnad. Vid undersökningen påträffades 
lämningar som tillhör kategorin överlagrade boplat
ser. Ett stort flintmaterial och organiska lämningar 
tillvaratogs (ben, obrända och brända, hasselnötter, 
trästycke m m) från äldre och mellersta delen av 
mesolitikum. Dessutom påträffades en eldstad.

Under försommaren 1988 gjordes en komplette
rande undersökning. Då grävdes delar av den kvar
varande profilen, som sträcker sig över hela den 
tidigare grävda ytan i nordsydlig riktning. Detta 
gjordes bl a i ett försök att få en avgränsning på det 
område som innehöll benmaterial. En avgränsning 
kunde konstateras mot söder och stort sett även mot 
norr. Ytterligare flint- och benmaterial insamlades.

Dessutom påträffades ytterligare ett sandgrusla- 
ger strax ovan den glaciala sanden längst ner i lager
följden. Lagret innehöll ett flintmaterial som anty
der att boplatsen kan vara ännu något äldre än de 
hittills framtagna dateringarna som är kring 9000 
BP±100 (okalibrerat 14C).

Åtta provgropar grävdes i nordsluttningen norr
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om undersökningsområdet. Material från historisk 
tid påträffades i dessa, såsom glas, tegel och porslin. 
Dock ingen flinta.

Längst ner på undersökningsområdet togs fram 
provmaterial från det fyndförande gruslagret under 
leran.

Fynd: Mikroliter, lancettborrar, skrapor, brända 
och obrända ben, samt sentida glas, tegel, porslin. 
Datering: Tidigare än 9000 f Kr (?).

Norra Björke sn, Vittene 1:25, fornlämning 6
RAÄ UV Väst 
Jörgen Streiffert

Med anledning av ny sträckning för väg 44, delen 
Trollhättan—länsgränsen mot R-län, undersöktes 
fornlämning 6 och 9. De två undersökningsplatserna 
ligger på samma fastighet.

Fornlämning nr 6 är en fyndplats för sex harpix- 
kakor som 1928 påträffades vid dikesgrävning ge
nom ett sankmarksområde. En av harpixkakorna är 
C 14-daterad till 983 ± 75 f Kr.

Tyvärr finns inte en utan tre uppgifter om fynd
platsen, alla i samma dike. Plats A är från invente
ringen 1983, B är en plats utpekad av en tidigare 
markägare, plats C härrör från en uppgift ur en 
rapport i ATA (dnr 5682/63). A och C ligger norr 
om befintlig väg, inom ett planerat rastplatsområde, 
plats B inom vägområdet.

Fyndplatsalternativen undersöktes i en begränsad 
omfattning vid provundersökningar i området 1987. 
Orsaken var att ytterligare ingrepp i sankmarksom- 
rådet kunde medföra att kringliggande bruknings- 
mark blev skadad. Inga fynd påträffades vid prov
undersökningen. Det tidigare harpixfyndet var dock 
av sådant intresse att en vidare undersökning var 
nödvändig.

Vid 1988 års undersökning utfördes omfattande 
schaktningsarbeten vid plats B. Diket breddades 
från 1 m till 10 m och genomgrävdes ned till 4 m 
djup. Inga fynd gjordes i diket, däremot påträffades 
en bit blyslagg (troligen recent) invid diket. I övrigt 
gjordes inga ytterligare fynd. Man har dock vid den 
tidigare dikesgrävningen i detta område påträffat 
två ”flintsågar” samt en ekplanka med viss skälig
het, som tolkats vara del av en kanot eller ekstock.

Frånvaron av harpixkakor vid plats B behöver ej 
innebära att inga ytterligare harpixkakor finns i om
rådet. Hartskakor finns möjligen i det planerade 
rastplatsområdet, vid platserna A och C, som ej 
undersöktes nu.

Sankmarksområdet eller delar av detta har kan
ske redan under bronsåldern varit vattensjukt och 
en hypotes är att området har utnyttjats som förva
ringsplats åt harpixkakorna.

Harpixfyndet går förmodligen att sätta i ett större 
sammanhang i vilket närbelägna fornlämningar som 
fornlämning 9, boplatsrest, och fornlämning 4, järn- 
åldersgravfält, ingår.

Fynd: Hartskakor.
Datering: Äldre - yngre bronsålder.

Norra Björke sn, Vittene 1:25, fornlämning 9
RAÄ UV Väst 
Jörgen Streiffert

Med anledning av ny vägsträckning för väg 44, de
len Trollhättan-länsgränsen mot R-län, undersök
tes fornlämning nr 6 och 9. De två undersök
ningsplatserna ligger på samma fastighet.

Fornlämning nr 9 var tidigare registrerad som 
fyndplats för krukskärvor och stenpackningar. En 
provundersökning i området 1987 resulterade i spår 
av ytterligare lämningar, som t ex ett kulturlager 
och en härdrest. Vid fortsatta undersökningar 1988 
visade sig platsen också innehålla flera härdar, 
stolphål, gropar och en kokgrop samt lerklining som 
möjligen härrör från ett slags ugnskonstruktion.

Fem av stolphålen låg i en 11m lång rad, som 
troligen fortsätter in under vägen. Stolphålen har 
antagligen ingått i en konstruktion av något slag, 
som t ex hus eller hägnad.

Fornlämningen ligger ca 100 m nordost om forn
lämning 6 (se ovan) och ca 200 m norr om ett grav
fält med järnåldersgravar (fornl 4) på vilket det tidi
gare påträffats stridsyxkeramik.

Troligen utgör de olika fornlämningarna rester av 
ett sammanhängande aktivitetsområde som spänner 
från mellanneolitikum och vidare in i järnåldern.

Fynd: Två flathuggna pilspetsar, bergartsavslag, 
lerklining.
Datering: Mellanneolitikum — vikingatid.

Nödinge sn, Lilla Viken 1:23, fornlämning 21
RAÄ UV Väst 
Lars G Johansson

Fornlämningen är belägen i ett sadelläge, 50-55 
m ö h, väl skyddad mellan höga bergspartier i öst 
och väst. Den provundersöktes på grund av planerat 
garagebygge. Mot norr och söder sluttar marken 
kraftigt. I samband med tidigare odling av terrassen 
har fynd av flinta gjorts. Undersökningen visade att 
utbredningen är mycket begränsad och endast om
fattar själva sadelläget; havsnivån skulle vid bosätt- 
ningstillfället då ha varit strax under 50 m, vilket 
indikerar en datering till mesolitikum.

Fynd: Svallade flintavslag.
Datering: Mesolitikum.

Odensåkers sn, Odensåker 4:4
Skaraborgs länsmuseum 
Ylva Nilson

I samband med djupplöjning påträffades år 1986 
svarta fläckar med bl a keramik inom ett boplats-
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område i en östsluttning ner mot sjön Östen. Med 
medel från Riksantikvarieämbetet gjordes en mind
re undersökning av en härd, som bestod av stora 
skörbrända stenar i starkt sotig sand med kol. Den 
var rektangulär med avrundade hörn, 2 x 2,5 m stor 
och 0,4 m djup. Keramik framkom i ytan.

Fynd: Keramik.
Datering: Järnålder.

S:t Peders sn, Lödöse, Klostergatan—Riksväg 45
Älvsborgs Länsmuseum 
Rune Ekre, Stefan Kihlberg

En arkeologisk kontroll utfördes i samband med 
kabelschaktning, omfattande ca 90 löpmeter, som 
genomsnittligt gick ned på ca 0,5 m under mark
ytan, men som kompletterades med sökgropar och 
tryckgropar för borrning av kabelbana under väg. 
Det var i dessa moment som schaktningen i några 
fall kom i kontakt med medeltida kulturlager och 
även byggnadslämningar, huvudsakligen i lägen 
som kan relateras till tidigare undersökningar och 
schaktningar.

Fynd: Keramik.
Datering: Medeltid.

S:t Peders sn, Lödöse, kv Klostret 6:1
Älvsborgs Länsmuseum 
Stefan Kihlberg

En provundersökning med provschaktsgrävning ut
fördes på grund av planerad nybyggnation. Kultur
lager påträffades ej i något schakt, som dock inte 
grävdes djupare än 0,6 m.

Fynd: —
Datering: -

S:t Peders sn, Lödöse, kv Klostret 6:1
Älvsborgs Länsmuseum 
Rune Ekre

En arkeologisk etterkontroll utfördes i samband 
med avschaktning inför asfaltering vid barndaghem
met Blåsippan. Det genomsnittliga schaktningsdju- 
pet var endast ca 0,35 m. Kulturlagerspår kom ome
delbart under plogjord.

Fynd: —
Datering: Senmedeltid.

S:t Peders sn, Lödöse, Lödöse Varv
Älvsborgs Länsmuseum 
Rune Ekre, Stefan Kihlberg

På grund av kabeldragning och transformatoran
läggning utfördes en arkeologisk kontroll och par
tiell utgrävning. Kabelschaktet, som gick ned till 0,6 
m under markytan, hade på långa sträckor kontakt 
med senmedeltida stenläggningar, delvis i två skikt, 
delvis med ett överliggande tredje skikt, troligtvis 
från 1500-talet. För det långa schaktet i Olovsgatan 
gäller tolkningen senmedeltida gatusträckning, i 
övrigt är det snarast stenlagda gårdspartier. Schak
tet för transformatoranläggningen inklusive dräne- 
ringsschakt gick som djupast ned till ca 1,8 m och 
berörde äldre skikt med träbyggnadslämningar från 
äldst 1300-talet. I dräneringsschaktet konstaterades 
dessutom en grävd ca 2 m bred ränna i riktning mot 
älven (möjligen båtränna), som förklarar den egen
domliga strandbildning som föregående år konstate
rats vid en kabelreparation längre österut i S:t 
Olovsgatan. Rännan tycks ha igenfyllts senast i slu
tet av 1400-talet.

Fynd: Skomaterial, keramik, fiskedon.
Datering: 1300-1600-talen.

Skara, kv Lektorn 5
Skaraborgs länsmuseum 
Lars Jacobzon

I samband med renovering av ett flerbostadshus 
inom det medeltida stadsområdet planerades 
schaktningsarbete för dränerings- och dagvattenled
ningar runt byggnadens grundmurar. Därtill skulle 
ett mindre garage nybyggas på platta.

I samband med schaktningarna utfördes en förun
dersökning. Ett 0,3-0,5 m tjockt kulturlagerpåver- 
kat skikt iakttogs. Innehållet, bl a recent tegel och 
porslin, gav en datering till nyare tid, sannolikt efter 

år 1800.
Vid matjordsavbaningen för garaget kunde sam

ma lager noteras, här dock endast 0,2 m tjockt. 
Även här förekom enstaka tegelflis.

Fynd: Recent material.
Datering: Nyare tid.

Skara, kv Merkurius 1
Skaraborgs länsmuseum 
Lars Jacobzon, Ylva Nilson

Med anledning av planerad överbyggnad av en 
kringbyggd gård samt installation av utvändig hiss 
inom det medeltida stadsområdet genomfördes en 
förundersökning, åtföljd av en slutundersökning.

En ca 1 m2 stor provgrop grävdes. Ostörd lera på
träffades 3,1 m under dagens markyta; 2-2,5 m be
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dömdes vara värda att undersökas. De kraftigaste 
lagren, som troligen avsatts under tidig medeltid 
och högmedeltid, innehöll rikligt med organiskt ma
terial. Samtliga lager var påtagligt torra, sannolikt 
till följd av för omfattande dränering.

Inga tydliga anläggningar kunde beläggas. Fynd 
av t ex läderspill gav dock en antydan om verksam
heten.

Kulturlagret var 3 m tjockt, men slutundersökning
en kom att omfatta endast de undre 2 metrarna. 
Den övre metern bestod av påförda och omrörda 
lager från nyare tid och möjligen senmedeltid.

De högmedeltida lagren var mycket mäktiga och 
bestod till största delen av kvistar, gödsel samt trä- 
flis. En lergolvsyta påträffades (möjligen två), lik
som två över varandra liggande broläggningar. I 
övrigt var lagerföljden här mycket homogen och 
okomplicerad. Detta svarar väl mot tanken på en 
förmodad bakgårdsbebyggelse.

Även den tidigmedeltida bebyggelsen omfattade 
ett-två lergolv. Dessutom påträffades en rund ned
gravning med flätverksvägg. I den sterila leran fanns 
ett dräneringsdike. Kulturlagren visade tydliga 
tecken på uttorkning. Någon antydan till grundvat
teninflöde kunde aldrig märkas.

Fynd: Keramik (svartgods), läderspill m m. 
Datering: Tidig medeltid — nyare tid.

Skara, kv Rådhuset 35
Skaraborgs länsmuseum 
Ylva Nilson, Mia Vretemark

På grund av planerad husbyggnation utfördes en 
undersökning inom gränsen för det medeltida stads- 
området. Vid undersökningar år 1971 hade man i 
samma kvarter, längre söderut, hittat rester efter 
bostadshus och verkstäder, som hade varit belägna 
vid Rådhusgatans medeltida föregångare. Det nu 
undersökta området utgjorde bakgårdar till denna 
bebyggelse.

De medeltida kulturlagren var ca 1 m tjocka. En
dast ett fåtal anläggningar påträffades, stolphål, 
gropar, diken etc. Undersökningsområdets nordöst
ra hörn har utnyttjats som begravningsplats (S:t Ni- 
kolai-kyrkan).

Strax väster om begravningsområdet fanns en 
stor, djup grop med avfall och gödsel samt i botten 
fragment av gjutformen till en kyrkklocka.

Övriga aktiviteter har varit framför allt benhant
verk och gjuteri, men troligen även garveri och möj
ligen läderhantverk. Området har sannolikt börjat 
användas under slutet av 1000-talet, men blivit in
tensivt utnyttjat först under 1200-1300-talen.

Fynd:-
Datering: Tidig högmedeltid.

Skara, kv Saturnus 1
Skaraborgs länsmuseum 
Ylva Nilson

En provundersökning och antikvarisk kontroll ut
fördes inom gränsen för det medeltida stadsområ- 
det, då kommunen planerade diverse arbeten, bl a 
en scenbyggnad, trädplantering och lednings
dragningar inom kvarteret.

Utomhusscenen grundförstärktes med pålar i för
borrade rör genom kulturlagret. Trädplanteringen 
föregicks av en mindre provundersökning. Borr
ningen och övriga arbeten skedde under antikvarisk 
kontroll.

Det undersökta området ligger inom det medelti
da Skaras mest centrala delar, söder om domkyrkan 
och sydost om torget. Kulturlagren är ca 3,5 m 
tjocka. Området har varit intensivt utnyttjat under 
hela medeltiden. Provgropen grävdes intill en me
deltida gatusträckning. Här påträffades bl a hus
grunder, staket och en stenlagd gränd/passage. Ett 
flertal fynd påträffades. I ledningsschakten längre in 
på tomten var konstruktionerna färre och lagerfölj
den enklare med tjocka homogena lager, ofta med 
inblandning av djurhår och läderspill.

Fynd: Kammar, keramik, skor, ben-, trä- och me
tallföremål; djurhår, läderspill.
Datering: Tidig - sen medeltid.

Skara, kv Venus 1 och 11
Skaraborgs länsmuseum 
Ylva Nilson

På grund av nybyggnation utfördes en arkeologisk 
förundersökning. Tomten ligger inom den del av 
Skara som under medeltiden kan ha stått till kyr
kans förfogande.

En provgrop maskingrävdes. Bottenleran fanns 
på ett djup av 2,5 m. Jordprofilen uppvisade en 
tämligen okomplicerad och rak lagerföljd med för
hållandevis många lager, vilket tyder på ett varierat 
utnyttjande av platsen. Man kunde urskilja två mar
kanta brandlager med en mellanliggande trolig sten
läggning blandad med tegelflis. Möjligen är detta 
rester efter en senmedeltida sten- och tegelbyggnad. 
I övrigt förekom kontinuerligt avsatta medeltida 
kulturlager, i allt ca 1,8 m lager värda att undersö
kas.

Fynd: -
Datering: Tidig - sen medeltid.

Skara, kv Venus 8
Skaraborgs länsmuseum 
Lars Jacobzon

På grund av planerad anläggning av en mindre par
keringsplats inom kvarteret, som ligger inom områ-
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det för det medeltida Skara, utfördes en antikvarisk 
kontroll i samband med matjordsavbaning. Endast 
recent material iakttogs i schaktmassorna. Schakt- 
ningar för dagvattenledning utfördes parallellt med 
en förundersökning. Ingen konstruktion påträffa
des. Ett brandlager syntes dock, och i anslutning till 
detta en yta som möjligen indikerade ett golv.

Fynd: Keramik (Bllä), glas, slagg.
Datering: Flögmedeltid, sen nyare tid.

Skärvs sn, Axvall 1:1
Skaraborgs länsmuseum 
Anders Berglund

Våren 1987 värmefotograferades delar av Axvalla 
Hed. På fotografierna framträdde en rad rektangu
lära skuggningar som vid kontroll i fält visade sig 
vara tio stenläggningar (ca 60 x 3,5 m). Sten
läggningarna sattes i samband med någon form av 
uppställningsplatser för hästar.

Undersökningen 1988 syftade till att frilägga en 
anläggning samt att söka fastställa dess art. Det pre
liminära resultatet motsäger ej att stenläggningen 
använts som uppställningsplats för hästar. Någon 
datering kunde ej erhållas.

Fynd: - 
Datering: -

Styrsö sn, Donsö 2:401, 403, 409, 413, 414, 416, 417, 
fornlämning 132
Göteborgs arkeologiska museum 
Johan Wigforss

En förundersökning i anknytning till en registrerad 
boplats föranleddes av planerad villabebyggelse på 
sju tomter. Med grävmaskin grävdes fyra provgro
par eller små provschakt. I sydöstra delen påträffa
des två härdar/kokgropar med skörbränd sten och 
kol, 1,2 och 1,5 m i diameter. Inga fynd gjordes i 
härdarna. I jorden som täckte dessa fanns spår av 
podsolering, varför härdarna ej kan vara helt recen- 
ta. Stora delar av området har utsatts för matjords
avbaning.

Fynd: Enstaka slagna flin tor.
Datering: Bronsålder eller senare (?).

Säve sn, Askesby, Askeshyhögen, Kalshed, Solberg 
och Åselby
Göteborgs arkeologiska museum 
Ulf Ragnesten

Förundersökning längs planerad gaslednings- 
sträcka. Se Bohuslän, Lundby sn.

Södra Kedums sn, Arentorp, fornlämning 24
Göteborgs arkeologiska museum 
Ylva Nilson

Med anledning av förnyad dragning av elledning 
över område med flatmarksgravfält och järnfram- 
ställningsplats övervakades schaktning för två stolp- 
hål. Ingen anläggning berördes.

Fynd: - 
Datering: -

Tranemo sn, Arnås, fornlämning 265
RAÄ, Fd
Lars-Erik Englund

En undersökning utfördes inom ramen för projektet 
”Tidig järnframställning i Kind” som avser att bely
sa frågor om teknik och organisation samt i ett stör
re perspektiv järnframställningens betydelse för 
bygdens utveckling. Undersökningarna 1988 berör
de två järnframställningsplatser, båda kompletta 
avseende anläggningar: ugnar, slaggvarp, rostnings- 
platser, kolningsgropar m m. Undersökningarna är 
inte avslutade.

Fynd:-
Datering: Medeltid.

Tranemo sn, Tranemo 2:1, fornlämning 174
RAÄ UV Väst 
Eva Weiler

Ett område med smala åkerterrasser och röjningsrö- 
sen provundersöktes år 1980. Platsen är belägen i en 
sluttning nedanför ett röse och ett skålgropsblock. 
Vid provundersökningen påträffades två härdar, en 
bit förhistorisk keramik och en bit slagen flinta i två 
provschakt, vilket tolkades som rester av en bo
plats. I samband med fornminnesinventeringen 
1985 konstaterade man, att det provundersökta om
rådet utgör en del av ett större komplex av fossil 
åkermark med minst sex åkerytor, begränsade av 
2-3 m breda stenvallar och en total längd av ca 
190 m. Fynden ansågs motivera ytterligare under
sökningar i samband med exploatering av området 
tillsammans med det faktum att Tranemo kommun 
ligger inom den del av södra Västergötland, där fos
sil åkermark finns bevarad från järnålderns början, 
ev tidigare.

Vid de fortsatta undersökningarna 1988 påträffa
des inga fler boplatslämningar, men C 14-analyser 
från en del av den fossila åkermarken i utkanten av 
undersökningsområdet har givit preliminära date
ringar till äldre järnålder.

Fynd: -
Datering: Bl a äldre järnålder.
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Trollhättan, Hedeäng, tornlä inning 198
RAA UV Väst 
Lars Lundqvist

En förundersökning berörde ett område kring en 
mindre bergrygg med älvkvarnsförekomst som 
kommer att ligga inom en motorbana.

Undersökningar i bl a Trollhättetrakten har visat 
att skålgropar kan indikera andra anslutande och ej 
ovan mark synliga lämningar. Därför grävdes prov
gropar och provschakt på och runt omkring skål- 
gropsförekomsten. Dessutom avtorvades och bors
tades berghällen ren kring de kända skålgroparna 
för att se om flera ristningar fanns. Inga andra skål
gropar. fynd eller anläggningar påträffades på berg
ryggen eller i dess närhet.

Fynd:-
Datering: Senneolitikum — förromersk järnålder. 

Tuve sn, Tu ve
Göteborgs arkeologiska museum 
Ulf Ragnesten

Förundersökning längs planerad gaslednings- 
sträcka. Se Bohuslän, Lundby sn.

Tuve sn, Tuve 15:181, Lotten A, fornlämning 102
Göteborgs arkeologiska museum 
Johan Wigforss

En förundersökning föranleddes på en registrerad 
fyndplats, på grund av bygge av en enfamiljsvilla. 
Sju provgropar grävdes. Under matjordslagrct kom 
lera eller morän. Inga kulturlager påträffades då 
hela tomten berörts av odlingar.

Fynd: Ett flintavslag.
Datering: Mesolitikum — neolitikum.

Ullervads sn, Ullervads kyrka, fornlämning 46
Göteborgs arkeologiska museum 
Lars Jacobzon

Nedläggning av VA-ledning nära en gravhög föran
ledde en antikvarisk kontroll. Schaktningsarbetet 
övervakades längs en nära 30 m lång sträcka förbi 
gravhögen utan att några indikationer pä fornläm- 
ningar kunde iakttagas.

Fynd:- 
Datering: -

Ulricehamn, kv Södra Amerika
Älvsborgs Länsmuseum 
Rune Ekre

Pa grund av planerad nybyggnation längs Storgatan 
utfördes provundersökning och slutundersökning.

Den tidigare öppna gården skulle till största delen 
nybebyggas med källare.

Undersökningen började med en mindre provun
dersökning i det öppna gårdspartiet, där ca 1 m 
kulturlager kunde konstateras. Huvudundersök
ningen kom att förläggas till denna gårdsyta, där 
äldre stenläggningar i två skikt kunde konstateras, 
varav den äldre var från 1600-talet. Härunder fanns 
spår av smärre byggnadsanläggningar med sten
grund, som delvis var spolierade. 1 ännu äldre skikt, 
bedömt att vara från 1400-talet, fann man spår av 
grundkonstruktioner i trä.

När fastigheten mot Storgatan (med 1800-talskäl- 
lare) revs kunde här göras en mindre undersökning i 
en fragmentariskt bevarad källargrund från 1700-ta- 
let. Efter rivning av ett gårdshus gjordes undersök
ningar som blottade grundrester av gårdsbyggnader 
och stenlagda gårdsavsnitt med äldre typ av ränn
dal. En broläggning av rundvirke kunde inte närma
re dateras, men torde vara senast från 1600-talet. 
Det sista avsnittet av grävningen gällde en passage 
ut mot Storgatan, där emellertid de äldre byggnads- 
lämningarna var mycket fragmentariskt bevarade 
på grund av senare byggen och ledningsschaktning- 
ar.

Fyndmaterialet var övervägande hushållsbetonat. 
Möjligen kan skomakeri ha förekommit under 
1600-talet.

Ett ränndalsavsnitt har rekonstruerats i den nya 
passagen ut mot Storgatan.

Fynd: Keramik, skomaterial och läderspill. 
Datering: 1400—1700-talen.

Vassända-Naglums sn, Karlsberg, fornlämning 56, 
67
RA A UV Väst 
Lars Lundqvist

En undersökning och en provundersökning föran
leddes av Trollhättans kommuns planerade hus
byggnation.

Enligt fornminnesinventeringen skulle nr 56 vara en 
hög, 7 m i diameter och 0,6 m hög. Det visade sig 
dock att det rörde sig om en skärvstenshög, ca 9 m i 
diameter och 0,9 m hög. Före undersökningen lik
nade anläggningen en grav genom sin välvning, rela
tivt jämna profil och centralt belägna gropar. Den 
var dessutom kraftigt övertorvad och låg på kanten 
av en avsats i en sydvästsluttning av en berghöjd.

I skärvstenshögens botten fanns en kantkedja, ca 
6,5 m i diameter, som omslöt skärvsten uppblandad 
med ett sotigt material. Kantkedjan och den sot- 
blandade skärvstenen var i sin tur täckta av ett skikt 
skärvsten utan sotinblandning.

Bland skärvstenen påträffades enstaka och sprid
da brända ben, ett fåtal keramikskärvor, flintavslag
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samt två malstenar. De flesta fynden gjordes i hö
gens bottenskikt.

I en syd/sydväst sluttning, strax söder om forn- 
lämning 56, grävdes en mindre serie provgropar. I 
flertalet av dessa fanns keramikskärvor, bränd lera 
samt ett flintavslag, vilket tydde på förekomsten av 
andra boplatslämningar.

Fornlämning 67:1 var registrerad som en oregelbun
den stensättning, ca 5 m i diameter. Den låg på 
krönet av en bergsklack i en sydvästsluttning. Efter 
avtorvning visade sig en 6 x 3,5—6 m oregelbunden 
stenpackning som täckte två svackor i berget. 1 
svackorna påträffades slagen flinta, bränd lera och 
brända ben.

Strax öster om 67:1 låg 67:2, en stensättning som 
även den täckte en svacka i berget. Denna anlägg
ning var med undantag av träkol helt fyndtom.

Fynden från fornlämningarna 67:1 och 67:2 till
låter ingen närmare arkeologisk datering än till 
bronsålder — äldre järnålder. Två spånfragment an
tyder att även stenåldern finns representerad.

På grund av boplatsindikationerna utfördes en prov
undersökning för att klarlägga eventuella boplats
lämningars karaktär och utbredning.

Inom ett 7 000 m2 stort område grävdes ett tiotal 
provschakt. I två av dessa fanns fynd som kunde 
tyda på förhistoriska aktiviteter, nämligen en härd 
samt enstaka bitar bränd lera. Marken närmast här
den banades av men några fler anläggningsfynd 
gjordes inte. Några kulturlager kunde inte iakttas.

De få spridda boplatsindikationerna tolkades som 
en extensiv använd boplatsyta som sannolikt kan 
knytas till brons- eller äldre järnålder.

Tidigare har boplatslämningar i form av härdar 
iakttagits längre ner i dalgången, ca 100 m väster 
om den aktuella platsen. Dessa forniämningsområ- 
den med boplatslämningar och gravar bör utgöra ett 
sammanhängande fornlämningskomplex av brons
ålder- och äldre järnålderskaraktär.

Fynd: Keramikskärvor, flintavslag, två malstenar, 
brända ben, bränd lera.
Datering: Stenålder (?) — äldre järnålder.

Vassända-Naglums sn, Skogshöjden, fornlämning 26
RAÄ UV Väst 
Lars Lundqvist

En undersökning utfördes då Trollhättans kommun 
planerade att utvidga bostadsområdet Skogshöjden. 
Namnet beskriver ganska väl naturlandskapet; en 
skogsbevuxen höjdplatå med mer eller mindre mar
kerade bergryggar och sankmarker. På en av de 
kala bergryggarnas krönplatå låg fornlämning 26. 
Den visade sig efter rensning vara en omkring 12 m 
stor stensättning. Formen var oregelbunden och be
tingad av att man fyllt ut svackan och sprickan i

berget. Stensättningen bestod av ett skikt sten med 
företrädesvis 0,2-0,4 m stora stenar i ytterkanterna 
och 0,4—0,7 m stora stenar i den centrala delen. 
Anläggningen har därigenom fått en röselik, välvd 
profil. Fynden från stensättningen utgörs av ett 
flintavslag samt krossad kvarts.

Strax söder om stensättningen fanns en naturlig 
svacka i berget. I svackans norra kant fanns en sten
packning som var ca 25 m lång och 2-4 m bred. 
Bland stenarna fanns kvartsstycken. En av stenarna 
i stenpackningen (rundad diabas) hade en skålgrop 
inhuggen. Under skålgropsstenen, 0,5 m stor fanns 
två flintstycken undanstoppade. Ytterligare ett 
flintavslag påträffades i stenpackningen.

Den tredje undersökta anläggningen var en liten 
stensättning (2,6 x 1,8 m nordöst-sydväst, 0,15 m 
hög) som låg 9 m sydväst om den stora stensättning
en. Den tidigare oregistrerade anläggningen låg på 
en krönplatå och var uppbyggd av 0,25-0,4 m stora 
stenar, lagda i ett skikt, direkt på berget. I södra 
delen och under en flat sten fanns brända ben och 
träkol.

De tre anläggningarna tolkas som en enhet, där 
var och en av delarna ingår i ett samlat gravmonu
ment.

Fynden medger ingen närmare datering. Brand
gravskicket och anläggningstyperna pekar mot yng
re bronsålder-äldre järnålder.

Fynd: Flintavslag, krossad kvarts, flintstycken, 
brända ben.
Datering: Yngre bronsålder - äldre järnålder)?).

Vänersborg, kv Häggen
Älvsborgs Länsmuseum 
Rune Ekre

En provundersökning utfördes på grund av plane
rad nybyggnation. Nybyggnadsområdet utbreder sig 
diagonalt över kvarteret från sydvästra till nordöstra 
hörnet. Tio provschakt lades upp med utgångspunkt 
från den äldsta kända tomtindelningen. Största in
tresset ägnades åt de västra och sydvästra tomtde
larna, eftersom Edsgatans bebyggelse enligt erfa
renhet från tidigare grävningar tycks ha haft de äld
sta bebyggelsetraditionerna. Här påträffades också 
åtskilliga husgrundslämningar, delvis i avläsbart trä
virke i kulturlager ned till ca 0,9 m under markytan. 
Fyndmaterialet angav också här bebyggelse från 
1600-talet och framåt.

De fem mindre provschakten i kvarterets nord
östra delar, där endast några få rivningar genom
förts, gav ytterst magra resultat: inga byggnadsläm- 
ningar, endast kulturlager och fyllnadsmaterial med 
mycket obetydliga och genomgående sena fyndföre
mål (huvudsakligen 1800-tal).

Fynd: Rikligt fyndmaterial, främst från 1600-talet. 
Datering: 1600-1800-talen.
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Västra Frölunda sn, Fiskebäck 756:460, fornläm
ning 360
Göteborgs arkeologiska museum 
Johan Wigforss

En förundersökning utfördes på en registrerad bo
plats med anledning av att tomten skulle bebyggas 
med en enfamiljsvilla.

Fyra provgropar grävdes. I dessa fanns en del 
slagen flinta. I två gropar fanns spår av kulturlager. 
Inga daterande föremål fanns bland flintan; den var 
dock svallad. Kulturlagret och den slagna flintan 
kan eventuellt höra samman med en tidigare förun
dersökt intilliggande boplats, fornlämning 343, där 
kulturlager och senneolitiska fynd har påträffats. 

Ingen vidare undersökning var motiverad.

Fynd: Slagen flinta.
Datering: Stenålder.

Västra FYölunda sn, Älvsborg 91:13 och 91:14, forn
lämning 355
Göteborgs arkeologiska museum 
Eva Jönsson Kihlberg, Ulf Ragnesten

Med anledning av att småhus skulle byggas på tom
terna Älvsborg 91:13 och 91:14 i Västra Frölunda, 
Göteborgs kommun, företogs en arkeologisk un
dersökning. Bakgrunden var att man 1980 under
sökt fyra flatmarksgravar på platsen. Förhistoriska 
fynd hade även gjorts flera gånger på tomterna i 
närheten.

På undersökningsplatsen fanns ett flatmarksgrav- 
fält med 29 gravar. 15 av gravarna var urnebrand- 
gravar och innehöll hela eller bottendelar av kera
mikurnor samt brända ben och kol. I fyra av urne- 
brandgroparna fanns hartstätningar. Nio gravar var 
brandgropar och fem bengropar. Brandgroparna in
nehöll i några fall keramikskärvor.

En av urnorna på gravfältet har haft lock med 
hank. Benen i denna grav har tillhört ett högst 2 år 
gammalt barn av okänt kön. Få gravar hade gravgå
vor. Ett flertal av urnebrandgroparna har innehållit 
stenar med olika funktioner, såsom t ex täckhäll och 
locksten.

Förutom gravarna fanns på gravfältet två anlägg
ningar som troligen varit ett stolphål och en avfalls- 
grop samt en kolgrop.

Från en underliggande stenåldersboplats återstod 
endast flinta.

Fynd: Två bronsfragment, två järnskäror, järnnål, 
flinta, slagen och bearbetad, bl a en flathuggen pil
spets.
Datering: Senneolitikum (boplatsen), förromersk 
järnålder.

Örby sn, Brättingstorp Lillgården 1:2, fornlämning 
225
RAÄ UV Väst 
Eva Weiler

Kring en nyupptäckt hällkista, omgiven av ett lågt 
röse, registrerades också ett kulturlagerliknande 
skikt vid senaste fornminnesinventeringen. Efter
som församlingen planerar en ny kyrkogård på plat
sen gjordes en provundersökning av hela planområ
det för att se om det svarta skiktet i marken hänger 
ihop med gravbyggande, med en boplats som regi
strerats i närheten eller om det är ett anriknings- 
skikt i en naturlig markprofil (podsolprofil).

I den nordligaste delen av planområdet påträffa
des ett spån av flinta i kanten av en stig. I övrigt 
fanns här ingenting som tyder på förhistorisk bebyg
gelse.

Det svarta skiktet förekommer inom en yta av 
30 x 60 m kring hällkistan och är upp till 0,2 m 
djupt. Det går inte in under röset kring kistan. Det 
förekommer under ett mycket svagt utvecklat urlak- 
ningsskikt, men dess tjocklek och förekomsten av 
små kolpartiklar talar mot att det är naturligt. En 
mycket preliminär tolkning är, att skiktet hänger 
ihop med gravbyggande och röjning i samband med 
detta.

Fynd:- 
Datering: -

Ölsremma sn, Algrena by 
Älvsborgs Länsmuseum 
Rune Ekre

En provundersökning utfördes för att identifiera 
misstänkta husgrunder, efter anhållan från den lo
kala hembygdsföreningen. En ortstradition talar om 
en kyrka på platsen.

Undersökningen gjordes med ett korsschakt över 
en tämligen kvadratisk grundkonstruktion, som 
framträdde i markytan. En del grävningar har tidi
gare förekommit här och troligtvis spolierat en del 
material. Provschakten gav bilden av en mycket 
ojämn och sporadisk stenläggning. Inget som helst 
artefaktmaterial framkom och någon indikation på 
byggnad för bostad eller yrkesutövning föreligger 
alltså inte. Möjligen är det en förhistorisk lämning. 
Undersökningen fortsätter följande år.

Fynd: - 
Datering: -
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Västmanland

Arboga, kv Barnhuset 5
RAA UV Mitt 
Mats Mogren

Med anledning av planerad nybyggnation utfördes 
en förundersökning för att utröna om schaktnings- 
arbetena skulle komma att beröra fast fornlämning.

Ett schakt togs upp på fastighetens innergård 
Övriga ytor var ej tillgängliga, då den befintliga be
byggelsen ännu ej rivits. Steril lera låg inom områ
det på ca 12, 80-85 m ö h. Direkt pä denna hade 
anlagts ett trägolv, som täckte påförd lera. Ytterli
gare ett trägolv, på nivån 13, 20-25 m ö h, täcktes 
av en rasmassa, som utgjorde resterna av en intensiv 
brand. Några avsatta kulturlager kunde inte doku
menteras.

Fynd:-
Datering: Efterreformatorisk tid.

Dingtuna sn, Erikslunds industriområde (Hälistä), 
fornlämning 188
RAÄ UV Mitt
Karlis Graufelds, Lars Sjösvärd, Åsa Svedberg

Inom Erikslunds industriområde, en ca 700 x 800 m 
stor yta i nordvästra kanten av Västerås, skulle utfö
ras schaktningsarbeten för industriservice, byggna
tion och vägar. I samband härmed utfördes fosfat
kartering, förundersökning och slutundersökning.

Fosfatkarteringen täckte en ca 9 000 m2 stor yta i 
anslutning till fornlämning 188, två registrerade hö
gar, varav en osäker, samt området norr härom, på 
impediment och i åker. Förhöjda fosfatvärden i för
hållande till omgivningen antydde boplatsförekoms
ter.

Vid förundersökningen frilädes ca 1 000 m2. På syd
spetsen av moränryggen konstaterades, att den stör
re högen var en 11 m stor skärvstenshög, försedd 
med kantkedja. Även den osäkra högen var en 
skärvstenshög och ytterligare en påträffades mellan 
de registrerade högarna. Härdar framkom i anslut
ning till skärvstenshögarna.

Ca 50 m norr om detta område frilädes ännu en 
yta med två skärvstenshögar, båda ca 10 m i diame
ter och av flack karaktär. Kulturlager fanns inom en 
ca 35 x 50 m stor yta och ett flertal härdar och stolp- 
hål framkom. Ytan mellan de två områdena var 
avplanad och föreföll stenfri, möjligen röjd.

Resultatet av slutundersökningen blev ett samman
hängande boplatsområde på 4 000 m2. Området låg

på och utmed en 130 m lång och 20-50 m bred 
moränhöjd i åkerkanten. Fyra skärvstenshögar,
7- 13 m i diameter och två närmast rektangulära.
8- 15 m breda skärvstensflak, ett flertal mindre 
packningar och gropar med skärvsten och bränd 
lera låg bland blockrik morän. Boplatsytor med här
dar och stolphål till flera byggnader fanns på moig 
lera, inom från sten friplockade ytor. Avfallsgropar 
låg intill klumpstenar i utkanterna.

Boplatsområdet hade utnyttjats under lång tid, 
sannolikt från senneolitisk tid — äldre bronsålder 
och in i romersk järnålder. Boplatsen kunde delvis 
möjligen tolkas som ett verkstadsområde, med del i 
en bronsgjuteriprocess.

Fynd: Järnföremål, järnfragment, blå glasflusspär- 
la, keramik, sintrad och bränd lera, lerklining, 
slagg, flathuggen pilspets av flinta. Hint- och kvarts
avslag, knackstenar, löpare.
Datering: Senneolitisk tid — äldre bronsålder, yngre 
bronsålder, förromersk - romersk järnålder.

Dingtuna sn, Vändle 7:1, 8:1, fornlämningarna 131, 
132, 146, 355, 375, 376, 463, 464
RAÄ UV Mitt 
Elisabeth Aman

Med anledning av planerad bergtäkt utfördes en 
specialinventering.

I och med 1988 års reviderade fornminnesinven
tering inom Dingtuna socken registrerades inom det 
aktuella området inalles åtta fornlämningslokaler. 
Vid specialinventeringen framkom endast några 
smärre tillägg och utökningar inom de tidigare kän
da lokalerna. Därtill har ett par femstenarör och 
gränsrösen samt en källargrund noterats.

Fynd:- 
Datering: -

Irsta sn. Kyrkbyn 1:7
RAÄ UV Mitt 
Lars Sjösvärd

Inför avstyckning av tomtmark provundersöktes 
några stensättningsliknande förhöjningar. Kyrkbyn 
1:7 ligger inom ett fornlämningstätt område, vilket 
tidigare till stor del fosfatkarterats.

Vid provundersökningen visade sig de stensätt
ningsliknande lämningarna vara naturbildningar. 
Deras fornlämningsliknande utseende hade för
stärkts genom sentida stentäkt.

Nordost om tomtgränsen påträffades en tidigare 
ej registrerad stensträng, vilken ej berördes av ak
tuell tomtmark.

Fynd: - 
Datering: -
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Irsta sn, Ullvi/Sveaborg 1:2, Kyrkbyn 7:1, 7:2
RAÄ UV Mitt
Lars Sjösvärd, Asa Svedberg

Inför planerad bostadsbebyggelse samt bostadspar
kering och bussparkering i östra utkanten av Ullvi 
utfördes en provundersökning.

Tidigare fosfatkarteringar visar förhöjd fosfat- 
halt, gränsande till det aktuella planområdet. Trak
ten är mycket fornlämningstät.

Provschakt drogs i åkermark genom ett odlingsrö- 
se och på platsen för ett sentida soldattorp. Inga 
fornlämningsindikationer framkom.

Fynd:- 
Datering: -

Sala, Kv Bergmästaren 12
Västmanlands Läns Museum 
Robert Sjöö

Med anledning av planerat uppförande av ett affärs
komplex i det centrala Sala utfördes en provunder
sökning med påföljande framrensning och doku
mentation av en husgrund, ca 19 x 7 m, med grund
stenar, stockbädd, syllstockar samt ett spisröse.

Grunden låg i liv med befintlig bebyggelse längs 
Brunnsgatan och visar på en konstant gatubredd 
och tomtutnyttjande. En byggnad som revs före un
dersökningen hade i stort sett samma utbredning. 
Denna uppfördes i slutet av 1700-talet.

Den framgrävda husgrunden var anlagd direkt på 
leran, sannolikt vid Salas uppbyggnad på 1620-talet. 
Spår av den stora stadsbranden 1736 kunde iaktta
gas såväl över som under rustbädden. Rustbädden 
har förbättrats och förstärkts efter branden, även 
om äldre partier lämnats orörda.

Kulturlagren var mycket tunna och omfattade i 
stort sett endast grundens höjd. Ett flertal mynt på
träffades runt spisröset, från 1651-1685.

Fynd: Mynt, glaserad keramik, skaft till kritpi
por m m.
Datering: 1600—1700-talen.

Västerås, kv Linnea 5—7
RAÄ UV Mitt
Svante Forenius, Bent Syse

Med anledning av planerad exploatering inom fas
tigheten utfördes en arkeologisk undersökning.

Den relativt begränsade undersökningsytan för
delades på två schakt, där kulturlagertjockleken va
rierade mellan 1,8 och 2,4 m.

Under 1000-talets första hälft arbetade en brons
smed på platsen. Verksamheten, som troligen be
drevs utomhus, hade lämnat spår i form av gjutgro- 
par och metallspill. Produktionen omfattade gjut- 
ning, tråddragning och bleckarbeten.

Lämningar av slätverksgärden till inhägnader

Hantverksspår i kvarteret Linnea i Västerås. 
Gjutna bronsföremål från 1000-talet, dekore
rat ovanläder från 1200-talet och träbricka 
från 1200-talets senare del, med ristad symbol 
som senare återfinns i stadsvapnet. Foto 
Svante Forenius, RAÄ. Craft remains. Cast 
bronze objects from the 11th century, decora
ted shoe uppers from the 13th century and a 
wooden tablet from the end of the 13 th century.

fanns från 1000(?) — 1100-talen. Bebyggelse fanns 
möjligen från 1100-talets senare del. Något senare, 
under tidigt 1200-tal, etablerades ett fast mönster 
med en träbelagd passage och byggnader.
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Från 1100-talets senare del och fram till tidigt 
1300-tal, från vilken tid kulturlagren upphörde, do
minerade skomakeriverksamhet. Hantverket om
fattade allt från garvning av hudarna till framställ
ning av färdiga skor. Avfall från verksamheten ut
gjordes av djurhår från avhårning av hudarna, 
barkflis och kalk från garvningen och ca 50 000 bitar 
läderspill från skotillverkningen.

Fynd: Remändebeslag, emaljfigur (apostel), metall
avfall, läderspill, keramik, runristat träföremål 
m m.
Datering: Tidig- och högmedeltid.

Västerås, V Kyrkogatan
Västmanlands Läns Museum 
Robert Sjöö

f samband med ledningsarbeten, i schakt med tidi
gare ledningar, längs gatusträckningen mellan 
Bondtorget och Stora torget utfördes en schaktkon
troll. Kulturlagren i det 42 m långa schaktet uppgick 
till som mest 1,2 m tjocklek. Delvis var det utsatt 
för kraftiga störningar. Av konstruktionsdetaljer 
framkom bl a en risbädd, en syllstock på ekpålar 
och en stenläggning.

Fynd: -
Datering: 1200—1500-talen.

Ångermanland
Bjurholms sn, Ljusåker 1:9, fornlämning 3
Västerbottens museum 
Sten Cardeström

En undersökning utfördes på platsen för två regist
rerade fångstgropar, där marken skulle utnyttjas för 
industriändamål. Endast en av dessa visade sig vara 
en fångstgrop. Kolprov har tagits för analys. Tidiga
re undersökta fångstgropar i närheten har daterats 
till tiden för Kristi födelse.

Fynd:- 

Datering:-

Bodums sn, Gjessjön, Ön 1:2 m fl
Jämtlands läns museum 
Jenny Holm

Ett par fångstgropar, i ett fångstgropssystem om 
fem gropar, hade skadats vid markberedningsarbete 
på ett kalhygge. Skadorna dokumenterades och 
återställdes. Samtidigt besiktigades ytterligare nio 
fångstgropar. Dessa låg i två grupper vid Gjessjöns 
norra strand.

Fynd:- 

Datering: -
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Gudmundrå, Högsjö och Nora snr
Länsmuseet i Västernorrland 
Lena Holm

En inventering utfördes för ny E4-sträckning norr 
om Härnösand, från Oringen i söder till Galisätter i 
norr, vilket resulterade i 17 nyregistreringar och tre 
kompletteringar av tidigare registrerade fornläm- 
ningsområden.

Fynd: - 

Datering: -

Härnösand, kv Vågmannen 8—11
Länsmuseet i Västernorrland 
Jan Björkman, Lennart Forsberg

På grund av bygge av bostadshus utfördes en arkeo
logisk undersökning i kvarteret, där en undersök
ning hade utförts även år 1981. De två undersök
ningarna tillsammans har gett en bild av bebyggel
seutvecklingen i kvarteret.

Området kan ha tagits i bruk vid 1600-talets bör
jan. De första kulturpåverkade lagren, med en 
stockrad och en byggnad med bro eller svalgång, i 
nordväst, kan dateras till mitten av detta århundra
de. Svag mark har förstärkts med kvistar.

Under senare delen av 1600-talet eller början av 
1700-talet har en byggnad uppförts längs Köpman
gatan. Stolpar och rustbädd ingår i grunden. Gatan 
närmast huset stensattes och en dräneringsränna an- 
lades. Dräneringssystem med trärännor fanns i 
norr.

Ett brandlager härstammar från en brand år 1724, 
kanske också 1710. På 1740-talet uppfördes en ”käl- 
larbodbyggnad”, Köpmansgatans sträckning ändra
des och en ny byggnad uppfördes parallellt med ga
tan. Ett nytt hus uppfördes vid Backgränd år 1758.

Den äldre husgrunden längs Köpmangatan ut
nyttjades, då huset i början av 1800-talet byggdes 
om. Ytterligare byggnader tillkom i kvarteret under 
detta århundrade och ev senare, bl a ett stenhus 
längs Backgränd och ett gårdshus.

Fynd: Kritpipor från tidigt 1600-tal.

Datering: 1600—1900-talen.

I Böda kronopark på Öland undersöktes hus
grunder från mellersta järnåldern vid en semi-
nariegrävning. Foto Arkeologiska institutio
nen, Uppsala universitet. House foundation 
from the middle of the Iron Age.

Öland
Algutsrums sn, Algutsrums by, fornlämningarna 
11—12, Glömminge sn, Glömminge, fornlämningar
na 51—54 och Isgärde by, Torslunda sn, Björnhovda 
kvarn, fornlämning 93
Kalmar läns museum 
Mats Blohmé

En förundersökning utfördes vid utbyte av telekabel 
mellan Stora Rör och Färjestaden. Fyra delar av 
sträckan som låg nära säkra eller förmodade forn- 
lämningar valdes ut: Isgärde by (Glömminge sn), 
området söder om Glömminge vid fornlämning 
51—54 (Glömminge sn), Algutsrums by vid forn
lämning 11—12 (Algutsrums sn) samt området söder 
och norr om Björnhovda kvarn med bl a fornläm
ning 93 (Torslunda sn).

Sammanlagt grävdes åtta provgropar och ett 
schakt. Ingenstans påträffades något som föranle
der ytterligare antikvariska åtgärder.

Fynd:- 
Datering: -

Böda sn, Rosendal, Böda kronopark, fornlämning 
29
Uppsala universitet, arkeologiska institutionen 
Jan-Henrik Fallgren

En undersökning utfördes på en boplats som semi- 
nariegrävning med institutionens studenter.

Delar av två husgrunder undersöktes och ett 7 m 
långt schakt drogs genom en stensträng och två fos
sila åkerytor. Husgrunderna är 10 x 22 m och 
8 x 23 m stora, orienterade i öst-västlig riktning 
med gavlarna mot varandra. I och mellan husgrun
derna grävdes tre schakt, sammanlagt 40 mI 2.

I det ena huset, ett bostadshus, påträffades nio 
stolphål, av vilka tre har varit takbärande. Mindre 
stolphål fanns mellan dessa och ena långväggen, an
tagligen rester efter en mellanvägg eller en båsskil
jevägg, samt intill stenmurarna rester efter inner
väggar, som varit lerklinade flätverksväggar.

I det andra huset påträffades två stolphål. Flera 
anläggningar kan dock förväntas vid en fortsatt un
dersökning.

Fynd: Bronspärla, bärnstenspärla, keramik, lerkli- 
ning, ben, slipstenar, förkolnade fröer av korn, en
bär och hallon.
Datering: Mellersta järnåldern.

Böda sn, Skäftekärr, Rosendal, fornlämningarna 
29, 53, 40, 41, 49
Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi 
Jan-Henrik Fallgren

Kartering av två husgrundskomplex utfördes, delvis 
i form av fältkurs.
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Fynd: - 
Datering: -

Böda sn, Torp 6:5, fornlämningarna 82, 83
Kalmar läns museum 
Mikael Nilsson

En förundersökning utfördes för nybyggnation på 
tomt som ligger inom område med husgrunder och 
stensträngar. Hela ytan schaktades med maskin. 
Inga fynd eller konstruktioner påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Glömminge sn, Glömminge, fornlämningarna 
51—54 och Isgärde by
Se Algutsrums sn.

Gårdby sn, Kyrkogården 1:1
Kalmar läns museum 
Mats Blohmé

Vid installation av toalett i Gårdby kyrka utfördes 
en förundersökning i samband med schaktning för 
VA. Schaktet var ca 150 m långt.

I den del av schaktet som grävdes utanför kyrko
gården framkom inga lämningar från äldre tider. På 
kyrkogården, norr om kyrkan, dokumenterades två 
härdar i sektionen 0,4—0,6 m under markytan. Här
darna och omgivande lager var fyndtomma.

Fynd: - 
Datering: -

Gärdslösa sn, Gärdslösa Norra 20:1, fornlämningar
na 78, 79
Kalmar läns museum 
Mikael Nilsson

Med anledning av husbyggnation och lednings
dragning (VA) gjordes en förundersökning på 
fyndplatsen för ett runstensfragment. Inga anlägg
ningar eller fynd påträffades.

Fynd:- 
Datering: -

Högsrums sn, Högsrums kyrka, Kyrkplanen 1:1
Kalmar läns museum 
Eeva Rajala

Högsrums kyrka består av ett västtorn från 1200-ta- 
let och ett långhus med sakristia från 1822. Schakt
ning utfördes för VA-ledningar i samband med re
novering av kyrkan. En förundersökning föranled
des av att ledningsdragningen eventuellt kunde be

röra grundmurar och golv till en medeltida sakristia 
utanför den nuvarande kyrkans norra fasad.

Vid schaktningsövervakningen påträffades om
rörda lager norr om kyrkan och vid sakristian, öster 
om kyrkan, tre skelett, 0,5 m under nuvarande 
markytan.

Fynd: Skelett.
Datering: Medeltida och senare.

Köpings sn, Klinta 20:1, fornlämning 215
Kalmar läns museum 
Mats Blohmé

En förundersökning föranleddes av dragning för 
VA-ledning. Schaktet skar delvis genom en tidigare 
konstaterad stenåldersboplats. I omedelbar närhet 
finns flera gravfält och enstaka gravar. Vid tidigare 
undersökningar i området har påträffats flera gravar 
utan markering ovan jord.

Vid schaktningen påträffades en skelettgrav ca 
0,5 m under markytan. Den döde har lagts på rygg 
med huvudet i norr och ansiktet vänt åt väster. Hän
derna vilade på bäckenet varvid den vänstra handen 
täckte den högra. Vid bäckenet hittades en järn
kniv.

Fynd: Skelett, järnkniv.
Datering: Vikingatid.

Köpings sn, Köpingsvik, fornlämningarna 43, 48, 
215, 216
Kalmar läns museum 
Mikael Nilsson

En förundersökning utfördes då ett 300 m långt led- 
ningsschakt skulle dras i den södra delen av Kö
pingsvik. Schaktet, som följer en övergiven banvall, 
tangerar det vikingatida kulturjordsområdet, en 
stenåldersboplats och flera resta stenar och domar
ringar.

Fynd: - 
Datering: -

Köpings sn, Köpingsvik, fornlämningarna 215, 216
Kalmar läns museum 
Mats Blohmé

En förundersökning föranleddes av telelednings- 
dragning inom området för kulturlager från stenål
dern och vikingatiden i Köpingsvik. Vid besiktning 
kunde konstateras att schakten var av ringa djup 
samt delvis drogs genom tidigare omgrävd mark. 

Inget av antikvariskt värde iakttogs.

Fynd:- 
Datering: -
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Köpings sn, Solberga 3:5, fornlämning 216
Kalmar läns museum 
Mikael Nilsson, Mats Blohmé

En förundersökning föranleddes av att ett VA- 
schakt dragits inom området för "svarta jorden” i 
Köpingsvik. I schaktets västsyd-västra sida doku
menterades ett 0,05-0,55 m tjockt avsatt kulturla
ger. Förutom en härd i anslutning till kulturlagrets 
botten kunde inga ytterligare anläggningar konsta
teras.

Inga daterbara fynd tillvaratogs.

Fynd: - 
Datering: -

Köpings sn, Solberga 4:11, fornlämning 216
Kalmar läns museum 
Monika Rasch

En undersökning föranleddes av att åtta plinthål för 
tak skulle grävas. I två av hålen framkom ett upp till 
0,5 m tjockt rödbrunt lager, vilket troligen är avfall 
från kalkstensslipning.

Rester av skurkvarnar har vid tidigare undersök
ningar påträffats i närheten.

Fynd:- 
Datering: -

Köpings sn. Tingsene 1:2, 1:6 och Köpinge 1:8, forn
lämning 215
Kalmar läns museum 
Mikael Nilsson

En förundersökning utfördes vid schaktning för el
kabel. Norra delen av schaktet tangerade en tidiga
re registrerad stenåldersboplats, vilken vid flera un
dersökningar visat sig innehålla kulturlager av grop- 
keramisk art samt skelettgravar.

Inga kulturlager eller fynd framkom här.

Fynd: - 
Datering: -

Köpings sn, Tingsene 1:3, fornlämning 216
Kalmar läns museum 
Mats Blohmé

En förundersökning föranleddes av att Köpings för
samlingshem skulle byggas till. Tomten ligger i det 
stråk av gravar som går utmed länsväg 136 mellan 
den vikingatida handelsplatsen och ett boplatslager 
från stenåldern.

Den ca 6 x 10 m2 stora ytan torvades av med trak- 
torgrävare och rensades för hand. Inga gravar eller 
andra lämningar från äldre tider framkom.

Mörbylånga sn, Risinge, fornlämningarna 23, 81, 82
Kalmar läns museum 
Mats Blohmé

En förundersökning utfördes med anledning av 
schaktning för VA-ledning. Schaktet grävdes utmed 
vägen Risinge — Risingehamn och ytterligare 500 m 
söderut från Risingehamn utmed strandvägen. Den 
totala sträckan var ca 2 km. På de delar där schaktet 
passerade fornlämningar utfördes schaktningsöver- 
vakning. Dessa var fornlämning 23 nordost om Ri
singehamn, gravfält med domarring och resta stenar 
samt 81 och 82 i södra delen av Risinge, boplatser 
från vikingatid respektive stenålder.

I schaktet, som var ca 1 m brett, iakttogs inga 
förhistoriska lämningar.

Fynd:- 
Datering: -

Torslunda sn, Björnhovda kvarn, fornlämning 93

Se Algutsrums sn.

Räpplinge sn, Räpplinge 16:1
Kalmar läns museum 
Mats Blohmé

En förundersökning föranleddes av att Räpplinge 
församling skulle bygga en kyrkstuga omedelbart 
öster om kyrkogårdsmuren. I närheten, söder om 
kyrkan har ett antal skelettfynd gjorts, troligen res
ter av ett järnåldersgravfält.

Den berörda ytan maskinschaktades ner till mo
ränen (10—30 cm). De enda lämningar som fram
kom var spår efter en fattigstuga, som enligt uppgift 
skall ha rivits i början av seklet.

Fynd:- 
Datering: -

Ås sn, Ölands södra udde, fornlämning 80
Kalmar läns museum 
Mikael Nilsson

En förundersökning föranleddes av att ett kabel
schakt skulle dras strax intill tre troligen medeltida 
husgrunder, belägna intill Ottenby fågelstation. 

Inget av antikvariskt värde påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Fynd:-
Datering: -
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Östergötland
Bjälbo sn, Bjälbo Trädgård 3:3
Östergötlands länsmuseum
Lena Lindgren-Hertz, Göran Tagesson

Bjälbo kyrkby har tilldragit sig stort intresse sedan 
länge. Flera schaktkontroller vid ledningsdragning
ar har gjorts under årens lopp. I april gjordes en 
provundersökning inför planerad byggnation väster 
om mangårdsbyggnaden på Bjälbo Trädgård, för att 
spåra eventuella rester av medeltida bebyggelse. 
Istället hittades ett gravfält med runda stensättning- 
ar. Riksantikvarieämbetet tillsköt medel till en ar
keologisk undersökning för det område som skulle 
bebyggas. Totalt hittades sju runda stensättningar 
och två, eventuellt tre, flatmarksgravar. Den största 
stensättningen var 12 m i diameter med kantkedja 
och flack profil. Förutom centralgrav framkom även 
flera sekundärgravar.

Flatmarksgravarna bestod av en brandgrop och 
en urnebrandgrop samt en osäker grav.

Boplatslämningar, tre härdar, åtta stolphål och 
ett 0,1 m tjockt kulturjordslager med sot och skör
bränd sten hittades, främst norr om stensättningar- 
na.

I ett schakt söder om stensättningarna hittades 
tjockare homogena kulturlager.

Prover för C 14-datering har insamlats.

Borgs och Lots snr, E4 Lövstad-Norrköping, forn- 
lämningarna 51, 60, 163, 168, 169, 186, 210
RAÄ UV Mitt
Hans Göthberg, Karin Lindeblad, Agneta Åkerlund

Förundersökningar utfördes inför omläggning av 
E4:ans sträckning Lövstad-Norrköping.

En tidigare gjord specialinventering och fosfat
kartering ledde till att tolv lokaler undersöktes. På 
åtta av dem framkom överplöjda boplatser av för
historisk karaktär, ibland flera på samma lokal. 
Kulturlager fanns på tre boplatser, varav en intill en 
hällristningslokal. På ytterligare en lokal fanns möj
liga spår av en kortvarig stenåldersvistelse.

Förutom en lokal med två tidigare kända stensätt
ningar påträffades två lokaler med överplöjda gra
var. Samtliga låg i nära anslutning till nypåträffade 
boplatser. En av de överplöjda gravarna kunde 
fynddateras till äldre romersk järnålder.

Fynd: Guldberlock, armringar, beslag, kedjor och 
bygelfästen av brons, järnpincett, glaspärlor, kera
mik, brända ben m m.
Datering: Stenålder (?), bronsålder (?), romersk 
järnålder, nyare tid.

Vid förundersökningarna längs E4:ans nya 
sträckning Lövstad-Norrköping påträffades 
överplöjda gravar, varav en genom fynden 
kan dateras till äldre romersk järnålder. Guld
berlocken (b), gjord i filigranteknik, är den 
första i sitt slag, som påträffats i Östergötland. 
Flertalet svenska berlocker har påträffats på 
Öland. Bland andra fynd i graven fanns ett 
remändebeslag (a) och armringar (c), vilka 
troligen har importerats från nuvarande Po
len . Fynden tillsammans med ben har troligen 
legat i ett träkärl. Foto Karin Lindeblad, 
RAÄ. Finds from a ploughed-out burial inclu
ded a gold berlock-pendant in filigree work, a 
strap-end and bracelets.

Fynd: Keramik, sländtrissa, hartstätning, brända 
ben (i gravarna).
Datering: Romersk järnålder - folkvandringstid 
(gravarna, preliminärt).
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Borgs och Lots snr, Grönhult, Leverstad
RAÄ UV Mitt 
Anders Hedman

Inför omläggning av E4:ans sträckning mellan Norr
köping och Norsholm undersöktes två icke registre
rade områden med boplatsindikationer.

Två härdar, ett odlingsröse, en grop med bränd 
lera, en ränna samt lämningar efter sentida bebyg
gelse framkom.

Fynd: - 
Datering: -

Borgs och Löts snr, Herrebro, fornlämningarna 50,
51
RAÄ UV Mitt 
Karin Lindeblad

En arkeologisk undersökning utfördes med anled
ning av E4:ans planerade nya sträckning mellan 
Lövstad och Norrköping.

En hällristningslokal, fornlämning 51, var tidiga
re registrerad, med sju kända bildytor. Vid under
sökningen påträffades ytterligare 16 st, med sam
manlagt ett 70-tal figurer.

Mellan hällristningarna och det utdikade Herre- 
brokärret framkom ett 80-tal anläggningar: härdar, 
ugnar, gropar och sotfläckar. Inga spår efter hus 
påträffades. I kanten av kärret låg ett sotigt kultur
lager med djurben, keramik, pärlor, bränd lera och 
skärvig sten. Vid hällristningarna gjordes fynd av 
bl a vendisk keramik och en ringnål. De fynd som är 
daterbara härrör från yngre järnålder och möjligtvis 
tidig medeltid.

Fynd: Ringnål av järn, pärlor, keramik (bl a ven
disk), bränd lera, djurben.
Datering: Bronsålder - yngre järnålder.

Borgs och Löts snr, Herrebro, fornlämningarna 198, 
199
RAÄ UV Mitt 
Thomas Eriksson

Antikvarisk kontroll utfördes i samband med 
schaktningar för VA-ledningar invid hällristnings- 
och skålgropslokaler (fornl 52, 56 och 57). I Sträcka 
påträffades fem nedgrävningar med fynd av bränd 
lera, slagg, järnfragment och sintrad lera. Anlägg
ningarna får anses vara en indikation på en bo- 
plats/verkstadsplats och har fått fornlämningsnum- 
mer 198.

Vid Flerrebrogård påträffades dessutom en härd 
under recenta fyllnadsmassor, fornlämning nr 199.

I övrigt uppvisade de 535 m långa schakten ingen 
eller liten kulturpåverkan förutom sentida fyllnads
massor.

Fynd: Järnfragment, sintrad lera, bränd lera, slagg. 
Datering: Järnålder — nyare tid.

Borgs och Löts snr. Leverstad, fornlämning 197
RAÄ UV Mitt
Christina Lindgren, Eva Olsson, Agneta Åkerlund

Inför omläggning av E4:ans sträckning mellan Norr
köping och Norsholm utfördes en förundersökning 
och en slutundersökning i ett topografiskt gynnsamt 
läge för stenålderslokal.

100 löpmeter schakt provgrävdes. Två små fyndom
råden med slagen kvarts påträffades.

Vid slutundersökningen påträffades två härdar samt 
ytterligare fynd av slagen kvarts och en knacksten.

Fynd: Knacksten, slagen kvarts.
Datering: Troligen mesolitisk tid.

Drothems sn, Högby 1:2 m fl, fornlämningarna 
76-78, 81, 85 
RAÄ UV Mitt
Ragnhild Fernholm, Karlis Graufelds, Kjell Johans
son

Med anledning av planerad markexploatering för 
småhusbebyggelse gjordes en fosfatundersökning. 
Den undersökta ytan omfattade 230 000 m2.

Största delen av det undersökta området utgörs 
av en långsträckt åsrygg, ca 600 x 200 m, orienterad 
i NO-SV. Åsens högsta punkt är 46 m ö h. På ås

ryggen finns fem registrerade fasta fornlämningar: 
runda stensättningar (nr 76 och 81, vardera fyra st, 
nr 78 och 85) samt ett gravfält med runda stensätt
ningar och en stensträng (nr 77).

De fasta fornlämningarna och de förhöjda fosfat
värdena är koncentrerade till åsens två högsta punk
ter. Fosfatvärdena är förhöjda även på åsens syd
sluttning, ett utmärkt läge för en boplats, samman
hörande med gravfältet och stensättningarna.

Fynd:- 
Datering: -

Drothems sn, Närby, fornlämning 246
Östergötlands länsmuseum 
Göran Tagesson

En antikvarisk kontroll omfattade ett 42 m långt 
och 2 m brett parti ca 10 m norr om gravfältet nr 246 
som berördes av vägrätning och dikesgrävning. 
Schaktningarna berörde gravfältets närområde samt 
öster därom ett åkerparti i avsatsläge, ett misstänkt 
boplatsläge. Arbetet underlättades av att den sandi
ga jorden var synnerligen stenfri. Inga anläggningar 
iakttogs.

Fynd: - 
Datering: -
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Godegårds sn, Godegårds kyrka
Östergötlands länsmuseum 
Göran Tagesson

Kontroll av schaktningsarbeten utfördes på Gode
gårds kyrkogård inför anläggandet av ny handi
kapptoalett. Schaktet drogs i kyrkogårdens norra 
delar fram till kyrkans norra tillbyggnad, tillkom
men 1723—24. De norra delarna har tjock, sandig 
fyllning med ett fåtal tämligen sena gravar, tillkom
men vid en utjämning av kyrkogården. I botten 
framkom delar av en ursprunglig växthorisont.

Fyra meter norr om vapenhuset fanns ett kraftigt 
raseringslager med stora stenar och kalkbruk, möjli
gen från byggnadsarbeten pä 1700-talet.

Fynd: - 
Datering: -

Kimstads sn, Ask 1:4, 1:5, fornlämning 43
RAÄ UV Mitt 
Ragnhild Fernholm

En förundersökning utfördes i anslutning till en rest 
sten och en rund stensättning, föranledd av plane
rad avstyckning för villabebyggelse, uppe på en ås

rygg-
Sju 7-13 m långa och 2-4 m breda schakt upp

togs i anslutning till och norr om fornlämningen, 
varvid ytterligare ett par gravar samt några stensam
lingar påträffades. Dessutom framkom en terrass- 
liknande konstruktion med fynd av bränd lera. 
Övriga fynd utgjordes av förhistorisk keramik.

Fynd: Keramik, bränd lera.
Datering: Järnålder.

Kimstads sn, Lövstad, fornlämning 25
RAÄ UV Mitt 
Jan-Ake Ljung

Med anledning av schaktningsarbeten och om
läggning av rikstelekabel, i samband med breddning 
av E4:an, utfördes en antikvarisk kontroll av en 
eventuell medeltida väg. Den registrerade fornläm
ningen återfanns ej, men bedömdes vara felmarke- 
rad på kartan.

Schaktningsarbetena följdes 40 m längre åt syd
väst, där ingrepp i gamla Lövstadsvägen gjordes.

Vid kontrollen dokumenterades två vägbanksfyll- 
ningar, som överlagrade varandra. Det visade sig, 
att den yngre av vägbankarna, den s k gamla Löv
stadsvägen, var ingrävd alternativt nederoderad på 
södra sidan av en nord-sydligt orienterad slänt, där 
delar av släntmaterialet använts till utfyllning av 
vägbankens södra del. Syftet med detta har varit att 
få en jämnare vägyta.

Fynd:-
Datering: -

Kvillinge sn, Björn viken 2:1, invid fornlämning 63, 
Åbylänken
RAÄ UV Mitt 
Per Gustafsson

Med anledning av planerad vägbyggnation i den s k 
Åbylänken utfördes en förundersökning.

Undersökningsområdet låg i södra delen av en 
400 x 600 m stor nordvästsydost-orienterad, skog- 
bevuxen moränrygg.

Vid undersökningen upptogs sammanlagt åtta 
provschakt, 9—26 m långa och 2,5—5 m breda, 
inom en ca 8 000 m2 stor yta. Tre anläggningar upp
täcktes, två sotfläckar och en härd. Kolprover tillva
ratogs.

Fynd: - 
Datering: -

Kvillinge sn, Björn viken, Åbylänken
RAÄ UV Mitt
Lena Beronius, Lars Sjösvärd

Ytterligare en förundersökning föranleddes av den 
s k Åbylänken, på tre platser där en tidigare fosfat
kartering hade gett förhöjda fosfatvärden.

På ett impediment med husgrund väster om Pjältån 
grävdes två provschakt, med en sammanlagd längd 
av 25 m. Ingenting av intresse framkom. Husgrun
den lokaliserades omedelbart söder om exploate
ringsområdet.

På ett impediment med torpgrund väster om järn- 
vägsundergång grävdes fem provschakt, totalt 
50 m. Här framkom förutom torpgrunden två stolp
il ål och en härd. Dateringen är oklar. C 14-prov 
togs i härden.

I åsens västsluttning, vid övergången till åkermark 
syntes terrasseringar ovan mark. Två schakt drogs 
vinkelrätt mot terrasserna, som visade sig vara na
turliga strandvallar.

Fynd:- 
Datering: -

Landeryds sn, Blastad gård, stg 51A
RAÄ UV Mitt
Nils-Gustaf Nydolf, Gunilla Wickman-Nydolf

Inför planerad bostadsbebyggelse i Linköpings syd
östra utkant utfördes en förundersökning 1986. 
Därvid påträffades bl a en misstänkt stensättning, 
som föranledde en begränsad undersökning.

Området är fornlämningsrikt, med stensträngssy- 
stem, ensamliggande stensättningar, skålgropsloka- 
ler och gravfält i anslutning till morän- och bergryg
gar i det tidigare odlingslandskapet. Totalt schakta
des ca 200 m2 av. Vid friläggningen visade det sig,
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att det rörde sig om rester av en stensträng, som 
undersöktes.

Även ett större antal oregelbundna mörk- 

färgningar, en till ett par dm djupa, framkom.

Fynd: - 
Datering: -

Landeryds sn, Bogestad, fornlämning 287
RAÄ UV Mitt
Ragnhild Fernholm, Karlis Graufelds, Kjell Johans
son

Inför planering för golfbana utfördes fosfatkarte
ring, varvid förhöjda fosfatvärden påträffades.

1 samband med ledningsgravning för VA och el på 
golfbanan utfördes en antikvarisk kontroll i södra 
kanten av fornlämning 287, som utgörs av gravar 
och boplatslämningar.

Tre 1,3 respektive 4 m breda schakt upptogs i 
åkermarken söder om Bogestad gård. I ett av schak
ten påträffades en svagt mörkfärgad nedgravning 
under matjordsskiktet. Nedgravningen, som var ca
2 m i diameter och 0,1-0,2 m djup, hade en oklar 
begränsning. Fyllningen utgjordes av myllblandad 
lera med kol i ytan (kolprov togs).

I övrigt påträffades inga indikationer på fornläm- 
ningar.

Fynd: -
Datering: Järnålder - medeltid.

Landeryds sn, Ullstämma, fornlämning 221
RAÄ UV Mitt 
Ann-Marie Habbe

Med anledning av planerad husbyggnation under
söktes inom det s k Ullstämmaområdet norra delen 
av ett stensträngssystem. Området är tidigare spe- 
cialkarterat och provundersökt.

Stensträngssystemets totala längd är ca 750 m. 
Utifrån denna utgår mot sydost en sträng på ca 
100 m. Dessutom fanns en friliggande sträng på 
40 m, som undersöktes och borttogs.

Stensträngen, som var mycket svår att urskilja i 
markytan, var huvudsakligen 2-4 m bred och 
0,2—0,4 m hög. Ca 200 m stensträng undersöktes 
genom 22 schakt och ytor. I anslutning till strängen 
påträffades och undersöktes två härdar. På ett stäl
le, där strängen böjde av i vinkel, fanns en stenpack- 
ning, i vilken påträffades små fragment av brända 
ben.

Ytterligare en undersökning i anslutning till detta 
område planeras under 1989.

Fynd: Brända ben.
Datering: Romersk järnålder.

Linköping, kv Blåklockan 13, 16, 17
Östergötlands länsmuseum 
Göran Tagesson

En förundersökning utfördes med anledning av 
kommande husbyggnation. Tomten ligger ca 250 m 
öster om den medeltida stadskärnans kända ut
sträckning, samt 50 m från Stångån. Ytterst få un
dersökningar har gjorts i detta område som even
tuellt skulle kunna ha lämningar från förhistorisk 
tid, och/eller bebyggelse (kvarnar o dyl) utmed 
Stångån.

Den drygt 2 000 m2 stora ytan undersöktes med 
sex sökschakt. Inga anläggningar förutom sena käl
largrunder kunde konstateras.

Fynd: - 
Datering: -

Linköping, kv Brevduvan 20
Östergötlands länsmuseum 
Lena Lindgren-Hertz

En undersökning föranleddes av planerad ny
byggnation.

Området har ett intressant läge i förhållande till 
Linköpings medeltida stadsbildning. Det ligger in
vid Ågatan som anses ha en medeltida sträckning 

endast 50 m nordväst om 1100-talskyrkan S:t Lars.
Merparten av det 100 m2 stora området schakta

des av med maskin på grund av det stora antalet 
sentida nedgrävningar, till steril nivå. På en mindre 
yta på 20 m2 maskinschaktades ner till fasta lager 
vilka handgrävdes.

Två stenläggningar över varandra dokumentera
des vid 11,80 m ö h respektive 11,60 m ö h. Båda 
stenläggningarna avgränsades i söder invid Ågatan 
och i öster, 4 m väster om S:t Larsgatan av större 
grundstenar. De norra och västra partierna var sön- 
dergrävda. Det sparsamma fyndmaterialet var av 
sent datum, fajans och flaskglas. Ett mindre område 
med tidig lagerbildning, infiltrerad lera 11,80 m ö h 
över bottenlera 11,50 m ö h, som handgrävdes visa
de sig inte innehålla några spår av mänsklig aktivi
tet.

Planrensning av bottenleran med maskin gav ett 
negativt resultat så till vida att alla nedgrävningar 
var av sent datum. Inga lämningar efter någon me
deltida stadsbildning fanns inom det undersökta 
området och ej heller efter någon annan form av 
tidig etablering på platsen. Att sådan förekommit 
kan däremot inte uteslutas eftersom byggnadsverk
samheten haft en sådan omfattning att eventuella 
tidigare kulturavlagringar förstörts av senare mark
arbeten.

Fynd: Fajans, flaskglas.
Datering: Sen tid.
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En vapengrav på gravfältet i kvarteret Glasrutan i Linköping. Ulf Bodin rensar fram svärdet. I 
graven fanns även ett par sporrar, en kniv, en bältesölja och två remändebeslag. Inga spår av 
den döde kunde ses. Foto Pernilla Flyg, RAÄ. A warrior’s grave in a cemetery. The burial 
included a sword, a pair of spurs, a knife, a buckle and two strap-ends.

Linköping, kv Epåletten 14
Östergötlands länsmuseum
Lena Lindgren-Hertz, Göran Tagesson

En förundersökning och en slutundersökning utför
des på grund av planerad nybyggnation.

Kvarteret Epåletten ligger söder om stadens me
deltida torg. Den undersökta tomten ligger ut mot 
Nygatan, som tillkom i den nya stadsplanen efter 
stadsbranden år 1700. På de äldsta stadskartorna 
från 1600-talet skär en gata tvärs genom kvarteret i 
öst-västlig riktning.

Förundersökningen utfördes med nord-sydgående 
sökschakt som maskingrävdes ner till steril nivå. La- 
gerstratigrafin dokumenterades genom profilrit

ningar.
Förundersökningen visade att grundtopografin i 

området haft ett annat utseende än dagens plana 
markyta. En ursprunglig nivåskillnad på upp emot 
två meter har varit avgörande för markanvändning
en under medeltid och har också resulterat i att de 
medeltida kulturlagren på den höglänta norra delen 
till stora delar schaktats bort vid senare markarbe
ten. En medeltida gatusträckning dokumenterades i 
nordväst under ett sandlager som tolkas som sätt- 
sandlager för en eftermedeltida gata med samma 
sträckning. Parallellt med och norr om gatan låg ett 
medeltida dike.

I den södra låglänta delen av tomten fanns utfyll
nads- och odlingslager.

Vid slutundersökningen berördes två bebyggelsefa
ser i västra delen. I den yngre dokumenterades de
lar av tre hus, bestående av trägolv, syli och mindre 
stenläggningar. Flusen har preliminärt daterats till 
1600-talet, och bör ha förstörts vid stadsbranden 
1700. Norr därom är en smal gränd, ca 2 m bred, 
som ligger på den ursprungliga marktopografin.

I den äldre fasen fanns ett tunt men vidsträckt 
brandlager utan bebyggelselämningar förutom delar 
av ett bränt trägolv längst i väster. Mot botten kun
de ett antal gropar dokumenteras, nedgrävningar i 
den sterila sanden, ca 0,2-0,5 m djupa, med regel
bundet rektangulära eller kvadratiska former.

Fynd: 1 kopparmynt, 1 keramikskärva (CI:2-gods), 
tegelkross, stengodsskärva (i nedgrävningarna), 

djurben.
Datering: 1500— 1600-talen.

Linköping, kv Glasrutan 2, fornlämning 161
RAÄ UV Mitt
Carin Claréus, Leif Karlenby, Sonja Wigren

Med anledning av blivande byggnation utfördes en 
förundersökning och en slutundersökning.
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Förundersökningen berörde ett större område, där 
två skärvstenshögar var kända sedan tidigare. Om
rådet, som omfattade ca 38 000 m2, innehöll omfat
tande kulturlager samt gravar, belägna på ett impe
diment och i omgivande åkermark. Diagonalt över 
området har gått en smalspårig järnväg, varför im- 
pedimentet delvis var nerschaktat. På impedimen- 
tets sydöstra del hade också legat ett torp, varför här 
fanns ytterligare recenta störningar. I norra delen av 
impedimentet fanns ett f d stenbrott.

Vid slutundersökningen avtäcktes större, samman
hängande områden och i mer perifera delar upptogs 
ett antal sökschakt. Omedelbart under matjorden 
framkom förhistoriska lämningar, både i sand och 
grus, men även i lera.

Uppe på impedimentet påträffades såväl gravar 
som boplatslämningar. Det totala antalet anlägg
ningar var 1 311 stycken, varav 15—20 var gravar, 
stensättningar och flatmarksgravar, t ex en rund 
stensättning med koncentriskt lagd fyllning och en 
oregelbundet rektangulär stensättning med en va
penbegravning, bl a ett svärd samt sporrar.

Även i åkermarken påträffades boplatslämningar 

i form av kulturlager, 0,1-0,3 m tjocka, med skärv
sten, kol och sot. Kulturlagren innehöll sparsamt 
med fynd.

Under kulturlagren framkom rikligt med stolp- 
hål, härdar och mörkfärgningar, vilka indikerade ett 
flertal hus. Även spår av odling fanns, bl a sten

strängar och årderspår. Dessutom påträffades en 
förhistorisk källare, där en risflätning fanns bevarad 
i botten.

Fynd: Rakkniv och ring av brons, svärd, sporrar och 
kniv av järn, keramik, bränd lera, lerklining, trä 
(risflätning), pilspetsar, skrapor, avslag samt delar 
av slipade yxor av flinta, verktyg och avslag av 
kvarts, maisten, löpare, harts, obrända och brända 
ben.
Datering: Senneolitisk tid - romersk järnålder.

Linköping, Gärstad, invid fornlämning 175
RAÄ UV Mitt
Per Gustafsson, Asa Svedberg

Inom ett 100 000 m2 stort område, planerad för ex
ploatering, utfördes en provgrävning. En första 
etapp av arbetet utfördes 1987, varvid fornlämning- 
ar upptäcktes ca 50 m öster om fornlämning 175.

Den nu genomförda undersökningen omfattade 
moränimpediment och odlad mark, norr och väster 
om den berghöjd, på vilken fornlämning 175 är be
lägen. Undersökningen syftade till att bestämma 
eventuell förekomst av fornlämningar i områdena 
mellan berghöjden och sjön Roxens tidigare strand
kant.

Sammanlagt upptogs nitton provschakt, 5-116 m 
långa och ca 1,5 m breda. Schakten grävdes till ca 
0,5 m djup, dvs den nivå, där marken saknade spår

31 —909060 RAÄ

av mänsklig påverkan alternativt där fornlämningar 
kunde registreras. Inom begränsade ytor grävdes 
djupare gropar, dels för att studera markens geolo
giska beskaffenhet och dels för att konstatera de 
arkeologiskt intressanta lagrens mäktighet och ka
raktär.

På moränmark norr, öster och sydväst om en stör
re ekonomibyggnad, i undersökningsområdets östra 
del, påträffades koncentrationer av skärvsten, sot
fläckar och härdar. I exploateringsområdets meller
sta del, på nordsluttande och närmast plan morän
mark, framkom härdar, rader av mörkfärgningar 
(stolphål?) samt fynd av bl a keramik. Söder här
om, i en moig västsluttning, syntes härdar, mörk
färgningar och ett mörkt, närmast sotigt molager, 
vilket innehöll bitar av bränd lera. Längre västerut 
och tangerande områdets sydvästra hörn fanns ett 
närmast plant moränområde, vilket övergick i en 
moig nordsluttning, delad av bergklackar. Här på
träffades lerkliningslager, kulturlager, sotfläckar 
samt mörkfärgningar på rad. Dessutom observera
des en osäker stensättning.

På ett smalt nordsydligt orienterat moränparti, i 
områdets västra kant, framkom härdar, lerklinings
lager och skärvstenshögar.

Hela det provundersökta området, frånsett en le
rig, tidigare odlad yta, 20-100 m väster om ekono
mibyggnaden, utgör sannolikt ett sammanhängande 
fornlämningsområde. Dess nordöstra del nyttjas re
dan intensivt. Här finns områden med dumpmassor 
samt uppställningsplatser för sopcontainers och 
skrotade vägmaskiner. Dessutom föreligger mark, 
som avbanats eller överhöljts, i syfte att skapa plana 
ytor. Möjligheten att konstatera förekomst av forn
lämningar inom detta område var begränsad eller 
obefintlig på grund av skador.

Fynd: Keramik, lerklining, bränd lera, bränd flinta. 
Datering: Neolitisk tid(?), bronsålder — äldre järn
ålder.

Linköping, Haninge Väster, fornlämning 298
RAÄ UV Mitt 
Nils-Gustaf Nydolf

I samband med anläggandet av en gång- och cykel
väg, mellan två nybyggda bostadsområden vid Ha
ninge Väster i Linköpings södra utkant, gjordes en 
provundersökning. Den berörde en delsträcka, som 
passerade krönet av en markant, skogsklädd, block
rik bergrygg. På bergryggen finns bl a stensträngar 
registrerade (fornlämning 298).

Med grävmaskin avtorvades en knappt 4 m bred 
remsa på en 70 m lång sträcka. På höjdryggens väst
ra sida fanns ett stråk av stenblock, av vilka flertalet 
var naturliga på platsen, men synes påbyggda med 
bitvis stora block (upp till 1 m stora), till en kraftig 
stensträng. Kolprov för C 14-analys togs under ste
narna.

På den förmodade stensträngens västra sida fanns
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ett ytligt, större kol- och sotlager. Under detta och 
nergrävt i steril mark fanns en koncentration av 
skörbränd sten och sot.

Fynd: - 
Datering: -

Linköping, kv Magnetbandet, Torvingeområdet
RAÄ UV Mitt 
Nils-Gustaf Nydolf

En provundersökning utfördes på åkermark, som 
exploateras för industriellt ändamål. Landskapet är 
öppet, i sydsluttning, med uppstickande förhöjning
ar och impediment. På ett angränsande område, i 
krönläge, finns en gård, Tallbacken.

Inom undersökningsområdet fanns två ytor, där 
boplatsrester kunde misstänkas, dels i sluttningen 
söder om gården Tallbacken och dels på sluttningen 
av en låg kulle, omedelbart sydost därom.

Totalt grävdes tretton provschakt med en sam
manlagd längd av 700 m. Inga spår av äldre eller 
förhistorisk verksamhet påträffades.

Fynd: Yngre rödgods, fajans, porslin.
Datering: -

Linköping, Mörtlösa, Kallerstad
RAÄ UV Mitt
Karlis Graufelds, Kjell Johansson

Med anledning av planerad markexploatering för 
industri och vägar, vid Kallerstad och Mörtlösa i 
östra utkanten av Linköping, utfördes en större fos
fatkartering.

Området omfattade en ca 2,4 km2 stor yta, som 
innehåller rikligt med fornlämningar, såsom ensta
ka gravar, flera gravfält, skålgropar, stensträngar, 
stensträngssystem, hålvägar samt en delundersökt, 
vikingatida boplats och en medeltida bytomt vid 
Mörtlösa. Dessutom finns flera lösfynd från olika 
perioder av stenåldern.

Resultatet av fosfatkarteringen visade kraftigt 
förhöjda värden i anslutning till åkerimpediment 
och höjdryggar samt intill de registrerade fornläm- 
ningarna liksom den agrara bebyggelsen.

Fynd: - 
Datering: -

Linköping, Mörtlösa, stg 940A
RAÄ UV Mitt
Ragnhild Fernholm, Per Gustafsson, Nils-Gustaf 
Nydolf, Gunilla Wickman-Nydolf

Inom ett område för planerad väg och parkerings
plats utfördes en provundersökning och en slutun
dersökning. Området utgjordes av odlad åkermark 
och två flacka moränhöjder, av vilka den ena var 
bebyggd.

Provschakten förlädes till åkermark, omedelbart sö
der om den norra höjden och enstaka schakt upp
togs öster och norr om den bebyggda moränmar
ken. Vidare drogs provschakt över södra delen av 
den södra moränhöjden och i åkermark intill. Sam
manlagt upptogs tretton schakt, vilka grävdes till ett 
djup varierande mellan 0,25 och 1 m.

I anslutning till södra kanten av den norra morän
höjden upptäcktes ett fornlämningsområde. Det 
omfattade härdar och mörkfärgningar samt rester 
av en huskonstruktion, varav de förstnämnda an
läggningarna kunde tillhöra en förhistorisk boplats. 
Huslämningen härrör troligen från en bytomt, vil
ken är belagd i kartmaterial från 1600-talet och 
framåt. Bytomten har med stor sannolikhet sitt ur
sprung före 1600.

På den södra moränhöjden påträffades några 
spridda härdar. Här fanns även en en tidigare regist
rerad, osäker stensättning.

I åkermarken intill moränimpedimenten fram
kom inga arkeologiskt intressanta lämningar.

Vid slutundersökning avbanades en drygt 3 200 m2 
stor yta.

Bebyggelselämningar från vikingatid/tidig medel
tid med kontinuitet fram till 1800-talet framkom. 
Den senare bebyggelsen hade ofta stört den äldre.

Bebyggelselämningarna bestod framför allt av 
stolphål, härdar, kokgropar och syllkonstruktioner.

En preliminär tolkning av materialet antyder, att 
en gård etablerats under vikingatid - tidig medel
tid. Denna utvecklades under medeltiden till Mört
lösa by, vilken existerade tills den utskiftades på 
1800-talet.

Fynd: Karneolpärla, glaspärla, vikingatida keramik 
(bl a silkärl), keramik av vendisk typ, knackstenar. 
Datering: Vikingatid - tidig medeltid.

Linköping, kv Paragrafen, fornlämning 143
Östergötlands länsmuseum 
Göran Tagesson

En förundersökning med fosfatkartering utfördes 
på en 45 000 m2 stor tomt som skall bebyggas.

Området består av en markerad höjd öster och 
ovan Stångån, söder om den gamla landsvägen Lin
köping - Norrköping, strax intill det gamla Stånge- 
bro. En rest sten var införd som nr 143 i fornläm- 
ningsregistret. Undersökningarna lokaliserade ett 
ca 21 500 m2 stort område med förhistoriska an
läggningar, stolphål, härdar etc. Förhistorisk kera
mik hittades. I områdets norra och södra del hitta
des ett större område med kulturlager av upp till 0,3 
m tjocklek.

Området i väster ner mot Stångån var dels fynd
tomt, dels kraftigt stört av industrilämningar.

Fynd: Keramik.
Datering: Förhistorisk tid.
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Linköping, S:t Larskyrkan
Östergötlands länsmuseum 
Göran Tagessoll, Jan Eriksson

En forskningsundersökning genomfördes med bi
drag från Linköpings kommun. Undersökningen 
utgick från en större undersökning 1956—1958.

Den romanska stenkyrkan har byggts på 1100-ta- 
let. Dess golv och grundmurar finns idag bevarade 
under den moderna kyrkans golv, tillgängliga för 
allmänheten. Ett stort antal tidiga kristna gravar 
och runristade gravhällar har hittats vid flera tillfäl
len. I den romanska kyrkans långhus finns dock inga 
spår av tidiga gravar. Lagerföljden visar pä fem eller 
sex olika golvnivåer. De äldsta består delvis av ett 
kalkstensflis- och murbruksgolv, av romansk karak
tär. Under detta finns ett tunt trägolv. Hypotesen 
inför 1988 års undersökning var att detta trägolv 
hörde till en föregångare, en stavkyrka, på samma 
plats som den romanska stenkyrkan. Två schakt 
upptogs i nordvästra delen för att undersöka trägol
vets förhållande till den romanska kyrkans murliv. I 
ett schakt kunde trägolvet följas in mot kalkstens
muren, i det andra var området stört av nergräv- 
ning. Hypotesen kunde således ej bekräftas.

En förnyad analys av lagerföljden och olika kon
struktioner och byggnadsetapper gav en delvis kla
rare bild av byggnadshistorien.

Fynd: -
Datering: 1100-tal.

Linköping, S:t Persgatan
Östergötlands länsmuseum 
Göran Tagesson

Vid schaktning för VA-ledning i S:t Persgatan, från 
Ågatan till slottet, hittades tre grunder till stenhus.

Hus 1 längst i norr har tidigare undersökts 1971. 
Hus 2 och 3 är ej tidigare kända, ej heller utmärkta 
på någon tidig karta.

Hus 2 var 16 m2 långt med kraftiga ytterväggar 
och två tunnare innerväggar av tegel, bildande två 
rum med smal passage emellan. Murarna dokumen
terades endast i schaktet.

Hus 3 var ca 10 m långt och bestod av ett källar
rum med rester av tunnvalv samt en trappa upp till 
markplanet, bestående av kvaderhuggen kalksten. 
Stenhuggarmärken av två typer daterar byggnaden 
till 1400-talets slut. En utvidgning av schaktet möj
liggjorde dokumentation av trappan. På grund av 
tilltagande kyla gjordes ett uppehåll i schaktningsar- 
betet till våren 1989.

Husens läge invid domkyrkan gör det troligt att 
de hört till den kyrkliga sfären. Trappan var förvå
nansvärt lite sliten, och avsaknaden av ombyggna
der eller reparationer gör det troligt att byggnaden 
kommit ur bruk relativt snart och sedan rivits.

Fynd:-
Datering: 1400-talets slut.

En undersökning föranleddes av att en planerad ny
byggnation eventuellt skulle komma att beröra icke 
registrerade boplatslämningar m m.

Vid undersökningen framkom spridda boplats
lämningar och gravar, i form av härdar, stolphål, 
skärvstenskoncentrationer och bengropar.

Fynd: Keramik, bränd lera, löpare till malsten, slip
stenar, knackstenar, slagen kvarts, brända ben 
m m.
Datering: Yngre bronsålder - äldsta järnålder.

Linköping, Tallboda, stg 956, törnlämning 317
RAÄ UV Mitt
Jan-Ake Ljung

Linköping, Tornbyområdet, invid fornlämningarna 
98, 99, 159
RAÄ UV Mitt
Nils-Gustaf Nydolf, Gunilla Wickman-Nydolf

Inför planerad bostads- och småindustribebyggelse 
utfördes en provundersökning och en slutundersök
ning.

Terrängen består till största delen av öppen åker
mark, omväxlande med impediment och moränryg
gar, totalt ca 190 000 m2.1 området finns två regist
rerade skålgropslokaler och en lokal med osäkra 
stensättningar. Hela området är fosfatkarterat.

Vid provundersökningen grävdes schakt på ett drygt 
dussintal ytor med en total längd av 2,3 km. Två 
boplatser påträffades, varav den ena, vid gården 
Lilla Ullevi i Tornbyområdets nordvästra del, sena
re delvis undersöktes (se nedan).

Den andra boplatsen påträffades ca 550 m sydost 
härom, i exploateringsområdets sydöstra del. Den 
ligger i åkermark, på ett krön i svag västsluttning. 
Omedelbart öster därom finns en större moränhöjd, 
på vilken finns tre osäkra stensättningar.

Boplatsspåren bestod framför allt av stolphål. 
nergrävningar, härdar och kulturlager. Inga fynd 
var daterande.

På boplatsen vid Lilla Ullevi undersöktes ett ca 
2 600 m2 stort område i samband med gatuan- 
läggning. Den totala omfattningen av boplatsen är 
inte klarlagd, då delar av den ligger på angränsande, 
för tillfället inte exploateringshotad mark.

På det avbanade området påträffades bebyggelse
lämningar, såsom avfallsgropar, kokgropar, härdar, 
stolphål och en igenfylld brunn.

Fynd: Soija, bronsfragment, järnring, glaspärla, ke
ramik, bränd lera, knackstenar, obrända och brän
da ben, kol.
Datering: Vikingatid.
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Linköping, Valla, invid fornlämning 91 m fl
RA A UV Mitt
Nils-Gustaf Nydolf, Gunilla Wickman-Nydolf

Med anledning av planerad byggnation av ett stu
dentbostadsområde, söder om Valla gård, genom
fördes en provundersökning i ett område med gynn
samma topografiska förutsättningar för ett förhisto
riskt boplatsläge.

Terrängen utgörs av åkermark i en svag sydslutt
ning, på vilken finns en utsträckt kulle med ett im
pediment med berg i dagen. I väster finns ett mind
re, numera utdikat våtmarksområde. I närområdet 
finns en runsten, gravfält och hålvägar.

På kullen påträffades boplatsspår i form av här
dar, stolphål med stenskoningar och nergrävningar 
av olika utseende. Inga daterande fynd påträffades, 
men sannolikt rör det sig om en järnåldersbosätt- 
ning. Enligt provundersökningen begränsades bo
platsen till kullens sydsluttning. Dess gräns fastslogs 
inte, eftersom boplatsen sträcker sig utanför exploa
teringsområdet.

Fynd:-
Datering: Järnålder.

Linköping, V Bökestad, intill fornlämning 119
RA A UV Mitt 
Ragnhild Fernholm

En provundersökning utfördes i anslutning till 
SAAB flygfält. Undersökningen, som föranleddes 
av planerad byggnation, gjordes i närheten av forn
lämning 119, tre osäkra stensättningar.

Uppe på en höj drygg påträffades en härd med 
skärvsten och kol. Läget är karaktäristiskt för en 
förhistorisk boplats.

Fynd: - 
Datering: -

Mjölby sn, Eldslösa, kv Bönan, invid fornlämningar- 
na 9, 10
RAÄ UV Mitt
Nils-Gustaf Nydolf, Gunilla Wickman-Nydolf

Med anledning av planerad villabebyggelse utfördes 
provgrävningar och en undersökning. Inom kvarte
ret ligger ett gravfält med stensättningar (fornl 119, 
delvis undersökt och med vikingatida fynd) samt 
resta stenar (fornl 8, 10).

På tre villatomter i kvarterets sydöstra del, mot Ärt
gränd, utfördes en provundersökning med påföljan
de undersökning. Provschakt med en längd av 
144 m, ca 540 m2, grävdes. Boplatsrester konstate
rades på en av tomterna, varför den påföljande un
dersökningen koncentrerades till denna.

Tomten, ca 1 000 m2, totalavbanades med gräv

maskin. Under matjorden, i fin sand, framkom bo
platsrester: stolphål, sotgropar och mindre nedgräv- 
ningar. Inga daterande fynd framkom i anläggning
arna, men i matjordslagret hittades ett fragment av 
en slipad flintyxa.

På tre villatomter i kvarterets nordvästra del utför
des en provundersökning. Nio schakt med en total 
längd av 251 m grävdes. Marken var bitvis kraftigt 
störd av sentida bebyggelse, men stora ytor var fort
farande orörda. Inga spår av förhistorisk verksam
het kunde påvisas.

Fynd: Slipad flintyxa.
Datering: Järnålder.

Mjölby, Eldslösa, Grönsaksv, fornlämning 9
RAÄ UV Mitt 
Nils-Gustaf Nydolf

På grund av utbyggnad av den påbörjade Grönsaks- 
vägen företogs en provundersökning av ett 100 m2 
stort område, där gatan berörde ett parti av ett grav
fält, som gränsar mot en utdikad sankmark. Det 
undersökta området låg i gränsen mot sankmarken. 

Inga fornlämningar påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Norrköping, Dalsgatan, fornlämning 96A
RAÄ UV Mitt 
Leif Zerpe

En schaktningskontroll och en undersökning utför
des i samband med en sanering och utbyggnad av 
VA-nätet i Dalsgatan, mellan Gamla Torget och S:t 
Persgatan. Ledningsdragningarna omfattade en 
sammanlagd sträcka av 230 m.

Området ligger öster om och intill Motala ström. 
I början av 1900-talet strömmade vattnet ännu intill 
Dalsgatan, men utfyllnader och regleringar har 
starkt förändrat bilden. Skillnaden mellan dagens 
gatunivå och strömmens vatten är 3,5 m, men områ
det kännetecknades ursprungligen av ett flackt 
strandparti, efter hand stigande mot öster. De 
strandnära partierna torde ha påverkats av ström
mens fluktueringar under olika årstider och efter
hand även av de regleringar, som genomfördes när 
vattenkraften började användas som kraftkälla.

Vid undersökningen framkom lämningar och kul
turlager från 1600-talet och framåt, möjligen redan 
från 1500-talet. Av särskilt intresse var resterna av 
en kaj- eller strandskoning av knuttimmer, som låg i 
bågform mitt i gatan, ca 3 m under markytan. Den 
kunde konstateras på en sträcka av över 50 m och 
var på ett ställe bevarad upp till fyra skift, ca 0,9 m 
höjd. Vid en jämförelse med 1640 års stadskarta
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visade konstruktionen stor överensstämmelse med 
strömmens dåtida östra strandlinje.

Resterna av en dåtida gata/gränd av sten påträffa
des under infarten till Holmens Bruk, dvs mitt för 
platsen för den gamla broförbindelsen över till 
Kvarnholmen. Det var den största holmen, där mäs
singsbruket var beläget. Gatan/gränden var för
stärkt med större block, sannolikt för att bl a klara 
tunga metalltransporter till och från holmarna.

Fynd: Keramik (yngre rödgods BII:4), degelfrag- 
ment, slagg.
Datering: 1600— 1800-talen.

Norrköping, kv Lokatten, 2, 9—11, fornlämning 96A
RAÄ UV Mitt 
Leif Zerpe

Kvarteret ligger i eller i direkt anslutning till den 
medeltida bebyggelsens nordöstra utkant. På 1640 
års stadsplaneritning ingår området i en stor öppen 
yta, omgiven av stora ägofigurer. I tomtöreslängder 
från 1720-talet framgår, att nordöstra delen ägdes 
av Hedvigs kyrka, även kallad tyska kyrkan, som är 
belägen ca 100 m norr om kvarteret.

Med anledning av planerad nybebyggelse i kvar
terets centrala och nordöstra delar genomfördes en 
förundersökning. Åtta provschakt med en samman

lagd längd av ca 60 m togs upp. Schakten innehöll 
smärre kulturpåverkade lager, som emellertid inte 
visade på någon intensivare verksamhet i området.

I nordöstra hörnet, vid korsningen Trädgårdsga- 
tan-Olai kyrkogata, påträffades sydvästra hörnet av 
en byggnad. Det bestod av grundmursrester av grå
sten, bevarade i två skift och fogade med kalkbruk. 
Murtjockleken var ett block stort eller ca 0,5 m. 
Muren, vars ovansida befann sig 1,1 m under nuva
rande marknivå, var nedgrävd ca 0,6 m i naturliga 
bottenlager, bestående av sand och grus. Murens 
relativt klena dimensioner var sannolikt avsedda för 
en påbyggnad av trä.

Byggnadens placering och murverkets orientering 
i förhållande till ovannämnda gator betyder sanno
likt, att den anlagts efter regleringen av Norrkö
pings tomter och gatunät, under 1600-talets andra 
hälft.

Fynd: Keramik (yngre rödgods BII:4), glas, tegel 
och takpannor av vingtegeltyp, skaft- och huvud
fragment till kritpipor.
Datering: 1700-tal, möjligen tidigare.

Rinna sn, Rinna 2:20
Östergötlands länsmuseum 
Göran Tagesson

Vid vägarbete längs väg 509 Ekeberg - Hogstad 
hittades ett skelett beläget i sydsluttning av åkerhol

me sju meter norr om landsvägen. Platsen ligger ca 
500 m öster om Rinna kyrka. Skelettet var ej intakt 
och hade skadats av grävmaskinen. Inga spår av 
gravmarkering eller nedgravning kunde konstateras 
i sluttningen. Norr om jordkullen markerades vid 
fornminnesinventeringen 1948 en osäker kvadratisk 
stensättning, vilken dock ej kunde återfinnas vid 
revideringen 1981.

Fynd: Skelett.
Datering: -

St Johannes sn, Brånnestad, Smedby, fornlämning- 
arna 8, 89
RAÄ UV Mitt 
Lars Sjösvärd

Inför planerad byggnation av bostäder utfördes en 
provundersökning. Det aktuella området gränsar 
till fornlämning 89, Smedby bytomt och fornläm
ning 8, ett större yngre järnåldersgravfält. Smedby 
bytomt har tidigare delvis undersökts och daterats 
till vendeltid-medeltid-nutid.

Undersökningsytan, vilken i huvudsak bestod av 
åkermark i sydvästsluttning, var fosfatkarterad och 
svagt förhöjda fosfatvärden kunde konstateras inom 
två åtskilda ytor, sammanlagt ca 10 000 m2. Det 
västra området låg i direkt anslutning till Smedby 
bytomt, det östra området låg sydost om gravfältet.

Syftet med provundersökningen var att avgöra or
saken till de förhöjda fosfatvärdena samt att be
stämma art och omfattning av eventuella fornläm- 
ningar.

Inom den västra delen påträffades ej några äldre 
lämningar. Några porslinsskärvor av 1800-talstyp 
påträffades i matjorden. De förhöjda fosfaterna be
rodde troligen på närheten till bytomten och åker
bruket. En viss gödsling med avfall kan också ha 
förekommit. Några förhöjda värden i väster på im- 
pedimentet kunde förklaras genom sentida sopgro
par och närhet till berg.

Inom den östra delen påträffades, under mat- 
jordslagret, en förhistorisk boplats med kulturlager, 
kulturlagerrester, härdar och stolphål. Inom 
sökschakt och utvidgade ytor påträffades 27 anlägg
ningar. Inom större delen av ytan återstod endast 
botten av anläggningarna, men längst i öster, där 
marken sluttade mot öster, var matjordslagret så 
kraftigt, att kulturlagret bevarats intakt. Det var här 
0,5 m tjockt och innehöll kol, sot och skärvig sten. 
Kulturlagret kunde ej dateras, men i härdar och 
stolphål fanns keramik av yngre järnålderstyp.

Inom exploateringsområdet omfattar boplatsen 
ca 60 000 nr, men det fortsätter mot öster, utanför 
detta område.

Fynd: Keramik, lerklining, slagg, bränd flinta, ben, 
kol.
Datering: Yngre järnålder.
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I samband med grävning för dränering runt Skän
ninge Missionskyrka inom det medeltida stadsområ- 
det utfördes kontroll samt profiluppmätning. Mis
sionskyrkans sydöstra del är äldst och saknar källa
re. En tillbyggnad med källare gjordes 1966, varvid 
kulturlagren schaktades bort utan arkeologisk un
dersökning. Årets arbete bestod av schaktning på 

sydsidan för dränering, vilket gick i gamla schakt, 
samt nedschaktning för ny entré, vilket berörde de 
övre delarna av ett mörkt kulturlager. Även inne i 
huset mellan gamla huset och tillbyggnaden grävdes 
ett dräneringsschakt. Detta gick helt i gamla schakt, 
varvid dock lagerföljden kunde dokumenteras.

Fynd:- 
Datering: -

Skänninge, kv Brödraklostret 10
Östergötlands länsmuseum
Göran Tagesson

Skänninge, kv Folkungen 2
Östergötlands länsmuseum 
Göran Tagesson

Ett 7 nr stort schakt inom det medeltida stadsområ- 
det undersöktes med anledning av byggnation av 
veranda och gjutning av plintar för denna. Gården 
har åtskilliga störningar av äldre rörschakt, men ett 
4 m2 stort område var ostört och kunde undersökas. 
Schaktet var ca 1 m djupt och berörde endast ytligt 
medeltida kulturlager. I de övre, sandigare lagren 
dokumenterades en kullerstensläggning och där
över ett delvis bränt trägolv. Genom fynd av glase
rat rödgods och grönt fönsterglas kunde denna be
byggelselämning dateras till 1600-1700-talen. I de 
medeltida lagren hittades spill frän benhantverk.

I ett närliggande, äldre rörschakt kunde en del av 
en ostörd schaktvägg dokumenteras, med 0,7 m 
djupa, feta kulturjordslager, sannolikt medeltida.

Fynd: Spill från benhantverk; glaserat rödgods, 
grönt fönsterglas.
Datering: Medeltid; 1600-1700-talen.

Skänninge, Korpgatan/kv Folkungen
Östergötlands länsmuseum 
Göran Tagesson

Schaktkontroll utfördes vid grävning i samband med 
totalrenovering av det för Skänninge unika korsvir
keshuset vid Korpgatan inom det medeltida stads- 
området.

Gatan har tidigare varit uppgrävd, men just detta 
parti har ej schaktkontrollerats. Grävningen försig
gick i gamla schakt. Endast mindre partier av kul
turlager iakttogs, vilka var mycket tunna och med 
tegelkross ner mot sterila sjösanden.

Fynd:- 
Datering: -

Siaka sn. Lilla Åby 3:2, 3:5, 3:10, 3:11, 4:2, 4:3, 
fornlämningarna 49—50
RAÄ UV Mitt
Kent Andersson, Carin Claréus, Nils-Gustaf Nydolf

Med anledning av uppförandet av ett småhusområ
de utfördes en undersökning av åkermarken mellan 
två registrerade gravfält samt en provundersökning i 
angränsande åkermark. Äldre kartor och annat ar
kivmaterial visar att gravfälten tidigare varit sam
manhängande, men kraftigt skadats genom odling.

Vid undersökningen mellan gravfälten kunde kon
stateras, att de gravar som legat inom området till 
större delen förstörts. Ett tiotal gravrester under
söktes, av vilka vissa, av allt att döma, låg i sekun
därt läge.

Fyndmaterialet, i huvudsak pärlor, daterade gra
varna till folkvandringstid/vendeltid, möjligen även 
äldre vikingatid. I två gravar påträffades även starkt 
försmälta fragment av grönfärgade glaskärl, möjli
gen härrörande från Snartemobägare eller liknande 
kärl.

Bland gravresterna uppträdde även boplatsläm
ningar i form av härdar, gropar och enstaka stolp- 
hål. Någon sammanhängande struktur kunde dock 
inte fastställas.

Inom gravområdet fanns även ett tjugotal upp till 
2 m djupa nergrävningar. Vissa av dem hade beva
rad träskoning och antydan till inrasade, överliggan
de konstruktionsdetaljer. Förmodligen har anlägg
ningarna utgjort någon form av förråds- eller förva- 
ringsgropar. Två av groparna C 14-daterades. Den 
ena härrörde från 1300-talet, den andra från 
1600-talet.

Söder och sydväst om gravfältsresterna uppträd
de i huvudsak boplatslämningar i form av mörk- 
färgningar, nergrävningar, stolphål och härdar. An
läggningarna låg i allmänhet enskilt, utan uppenbart 
inbördes samband. Inom ett begränsat område 
framkom emellertid tretton tätt liggande härdar, i 
anslutning till bl a stolphål.

Fyndmaterialet från boplatsytan består mest av 
enstaka keramikskärvor av äldre järnålderskarak- 
tär. Äldre inslag finns dock, men fynden kan inte 

direkt knytas till bosättningen.

Provundersökningen utfördes på en yta av 
13 000 nr.

Totalt drogs tretton schakt, mellan 22 och 65 m 
långa, med 10 respektive 20 m mellanrum. 1 prov
schakten framkom 55 anläggningar spridda över 
hela ytan. De bestod av större eller mindre mörk- 
färgningar, varav flera kunde vara stolphål, samt 
härdar och sotkoncentrationer.

Provundersökningen visade, att det boplatsområ-
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de, som var under utgrävning, sträckte sig in över 
och täckte även provundersökningsområdet.

Fynd: Pärlor, fragment av glaskärl, keramik, flint
pilspetsar.
Datering: Mesolitisk tid - nyare tid före 1850.

Siaka sn, Mjärdevi, kv I, L och Q
RAÄ UV Mitt
Karlis Graufelds, Kjell Johansson

På grund av planerad industribebyggelse utfördes 
fosfatkartering. Tre områden med förhöjda fosfat
värden kunde urskiljas.

Fynd:- 
Datering: -

Söderköping, Bielkegatan/Karl Knutssonsg
RAÄ UV Mitt 
Jan-Ake Ljung

Med anledning av schaktningsarbeten i samband 
med nedläggning av en ny dagvattenledning utför
des en schaktningsövervakning från korsningen 
Karl Knutssonsgatan och 21 m västerut i Bielkega- 
tan.

Vid arbetet dokumenterades norra schaktväggen, 
vilken uppvisade fyllnadslager, någon äldre gatuni
vå samt därunder ett till största delen omrört kultur
lager från senare tid.

Fynd: Keramik (yngre rödgods BII:4), rörskaftfrag- 
ment, fatfragment m m.
Datering: Tidigast 1600—1700-talen.

Söderköping, kv Bispen 2
Östergötlands länsmuseum 
Lena Lindgren-Hertz

En förundersökning utfördes inom det medeltida 
stadsområdet på grund av planerad nybyggnad med 
s k krypgrund.

Inom exploateringsytan på 140 m2 upptogs tre 
provgropar med maskin och grävdes ned till nivån 
för de medeltida lämningarna.

Provgroparna gav ett likartat resultat. Två 
byggnadsfaser dokumenterades.

Fas 1: ca 30 cm under nuvarande markyta, vid 
7,4—7,3 m ö h låg genomgående en kraftig brand
horisont som representerar den yngsta välbevarade 
bebyggelsen på platsen.

Fas 2: en äldre bebyggelsefas vid 7,2-7,1 m ö h 
representeras av två ugnar och ett lergolv.

Fynd: Keramik (Fas 1: BII:4-gods s k yngre rödgods 
och CII:2-gods saltglaserat. Fas 2: BI:l-gods s k 
yngre svartgods, BHI-gods ljusbrännande oglaserat

samt 0:2- och OI:l-gods, tidigt stengods och ogla
serat Siegburggods).
Datering: 1400 (fas 1) - 1500-tal (fas 2).

Söderköping, kv Bryggaren
RAÄ UV Mitt, Östergötlands länsmuseum 
Lena Beronius, Lena Lindgren-Hertz

En undersökning föranleddes av nybyggnation i 
kvarterets nordvästra del, inom området för den 
medeltida staden.

I ett ca 200 m2 stort schakt längs Östra Hagagatan 
undersöktes fem bebyggelsenivåer. Hälften av ytan 
handgrävdes, resten schaktades ned till respektive 
bebyggelsenivå.

Bebyggelsen bestod av trähus längs en kavelbro. 
Denna låg i schaktets västra del och var till stora 
delar uppbruten. Trähusens konstruktion är delvis 
oklar, syllstenar och trägolv indikerar husens place
ring. Husen innehöll eldstadsfundament eller 
ugnar.

I den äldsta bebyggelsenivån framkom lämningar 
av förhistorisk karaktär: ett syllstenshus och flera 
nedgrävningar. Denna nivå kan indirekt dateras till 
tiden före 1200.

Fynd: Keramik (äldre och yngre svartgods, äldre 
och yngre rödgods, stengods), runbleck, kammar, 
sländtrissor, knivar, brynen.
Datering: 1000/1100- 1400-talen (preliminärt).

Söderköping, Kreatursvallen
RAÄ UV Mitt
Lena Beronius, Karin Lindeblad

Kvarteret ligger i den medeltida stadens västra ut
kant. I samband med installation av ytjordvärme 
grävdes tolv provgropar, 1,5 x 4—5 m stora. Ingen
ting av antikvariskt intresse påträffades.

Fynd:- 
Datering: -

Söderköping, St Ragnhilds Gränd
RAÄ UV Mitt 
Nils-Gustaf Nydolf

Antikvarisk kontroll utfördes i samband med 
schaktningar för avloppsrör. Området ligger i den 
medeltida stadens sydöstra utkanter.

På grund av ett igensatt avloppsrör i St Ragnhilds 
Gränd grävdes en kortare sträcka upp. Då röret var 
gammalt, ansågs det gynnsamt att byta ut det mot 
ett nytt.

Detta arbete kom att omfatta hela St Ragnhilds 
Gränd, totalt ca 40 m. Inga spår av kulturlager fram
kom i schaktet, beroende på störningar.

Fynd: - 
Datering: -
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Tornevalla sn, Linghem, invid forn lämning 229
RAÄ UV Mitt 
Kjell Johansson

Fosfatkartering utfördes inför planerad bostadsbe
byggelse. I direkt anslutning till fornlämning 229, 
ett stensträngssystem, inregistrerades förhöjda vär
den.

Fynd: - 
Datering: -

Tornevalla sn, Reva 1:8, fornlämning 182
RAÄ UV Mitt 
Nils-Gustaf Nydolf

En förundersökning utfördes inför planerad ner- 
läggning av jordkabel och sättning av elstolpe. Stol
pen skulle placeras i anslutning till ett stensträngssy
stem.

I stolpschaktet fanns enstaka skarpkantade ste
nar. I det täckande jordlagret gjordes fynd av kol 
och små fragment av keramik.

Ytterligare två provschakt grävdes för kabeln, 26 
respektive 39 m nordväst därom, utan fynd.

Fynd: Keramik.
Datering: -

Tornevalla sn, Reva, Ullälva, Lövsätter, intill forn
lämning 144, 177 m fl
RAÄ UV Mitt 
Nils-Gustaf Nydolf

Inför planerad vägsträckning Reva-Lövsätter utför
des fosfatkartering och en förundersökning.

Där vägsträckningen berörde arkeologiskt känsliga 
partier, bl a områden med fägator, stensträngar och 
stensättningar, genomfördes en fosfatkartering. To
talt fosfatkarterades närmare 2 km av vägsträck
ningen.

Förundersökningen koncentrerades till fem områ
den, som visade förhöjda fosfatvärden.

Totalt avtorvades ca 160 löpmeter, fördelade på 
23 schakt. I ett flertal schakt kunde boplatsspår kon
stateras, i form av stolphål, härdar och mörk- 
färgningar. En eventuell stensättning påträffades 
också.

Fynd:- 
Datering: -

Vadstena, kv Arbetaren 37
Östergötlands länsmuseum 
Göran Tagesson

En provundersökning utfördes inför planerad bo
stadsbyggnaden. Tomten ligger mitt inne i kvarte

ret, beläget i den medeltida stadens utkant. Ingen 
bebyggelse är känd från kartmaterialet. På 1705 års 
tomtkarta finns en ”Rudedamb”, vilken hittades i 
tomtens östra del. Den var 4—5,5 m bred och 0,6 m 
djup.

I västra delen hittades tre stenläggningar, rester 
av en kullerstenssatt gård och eventuellt en gränd i 
östvästlig riktning, sannolikt hörande till en gård 
belägen utmed Skänningegatan.

Fynd: - 
Datering: -

Vadstena, Bakgatan/Torggatan
Östergötlands länsmuseum 
Göran Tagesson

En schaktkontroll utfördes på grund av sanering av 
VA-systemet vid Stora Torgets norra del, inom det 
medeltida stadsområdet. Lagerbilden liknade i stort 
sett den vid kvarteret Härolden 4, undersökt 1988, 
se nedan. Området hade fram till Stora Torgets ut
läggning på 1600-talet en kvartersbebyggelse. Ett 
minst 0,8 m tjockt fett och humöst kulturjordslager 
samt rester av liggande och stående trä dokumente
rades. Där ovan fanns kullerstensläggning troligen 
tillkommen vid torgets utläggande. Vid hörnet Bak
gatan/Torggatan kunde en tydlig gräns mellan tomt
mark och gata iakttas, vilket visade att gatan vid en 
senare tidpunkt blivit ca en meter bredare. Schak
ten vid Stora Torgets nordvästra hörn kom att ligga 
nära schakten vid Härolden 4, men inga spår av den 
där hittade grundmuren kunde iakttas.

Fynd: - 
Datering: -

Vadstena, kv Birgitta
Östergötlands länsmuseum 
Göran Tagesson

En schaktkontroll utfördes på grund av lednings
dragning för VA norr om Mårten Skinnares hus 
inom Birgittas sjukhusområde, inom det medeltida 
stadsområdet. Strax söder om den s k målarverksta- 
den hittades två avloppstrummor bestående av kalk- 
stenshällar, orienterade i nordvästlig-sydostlig res
pektive nordostlig-sydvästlig riktning. Bruk och yt
behandling tyder på eftermedeltida datering.

Fynd:-
Datering: Nyare tid (?).

Vadstena, kv Hallen 12 och 13
Östergötlands länsmuseum 
Göran Tagesson

I samband med en totalrenovering av den s k Ahl- 
strandska gården inom det medeltida stadsområdet
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gjordes en kontroll och arkeologisk dokumentation 
vid grävningsarbeten för VA-ledning. Kulturlagren 
var ca 1 — 1,2 m djupa, men i likhet med andra plat
ser i Vadstena tämligen homogena. Det äldsta kul
turlagret, mörkt och humöst, 0,2-0,5 m tjockt inne
höll inga konstruktioner. En kavelbro hittades, 2 m 
bred och 1,8 m lång, vilken låg på den sterila bott
nen och verkade nedgrävd genom det äldsta kultur
lagret.

Ett byggnadslager/raseringslager iakttogs över 
stora delar av ytan, vilket innehöll bl a yngre röd
gods. Lagret visar på tomtens äldsta bebyggelsefas, 
vilket preliminärt dateras till eftermedeltid. Prov för 
dendrokronologisk datering togs på kavelbron, vil
ken bör kunna visa när tomten första gången börja
de bebyggas.

Den första bebyggelsen bör ha varit orienterad 
utmed Hovsgatan, vilken dock gått till spillo, då det 
stora boningshuset med källare byggdes på 1920-ta- 
let. Tomtens nordvästra del upptogs tidigare av Hal- 
legatan, numera igenlagd till tomtmark. Schaktet i 
denna del visade på en kullerstensläggning, vilken 
tolkas som en gatunivå. Därunder fanns ett upp till 
0,4 m tjockt lager med lerig och humös kulturjord 
som tyder på att Hallegatan inte är ursprunglig.

Fynd: Keramik (rödgods) m m.
Datering: Eftermedeltid.

Vadstena, Kv Hallen 22/Slottsgatan
Östergötlands länsmuseum 
Göran Tagesson

En antikvarisk kontroll, påbörjad i december 1987, 
utfördes vid anslutning av VA-ledning från fastighe
ten Hallen 22 till Slottsgatan, inom det medeltida 
stadsområdet. Ett smalt schakt i gatans hela bredd 
grävdes. Lagerbilden visade på en 0,4 m tjock väg- 
beläggning av asfalt och en större kullerstens
läggning. Därunder fanns ett 0,6-0,7 m tjockt lager 
sandig mylla med inslag av tegelkross och mot bott
nen kalkbrukskorn.

Fynd:- 
Datering: -

Vadstena, Helgeandsgatan
Östergötlands länsmuseum 
Göran Tagesson

En schaktkontroll utfördes vid sanering av VA-sy- 
stemet vid Helgeandsgatan, sträckan Strandprome
naden - Strandgatan, inom det medeltida stadsom
rådet. Vid Strandpromenaden hittades delar av en 
timmerkonstruktion från en strandskoning. I övrigt 
dokumenterades lagerföljden, bestående av lager 
avsatta i vatten samt utfyllnadslager där ovan.

Fynd:- 
Datering: -

Med anledning av schaktningar för dräneringsarbe
ten vid fasaden ut mot Stora Torget på huset i kors
ningen Bakgatan/Stora Torget, inom det medeltida 
stadsområdet, gjordes en profiluppmätning. Över 
steril mark fanns 0,5—0,8 m tjocka, feta och mörka 
kulturlager. 0,1 m över botten hittades i schaktets 
norra del en 0,6 m lång stengrund eller stenmur i tre 
skift, av gråsten och enstaka kalksten. Den låg på en 
rustbädd, som bestod av plankor, liggande på en 
kraftig stock.

Ovan de feta kulturlagren fanns två träläggningar 
med mellanliggande sandskikt, troligen gatu- eller 
torgbeläggning.

Stora Torget lades ut som torg först under 
1600-talet på gammal tomtmark, vilket tidigare un
dersökningar visat. Det nu aktuella huset hör till 
den äldsta bebyggelsen på platsen. Prov för dendro
kronologisk datering har tagits. Träläggningen är ett 
av få bevarade prov på broläggning i Vadstena.

Fynd:-
Datering: Ca 1400—1600-talen.

Vadstena, kv Härolden 4
Östergötlands länsmuseum
Göran Tagesson

Vadstena, Rödtornet/S:t Pers kyrka, fornlämning 
21
Östergötlands länsmuseum 
Göran Tagesson

En undersökning föranleddes inom det medeltida 
stadsområdet på grund av grävning för ny vattenled
ning från Samrealsskolans (nuvarande kommunal
husets) källare till den offentliga toaletten norr om 
byggnaden. Schaktet grävdes i orörd mark och skar 
tvärs igenom den äldre sockenkyrkan S:t Per, dvs 
den romanska föregångaren till det ännu bevarade 
Rödtornet. Kyrkans södra grundmur dokumentera
des. Minst två golvnivåer kunde undersökas, varvid 
flera gravar samt en medeltida brakteat hittades.

Fynd: Brakteat.
Datering: 1100—1300-talen.

Vikingstads sn, Bankeberg 1:34 m fl, intill fornläm
ning 67
RAÄ UV Mitt 
Nils-Gustaf Nydolf

En antikvarisk kontroll utfördes i samband med 
schaktning för villagrund. Tomten ligger sydväst om 
och i anslutning till ett större gravfält, fornlämning 
67. Vid schaktningen framkom inga fornlämningar.

Fynd: - 
Datering: -
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Hembygdsföreningen i Vists socken upptäckte en 
fornborg år 1985 och den röjdes därefter från sly och 
buskar. Bidrag till en undersökning kom från Ida 
och Leonard Westmans fond och från föreningen.

Fornborgen ligger på en bergshöjd ovan en dal 
ner mot Sturefors samhälle och Stångån, och består 
av lättförsvarade stup i öster och söder. I norr och 
väster finns en utrasad stenmur, med ett parti med 
dubbla murar i nordväst. Delar av murlivet är tyd
ligt skönjbara.

En fosfatkartering hösten 1987 visade på kraftigt 
förhöjda värden uppe på fornborgen, medan ängen 
väster om borgen hade helt normala värden.

Undersökningen 1988 lades upp som en kurs i 
fältarkeologi, med ett 15-tal medlemmar ur före
ningen som deltagare. Fyra schakt togs upp; ett ge
nom västmuren och ett genom den inre nordmuren 
för att konstatera murarnas konstruktion och söka 
kol för C 14-datering. De övriga två schakten lades 
på borgens östra sida på förmodade boplatslägen. 
Dessa senare gav dock inga fynd eller andra spår av 
mänsklig aktivitet.

Fynd: - 
Datering: -

Vists sn, Styvinge 3:1
Östergötlands länsmuseum
Göran Tagesson

Vreta klosters sn, Bjälösa 7:2, fornlämning 14
Östergötlands länsmuseum 
Göran Tagesson

En schaktkontroll utfördes vid nedläggning av elka
bel på västra sidan av väg 36 mellan Linköping och 
Motala, på sträckan öster om gravfält nr 14. På en 
sträcka av ca 66—95 m norr om ägogräns Bjälösa- 
Håckla kunde ett 0,1—0,3 m tjockt kulturjordslager 
dokumenteras under ploggångslagret. Lagret var 
mörkast i de norra delarna där även två stensätt- 
ningsliknande anläggningar framkom. Om det var 
gravar eller ej gick ej att konstatera.

Fynd:- 
Datering: -

Vreta klosters sn, Biåsvädret, Bergsvägen, fornläm
ning 140
Östergötlands länsmuseum 
Marietta Douglas

Antikvarisk kontroll utfördes i samband med led- 
ningsschaktning i anslutning till ett registrerat flat- 
marksgravfält och boplatsområde. Inga fornläm- 
ningar påträffades. Längs Bergsvägen grävdes i 
gamla schakt.

Fynd: - 
Datering: -

Vreta klosters sn, Kungsbro 1:344
RAÄ UV Mitt 
Mats Larsson

En förundersökning utfördes i samband med hus
byggnation inom ett område, som ligger nära regist
rerade fornlämningar och som har ett intressant to
pografiskt läge. Tre härdar framkom.

Fynd: - 
Datering: -

Vreta klosters sn, Veda
RAÄ UV Mitt 
Ragnhild Fernholm

Med anledning av en planerad golfbana utfördes en 
antikvarisk kontroll i samband med förberedande 
markarbeten. Kontrollen skedde på två platser, som 
kan karaktäriseras som typiska förhistoriska bo
platslägen.

På en av platserna, belägen på en höjdrygg ett par 
hundra meter sydväst om Veda gård, påträffades en 
mörkfärgning med bränd lera. Mörkfärgningen låg i 
norra kanten av det berörda området. Sannolikt 
finns här en förhistorisk boplats, som sträcker sig 
vidare norrut och upp på ett impediment, vilket inte 
kommer att beröras.

Fynd: Bränd lera.
Datering: Järnålder.

Vreta klosters sn, Vreta klosterområde, fornlämning 
50
Östergötlands länsmuseum
Göran Tagesson, Lena Lindgren-Hertz

En undersökning utfördes i samband med en reno
vering av Vreta kyrka, då värmeslingor lades in un
der golvet, altaret flyttades och toalett installerades 
i norra tornkammaren. För toaletten drogs VA-led- 
ning genom klosterområdet.

Kalkstenskyrkan i Vreta är en romansk kyrka 
från tidigt 1100-tal. 1162 skänktes den som kloster
kyrka till cisterciensernunnorna, varefter ett nytt 
korparti byggdes och klosteranläggningen uppför
des. Kyrkobyggnaden genomgick en omfattande re
novering under ledning av Sigurd Curman i början 
av 1900-talet, samtidigt grävdes klosterområdet ut.

Årets undersökningar innefattade arbeten på den 

medeltida begravningsplatsen, inne på själva klos
terområdet och inne i kyrkan.

Öster om klosterområdet, under golvet i kapitel
salen och i korsgången dokumenterades 45 medelti
da gravar. 36 av dessa undersöktes. Gravarna var av 
olika typer från enkla nedgrävningar utan kista till 
murade kalkstenskistor med huvudstöd och lockhäl
lar. Gravarna låg tätt och yngre gravar hade grävts 
genom äldre. En av gravarna var från tiden innan 
korsgången utlades, liksom en syllstensrad.
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Fynd: - 
Datering: -

Inne i kyrkan undersöktes två stenlagda golvni
våer i norra tornkammaren. I korpartiet dokumen
terades eftermedeltida gravar samt olika golvnivåer
i anslutning till altaret.

Vårdsnäs sn, Bestorp 7:43
RAÄ UV Mitt
Carin Claréus, Per Gustafsson, Ann-Marie Habbe, 
Anders Hedman, Karin Lindeblad

Med anledning av att Linköpings kommun planerar 
ett villaområde öster om Bestorps samhälle utfördes 
en provundersökning för att klargöra om det fanns 
fornlämningar i området. Därpå utfördes förunder
sökning och delundersökning.

Vid provundersökningen påträffades 59 anlägg
ningar av boplatskaraktär: en härd, gropar, sot
fläckar, stolphål, rännor och mörkfärgningar.

Vid förundersökningen framkom 46 gropar, mörk
färgningar, sot- och kolfläckar, spridda över hela 
det undersökta området, med viss koncentration till 
norra delen. Inga artefakter framkom dock, endast 
några skärvstenar, bränd lera samt brända hassel- 
nötsskal.

Anläggningarna i områdets mellersta och södra de
lar undersöktes och borttogs, medan de i norra de
len kvarligger. Lämningarna av förhistorisk karak
tär, liksom keramik och kvarts från förundersök

ningen, tycks vara koncentrerade till planområdets 
nordligaste del. Kolprover ska C 14-dateras.

Fynd: Keramik, bergartsyxa, två kvartsavslag (?), 
bränd lera. hasselnötsskal.
Datering: -

Vårdsnäs sn, Bestorp 7:43
RAÄ UV Mitt 
Nils-Gustaf Nydolf

En provundersökning utfördes i samband med pla
nerad nybyggnation i ett område med lämpligt topo
grafiskt läge för förhistoriska boplatslämningar. En
dast två härdar påträffades.

Fynd:- 
Datering: -

Östra Eneby sn, Marieborg, fornlämningarna 53, 54
RAÄ UV Mitt 
Nils-Gustaf Nydolf

Televerkets rikskabel tangerar fornlämning 54, som 
består av två högar och två stensättningar, belägna 
på en höjd. Dessutom skall ett sentida timrat hus 
med åttkantig grund (fornl 53) ha stått på platsen för 
kabelschaktet.

Schaktningen övervakades vid passagen av res
pektive fornlämning. I schaktet framkom inga spår 
av antikvariskt intresse.

Fynd: - 
Datering: -
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Presentation av författarna

Kent Andersson, fil kand, antikvarie. Verksam vid 
riksantikvarieämbetet, byrån för arkeologiska un
dersökningar, UV-Uppsala. Innehar för närvarande 
doktorandtjänst vid arkeologiska institutionen vid 
Uppsala Universitet.

Wivianne Bondesson, fil kand. Säsongsanställd vid 
riksantikvarieämbetet, dels som antikvarie vid en
heten för arkeologisk dokumentation (Fd), dels som 
amanuens vid byrån för arkeologiska undersök
ningar.

Magnus Elfwendahl. fil kand, l:e antikvarie. Verk
sam vid riksantikvarieämbetet, byrån för arkeolo
giska undersökningar, UV- Uppsala. Har tidigare 
arbetat vid RAGU, Visby, och varit ansvarig för 
arkeologiska enheten vid Kastelholms slott på 
Åland. Doktorand i medeltidsarkeologi.

Leif Gren, fil kand, avdelningsdirektör. Chef för 
riksantikvarieämbetets regionkontor för arkeolo
gisk dokumentation i Karlskrona (Fd-syd). Bedri
ver även forskarstudier i sydsvensk förhistorisk 
agrarhistoria.

Birgitta Johansen, fil kand, antikvarie. Verksam vid 
riksantikvarieämbetet, allmänna enheten (Fa), tidi
gare vid enheten för arkeologisk dokumentation 
(Fd).

Bosse Jönsson, fil kand, antikvarie. Verksam vid 
riksantikvarieämbetet, enheten för arkeologisk do
kumentation (Fd).

Marianne Karlsson Lönn, fil lic, antikvarie. 
Verksam vid Bohusläns Museum, tidigare vid Insti
tutionen för arkeologi i Göteborg och vid Göte
borgs Arkeologiska Museum.

Lennart Klang, fil kand, avdelningsdirektör. Chef 
för riksantikvarieämbetets enhet för arkeologisk 
dokumentation i övre Norrland (Fd Norr).

Lars Z Larsson, fil kand, antikvarie. Verksam vid 
riksantikvarieämbetets registerenhet (Fr). Arbeta
de tidigare som fornminnesinventerare och som 
platsledare vid enheten för arkeologisk dokumenta
tion.

Inge Lindström, fil kand. Säsongsanställd vid riks
antikvarieämbetets enhet för arkeologisk dokumen
tation (Fd). Har även arbetat med utställningspro- 
duktion vid Skellefteå museum.

Christina Lindgren, fil kand, antikvarie. Verksam 
vid riksantikvarieämbetet, byrån för arkeologiska 
undersökningar, UV-Mitt, med inriktning på sten
ålder.

Jan-Åke Ljung, fil kand, antikvarie. Verksam som 
medeltidsarkeolog vid riksantikvarieämbetet, byrån 
för arkeologiska undersökningar, UV-Mitt.

Lars Lundqvist, fil kand, antikvarie. Verksam vid 
riksantikvarieämbetet, byrån för arkeologiska un
dersökningar, UV-Väst. Doktorand vid arkeologi
ska institutionen vid Göteborgs universitet.

Anders Löfgren, fil kand, antikvarie. Verksam vid 
riksantikvarieämbetet, byrån för arkeologiska un
dersökningar, UV-Syd.

Lars Löthman, fil kand. l:e antikvarie vid riksantik
varieämbetet, enheten för arkeologisk dokumenta
tion (Fd).

Gert Magnusson, fil dr, l:e antikvarie. Verksam vid 
riksantikvarieämbetet, enheten för arkeologisk do
kumentation (Fd). För närvarande forskarassistent 
vid institutionen för arkeologi vid Stockholms uni
versitet.

Christian Meschke, fil lic. Verksam vid riksantikva
rieämbetet. Tidigare vid sjöregleringsinventeringar 
och fornminnesavdelningen. Nu chef för den all
männa enheten (Fa).

Peter Norman, fil kand, l:e antikvarie. Verksam vid 
riksantikvarieämbetet, enheten för arkeologisk do
kumentation (Fd). Forskar vid institutionen för ar
keologi vid Stockholms universitet.

Lena Olofsson, fil kand. Säsonganställd vid riksan
tikvarieämbetet, enheten för arkeologisk dokumen
tation (Fd). Har även arbetat med utställningspro- 
duktion vid Skellefteå museum.
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Rolf Rydén, fil kand, antikvarie. Verksam vid riks
antikvarieämbetet, enheten för arkeologisk doku
mentation (Fd). Arbetar främst med specialkarte- 
ring av fornlämningar.

Ellen Anne Pedersen, mag art. Universitetsstipen
diat i arkeologi vid Oslo Universitet. Författare till 
”Jernalderbosetningen på Hadeland” (1989). Fors
kar för närvarande kring metoder för analys av röjn- 
ningsrösen och fossil åkermark, med material'från 
Östnorge och Småland.

Sabine Sten, fil kand, antikvarie. Osteolog, verksam 
vid Statens historiska museum.

Inga Ullén, fil kand, l:e antikvarie. Verksam vid 
riksantikvarieämbetet, byrån för arkeologiska un
dersökningar, UV-Mitt. Har bl a varit ansvarig för 
bronsåldersundersökningarna i Apalle och deltagit 
vid utformandet av utställningen "Forntid i vägen" 
år 1988 på SHM.

Linnea Varenius, fil kand, antikvarie. Verksam vid 
Jönköpings läns museum.

Jan Olof Westerberg, fil kand, antikvarie. Verksam 
vid riksantikvarieämbetet, enheten för arkeologisk 
dokumentation i övre Norrland (Fd Norr). Har tidi
gare varit kommunantikvarie i Kalix kommun.

Agneta Åkerlund, fil kand, l:e antikvarie. Verksam 
vid riksantikvarieämbetet, byrån för arkeologiska 
undersökningar, UV-Mitt.

Karin Äijä, fil kand, l:e antikvarie. Verksam vid 
riksantikvarieämbetet, byrån för arkeologiska un
dersökningar, UV-Mitt, med inriktning på förhisto
ria, speciellt gravar.
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Arkeologi i Sverige informerar om den ansenliga arkeologis
ka verksamheten i landet. Boken beskriver undersökningar 
av boplatser, gravfält och skärvstenshögar. Den svarar på 
frågor som: vad är ett hackerör? Hur såg den äldsta stads
bebyggelsen ut i Örebro och Gävle? Hur använda de pussel
bitar som gravningsmaterialet består av? Här finns också 
resultaten från inventeringar av fornlämningar för den eko
nomiska kartan, i Västsverige, Mälarområdet, Västernorr
land och övre Norrland. En katalogdel, uppställd land- 
skapsvis, sammanfattar resultaten av landets arkeologiska 
undersökningar under år 1988.
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